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  كلمة شكر
فقني إلتمام هذا العمل العلمي المتواضع ، فله سبحانه         حمد اهللا العظيم أن و    أ  

  سيد الخلق القائـل فيمـا روى عنـه         على   ، وصالة وسالما  الحمد والمنة لى  اوتع
   " . ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس" 

وانطالقا من هذا التوجيه النبوي الكريم فإنني أتقدم بأسمى آيـات الـشكر               
 أسـتاذ   –حمد حـسن البرعـي      أ/ جليل الدكتور   أستاذنا ال إلى  والتقدير واإلجالل   

 جامعة القـاهرة ، والـذي       – كلية الحقوق    –ورئيس قسم التشريعات االجتماعية     
هذه الرسالة  رغم ضيق وقته وكثرة مسئولياته فكان          على    بقبول اإلشراف  شرفني

 لهذا القبول أبلغ األثر، لما لسيادته من مكانه علمية ال تخفي ، ومع ذلـك أفـاض                
 بعلمه ووقته وجهده وشملني برعايته بتواضع العلماء وشيم النبالء فلم يبخـل            علي
بنصيحة وفتح باب اللقاءات أمامي دائما ، فكان لسيادته الفضل بعد اهللا عـز               علي

مـا   على   ، وأسال اهللا العلي العظيم أن يجزيه      النورإلى  وجل في ظهور هذا العمل      
  . قدم وبذل من جهد ووقت خير الجزاء 

محمـد أحمـد    / أستاذي الـدكتور  إلى  ا أتقدم بجزيل شكري  وامتناني       كم  
 – جامعة بني سـويف      – أستاذ التشريعات االجتماعية ، كلية الحقوق        –إسماعيل  

هذه الرسالة وتبني موضوعها منـذ البدايـة         على   تفضله باإلشراف المباشر  على  
 خاصـة وجهـد     وأذكر أني لقيت من سيادته طوال فترة إعداد هذه الرسالة رعاية          

أن يخرج هذا العمل في أفضل صورة فال يسعني          على   صادق وكان حريصا دائما   
ما شملني به من عطف      على   إال أن أسجل ما أكنه لشخصه الموقر من حب وتقدير         

 لما يقوم به من جهـد كبيـر فـي تـذليل             جزاًء  خيراً يثيبه، وأدعو اهللا أن     نناحو
  . الصعاب أمام الباحثين 

نبيلة / األستاذة الدكتورة   إلى  كما يسعدني ويشرفني أيضا أن أتقدم بالشكر العميق         
 جامعـة   – كلية الحقـوق     –رئيس قسم القانون المدني     و أستاذ   -إسماعيل رسالن 

مما الرسالة   على   لتفضل سيادتها بقبول االشتراك في لجنة المناقشة والحكم       طنطا،  
  .  فخرا وشرفا يزيدني



ليلـي محمـد    / ة األسـتاذة    لعرفان لسعاد اى آيات الشكر و   كما أتقدم بأسم    
 علـى   -)سـابقا ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات         -الوزيري  

 وهو ما يـضفي     ، االشتراك في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة       تفضلها بقبول 
عظـيم   من واسع علمهـا و     باالستفادةعليها تشريفا كبيرا بعد أن شرفت وحظيت        

عنـي خيـر    لى  ا، فجزاها اهللا تع   ستي لمادة التأمينات االجتماعية     معرفتها عند درا  
  . أن يمتعها بالصحة وطول العمر لى ا، وأسأل اهللا سبحانه  وتعالجزاء 

 كل من قدم لـي يـد العـون          ىكما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إل       
 ساهم في إنجاز هـذا البحـث        نا مدين لكل من   أوالنصح في إعداد هذه الدراسة ، ف      

  .  جميع األقارب واألصدقاء خالص محبتي ومودتي ىولو بكلمة تشجيع فإل



  داءـــــــــإه
))

  .ماهئا ودعاموالدي ووالدتي هذه ثمرة جهودهإلى  -
 .إلى أخواني وأخواتي عرفانا بفضلهم  -

ت بكل نفيس من أجـل      دالتي جا ) الزوجة الصالحة   ( خير متاع الدنيا    إلى   -
 . البحث هذا 

يوان ، لعل هذا العمل يشفع لي لتقصيري في واجباتهم          رأبنائي محمد و  إلى   -
 . طوال إعداد هذا البحث 

 .إلى كل أقاربي وأصدقائي -

زمالئي منسوبي مكتب    بيضاء أذكرها فاشكرها، إلى      اًمن مد لي يد   كل  إلى   -
مكتـب  السعادة مدير   وأخص بالشكر   التأمينات االجتماعية بمكة المكرمة ،      

 به من متابعـة     ، على ما تفضل   عبد الرحمن عبد اهللا عبد المجيد     / األستاذ  
  .متواصلة ودعاًء صادق

  للجميع أهدي هذا العمل املتواضع
  .شاكرا هلم تواصلهم الدائم ودعمهم املستمر 
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 ونصلى ونسلم    بين خلقه بعلمه،   القاضي العادل فى حكمه،      رب العالمين  الحمد هللا 
  .على خير عباده وصفوة خلقه سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة

énîàçcë@òÛbŠÛa@Êì™ìßZ@ @
تعد إصابات العمل من أهم المخاطر التي يتعرض لها العامل في حياته، فهـي              

 بعـد انتـشار   - بـصفة خاصـة   – بالعمل نفسه، وقد ازداد هذا الخطر        الخطر اللصيق 
الصناعات الكبرى التي قامت على استخدام اآلالت في اإلنتاج ، حيث تكررت الحوادث             

ـ من جراء استعمال هذه اآلالت ، والحت في األفق الكثير من األمراض التي               م يكـن   ل
  .لإلنسان عهد بها

ومهمـا  ،   الفنية فـي الـصناعة       األساليبت  نه مهما تقدم  أوقد بدا من الواضح     
 أن ذلـك    ،لعمـال ليمكن منع وقوع الحوادث      نه ال  الصناعي، فإ  األمنتطورت وسائل   

 لإلنتـاج يرتبط فقط بالمـشاكل الفنيـة        رة اجتماعية ، ال   ه وتحققها كظا  خطاراألوجود  
  .)١(ه وضرورتاإلنتاج في عملية اإلنساني بتدخل العامل أيضا يرتبط وإنما ،ووسائله

 التي تكثر فيهـا المنازعـات       المواضيع العمل من    إصابات موضوع   أنولكون  
ـ     والتي ،عملال إصابة ماهية    تحديد لالختالف في    نظراً  المـصاب   ا يـستحق بموجبه

المفهوم القانوني  " ، وبعبارة أخرى فأن االختالف في        في التشريعات  التعويضات المقررة 
 هذه الدراسة   أهمية، وهو ما يظهر      من المنازعات  أدى إلى ظهور العديد   "  العمل صابةإل

  .يضاًأ والعملية  العلميةالناحيةمن 
 التـشريع    تكون دراستي للموضوع دراسة مقارنـة بـين        أن  على وقد حرصت 

 جمهورية مصر العربية تعتبر من الـدول        أن، على اعتبار    المصري والنظام السعودي  
  . العمل على الصعيد العربيإصابة تأمينالتشريعات المتعلقة ب  والمتقدمة في الرائدة

                                                 
التـأمين  ين مبادئ المسئولية المدنيـة و  العمل بإصابة قدوس، التعويض عن ند حسن عبد الرحم   . راجع أ  )١(

  .عدها وما ب٨م، ص ١٩٩٧ المنصورة،طبعة-مكتبة الجالء الجديدة ،االجتماعي
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 اسـتعين   أن نطاقه وتشابك مـسائله ، حرصـت         واتساعونظراً لدقة الموضوع    
 اإلمكانبالنصوص التشريعية في القانون المصري والنظام السعودي ، مع مقارنتها قدر            

  . القانون الفرنسي أحكامب
ل مـا تظهـره      هذه الدراسة من الناحية العمليـة مـن خـال          أهميةكما تتضح     

 في كالً من جمهوريـة مـصر        المختصة والبيانات الصادرة  من الجهات       اإلحصائيات
 أحكامب المنتفعين   أعدادالعربية والمملكة العربية السعودية من تطور وارتفاع ملحوظ في          

  : التاليةاإلحصائية العمل، وهو ما توضحه الجداول ةإصاب تأمين

üëc@Oaa@Š–ß@òí‰ìèº@¿@paõb–y⁄òîiŠÈÛ@ @
 إصـابات العمـل خـالل الفتـرة     تـأمين تطور إجمـالي أعـداد المنتفعـين ب    

  :م ، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي٢٠٠٥/٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٢/٢٠٠٣من

paìäÛa@ @@ÊbİÔÛa@Êìàª
ïßìØ¨a@ @

@îÌnÛa@Þ‡Èß
@âbÇ@åÇ

RPPRORPPSâ@

@μÇbİÔÛa@Êìàª
™b©aë@âbÈÛa@ @

@Þ‡Èß@îÌnÛa
ÇåâbÇ@@ @
RPPRORPPSâ@

Ûb»⁄aï@ @
@îÌnÛa@Þ‡Èß

@åÇ@âbÇ
RPPRORPPSâ@ @

  -  ١٠٨١٩٨٥٠  -  ٥٧٧٥٦٨٤  -  ٥٠٤٤١٦٦ م٢٠٠٢/٢٠٠٣
   %١،٩  ١١٠٢٩٣٢٥   %١،٧  ٥٨٧٥٨٤٠   %٢،٢  ٥١٥٣٤٨٥ م٢٠٠٣/٢٠٠٤
   %٤،٦  ١١٣١٨٦٤١   %٣،٤  ٥٩٦٩٨٦٤   %٦  ٥٣٤٨٧٧٧ م٢٠٠٤/٢٠٠٥
   %٩،٣  ١١٨٢٨٦٩٣   %١٠  ٦٣٥٤٧٠٧   %٨،٥  ٥٤٧٣٩٨٦ م٢٠٠٥/٢٠٠٦

  
  N)١(لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بجمهورية مصر العربيةالجهاز ا: المصدر •

  

                                                 
 م١٩٦٤ لـسنة    ٢٩١٥ أنشي الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بمقتضى القرار الجمهوري رقم            )١(

م، وهو هيئة مـستقلة تابعـة       ١٩٦٤ أكتوبر   ٧وتاريخ  ) ٢٢٩(والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم     
د سـعيد الـسيد علـي        .ألرئاسة الجمهورية ، ويختص بإجراء التعدادات واإلحصاءات العامة في الدولة،         

  . وما بعدها١٩٠م ، ص ٢٠٠٨-٢٠٠٧أسس وقواعد القانون اإلداري ، طبعة
             eg.gov.capmas.www: موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء على شبكة االنترنت
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bîãbq@Ob–y⁄aòí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@¿@paõ@ @
  

) راس العمل (عدد المشتركين على    ة العربية السعودية ارتفاعاً في أ     سجلت المملك 
ـ ١٤٢٦من   (األعوامالعمل خالل     إصابات تأمين أحكامبوالمنتفعين    إلـى م  ٢٠٠٦/هـ

  : ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨
òäÛa í†ìÈÛaæì μí†ìÈÛa@ËÊìàa ìàäÛa@òjã 

  %٢،٣٨٥،٦٠٤٣،٠٤٠،١٣٤٨،٨ ٦٥٤،٥٣٠م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦

  %١٠،٥ ٢،٦٣٦،١٧٨٣،٣٥٩،٥٦٦ ٧٢٣،٣٨٨م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧

  %١١،٦ ٢،٩٩٥،٦٨٥٣،٧٤٩،٥٧٥ ٧٥٣،٨٩٠م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨
  

م إلــى ٢٠٠٦/هـــ ١٤٢٦صائي  لألعــوام مــن الكتــاب اإلحــ: المــصدر •
 فـي   االجتماعيـة ات  تأمين، والذي تصدره المؤسسة العامة لل     م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨

   .)١(المملكة العربية السعودية
Êì™ì½a@‰bîna@lbjcZ@ @

ندرة المعالجة القانونية للموضوع في المملكة العربية السعودية، األمر الذي           -١
التأمينـات   نظام   أحكامة التي تقررها    دعاني إلى دراسة مدى ونطاق الحماي     

مـع مقارنتهـا     إصـابات العمـل،      تأمينفيما يتعلق ب  السعودي   االجتماعية
 .بالحماية المقررة في التشريع المصري

كبر قدر أالمقارنة نستطيع تحديد التشريع الذي منح فمن خالل هذه الدراسة 
  .ية للعامل ضد إصابات العملالتأمينمن الحماية 

                                                 
 وتـاريخ   ٢٢/ بمقتـضى  المرسـوم الملكـي رقـم م          الجتماعيةاات  تأمين وقد أنشئت المؤسسة العامة لل     )١(

وتـاريخ  ) ٢٢٩٩(ها رقـم  م ،والمنشور في جريدة أم القرى بعدد      ١٦/١١/١٩٦٩هـ الموافق   ٦/٩/١٣٨٩
ـ ، وتقوم المؤسسة بـإدارة      م٢٩/١١/١٩٦٩هـ، الموافق   ١٩/٩/١٣٨٩  ألحكـام ات ، وتطبيـق ا    التأمين

، وتتمتع بالشخـصية االعتباريـة واالسـتقالل اإلداري         االجتماعيةالتأمينات  المنصوص عليها في نظام     
  ).المادة التاسعة من النظام( والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع إلشرافها،

                      sa.com.gosi.www :   على شبكة االنترنتاالجتماعيةات تأمينموقع المؤسسة العامة لل
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 العمال فأن أذهان، تسيطر على  قصوىأهميةا تمثله إصابات العمل من نظراً لم - ٢
 إصابات تأمينالحماية التي يوفرها لهم ى ذلك يقتضي ضرورة توضيح مد

 . العملصابةك من خالل دراسة المفهوم القانوني إلل، وذالعمل

، سواًء علـى    د في أعداد إصابات العمل المسجلة     تزايالمملحوظ و الرتفاع  اال -٣
، وهـو مـا     بية أو المملكة العربية الـسعودية      جمهورية مصر العر   مستوى

 .تظهره البيانات اإلحصائية الصادرة من الجهات المختصة في الدولتين

  :ويتضح ذلك من خالل الجداول اإلحصائية التالية
üëc@OaòîiŠÈÛa@Š–ß@òí‰ìèº@¿@paõb–y⁄@ @
 العمل والحـوادث    توإصابا المهنية   واألمراضعدد العمال والحاالت المرضية      -

  . م٢٠٠٥  خالل عام عامل فأكثر ٥٠ بها  التيالجسيمة
عدد  النتيجة  إصابات العمل  المهنيةاألمراض الحاالت المرضية

عدد عدد العمال المنشات
عدد  الغيابأيام الحاالت

عدد  الغيابأيام الحاالت
الحاالت

 أيام
 الغياب

عدد 
أخرىوفياتإصاباتالحوادث

 

١٦ ٦٩ ٢٨ ١٨٩٩١٦١٣٠٨٤١٥٧٣٣٩٨٩٧٢٢٤٣٧٣٩١٥٦١٧٤٣٢٧٢٨٦٦٣٧٩٧٢٨٠ ٤٨٧٧ 

 العمل والحـوادث    وإصابات المهنية   واألمراضعدد العمال والحاالت المرضية      -
 .م٢٠٠٦خالل عام  عامل فأكثر ٥٠ بها  التيالجسيمة

عدد  النتيجة  صابات العملإ  المهنيةاألمراض الحاالت المرضية
عدد عدد العمال المنشات

عدد  الغيابأيام الحاالت
عدد  الغيابأيام الحاالت

الحاالت
 أيام
 الغياب

عدد 
أخرىوفياتإصاباتالحوادث

٣٢ ٩٢ ٢٨ ١٩٣١٤٣٦٢٧٩٤٤١٨٣٢٨٠٠٧٣٢٨٣١٩٨١٢١٦٢٩٨٢٦٠٥٩٦٤١٠١٠١٢١ ٥٠٣٠ 

ل والحـوادث    العم وإصابات المهنية   واألمراضعدد العمال والحاالت المرضية      -
 .م٢٠٠٧خالل عام عامل فأكثر ٥٠ بها  التيالجسيمة

عدد  النتيجة  إصابات العمل  المهنيةاألمراض الحاالت المرضية
عدد عدد العمال المنشات

عدد  الغيابأيام الحاالت
عدد  الغيابأيام الحاالت

الحاالت
 أيام
 الغياب

عدد 
أخرىوفياتإصاباتالحوادث

٢٧ ٨٥ ٣٣ ١٩٤٥٢٢٢٣٠١٥٣٥٦٣٢٩٥٥٣٦٣٦٠٠٩٩١٢٢٣٠٨٥٢٤٠٧٣٦٠١٧٨٨١٩٢ ٥٤٣٧ 

  .)١(الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء بجمهورية مصر العربية: المصدر •

                                                 
  eg.gov.capmas.www        :  موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء على شبكة االنترنت)١(
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 فـي إجمـالي     ا ملحوظ اومن خالل استعراض هذه اإلحصاءات يتضح بأن هناك ارتفاع        
  .حالة) ٢٧١٠٢٥(م ٢٠٠٥بات العمل، حيث بلغت في عام عدد األمراض المهنية وإصا

م ارتفع عدد هذه الحاالت حيث بلغ إجمـالي عـدد األمـراض             ٢٠٠٦وفي عام   
 وذلـك بارتفـاع بلغـت       ،حالـة ) ٣٠٩٢٥٧( المهنية وإصابات العمل في ذلك العـام      

  .م٢٠٠٥عن العدد المسجل في عام )  %١٢,٤(نسبنه
م ٢٠٠٧وقد سجلت إجمالي عدد األمراض المهنية وإصابات العمل فـي عـام             

م ، حيـث بلغـت      ٢٠٠٦عن العدد المسجل في عـام       )  %١٩,٥ ( زيادة بلغت نسبتها  
  .حالة) ٣٨٤١٧٢(

bîãbq@Ob–y⁄aòí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@¿@paõ@ @
  :م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ المسجلة في عام اإلصاباتإجمالي عدد  -

  
@òÛby⁄aòib– Ç@†‡pbib–⁄a òíì÷¾a@òjäÛa 

 ٤١،٨ ٤٢،٦٩٦ شفاء بدون عجز

 ٤،٨ ٤،٩٢٥ شفاء بعجز

 ٠،٥ ٤٩٣ وفاة

 ٥٣،٠ ٥٤،١٤٥ تحت العالج

 %١٠٠ ١٠٢،٢٥٩ اإلجمالي
  

  :م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ المسجلة في عام اإلصاباتإجمالي عدد  -
  

@òÛby⁄aòib– @†‡Çpbib–⁄a òíì÷¾a@òjäÛa 
 ٤٢،٠ ٣٨،١٨٧ شفاء بدون عجز

 ٣،٥ ٣،١٩٦ شفاء بعجز

 ٠،٥ ٤٣٧ وفاة

 ٥٤،٠ ٤٩،٠٣٣ تحت العالج

 %١٠٠ ٩٠،٨٥٣ اإلجمالي
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 :م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨ المسجلة في عام اإلصاباتجمالي عدد إ -

@òÛby⁄aòib– @†‡Çpbib–⁄a òíì÷¾a@òjäÛa 
 ٧٣،٠ ٦٦،٩٩٣ شفاء بدون عجز

 ٣،٩ ٣،٥٣٨ شفاء بعجز

 ٠،٦ ٥٠٦ وفاة

 ٢٢،٦ ٢٠،٧٨٥ تحت العالج

 %١٠٠ ٩١،٨٢٢ اإلجمالي
، والـذي   م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨م إلى   ٢٠٠٦/هـ  ١٤٢٦الكتاب اإلحصائي لألعوام من     : المصدر •

  .)١ ( في المملكة العربية السعوديةاالجتماعيةات تأمينتصدره المؤسسة العامة لل
ـ  اومن خالل استعراض هذه اإلحصاءات يتضح بأن هناك ارتفاع          فـي   ا ملحوظ

هـ الموافق  ١٤٢٦ض المهنية وإصابات العمل، حيث بلغت في عام         إجمالي عدد األمرا  
  .حالة) ١٠٢٢٥٩( م ٢٠٠٦

م بلغ إجمـالي عـدد األمـراض المهنيـة          ٢٠٠٧هـ الموافق ١٤٢٧وفي عام     
  .حالة ) ٩٠٨٥٣(وإصابات العمل 

هــ  ١٤٢٨وقد سجلت إجمالي عدد األمراض المهنية وإصابات العمل في عام           
هــ  ١٤٢٧عن العدد المسجل فـي عـام     %) ١,١ (سبتهام زيادة بلغت ن   ٢٠٠٨الموافق
  .حالة) ٩١٨٢٢(م ، حيث بلغت ٢٠٠٧الموافق 

szjÛa@wèäßZ@ @
راعيت أثناء كتابتي للموضوع، أن تتسم العبارة بالسهولة واليسر، حتى يتسنى            

 النصوص التشريعية الواردة فى القانون      رئ فهمها دون تعقيد، وذلك بعد استعراض      للقا
  . القضاء بصددها أحكاملنظام السعودى وآراء الفقهاء والمصرى وا

 المنهج المقارن وذلك من     :أوال،  عدة مناهج    هذه الدراسة    في ولذلك استخدمت   
 المنهج التحليلـي وذلـك      :ثانيا،  والنظام السعودي    القانون المصري خالل المقارنة بين    

انب كل مسالة علـى      هذا الج  في، حيث عرضت    بتحليل كل ما تم استنباطه من مسائل        
 ثم بيان   السعودي و النظام    المصري القانون   فيحده متبعا عرض النصوص التشريعية      

 المسالة محل   فيثم عرض موقف القضاء     ،   المسالة محل البحث     فيآراء فقهاء القانون    
                                                 

    sa.com.gosi.www                :   على شبكة االنترنتاالجتماعيةات تأمين موقع المؤسسة العامة لل)١(
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 ألحكام وذلك من خالل استعراض ا     قه أو اختالفه مع رأى الفقه     بيان مدى اتفا  ، مع   البحث
  . المسالة محل البحث مع ذكر الوقائع إذا لزم األمر لذلكفيلواردة القضائية ا
التـاريخي   والذي استعرضت من خالله التطور   اريخى المنهج الت  كما استخدمت  

   .لتين محل الدراسة العمل في الدوإصابة تأمينوالمراحل التي مر بها 
szjÛa@òİ@ @

 تمهيدي ونختم البحث بالخاتمة       فصل    يسبقهم  أبوابثالثة  يتكون هذا البحث من     
  :وقائمة المراجع على النحو التالي

ه في مستويات العمـل الدوليـة       أحكام إصابات العمل و   تأميننشأة وتطور    :الفصل التمهيدي 
   :ويتضمن مبحثين والعربية

  . إصابات العمل وأساسه القانونيتأميننشأة : المبحث األول
  .عمل في مستويات العمل الدولية والعربية الإصابة تأمين أحكام: المبحث الثاني

 العمل ومصادر تمويله و نطـاق تطبيقـه ، ويتـضمن            إصابة تأمينالتطور التاريخي ل   :الباب األول 
  :فصلين 

  .العربية السعوديةجمهورية مصر العربية والمملكة التطور التاريخي في : الفصل األول
  . العملإصابة تأمينمصادر تمويل : الفصل الثاني
  . العملإصابة تأميننطاق تطبيق : الفصل الثالث

الحـادث بـالمعنى    ( المهنيـة  العمل واألمـراض     إصابة تأمينامة ل المبادئ الع   :الباب الثاني 
  :، ويتضمن فصلين)الضيق، والحادث بالمعنى الواسع

  . العامة لحادث العمل وحادث الطريقألحكاما: الفصل األول
  عـن اإلجهـاد أو      الناتجة   صابةألمراض المهنية واإل   العامة ل  ألحكاما: الفصل الثاني 

  .اإلرهاق من العمل
  :التعويضات المستحقة ، ويتضمن فصلين  : الباب الثالث

  .التعويضات العينية والنقدية في التشريع المصري والنظام السعودي: الفصل األول
  . العامة المتعلقة باستحقاق التعويضألحكاما: الفصل الثاني

  .تشتمل على حصاد البحث وأهم ما توصلنا إليه من نتائجو: الخاتمة
 األساتذة األجـالء أعـضاء       ينال هذا الجهد المتواضع رضاء     أنسأل اهللا عز وجل     وأ

ن يعفـو عـن     ع به في صوابه وأ    ن ينف ه لوجهه الخالص الكريم ، وأ     يجعلن  وأ لجنة المناقشة ،  
 هدنا إلى سبيل الرشـاد    ن يوفقنا وي  ا إليه، وأ  ا انتهين ن يلهمنا السداد فيما بحثنا فيه وم      ، وأ الخطأ

  .فاهللا الموفق ، واهللا المستعان
 هدانا اهللا إىل سواء السبيل
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 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ @
@‰ìİmë@ñd’ã´ßdm@òib•g@ÝàÈÛa@ëßbØycéòîiŠÈÛaë@òîÛë†Ûa@ÝàÈÛa@pbíìnß@¿@@ @

@ @
áîÔmë@†îè·Z@ @

 نبين أن العمل،   إلصابةتدعونا الحاجة وقبل الخوض في دراسة المفهوم القانوني         
 أنذلـك   ،   إصابات العمل مع بيان تطوره التاريخي      تأمينفي هذا الفصل التمهيدي نشأة      

 مر بمراحـل    أنلم تكتمل إال بعد     ،   اليوم التأمينة المتكاملة التي يوجد عليها هذا       الصور
  . المهنةا إلى توفير نوع من الحماية ضد أخطارمختلفة تهدف في كل منه

 من الحقـوق    يعتبر المهنة   أخطار للعامل ضد    االجتماعيالتأمين   حق   نإوحيث  
 la déclaration universelle des اإلنـسان  العالمي لحقوق اإلعالنبها  التي نادى

droits de l'homme) أيا من يستحقه إلىحق األمر الذي يستلزم معه إيصال هذا ال ،)١ 
  .موقعهكان 

جل تحقيق توحيد لقواعد  من أواإلقليمي التعاون الدولي إلىلذلك ظهرت الحاجة 
  . العملإصابات تأمين

  :النحو اآلتيوعلى ضوء ما سبق نقسم دراستنا في هذا الفصل على 
  . إصابات العملتأميننشأة وتطور : المبحث األول
  . إصابات العمل في مستويات العمل الدولية والعربيةتأمين أحكام: المبحث الثاني

                                                 
 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق فـي الـضمانة            "بأن   من اإلعالن ) ٢٢( وقد قررت المادة     )١(

 وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها               االجتماعية
  ". لشخصيته والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحراالجتماعيةالحقوق االقتصادية و

  :راجع نصوص اإلعالن في 
http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/declarationunivers
elle1948.htm. 
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 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

Þëþa@szj½a@ @
@‰ìİmë@ñd’ã´ßdmÝàÈÛa@pbib•g@@ @

áîÔmë@†îè·@Z@ @
طـور الهائـل    ومع الت ،   يتعرض لها العامل   يالمخاطر الت  أهمتعتبر إصابات العمل من     

 مـن  األخير في النصف   أوروباالذي فجرته الثورة الصناعية الكبرى التي اجتاحت بالد         
 بدرجة كبيرة وغلـب عليهـا الطـابع         اإلصابات هذه   حده ارتفعت   ،القرن قبل الماضي  

 أو   الحرفـي  اإلنتاج فترة   أثناءوفقدت من ثم مظهرها الفردي الذي اتسمت به         ،  الجماعي
  .)١(ياليدو

هـي الـسبيل الوحيـد     la responsabilité civileت قواعد المسئولية المدنية وقد كان
 لم تكـن    المسئولية هذه   أن إال صاحب العمل بتعويضها،     وإلزام اإلصاباتلمواجهة تلك   

 إلـى  ترجـع    إلصابةا أن إثباتب يمكن دفعها    إذ ، لحماية العامل  األحيانكافية في معظم    
  ).خطأ المصاب نفسه  أوكالقوة القاهرة( األجنبي السبب 

 تأمين نشأةشكل موجز   تعرض في هذا الموضع من الدراسة وب       سنس ما سبق وعلى ضوء   
  :اآلتي، وذلك على النحو التأمين القانوني لهذا األساس العمل ثم نتناول إصابات
  . إصابات العملتأميننشأة : األولالمطلب 

  . إصابات العملتأمين القانوني لاألساس: المطلب الثاني
  
  

  

                                                 
، الجزء األول   االجتماعيةتشريعات   البرعي، الوسيط في ال    أحمدرامي  .  د  حسن البرعي  أحمدد  .أ:  راجع )١(

 ومـا   ٢٨١ص  ،  م٢٠٠٩دار النهضة العربيـة، طبعـة     ،   والقانونية االجتماعيةثارها  آالصناعية و الثورة  
  .بعدها
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 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

@kÜİ½aÞëþa@ @
@ñd’ã´ßdmÝàÈÛa@pbib•g@@ @

 ظهورا وال يعني ذلك     االجتماعيةالتأمينات   إصابات العمل من أوائل      تأمينيعتبر    
مة فـي أي  كانت منعد) مرض والبطالة والشيخوخة  كال( األخرى   االجتماعيةأن األخطار   

مهنـة  عصر من العصور، وإنما ألن الجماعة الحظت أن حدوث اإلصابات وأخطار ال           
ها  وشعرت الدول كافة بأن    ، باالهتمام ظاهرة واضحة جديرة  أصبحت   التي تالحق العمال  

ها ضد ما يهددها من أخطار تصيب إنتاجها         إلى نظام يؤمن الثروة البشرية في      في حاجة 
أال وهو قواها العاملة، وكان ذلك الشعور هو الـذي أدى فـي             ،  بل في أعز عناصرها   

  .)١(ابات العمل إصتأمينالنهاية إلى نشوء 

 في الواقـع نتيجـة طبيعيـة        االجتماعيةعد ظهور األنظمة القانونية للحماية      وي  
 التي اتسم تطورها بمنجـزات      ، واالقتصادية للمجتمعات الرأسمالية   االجتماعيةللظروف  

تبعه ذلك من قيام مؤسسات ضخمة لإلنتاج أدت إلى تغليب          ست، وما ا  )٢(الثورة الصناعية 
  .)٣(عملللى تنظيم عالقات االطابع المادي ع

 التـي أتـت بهـا الثـورة         االجتماعيةولقد ترتب على التطورات االقتصادية و       
، ومن  االجتماعيةأن أصبحت الطبقة العاملة أكثر الطبقات تعرضا للمخاطر         ،  الصناعية  

                                                 
، رسـالة دكتوراه،جامعـة     )دراسـة مقارنـة   (  إصابات العمـل   تأمين محمد محرز، الخطر في      أحمد.د )١(

  .٢٠م، ص١٩٧٦القاهرة
مرجع ،  الجزء األول ،  االجتماعيةالوسيط في التشريعات     البرعي،   أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  .أ )٢(

 . وما بعدها٩ص، سابق

  .وقد أورد سيادته أسباب التسمية ومن الذي أطلقها
ود روح  ففي المجتمعات الزراعية البسيطة، كالمجتمع المصري حتى بداية القرن العشرين، كانـت تـس              )٣(

 االجتماعيـة  فلم يكن هناك حاجة إلى أنظمة قانونية خاصة للحماية           ، بمعناه الفطري  االجتماعيالتضامن  
، وعنـدما بـدأت     االجتمـاعي ذلك أن الفرد يجد أألمن واألمان ضد األخطار التي تحدق به في الترابط              

 المناخ مهيأ لميالد تلـك      اد، ب المتطورمصر في التحول التدريجي نحو األخذ بأساليب اإلنتاج الصناعي          
  .األنظمة

التـأمين  يـة و   العمل بـين مبـادئ المـسئولية المدن        إصابةحسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن       .  د   
  .٥٧م، ص١٩٩٧المنصورة، الطبعة األولى-لجديدة ا ، مكتبة الجالءاالجتماعية
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بينها إصابات العمل التي وقع ضحاياها باآلالف في بداية الثورة الصناعية بسبب تطور             
، مما نجـم عنـه      )١(وزيادة ساعات العمل    وعدم كفاية إجراءات األمن الصناعي     اآلالت

  .)٢(رازدياد حوادث العمل بشكل كبي

                                                 
(1) Dupeyroux J.J., Sécurité sociale, Paris, Sirey, 4e édition, 1983, p.16. 

، الجـزء الـسادس   االجتماعيـة  البرعي، الوسيط في التشريعات أحمدرامي  .  حسن البرعي، د   أحمدد  .أ )٢(
  .٦٢م، ص٢٠٠٩، دار النهضة العربية، طبعة االجتماعيةالتأمينات 
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@ïãbrÛa@kÜİ½a@ @
Û@ïãìãbÔÛa@bþa´ßdn@ÝàÈÛa@pbib•g@@ @

لقد مر نظام المسئولية عن ضمان خطر إصابات العمل بمراحل مختلفة يمكن تقسيمها             
  : إلى مراحل ثالث 

  .مرحلة تطبيق القواعد العامة في المسئولية: ألولى االمرحلة 

  . إصابات العملتأمينمرحلة وضع التشريعات الخاصة ب: الثانية المرحلة 

  .االجتماعيمرحلة تقرير نظام الضمان : الثالثة المرحلة 

  :ونتناول فيما يلي هذه المراحل تباعا

@μëþa@òÜyŠ½a@Z÷½a@¿@òßbÈÛa@†ÇaìÔÛa@Õîjİm@òÜyŠßòîÛì)١(Z@ @
 العمل حتى   إصابةظلت القواعد العامة في المسئولية هي السائدة في تحديد المسئول عن            

 وكانت مسئولية صاحب العمل عن األضـرار الجـسيمة          ، الصناعية بداية عصر الثورة  
تعين على العامل المصاب أن     التي تصيب عمالة مناطها ثبوت الخطأ من جانبه، والذي ي         

  .)٢( التعويض من صاحب العملتضاءاقحتى يمكنه ، يثبته 

  

                                                 
، والمنشور في الوقائع    )م١٩٤٨ لسنة   ١٣١( من القانون المدني المصري رقم       )١٦٣(وتنص المادة رقم     )١(

كل خطأ سـبب    "  أن ، على م١٩٤٨ يوليه ٢٩وتاريخ  " غير اعتيادي " مكرر أ    ١٠٨لمصرية بعددها رقم    ا
  ". بالتعويض  ضررا للغير يلزم من ارتكبه
  : بشأن المسئولية على من القانون المدني) 1382(وفى فرنسا تنص المادة رقم 

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » 
(2) Dupeyroux ,Sécurité sociale, Op.cit.,p.16.  

ضمان أخطار المهنة، في القانون المصري، دراسـة        (د محمود جمال الدين زكي، بحث في        .أ: وانظر 
مـارس ويونيـه    ،  ي، السنة الخامسة والعشرون   ، مجلة القانون واالقتصاد، العدادان األول والثان      )مقارنة
  . وما بعدها١٧م، ص١٩٥٥
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 عائقا أمام العمـال     لفترة طويلة وقفت  ،  ، على فكرة الخطأ     )١(وتأسيس المسئولية المدنية  
 الخطأ في   إثباتوذلك بسبب صعوبة    ،    عمل التعويض عما يقع لهم من حوادث     القتضاء  

  .)٢(جانب صاحب العمل

 العمـل   ماية قـوى  المدنية عن ح  ر القواعد العامة في المسئولية      قصو واضحا   وبذلك بدا 
  .البشرية من األخطار التي تهددهم بسبب إصابات العمل

وبسبب ذلك اجتهد القضاء والفقه في وضع محاوالت للخروج عن هذه القواعـد               
العامة، حيث توسع القضاء في تقرير وجود الواجبات القانونية على عـاتق أصـحاب              

يق إقامة الدليل على المدعي، إال أن هذا         خطأ هؤالء عن طر    إثباتاألعمال، حتى يسهل    
لمصاب خاصة في الظروف التي يكون      قضاء لم يكن كافيا لتوفير حماية ل      االجتهاد من ال  

  .)٣( بالتزام ماإخاللهنتيجة 

 فأعفى المصاب مـن إقامـة       ، الخطأ إثباتهل القضاء في    اومن ناحية أخرى تس   
 أسـاس أن الحـادث نفـسه        على،   صاحب العمل في بعض الحاالت        خطأ الدليل على 

، ولكون قرائن األحوال من المـسائل التـي يتـرك           )٤(يتضمن الدليل على وقوع الخطأ    

                                                 
يستخدم اصطالح المسئولية المدنية للداللة على كل من المسئولية المدنية التقصيرية والمسئولية المدنيـة               )١(

  يريةية العقدية والمسئولية التقصالعقدية، وعلى هذا يجب التمييز في إطار المسئولية المدنية بين المسئول
المـسئولية  ( المصادر غير اإلرادية    ،  الجزء األول، الكتاب الثاني   ،  نظرية االلتزام ،   شرف الدين  أحمد. د

   . ٩ص ، م٢٠٠٧-٢٠٠٦طبعة ، دون ناشر، ) اإلثراء بال سبب–التقصيرية 
 ، الجـزء الـسادس  االجتماعيـة  البرعي، الوسيط في التشريعات أحمدرامي  .  حسن البرعي، د   أحمدد  .أ )٢(

  .٧٩مرجع سابق، ص
ن القانونين المصري   دراسة مقارنة بي  ( إصابات العمل    تأمين عجيز، دور الخطأ في      أحمدمحمد محمد   . د )٣(

  كامـل الحلـواني   . ،د٢١م، دار النهضة العربيـة، ص     ٢٠٠٣رسالة دكتوراه، جامعة حلوان     ) والفرنسي
 جامعة  -نية واالقتصادية، كلية الحقوق   ، مجلة العلوم القانو   )دراسة مقارنة ( إصابات العمل  تأمينبحث في   

  . وما بعدها٢٢١م، ص ١٩٦٨العدد األول، السنة العاشرة، يناير عين شمس،
  .٧٠ محمد محرز، مرجع سابق، ص أحمد.د )٤(
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تقديرها إلى قاضي الموضوع، وال سلطان لمحكمة النقض عليه في إلزامه باألخذ بهـا              
  . )١(في الحاالت التي تعرض عليه

 la ل الفقه الخـروج مـن نطـاق قواعـد المـسئولية التقـصيرية      لذلك حاو

responsabilté délictuelle )إلى قواعد المسئولية العقدية )٢ ،la responsabilté 
contractuelle )الخطأ، بحيث يمكن القـول      إثبات، بغية إعفاء المصاب من عبء       )٣ 

 والـذي  conrat du travail  العمل تجد مصدرها في عقد العملصاحببأن مسئولية 
أن أي ضـرر     من حوادث العمل، و    سالمة عماله صاحب العمل التزاما ب   ينشئ في ذمة    

 إثبات ويلزم بتعويضه دون حاجة إلى       ،خالال منه بهذا االلتزام   يصيب أحدا منهم يعتبر ا    
  .وقوع خطأ من جانبه

 أساس من الواقع بل هي      تقوم على  ذه النظرية لم تسلم من النقد، فهي ال       إال أن ه  
 ضمنيا على التعاقد على مثل هذا        العمل قد اتفق   صاحب لم يثبت أن     إذمحض افتراض،   

 العمل يستطيع أن يدرج شرطا      صاحبن  وحتى لو صح هذا االتفاق الضمني فإ      االلتزام،  
في العقد يعفيه من المسئولية، فضال على أن هذا األخير يستطيع دفع مسئوليته في حالة               

  .)٤( الطارئةالظروف أو  الناتجة عن القوة القاهرةإلصابةا

قد الموجه إلى نظرية المسئولية العقدية بدأ القضاء في االعتمـاد           ونتيجة لهذا الن  
  ، وتوسـيع نطـاق تطبيـق       علـى عيـب فـي الـشىْ        نيـة لقانونية المب على القرائن ا  

                                                 
 ، الجـزء الـسادس  االجتماعيـة  البرعي، الوسيط في التشريعات أحمدرامي .  حسن البرعي، د   أحمدد  . أ )١(

   .٨٠مرجع سابق، ص
والغيـر الـذي   ، المسؤل عنه    أو   مسئولية التقصيرية تنشأ في حالة عدم وجود عقد بين مرتكب الخطأ           وال )٢(

-٢٠٠٥طبعـة  ، السيد عيد نايل مصادر االلتزام غير اإلرادية، دار النهضة العربيـة          . لحقه الضرر،أ د  
  . ١٦م، ص ٢٠٠٦

ا عن اإلخالل بالتزام عقدي، ويلتزم       كان الضرر الذي أصاب المضرور ناتج      إذاتنشأ    والمسئولية العقدية  )٣(
  د حـسام الـدين كامـل االهـواني        .ن عدم تنفيذه اللتزاماته العقدية، ا     ويض الضرر الناتج ع   المدين بتع 

دون ،  المصادر غيـر اإلراديـة    ،  المجلد الثاني ،  الجزء األول، مصادر االلتزام     ،  النظرية العامة لاللتزام  
  . ١٢م، ص ١٩٩٨ -١٩٩٧طبعة، ناشر

 مرجع سابق حسن عبد الرحمن قدوس،     .  وما بعدها، د   ٢٥، ص مرجع سابق  عجيز،   أحمدمحمد محمد   . د )٤(
  . وما بعدها٢٥ص
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التي تنص على مسئولية مالك البناء عن األضرار الناشئة          ) مدني فرنسي  1386( المادة
إهمال فـي    أو   ي التكوين  المضرور أن إصابته قد نتجت عن عيب ف        ، فمتى أثبت  )١(عنه

 القـوة   إثبـات  فأن المدعي عليه ال يستطيع التخلص من هذه المـسئولية إال ب            ،الصيانة
ـ    اآلالت بتطبيق هذه القاعدة على       الفرنسي القاهرة، وقام القضاء   ، )٢(ة واألشياء غير الحي
، إلى سلوك القضاء الفرنسي مـن حيـث         )٣( المصري  القضاء أحكاموقد اتجهت بعض    

 أساس وجود قرينة على الخطأ،       على صاحب العمل  خطأ   إثباتلعامل من عبء     ا إعفاء
ت قضاءها بالقياس على مسئولية حارس الحيوان لما بينه وبين اآلالت من أوجـه              وبرر

  . )٤(المماثلة

من حيث تيـسير    وقد عاب هذه النظرية أنها لم تكن ذات فائدة كبيرة للمضرور            
 ،اآللةور إقامة الدليل على وجود عيب في صنع          أمكن المضر  ألنه متى ،   ثباتعبء اإل 

رس الشئ، ولكـن     منه القاضي بطريق القرائن القضائية خطأ حا        ليستنبط ن ذلك يكفي  فإ
  . )٥(ثبات هذا العيب، أي أنه يظل محمال بعبء اإلإثباتيتحتم على المضرور 

ي  مـدن  1386(ر من التطبيق أن االستناد إلى التوسع في تفـسير المـادة             وحيث ظه 
ه ت يعتبر غير كاف، لجأ القضاء إلى ما تـضمن         التي تنص على مسئولية المالك البناء     و) فرنسي

                                                 
  : من القانون المدني الفرنسي على أن1386 وتنص المادة )١(

" Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommâge causé par sa ruine, 
lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa 
construction." . 

  .٧٢، صمرجع سابق محمد محرز، أحمد. د)٢(
)  القانون المصري، دراسـة مقارنـة      ضمان أخطار المهنة، في   (د محمود جمال الدين زكي، بحث في        .أ )٣(

  .٢٦ص ، مرجع سابق
  .٢٤٤، ص١٤٦السنة التاسعة، رقم، لمحاماةمجلة ا م،١٩٢٨ديسمبر ١١استئناف أسيوط   
  .ذات اإلشارة السابقة محمد محرز، أحمد. د)٤(
 ، الجـزء الـسادس  االجتماعيـة  البرعي، الوسيط في التشريعات أحمدرامي .  حسن البرعي، د   أحمدد  . أ )٥(

  . وما بعدها٨١ص، مرجع سابق
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والتي تنص على أن اإلنسان ال يلزم بتعويض        )  مدني فرنسي  1384(الفقرة األولى من المادة     
  .)١(الضرر الناشئ عن فعله فقط بل الناشئ أيضا عن األشياء الموجودة تحت حراسته

 خطـأ   إثبـات إلـى   لمذكورة المسئولية عن األشياء دون حاجـة         المادة ا  وتقرر
 أن قرينة قانونية بوقوع الخطأ من قبل الحارس، وال يمكـن لـه              الحارس، وبذلك تنشأ  

أن  أو   قـوة قـاهرة،    أو    ثبت وقوع حادث فجائي    إذا إال   ،يتنصل من افتراض المسئولية   
  .)٢(شخص آخر أو  كانت نتيجة خطأ المصاب نفسهإلصابةا

 المدنية لمحكمة النقض الفرنسية ذلك ألول مرة فـي حكمهـا            طبقت الدائرة وقد  
  .)٣(م١٨٩٦ يونيه ١٦ الصادرة في الشهير،

ـ  إثبـات المصرية في إعفاء العامل من عبء       كما استندت بعض المحاكم       أ خط
 ه هذه المادة الواردة في القانون الفرنسي فأخـذت بحكمـه باعتبـار             إلى  العمل صاحب

  .)٤( للقانون المصريالمصدر التاريخي

حب العمل أن    لهذه النظرية على اعتبار أنه من السهل على صا         ولقد وجه انتقاد  
خطـأ   أو   بخطأ المـضرور نفـسه     أو   الحادث الفجائي  أو   ة القاهرة يدفع مسئوليته بالقو  

  .ن هذه الوسيلة تصبح غير كافية لحماية المضرور بالتالي فإ،شخص آخر

                                                 
 أشياء تتطلب حراسـتها     ن تولى حراسة  كل م " من القانون المدني المصري على أن     ) ١٧٨(وتنص المادة  )١(

 لم يثبت أن    من ضرر، ما   األشياء ميكانيكية يكون مسئوالً عما تحدثه هذه        آالت خاصة أو حراسة     عناية
   "وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه، هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة

  رنسي على أنمن القانون المدني الف) 1384/1(وتنص المادة
L'article L 1384-1 : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause 
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on 
doit répondre ou  des choses que l’on a sous sa garde" 

  .٢٥ص، مرجع سابق عجيز، مدأحمحمد محمد . د)٢(
 .السابقةذات اإلشارة ،مرجع سابق عجيز، أحمدمحمد محمد . د: وللمزيد عن تفاصيل هذا الحكم، انظر )٣(

  .٤٢٢ ص٣٣٧م، مجلة المحاماة، السنة الخامسة عشر، رقم١٩٣٣أكتوبر ٨ أنظر حكم عابدين الجزئية، )٤(
  ).١(، هامش رقم٢٦سابق، صمحمد محمد أحمد عجيز، مرجع . لدى د    مشار اليه
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رساء مبادئهـا بـسبب      الفقه والقضاء في إ     اجتهد  هذه النظريات التي   وبعد فشل 
 الحقيقة ثبت أن حماية العامل      ،االفتقار إلى النصوص التشريعية التي تعالج هذا الجانب       

  .)١( إال عن طريق التشريعضد ما يصيبه من أخطار المهنة ال يمكن تحقيقها

@òîãbrÛa@òÜyŠ½a@ZÝàÈÛa@pbib•hi@ò•b¨a@pbÈíŠ’nÛa@É™ë@òÜyŠßZ@ @
م، نظامـا   ١٨٩٨ إبريـل سـنة      ٩المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في      وضع  

قانونيا خاصا للتعويض عن إصابات العمل، والذي أسس المسئولية عن حوادث العمـل             
   .نظرية تحمل التبعة أو على فكرة الخطر

 صابته يجب أن يعوض العامل عن إ       العمل صاحبص هذه النظرية في أن      لخوتت
أه إنما يعود عليـه ربحـه،       شألن المصنع الذي أن    ،)٢(  منه خطأبغض النظر عن وقوع     

والتي ال  ،  وألن إصابات العمل هي من المخاطر المتصلة بالنشاط االقتصادي للمشروع         
  . من الحرص والحيطة أن يدفعها عن نفسهامل مهما أوتييمكن للع

صـاحب  ، فعلى الرغم من أن      ى الخطأ    هنا ال تقوم عل     العمل صاحبفمسئولية   
لصناعي وتطـور    عن التقدم ا   اً ناتج  كان تعرض عمالة للخطر  ذلك أن    عمل لم يخطئ  ال

كلفة أقل، ولـيس مـن      ه إنتاجا أفضل بت   اآلالت التي يستعملها صاحب العمل لكي تقدم ل       
، ويتـسم   )٣(فالغرم بالغنم ،   إصابته   رم العامل في حال    صاحب العمل، ويغ   العدل أن يغنم  

 عـن األضـرار     forfaitaire أنه تعويض جزافـي   التعويض بناء على هذه النظرية ب     
  .)٤(الناجمة عن فقد القدرة على العمل

 ٦٤حينما أصدر القانون رقم     ،  المشرع المصري مسلك نظيره الفرنسي     وقد سلك 
  ال يستند إلـى     ، عويض عن إصابات العمل    قانونيا خاصا للت   اًم مقررا نظام  ١٩٣٦لسنة  
 تقضي المادة الثالثـة     و،  فكرة الخطر المهني   أو   ةالخطأ وإنما إلى مبدأ تحمل التبع     فكرة  

                                                 
  . وما بعدها٧٣ص، مرجع سابق محمد محرز، أحمد. د)١(

(2) Dupeyroux , Sécurité sociale, Op.cit.,p.17  .  
  .وما بعدها٧٥ص ، مرجع سابق محمد محرز، أحمد. د)٣(
  .٣٠، صمرجع سابقحسن عبد الرحمن قدوس، .  د)٤(
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 لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول            " بأن من هذا القانون  
   ." للقواعد المقررة طبقاًمن صاحب العمل على تعويض عن إصابته

م ١٩٥٠ لـسنة    ٨٩ و   م١٩٤٢ لـسنة    ٨٦القـانون   ( القوانين الالحقة    احتفظتو
في القانون رقـم    كما وردت   فكرة الخطأ   ب)  م ١٩٥٨ لسنة   ٢٠٢وم   ١٩٥٠ لسنة   ١١٧و

  . م١٩٣٦ لسنة ٦٤

@òrÛbrÛa@òÜyŠ½a@Z@æbàšÛa@òÜyŠßïÇbànuüa@Z@@ @
 إصـابات   تأمين معظم الدول أصدرت تشريعات خاصة بشأن        وإن كانت  حقيقة

مـة  قا كانت تطلب من العامل إ     إذ من العيوب،     غير أن هذه التشريعات لم تخل       ، عملال
ات التي نـص عليهـا      داءاأل تنصل هذا األخير من دفع       إذادعوى على صاحب العمل     

 ،ه وبطء في إجراءات   يتكبده العامل نتيجة لذلك من نفقات القضاء      وال يخفى ما    ،  القانون  
ية التي   التجار التأمين اإلجباري من المسئولية لدى شركات       التأمينفضال عن أن فرض     

ـ ستحقات المصاب، كما أن طبيعـة األ      ل في دفع م    تماط تهدف إلى الربح جعلها    راض م
  .المهنية جعل مسئولية أصحاب األعمال غير محددة لبطء ظهور أعراضها

وقد كانت معظم هذه التشريعات قاصرة على التعويـضات النقديـة فقـط دون              
  . )١(العينية

نظراً لزوال  ، و المنتجة ورغبة من المشرعين في حماية جميع أفراد قوى العمل        
 صاحب العمل هو الذي أوجد المخاطر التي يتعرض لها          المفهوم الذي كان سائداً من أن     

العاملين لديه وأنه وحده الذي يستفيد من جهودهم، بل أن مخاطر العمل جميعا جـاءت               
، )٢( المنتفعون بتلك الجهود   هم وأن سائر البشر  نتيجة التقدم العلمي الذي حققته البشرية،       

م، قانونا خاصـا بالوقايـة      ١٩٤٦ أكتوبر   ٣٠مشرع الفرنسي في    ذلك كله فقد أصدر ال    
  .يةض عن حوادث العمل و األمراض المهنوالتعوي

                                                 
  .دها وما بع٧٨، صمرجع سابق محمد محرز، أحمد.د )١(
  . ٣٧، صمرجع سابق عجيز، أحمدمحمد محمد .د )٢(
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ومـن  ،   والواقع أن إصدار هذا القانون أحدث تحوال قانونيا في مفهوم الحماية            
أبرز مظاهر هذا التحول أن التعويض عن إصابات العمل أصبح وظيفـة تقـوم علـى                

 إصابات العمل في معظـم دول  تأمينكما أصبح ،)١(االجتماعيمان  تحقيقها صناديق الض  
ان الـضم  أو   االجتمـاعي التـأمين    فرعا مستقال مـن فـروع        ،العالم ومن بينها مصر   

  .)٢(ال بذاته وقواعدها مستقتأمين ولم يعد االجتماعي

وفي مصر بعد أن كان االلتزام بتعويض إصابات العمل يقع على عاتق صاحب             
أصـدر   لـه،    التاليةم، والقوانين   ١٩٣٦ لسنة   ٦٤ قانون   ألحكامدية وفقا   العمل بصفة فر  
  أصبحت بموجبه الحماية في مواجهـة       والذي ،)٣(م١٩٥٩ لسنة   ٩٢ رقم   المشرع القانون 

را اجتماعيا وأصبح    بوصفها خط  االجتماعي تأمينطار شامل لل   العمل تتحقق في إ    إصابة
نسبة مئوية ثابتة مـن أجـور عمالـه،          ملتزما بدفع اشتراك تقدر قيمته ب       العمل صاحب

 بمعناهـا  االجتماعيـة ات تأمين لل نقطة البداية في األخذ بنظام متكامل     ويعتبر هذا القانون  
  . )٤(الحديث

 بـدأت    ، ومع بدء عمليات التنقيب عن الزيـت      ،  وفي المملكة العربية السعودية     
لعمل مع الـشركات     في سلك ا   ينخرطونأعداد من العاملين السعوديين وغير السعوديين       

من أهم الموضوعات التـي      المخاطر التي يتعرض لها العمال       وكانت،  االمتيازصاحبة  
هــ  ١٣٥٦في عهد الملك عبـدالعزيز سـنة       وقد صدر أول تنظيم       ، تحتاج إلى حماية  

 والـذي حـدد   ) نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية     (م باسم   ١٩٣٧الموافق  
 أمـر    هـذا النظـام    إلصابات الناشئة عن العمل وقد ترك     مسئولية صاحب العمل عن ا    

وقد استمر ) مسئولية صاحب العمل الفردية(التعويض في ذلك على عاتق صاحب العمل  
بموجب المرسـوم    االجتماعيةات  تأميناألمر على هذا الوضع إلى أن صدر أول نظام لل         

                                                 
 : العمل في فرنسا، انظرإصابة تأمين وللمزيد عن نشأة )١(

Dupeyroux J.J.,Sécurité sociale, Op.cit., p.16 et s.  
  .٣١، صمرجع سابقحسن عبد الرحمن قدوس، .  د)٢(
  .م١٩٥٩ ابريل ٧تاريخ و) ب( مكرر٧١ والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم )٣(
 أحمـد رامـي   .  حـسن البرعـي، د     أحمدد  .أ:  في مصر أنظر   االجتماعيةالتأمينات  وللمزيد عن تطور     )٤(

  . وما بعدها١٧٧ص ، مرجع سابق ، الجزء السادس،االجتماعيةالبرعي، الوسيط في التشريعات 
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 هذا النظام   م، وبموجب ١٦/١١/١٩٦٩هـ الموافق   ٦/٩/١٣٨٩ وتاريخ   ٢٢الملكي رقم   
التأمينـات  أصبح التعويض عن إصابات العمل وظيفة يقوم علـى تحقيقهـا صـندوق              

  .)١(االجتماعية

                                                 
 -فهوم والمخاطر والتطـور واآلثـار      بين الم  االجتماعيةالتأمينات  ،   بن صالح الصالح   أحمدد محمد بن    .أ )١(

 بين الواقع والمأمول، جامعة     االجتماعيةالتأمينات  ،مؤتمر  -دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية     
  . ٩ص ، م٢٠٠٢ أكتوبر ١٥إلى١٣األزهر، مركز صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، الفترة من
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j½aïãbrÛa@sz@ @
âbØyc@´ßdm@òib•gòîiŠÈÛaë@òîÛë†Ûa@ÝàÈÛa@pbíìnß@¿@ÝàÈÛa@@ @

@ @
áîÔmë@†îè·@Z@ @

  
عرض  أن نست   ،  العمل إلصابة بداية بحثنا ودراستنا للمفهوم القانوني       يجدر بنا في  

علـى الـصعيد    أو   العمل في مستويات العمل سواًء على الصعيد الـدولي         إصابة تأمين
العربي لنقف على مظاهر الجهود التي بذلت في هذا الصدد ولنتعرف على مدى اتساق              

العربية لما لذلك من     أو   مع مستويات العمل الدولية   ) الدراسةمحل  (التشريعات الداخلية   
  . للعاملينأثر في توفير حماية أكبر 

  :  على النحو التاليمطلبين إلى المبحث ذلك نقسم هذا ىوعلى هد  
  .  العمل في مستويات العمل الدوليةإصابة تأمين : األولالمطلب

  . العمل في مستويات العمل العربيةإصابة تأمين : الثانيالمطلب
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kÜİ½aÞëþa@@ @
´ßdm@òib•gíìnß@¿@ÝàÈÛa@b@òîÛë†Ûa@ÝàÈÛa@p@ @

më@†îè·áîÔ@Z@ @
 ويـستهدف تـوفير      ، التـأمين  أنواع    ضد إصابات العمل من أقدم     التأمينر  يعتب

بمناسبة العمـل    أو   سببالمرض ب  أو   إلصابةية للعامل في حال تعرضه ل     التأمينالحماية  
 تنبهـت    ، خالل فتـرات طويلـة     التأمين ومن خالل مسيرة تطبيق هذا       ،)١(هديؤيالذي  

أهمية  إلى    ،  مجال القوى العاملة    في ة تلك التي تعمل   خاص ، الهيئات والمنظمات الدولية  
 والدور الذي يلعبه خاصة مع التطور الـصناعي والتكنولـوجي           التأمينهذا النوع من    

  . وظهور اآلالف من المواد الكيماوية التي دخلت في العمليات الصناعية
 ،مـاعي االجتالتأمين  قد تعددت مظاهر االهتمام الدولي بالتأكيد على الحق في          و

  . وتمثلت تلك المظاهر في جهود األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية
أدى هذا االهتمام إلى إصدار عدد من المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تؤكـد             و

  . )٢(على هذا الحق
                                                 

 ت،  د، د ن،    )دراسة مقارنـة   (االجتماعيةالتأمينات  هاجرين في    إسماعيل، حقوق العمال الم    أحمدمحمد  .د )١(
  .٩٧ص

ترجع أهمية دراسة هذه االتفاقيات في أنها وعقب التصديق عليها من السلطة المختصة بالدولة تصبح في                 )٢(
  . مستوى القانون الداخلي أو مرتبة

جريدة الرسـمية بعـددها     م والمنشور في ال   ١٩٧١وقد نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام         
رئيس الجمهوريـة يبـرم     "على أن   ) ١٥١(م، في المادة    ١٩٧١سبتمبر  ١٢وتاريخ  ) أ(مكرر  ) ٣٦(رقم  

المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القـانون بعـد إبرامهـا                  
  ". الخ …والتصديق عليها ونشرها وفقًا لألوضاع المقررة

من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية والصادر بموجب          ) ٧٠(ابل نصت المادة    وفي المق 
م، والمنشور فـي جريـدة أم       ٢/٣/١٩٩٢الموافق   هـ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ   ٩٠/ المرسوم الملكي رقم أ   

تـصدر  "م، علـى أنـه      ١٩٩٢/مارس/ ٦هـ الموافق   ١٤١٢/ ٢/٩وتاريخ  ) ٣٣٩٧(القرى بعددها رقم    
  ". ة والمعاهدات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكيةاألنظم

ال يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكـة العربيـة   "من نفس النظام بأنه ) ٨١(كما نصت المادة  
  ". السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات

) ١٤٣( المـادة    -من الدستور، ودولة قطر   ) ١٢١( المادة   -تير كال من مملكة البحرين    ولقد وضعت دسا  
من الدستور نصاً مماثالً لنص الدستور المصري والذي يضع االتفاقية الدولية بعد التصديق عليهـا فـي                 

مـن الدسـتور، والدسـتور      ) ٣٢( الفـصل    -مستوى القانون الداخلي، في حين وضع الدستور التونسي       
من الدستور نـًصا يـضع      ) ١٣٢( المادة   -من الدستور، والدستور الجزائري   ) ٨٠( المادة   -تانيالموري

  . االتفاقيات الدولية بعد المصادقة عليها في مرتبة تعلو وتسمو على القانون الداخلي
 اإلنسان  ومن جانب آخر فإن االتفاقيات الدولية تعد األسلوب المفضل الذي تعتمده المنظمات الدولية لضمان حقوق              

  .في العالم
الصادق شعبان، االتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المختلفة في مجاالت هامة من حقوق اإلنـسان، دار                . د

  .  وما بعدها١٢٤م، ص ١٩٨٩العلم للماليين، المجلد الثاني، طبعة 
ة المختصة تصبح قانونًـا     وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن االتفاقية الدولية وبعد التصديق عليها من السلط            

من قوانين الدولة وتكون واجبة التطبيق على المنازعات التي تتعلق بها وال مجال ألعمال القانون الداخلي بـشان                  
 الـشربيني،   مم، المستـشار عبـد المـنع      ٢٣/١٢/١٩٨٢ق، جلـسة    ٤٨ لسنة   ١٦٧٢تلك المنازعات، الطعن رقم     

م، ١٩٨٢ الثالث، السنة الثالثة والثالثون،من أكتوبر حتى ديـسمبر         محكمة النقض، الجزء   ألحكامالموسوعة الشاملة   
 . ١٠٧٦ص 
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  ضـد  التأمين تلك التي تتعلق ب     ، اقياتولكون أن ما يهمنا في دراستنا لهذه االتف       
 الجهود الدولية التي بذلت في سـبيل  ض المهنية، لذلك نستعرض إصابات العمل واألمرا  

 صدر عن األمم المتحدة من مواثيق       وذلك من خالل ما   ،  حماية العامل من مخاطر العمل    
 ثم نتناول ما صدر عن منظمة العمـل          ، االجتماعيتؤكد على حق اإلنسان في الضمان       

  : لى النحو التالي عفرعينوذلك في ، ولية من اتفاقيات في ذات المجالالد

  .المواثيق الصادرة عن األمم المتحدة : األولالفرع

  .االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية : الثانيالفرع
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ÊŠÐÛaÞëþa@@@ @
ñ†zn½a@áßþa@åÇ@ñ‰…b–Ûa@Õîqaì½aIQH@ @

 الثورة الـصناعية    العامل من مخاطر العمل منذ قيام     بدأ االهتمام الدولي بحماية     
 الثامن عشر الميالدي، تلك الثورة التي عظمت من أهمية النشاط الصناعي في             في القرن 

لة وما أعقبهـا مـن      حياة اإلنسانية لتأخذ مكان الصدارة وتسحب البساط في تلك المرح         
  .النشاط الزراعي

 الحديثة فـي     ومن ناحية أخرى كان من نتائج هذه الثورة استخدام وسائل التقنية          
 ،رتب عليه تعقيد النظام الصناعي بعد أن كان يتميز بالبـساطة          ت مما   ،المجال الصناعي 

سـي الـذي تمـارس فيـه        أن المشروع الكبير أصبح يمثل اإلطار األسا       إلى   باإلضافة
لتتجمع كل ، رتب على ذلك تواجد أعداد كبيرة من العمال في مكان واحد        وقد ت ،  الصناعة

 العمل التي قد يتعرض لهـا       نتيجة واحدة وهي ازدياد مخاطر     إلى   هذه األسباب وتؤدي  
  . )٢(العامل أثر توسع الثورة الصناعية كما وكيفًا

ظهر تحرك على النطاق الـدولي لمواجهـة تلـك المخـاطر            وفي مقابل ذلك    
ديـة مـن     في الوقت الذي ال تمكنه قدرتـه الما        ،المستحدثة التي قد يتعرض لها العامل     

  . مواجهة هذه األخطار بمفرده

                                                 
 بحقوق  م١٩٤٥ يونيه ٢٦ي مدينة سان فرانسيسكو بتاريخ       الصادر والموقع ف   – أهتم ميثاق األمم المتحدة      )١(

تحدة اإلنسان وحرياته األساسية في مواضع متفرقة وكثيرة، فجاء في ديباجة الميثاق بأن شعوب األمم الم              
لت على نفسها أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجـال                 آ

وتورد الديباجة عزم شعوب األمم المتحدة على أن        . والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية      
 ة أفسح، راجع نصوص الميثـاق      قدًما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحري         االجتماعيتدفع بالرفق   

  charter/documents/ar/org.un.www://http :                                                في
ت عـام   وذلك في رسالته التي نـشر Paul mantouxيرجع البعض نسبة اصطالح الثورة الصناعية إلى  )٢(

م عن الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، إال أن الكاتب ذاته نوه فيما بعد بأنه ليس صـاحب                   ١٩٠٥
قـراءات فـي    "هذا االصطالح وأن العالم أرنولد توينبى قد سبقه إلى هذا المصطلح في كتابه المعنون بـ                

  . عرف قبل ذلك بفترة طويلةم، والحق كما يذهب البعض بأن هذا المصطلح ١٨٨٤عام " الثورة الصناعية
، الجـزء  االجتماعيـة ، الوسيط في التـشريعات      البرعي أحمدرامي  .  د   حسن البرعي  أحمدد  .أ: راجع  

  ).٢(هامش، ٩ص األول، مرجع سابق، 
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  : حرك بوضوح في اآلتيولقد تجسد هذا الت
  .)١(م١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  - ١
 . م١٩٦٦عام   والثقافيةاالجتماعيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و - ٢

اتفاقية (حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم        لاالتفاقية الدولية    - ٣
  ). م١٩٩٠ لسنة ٩٠

 تـأمين  بحقوق وامتيـازات العمـال ل     لالرتقاءرة  وال زالت الجهود الدولية مستم    
  .  وأثرهاأهميتها الجهود الدولية السابقة لبيان ونستعرض فيما يلي شرححياتهم 
üëc@Z@ï½bÈÛa@æýÇ⁄a@òä@‰…b–Ûa@æbã⁄a@ÖìÔ§QYTXâ@ @

لقد عني اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي تم إقراره في مؤتمر الجمعيـة             
التأمينـات   بـالنص علـى ضـرورة        ،)٢(م١٩٤٨ ديسمبر   ١٠متحدة في   العامة لألمم ال  
  .  فيهاشخص والتأكيد على حق كل االجتماعية

من اإلعالن بأن لكل شخص باعتباره عضًوا في المجتمـع لـه            ) ٢٢(وقررت المادة   
  إلشباع حاجاته االقتـصادية    االجتماعيةفي الضمانة   ، وله الحق    االجتماعيةالتأمينات  الحق في   

على كرامته اإلنسانية وتنمية قدراته الشخـصية بفـضل          والثقافية الالزمة للحفاظ     جتماعيةاالو
المادة  وتشير   ،)٣(الجهود الوطنية والتعاون الدولي مع مراعاة الموارد والنظام القائم في كل بلد           

  الحق في العمل وفي الحصول على أجر متساو للعمل وعلى الحق في  إلى من اإلعالن )٢٣(

  

                                                 
وصفت المحكمة الدستورية العليا في مصر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بأنه تراث أنساني، القـضية        )١(

 فـي   )٣( منشور في الجريدة الرسمية بعـددها رقـم          ٤/١/١٩٩٧ق دستورية جلسة     ١٧ لسنة   ٤٧رقم  
 . م١٦/١/١٩٩٧

في العاشر مـن ديـسمبر      ) ٣-د(أ/٢١٧والصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم           )٢(
   في  دولة، ويتكون اإلعالن من ديباجة وثالثين مادة، راجع نصوص اإلعالن٤٨م بأغلبية ١٩٤٨سنة 

http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/declarationunivers
elle1948.htm. 

 في المجتمع الحـق فـي الـضمانة         لكل شخص بصفته عضًوا   "من اإلعالن على أن     ) ٢٢(تنص المادة    )٣(
 وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها               ،االجتماعية

 ." والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيتهاالجتماعيةالحقوق االقتصادية و
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حـق العامـل فـي     إلى من اإلعالن )٢٤(، كما أشارت المادة )١(ية النقابية الحر
  . جازات دورية مدفوعة األجروبصفة خاصة الحق في أالراحة في وقت الفراغ 

من اإلعالن حق كل شخص في حد أدنـى مـن مـستوى             ) ٢٥(وقررت المادة   
ة للمأكـل    صحته، وأن تكفل له وألسرته حياة كريمـة خاصـة بالنـسب            تأمينالمعيشة ل 

 وأن لإلنسان الحق    ، الضرورية االجتماعيةوالملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات      
في األمان في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وفي كـل الحـاالت              

  .)٢(التي يفقد فيها موارد معيشته لسبب خارج عن إرادته
îãbqb@Z…b–nÓüa@ÖìÔ§bi@˜b¨a@ïÛë†Ûa@†èÈÛaë@òíòîÇbànuüa@òîÏbÔrÛaë@QYVVâ)٣(  

 والـذي تـم      والثقافية، االجتماعية و لقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية      
في مادته التاسعة بـأن      ،)٤(١٩٧٦م، وبدء نفاذه في يناير سنة       ١٩٦٦سنة  إقراره في ديسمبر    
  . )٥(االجتماعيفي هذا العهد بحق كل شخص في الضمان تقر الدول األطراف 

                                                 
  : من اإلعالن على أن) ٢٣(المادة تنص  )١(

ص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية مـن                 لكل شخ " )١
  . البطالة

 . لكل فرد دون تمييز الحق في أجر متساو للعمل )٢
عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف           لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر       )٣

 . جتماعيةاالإليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية 
 . "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته )٤

  :من اإلعالن على أن) ٢٥(تنص المادة  )٢(
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهيـة لـه وألسـرته،                 " )١

 الالزمـة، ولـه     ماعيةاالجتويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات          
 معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلـك مـن              تأمينالحق في   

  . فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
 االجتماعيـة لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل األطفال بنفس الحماية              )٢

 ."بطريقة غير مشروعة أو ناتجة عن رباط شرعيسواء أكانت والدتهم 
والذي تم اعتماده من قبل القمـة       ،  من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان    ) ٣٦(وتجدر اإلشارة إلى أن المادة    

تـضمن الـدول   " : م، نصت على أن ٢٠٠٤  مايو ٢٣عشرة والتي استضافتها تونس في      العربية السادسة   
  " .االجتماعيالتأمين  بما في ذلك تماعياالجاألطراف حق كل مواطن في الضمان 

  html.2-003a/arab/humanrts/edu.umn.1www.           :راجع نصوص الميثاق في
 وبدء نفـاذة    ،م١٩٦٦ ديسمبر ١٦وتاريخ  ) ٢١-د(أ  /٢٢٠٠والصادر بموجب قرار الجمعية العامة رقم        )٣(

  :اجع نصوص العهد فيمن العهد، ر) ٢٧( المادة ألحكامطبقا ، م ١٩٧٦يناير   ٣في 
http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/pacteconosoc.htm. 

المنـشور فـي    م، و ١/١٠/١٩٨١وتـاريخ   ) ٥٣٧(وقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم          )٤(
 بالموافقة على انضمام مـصر التفاقيـة        ،م١٩٨٢ أبريل سنة    ٨في  ) ١٤(الجريدة الرسمية بعددها رقم     

 وقد  ،م٤/٨/١٩٦٧ والتي صادقت عليها مصر بتاريخ       ،م١٩٦٦ والثقافية   االجتماعيةالحقوق االقتصادية و  
 أحكـام  فـي االعتبـار      مع األخذ "تحفظت جمهورية مصر العربية في قرار رئيس الجمهورية بعبارة،          

 . ، ولم تصادق المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية...."الشريعة اإلسالمية وعدم تعارضها معها
   :من العهد على أن) ٩(نصت المادة  )٥(

 ."االجتماعيةالتأمينات ، بما في ذلك االجتماعيتقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان " 
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كما تضمنت المادة الثانية من العهد بأن تقر الدول األطراف بحق كل إنسان في              
مل التدابير التي تالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وأن تش   

تلك التدابير الالزمة من أجل الوقايـة       يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها         
   .)١(ية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتهامن األمراض الوبائ

brÛbq@Z@@@@…aŠÏcë@åíŠubè½a@ÞbàÈÛa@Éîº@ÖìÔy@òíbà§@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa
@òîÓbÐma@áçŠcIYPOQYYPH@)٣()٢(  

في ضوء التزايد المستمر في أعداد العمال المهاجرين، ورغبة من األمم المتحدة            
سائل التنمية صدرت هذه االتفاقية، وقد دخلت حيز التنفيذ          الهجرة وسيلة من و    في جعل 

حيث لم تحظ بالعدد المطلوب من التصديقات إال في منتـصف عـام      ،  م١/٧/٢٠٠٣في  

                                                 
    :من العهد على أن) ١٢(نصت المادة  )١(

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية                " )١
  . والعقلية يمكن بلوغه

 الممارسة الكاملـة    تأمينتشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها ل            )٢
 : زمة من أجللهذا الحق، تلك التدابير الال

 نمـو الطفـل نمـًوا       تأمينالعمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع و           - أ 
 . صحًيا

 . تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية -ب 

 . الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها  -ج 

 ."الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض الخدمات تأمينتهيئة ظروف من شأنها   - د 

م، راجـع   ١٩٩٠/ديـسمبر /١٨ المؤرخ فـي     ٤٥/١٥٨اعتمدت هذه االتفاقية بقرار الجمعية العامة رقم         )٢(
  :نصوصها في

http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/tachriaat/TravailleursImm
g90OK.pdf. 

بموجب قرار  ،  م١٨/١٢/١٩٩٠مصر العربية على هذه االتفاقية والموقعة بتاريخ        وقد صادقت جمهورية     )٣(
) ٣١(م والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم        ١١/١١/١٩٩١وتاريخ  ) ٤٤٦(رئيس الجمهورية رقم    

 . م، ولم تصادق المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية١٩٩٣  أغسطس٥وتاريخ 
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للجهود الدولية فـي مجـال حمايـة العمـال          م، وقد جاءت هذه االتفاقية تتويًجا       ٢٠٠٣
  . )١(المهاجرين

راف، ووفقًا للـصكوك الدوليـة      وقد قررت هذه االتفاقية بأن تتعهد الدول األط       
هـا  تأميننصوص عليها في هذه االتفاقيـة و      مالمتعلقة بحقوق اإلنسان باحترام الحقوق ال     

لواليتهـا  الخاضـعين    أو   لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها       
  . )٢(يالرأي السياس أو الدين أو اللغة أو اللون أو دون تمييز من أي نوع بسبب الجنس

كما أكدت االتفاقية بأن يتمتع العمال المهاجرين بمعاملة ال تقل عن المعاملة التي             
تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث األجر وساعات العمـل والراحـة األسـبوعية               

  . )٣(والسالمة والصحة المهنية

                                                 
عي عـن    حسن البر  أحمد لشرح هذه االتفاقية في الدراسة التي أعدها أستاذنا الدكتور           انظر أكثر تفصيالً   )١(

، كتاب األهرام االقتصادي،    "االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم       "هذه االتفاقية   
 . م٢٠٠٧، أول أكتوبر ٢٤١الصادر عن مؤسسة األهرام، العدد 

  :من االتفاقية على أن تنص المادة السابعة  )٢(
تتعهد الدول األطراف، وفقًا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها             "

الخاضـعين   أو   ها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمهـا         تأمينفي هذه االتفاقية و   
 أو  الدين أو   اللغة، أو   اللون، أو   العنصر، أو   سبب الجنس، لواليتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز ب        

 أو  الجنـسية،  أو   ،االجتمـاعي  أو   العرقي، أو   األصل القومي،  أو   غيره، أو   الرأي السياسي،  أو   المعتقد،
 ". أي حالة أخرى أو المولد، أو الحالة الزوجية، أو الملكية، أو الوضع االقتصادي، أو العمر،

  :ن االتفاقية على أن م) ٢٥(تنص المادة  )٣(
 يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة ال تقل عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيـث                  -١"

  : األجر ومن حيث ما يلي
 شروط العمل األخرى، أي أجر العمل اإلضافي، وساعات العمل، والراحة األسبوعية، وأيام العطـل               -أ

ة، وإنهاء عالقة االستخدام، وغير ذلك من شروط العمل التي يغطيهـا      المدفوعة األجر، والسالمة والصح   
 ....."هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة الوطنية



 
 

 -٢٩-

 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

وقررت االتفاقية بأن يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم فـي دول العمـل             
 في حال   االجتماعينفس المعاملة التي يعامل بها رعايا تلك الدولة فيما يتعلق بالضمان            ب

   .)١(استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المطبق في دولة العمل

                                                 
   :من االتفاقية على أنه) ٢٧(تنص المادة  )١(

، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولـة العمـل بـنفس             االجتماعيفيما يتعلق بالضمان    ") ١
ملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلـك                 المعا

الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة األطراف المنطبقة فيها، وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشأ             
 ...." ل تطبيق هذه القاعدةودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات الالزمة لتحديد وسائ
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@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ @
òîÛë†Ûa@ÝàÈÛa@òàÄäß@åÇ@ñ‰…b–Ûa@pbîÓbÐmüa@ @
ن فـي الـضمان     لم تقتصر الجهود الدولية في سبيل التأكيد على حـق اإلنـسا           

فبعد  ، على ما صدر عن األمم المتحدة من معاهدات بل أن األمر تعدى ذلك             االجتماعي
بين منظمة العمل   اتفاق وصل   منظمة األمم المتحدة    أبرمت  ،  إنشاء منظمة العمل الدولية   
م اعترفت بمقتضاه األمم المتحـدة بمنظمـة العمـل          ١٩٤٦الدولية واألمم المتحدة عام     

   .)١( متخصصة في مجال العملالدولية كمنظمة
 وقد صدر عن هذه المنظمة العديد من االتفاقيات التي تؤكد على حقـوق شـتى              

  .  الحماية لهم من مخاطر العملتأمينلعمال ومن بين تلك الحقوق الحق في ل
ولية والمتعلقة  ونستعرض فيما يلي ألهم االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الد         

  العينية والماديـة    المزايا أن إلىمع اإلشارة     واألمراض المهنية،  إصابات العمل  تأمينب
 توفره التشريعات الوطنية    أن لما يجب    األدنىهذه االتفاقيات تمثل الحد      بموجب   المقررة

  . في حال تعرضهم لهذه األخطار- حسب الحال-ورثتهم أو للمؤمن عليهم

QH@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüaIQROQYRQâ@HÇ@œíìÈnÛa@æd’i@ÝàÈÛa@t…aìy@å
IòÇa‰ŒÛaH)٢(  

أكدت هذه االتفاقية على أن تتعهد كل دولة عضو في منظمـة العمـل الدوليـة                
تصدق على هذه االتفاقية بأن توسع نطاق قوانينها ولوائحها التي تنص علـى تعـويض             

 لتشمل كل العمـال     ،هأثناء أدائ  أو   العمال عن إصابتهم في حوادث تقع لهم بسبب العمل        
وتقضي االتفاقية بأنه يشترط في حـادث العمـل شـرطاً واحـداً             ،  األجراءالزراعيين  

                                                 
محمد سامي عمر، محاضرات في قانون التنظيم الدولي        . انظر أكثر تفصيال في نشأة المنظمة وأهدافها، أ        )١(

 .  وما بعدها٢٨٩، ص ٢٠٠٦

  فـي صدرت هذه االتفاقية في الـدورة الثالثـة لمكتـب العمـل الـدولي والمنعقـدة بمدينـة جنيـف                      )٢(
  org.ilo.www://http          :وص االتفاقية فيم، راجع نص١٩٢١أكتوبر ٢٥ 

 .المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقيةالعربية وولم تصادق جمهورية مصر 
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 أثناء أو    يكون الحادث بسبب العمل    أن اوهو إم لتعويض،   عمل موجبة ل   إصابةالعتباره  
  . م١٩٢٣ فبراير ٢٦وقد بدأ نفاذ هذه االتفاقية اعتباًرا من ، )١(تأدية العمل

RH@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa@IQWOQYRUâ@HÛa@æd’iÝàÈÛa@t…aìy@åÇ@œíìÈn)٣)(٢(  

قررت هذه االتفاقية بأن تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تـصدق              
مـن   أو   على هذه االتفاقية بأن تكفل تعويض العاملين الذين يصابون في حادث عمـل            

هم بشروط تعادل على األقل الشروط المقررة في هـذه االتفاقيـة، كمـا أكـدت                لونيعو
تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالتعويض عن حوادث العمل على العمال          االتفاقية على   

منشآت  أو   مشاريع أو   والمستخدمين والتالميذ الصناعيين الذين تستخدمهم أي مؤسسات      
  . )٤(من أي نوع عامة كانت أم خاصة

من القوانين الخاصة بالتعويض عن     (التاليةاستثناء الفئات   جواز   االتفاقية   تقضيو
  :)العملحوادث 

عالقة لها بالمهن التي      العرضية التي ال   األعمال في   يعملون الذين   األشخاص -
 .يزاولها صاحب العمل

 .خدم المنازل -

لحـسابه دون غيـره      أو    صاحب العمل الذين يـشتغلون عنـده       أسرة أفراد -
 .ويقيمون معه في منزله

 . الذين تزيد مرتباتهم عن حد معينناليدويي العمال غير  -

  : االتفاقية على جميع العاملين ما عداوتسري هذه 
                                                 

  .المادة األولى من االتفاقية  )١(
م     ١٩٢٥مايو ١٩ بمدينة جنيف في     صدرت هذه االتفاقية في الدورة السابعة لمكتب العمل الدولي والمنعقدة          )٢(

   org.ilo.www://http               :، راجع نصوص االتفاقية فيم١٩٢٥ يونيه ١٠واعتمدت بتاريخ 
لـسنة  ) ٤٩٨(وقد انضمت جمهورية مصر العربية إلى هذه االتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم             )٣(

 هــ الموافـق     ١٣٧٩ شـوال  ١٩وتاريخ  ) ٨٥(والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم        ،م١٩٦٠
م، ولم تصادق المملكة العربية السعودية على هذه        ١٠/٥/١٩٦٠م، وصادقت عليها بتاريخ     ١٤/٤/١٩٦٠

 . االتفاقية

 . من االتفاقية) ٢/١(والمادة ) ١(المادة  )٤(
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 .البحارة  -

 .صيادي األسماك  -

خاص تعادل مزاياه على األقل المزايا المقررة في هـذه          المنتفعين من نظام     -
 . )١(االتفاقية

  .)٢(عمال الزراعة -

لمن كان   أو   دفع التعويضات المستحقة للعامل المصاب    كما قررت االتفاقية بأن تُ    
 ويجـوز   ،وفاه في شكل مدفوعات دورية     أو   عجز دائم  إلى   صابةإلايعولهم عندما تؤدي    

   .)٣(دفعها في شكل مبلغ إجمالي
 من اليـوم     ابتداء  االتفاقية بأن يتم البدء في دفع التعويض في حالة العجز          وتقرر

  . )٤(رالخامس من وقوع الحادث على األكث
 تكـون    حق العمال المصابين في أي مـساعدة طبيـة          على  االتفاقية كما نصت 

 وأن من حقهم أيًضا الحصول على أطراف صناعية         ،ضرورية في أعقاب وقوع الحادث    
 إلى  إلصابةابدفع تعويض إضافي عندما تؤدي       كما قررت االتفاقية     ،)٥(وأجهزة جراحية 

 وقد بـدأ  ،  )٦(مساعدة دائمة من شخص آخر     إلى   حالة من العجز تقتضي حاجة المصاب     
  . م١٩٢٧ل سنة نفاذ هذه االتفاقية في أول أبري

                                                 
 . قيةمن االتفا) ٣(والمادة ) ٢/٢(المادة  )١(

 .المادة الرابعة من االتفاقية )٢(

 . من االتفاقية) ٥(المادة  )٣(

 .من االتفاقية) ٦(المادة  )٤(

 . من االتفاقية) ١٠ و ٩(المواد )٥(

 .من االتفاقية) ٧(المادة  )٦(
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SH@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüaIQXOQYRUâ@Hòîäè½a@aŠßþa@æd’i)٢)(١(  

قررت هذه االتفاقية بأن تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق              
 على هذه االتفاقية بان تدفع تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض مهنية            

وفقا للمبـادئ   وفاة هؤالء العمال بسبب هذه األمراض        يعولونهم في حالة      كانوا لمنأو  
 وقـد اشـترطت     ،الوطني للتعويض عن حـوادث العمـل      العامة التي يضعها تشريعها     

االتفاقية بأن ال تقل قيمة التعويض عما ينص عليه التشريع الوطني بشأن الضرر الناتج              
  .)٣(عن حوادث العمل

 بـأن تعتبـر    ق على هذه االتفاقيـة    كل دولة تصاد  كما أكدت االتفاقية بأن تتعهد      
األمراض وحاالت التسمم الناشئة عن المواد المبينة بالجدول المرفق باالتفاقية أمراًضـا            

  .)٤(مهنية
وعدلت هـذه االتفاقيـة      م،١٩٢٧وقد بدأ نفاذ هذه االتفاقية في أول أبريل سنة          

  .)م١٩٣٤ لسنة٤٢( بموجب االتفاقية رقم

                                                 
م ١٩٢٥مـايو  ١٩صدرت هذه االتفاقية  في الدورة السابعة لمكتب العمل الدولي والمنعقدة بجنيف فـي                )١(

   org.ilo.www://http  :              راجع نصوص االتفاقية في، .م١٩٢٥يونيه ١٠عتمدت في وا
لسنة ) ٤٩٨(وقد انضمت جمهورية مصر العربية إلى هذه االتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم               )٢(

 هــ الموافـق     ١٣٧٩شـوال  ١٩وتاريخ  ) ٨٥(قم   والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها ر      ،م  ١٩٦٠
م، ولم تصادق المملكة العربية السعودية على هذه        ١٠/٥/١٩٦٠م، وصادقت عليها بتاريخ     ١٤/٤/١٩٦٠

 . االتفاقية

 . المادة األولي من االتفاقية )٣(

 أمـراض   ٣سوى   المادة الثانية من االتفاقية، ولم يتضمن جدول األمراض المهنية المرفق بهذه االتفاقية              )٤(
  : هي
  . مركباته وأثاره أو سبائكه أو التسمم بالرصاص -١
 . وأثارهمركباته  أو أمزجته أو التسمم بالزئبق -٢

 .عدوي الجمرة الخبيثة -٣
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TH@@@@@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa@IQYOQYRU@@âM@@òÈuaŠß@@H@@@@@@@òÜßbÈ½a@¿@ñaëb½a@æd’i
@´i´îäìÛaÝàÈÛa@t…aìy@óÜÇ@œíìÈnÛbi@ÕÜÈní@bàîÏ@kãbuþaë@)٢)(١(  

 على هـذه     يصدق ، أعضاء منظمة العمل الدولية    تلزم هذه االتفاقية كل دولة عضو من      
  :االتفاقية

ليها ممن   العمال التابعين لحكومة كل دولة عضو آخر صدق ع         ةعاملبم بأن يتعهد  -
ورثتهم نفس المعاملة التي يعامل بها رعاياه فيما         أو   يصابون أثناء العمل في بالدة    

 .يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل

بأن يكفل للعمال األجانب ولورثتهم المساواة في المعاملة المشار إليها بغض النظر             -
  .)٣(عن محال إقامتهم

رعاياه دفعها خـارج     أو   ين على العضو   التي يتع  غفيما يتعلق بدفع المبال    غير انه 
 اقتضى إذا ، فانه يتفق على الترتيبات الواجب اتخاذها ، الدولة بالتطبيق لهذا المبدأ    يارض
  .)٤(ن بموجب اتفاقيات خاصة تعقد بين األعضاء المعنيي،الحال

متقطعة في بلد أي عـضو        أو بالنسبة لتعويض العمال الذين يعملون بصفة مؤقتة       -
تفاق العـضوين صـاحبي      النص با  يجوز ،عمل مقيم في بلد آخر    لحساب صاحب   

وقد بدء نفاذ هذه    ،  )٥( على الحالة المذكورة   األخيرالشأن على تطبيق تشريع العضو      
  . م١٩٢٦ الثامن من سبتمبر سنة في االتفاقية

                                                 
م ١٩٢٥ مـايو   ١٩ صدرت هذه االتفاقية في الدورة السابعة، لمكتب العمل الدولي والمنعقد بجنيف فـي             )١(

   org.ilo.www://http             : االتفاقية فيم، راجع نصوص١٩٢٥ يونيه ٥واعتمد في 
م، ولـم تـصادق المملكـة العربيـة         ٢٩/١١/١٩٤٨ صادقت جمهورية مصر العربية هذه االتفاقية في         )٢(

  . السعودية على هذه االتفاقية
  .  المادة األولي من االتفاقية)٣(
  . ةمن االتفاقي) ١/٢( المادة )٤(
  .  المادة الثانية من االتفاقية)٥(



 
 

 -٣٥-

 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

U@H@@@@@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüaITROQYSTâ@H@@@@@@@@@@aŠßþa@åÇ@ÞbàÈÛa@œíìÈm@æd’i
òîäè½a)٢)(١(  

ذه االتفاقية بأن تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تـصدق             قررت ه 
على هذه االتفاقية بأن تكفل دفع تعويض للعمال الذين يصيبهم العجز بـسبب أمـراض               

ـ  ،لمعولي هؤالء العمال في حال وفاتهم بسبب هذه األمراض         أو   ،مهنية  ا للمبـادئ   وفقً
 حوادث العمل، على أن ال تقل قيمة        التي يضعها تشريعها الوطني للتعويض عن      العامة

هذا التعويض عما ينص عليه التشريع الوطني بشأن الـضرر النـاتج عـن حـوادث                
  .)٣(العمل

وقد أكدت االتفاقية بأن تتعهد الدول األعضاء التي تصادق على هـذه االتفاقيـة               
باالتفاقية المبينة بالجدول المرفق    بأن تعتبر األمراض وحاالت التسمم الناشئة عن المواد         

الصناعات الواردة مقابلها    أو    ما أصيب بها عمال يشتغلون في المهن       إذاأمراًضا مهنية   
  .)٤(في هذا الجدول

                                                 
   صدرت هذه االتفاقية في الـدورة الثامنـة عـشر لمكتـب العمـل الـدولي والمنعقـد بجنيـف فـي                      )١(

   org.ilo.www://http :  راجع نصوص االتفاقية في،م١٩٣٤يونيه  ٢١ واعتمدت فيم١٩٣٤ يونيه ٤
  . السعودية على هذه االتفاقية ولم تصادق جمهورية مصر العربية و المملكة العربية)٢(
 . المادة األولى من االتفاقية)٣(
  :  ما يليالمادة الثانية من االتفاقية، وقد تضمن جدول األمراض المهنية المرفق باالتفاقية )٤(

  . ثارهأمركباته و أو سبائكه أو التسمم بالرصاص -١
 . ثارهأمركباته و أو أمزجته أو التسمم بالزئبق -٢
 . بيثةعدوي الجمرة الخ -٣
 . بدونه أو السحار السيليسى مع التدرن الرئوي -٤
 . ثارهأمركباته و أو التسمم بالفسفور -٥
 . ثارهأمركباته و أو التسمم بالزرنيخ -٦
 . التسمم بالبنزين والمواد المماثلة له ومشتقاتها -٧
 . التسمم بالمشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات من السلسلة األليفاتية -٨
 : ناألعراض الناجمة ع -٩

 . الراديوم والمواد المشعة األخرى  - أ 
 . األشعة السينية -ب 

 . السرطان الظهاري األولي للجلد - ١٠
ويالحظ أن الجدول المرفق بهذه االتفاقية قد اشتمل على عدد من األمراض التي لم يتضمنها الجدول                

 ). م١٨/١٩٢٥(المرفق باالتفاقية الدولية رقم 
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 وروجعـت فـي   ،م١٩٣٦ يونيـه  ١٧وقد بدأ نفاذ هذه االتفاقية اعتبـاًرا مـن        
  . ١٢١م باالتفاقية رقم ١٩٦١سنة

VH@@@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa@IQPROQYURâ@H@@a@íbÈ½a@æd’i@bîã†Û@æbàšÜÛ@
ïÇbànuüa)٢)(١(  

تعتبر هذه االتفاقية أولى االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في نطاق            
) تلتزم به الـدول الناميـة     ( أدنى    وقد حاول المؤتمرون وضع حد     ،االجتماعيةالتأمينات  

 في النهاية وقـف عنـد الحـد          ولكن المؤتمر  ،) الدول المتقدمة  يطبق على (وحد أعلى   
 وأن  ، بين الـدول المختلفـة     واالجتماعي آخذاً في االعتبار التعاون االقتصادي       ،ألدنىا

ظم  قد يساعد الدول التي لم تكن قـد أخـذت بعـد بـن             التأميناتاعتماد الحد األدنى من     
  .)٣(اتتأمين في طريق وضع القوانين المنظمة للالمضي على االجتماعيةالتأمينات 

:  وهى االجتماعيةالتأمينات  بنظم   يتعين مواجهتها    مخاطرتسع  وقد بنيت االتفاقية    
 البطالة  ،) الضائع بسبب المرض   األجر  تعويض -تعويض مصروفات العالج  (رض  الم

  .العائلية األعباء ، العجز، الوفاة، الوالدة، العمل واألمراض المهنيةإصابة ،الشيخوخة
 من هـذه المخـاطر    ثالثة على األقلتأمينوتلتزم الدولة الموقعة على االتفاقية ب   

 أو  الـشيخوخة  أو   البطالة(حد المخاطر اآلتية    ة أ  بصورة إجباري  ،على أن يكون من بينها    
  ).العجز أو  العملإصابة

وقد تضمن الباب الخامس من هذه االتفاقية المزايا في حاالت حـوادث العمـل              
  .)٤ (ةض المهنوأمرا

                                                 
ـ           صدرت هذه االتفاقية في الدورة الخام      )١(      ي ـسة والثالثون لمكتب العمل الدولي والمنعقد بمدينه جنيـف ف

  .م١٩٥٢ يونيه ٤
  . ولم تصادق جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية)٢(
 الجـزء الـسادس   ،االجتماعيـة  الوسيط في التشريعات ، البرعىأحمدرامي .  د ، حسن البرعي  أحمدد  . أ )٣(

   . وما بعدها٢٢٧ ص،قمرجع ساب
   org.ilo.www://http                           : راجع نصوص االتفاقية في)٤(



 
 

 -٣٧-
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 فـي مجموعهـا     كون على فئات من العاملين تُ     هاأحكام على أن تسرى     تونص
 ٢٠ على األقل من جميع العاملين المشتغلين في مشروعات صـناعية تـستخدم           % ٥٠

  .)١(في حالة وفاتهم) الزوجة واألوالد(ن عنهم شخصاً على األقل وكذلك المستحقي

                                                 
   .من االتفاقية) ٣٣( المادة )١(



 
 

 -٣٦-
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 وروجعـت فـي   ،م١٩٣٦ يونيـه  ١٧وقد بدأ نفاذ هذه االتفاقية اعتبـاًرا مـن        
  . ١٢١م باالتفاقية رقم ١٩٦١سنة

VH@@@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa@IQPROQYURâ@H@@a@íbÈ½a@æd’i@bîã†Û@æbàšÜÛ@
ïÇbànuüa)٢)(١(  

تعتبر هذه االتفاقية أولى االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في نطاق            
) تلتزم به الـدول الناميـة     ( أدنى    وقد حاول المؤتمرون وضع حد     ،االجتماعيةالتأمينات  

 في النهاية وقـف عنـد الحـد          ولكن المؤتمر  ،) الدول المتقدمة  يطبق على (وحد أعلى   
 وأن  ، بين الـدول المختلفـة     واالجتماعي آخذاً في االعتبار التعاون االقتصادي       ،ألدنىا

ظم  قد يساعد الدول التي لم تكن قـد أخـذت بعـد بـن             التأميناتاعتماد الحد األدنى من     
  .)٣(اتتأمين في طريق وضع القوانين المنظمة للالمضي على االجتماعيةالتأمينات 

:  وهى االجتماعيةالتأمينات  بنظم   يتعين مواجهتها    مخاطرتسع  وقد بنيت االتفاقية    
 البطالة  ،) الضائع بسبب المرض   األجر  تعويض -تعويض مصروفات العالج  (رض  الم

  .العائلية األعباء ، العجز، الوفاة، الوالدة، العمل واألمراض المهنيةإصابة ،الشيخوخة
 من هـذه المخـاطر    ثالثة على األقلتأمينوتلتزم الدولة الموقعة على االتفاقية ب   

 أو  الـشيخوخة  أو   البطالة(حد المخاطر اآلتية    ة أ  بصورة إجباري  ،على أن يكون من بينها    
  ).العجز أو  العملإصابة

وقد تضمن الباب الخامس من هذه االتفاقية المزايا في حاالت حـوادث العمـل              
  .)٤ (ةض المهنوأمرا

                                                 
ـ           صدرت هذه االتفاقية في الدورة الخام      )١(      ي ـسة والثالثون لمكتب العمل الدولي والمنعقد بمدينه جنيـف ف

  .م١٩٥٢ يونيه ٤
  . ولم تصادق جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية)٢(
 الجـزء الـسادس   ،االجتماعيـة  الوسيط في التشريعات ، البرعىأحمدرامي .  د ، حسن البرعي  أحمدد  . أ )٣(

   . وما بعدها٢٢٧ ص،قمرجع ساب
   org.ilo.www://http                           : راجع نصوص االتفاقية في)٤(



 
 

 -٣٩-
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  :احدة في إحدى الحالتين اآلتيتينصرف تعويض دفعة و وأجازت االتفاقية
  . كانت نسبة العجز المستديم ضئيلةإذا -
   .)١(ن ضمان حسن استغالل قيمة التعويض ممختصة تأكدت السلطات الإذا -

وجوب احتسابها علـي أسـاس األجـر         وفيما يتعلق بالتعويضات تقرر االتفاقية    
 تحدده القوانين الداخلية مع التـزام الـدول         على أساس متوسط أجر    أو   ،السابق للمستفيد 

  .)٢(ة المقررة بموجب االتفاقيةاألعضاء في كل األحوال بالنسب

ين بنفس الحقوق التي يتمتع     يتفاقية بأنه يتمتع المقيمون من غير الوطن      نصت اال و
 أجـزاء  أو    على أنه يجوز وضع قواعد خاصة بشأن اإلعانات        ،نوالوطنيبها المقيمون   

 بـشأن الـنظم     ،مول جزؤها األكبر من األموال العامة     ي أو   اإلعانات التي تمول بكاملها   
 رعايا الدولـة العـضو المولـودين خـارج     ن ومن أجل  ياالنتقالية من أجل غير الوطني    

  .)٣(أراضيها

 إذاالمستحقة لشخص معنى في حال ما        كما قررت االتفاقية بجواز وقف اإلعانة     
سوء سلوك خطير ومتعمد ارتكبـه       أو   كانت الحالة الطارئة قد نتجت عن عمل إجرامي       

  .)٤(الشخص المعنى

أن  أو فـض اإلعانـة  يطعن عنـد ر ومنحت االتفاقية الحق لكل طالب إعانة أن    
  .)٥(مقدارها أو  من نوعيتهايشكو

وال على صـيادي األسـماك فـي        ،  ها على البحارة  أحكامعدم سريان    وقررت االتفاقية 
  .م١٩٥٥أبريل  ٢٧د بدء نفاذ هذه االتفاقية في وق، )٦(البحر

                                                 
   .من االتفاقية) ٣٦/٣(مادة  ال)١(
  . من االتفاقية٦٧ ،٦٦ ،٦٥ المواد )٢(
  .من االتفاقية) ٦٨( المادة )٣(
  . من االتفاقية٦٩من المادة ) و، هـ( الفقرتين )٤(
  .من االتفاقية) ٧٠( المادة )٥(
  .من االتفاقية) ٧٧( المادة )٦(



 
 

 -٤٠-
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WH@@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa@IQQXORQYVâ@H@@@@´i@òÜßbÈ½a@¿@ñaëb½a@æd’i
Ëë@´îäìÛa@æbàšÛa@Þb©@¿@´îäìÛa@ïÇbànuüa)٢()١(  

ها لرعايـا أيـة     أحكامقررت هذه االتفاقية بأن تكفل كل دولة عضو تسري فيها           
، مساواتهم في المعاملة مع     اًاالتفاقية نافذة بالنسبة لها أيض    دولة عضو أخرى تكون هذه      

ت بخـصوص   تشريعها فيما يتعلق بكل من التغطية والحق في اإلعانا        رعاياها بموجب   
ولة تـشريع يعطـي      كان في هذه الد    إذا التالية،   االجتماعيكل فرع من فروع الضمان      

   -:رعاياها الحق في
 إعانات المرض -             الرعاية الطبية -

  إعانات العجز-             إعانات األمومة -

  إعانات الورثة-           إعانات الشيخوخة -

 إعانات البطالة  -         إعانات إصابات العمل -

  . )٣( اإلعانات العائلية -
عدم جواز إخضاع منح اإلعانات المتعلقة بالرعايـة الطبيـة          باالتفاقية  وتقضي  

شرط اإلقامة في الدولـة     ابات العمل واإلعانات العائلية ل    وإعانات المرض وإعانات إص   
قيـة علـى     هذه االتفا  أحكاموتطبق  ) دولة العمل (اإلعانة بموجب تشريعها    التي تستحق   

لـنظم  ها على ا  أحكامالالجئين وعديمي الجنسية دون اشتراط المعاملة بالمثل، وال تطبق          
ة والنظم الخاصة بضحايا الحـروب ونظـم المـساعدة          الخاصة بموظفي الخدمة المدني   

  .م١٩٦٤ ابريل٢٥ من اعتبارا االتفاقيةوقد بدء نفاذ هذه ، )٤(العامة

                                                 
   الدولي والمنعقد بمدينـة جنيـف فـي        ب العمل  صدرت هذه االتفاقية في الدورة السادسة واألربعين لمكت        )١(

  org.ilo.www://http  : راجع نصوص االتفاقية فيم،١٩٦٢ يونيه ٢٨م، واعتمدت في٦٢١٩يونيه ٦

م، في حـين لـم تـصادق        ١٢/١/١٩٩٣ وقد صادقت جمهورية مصر العربية على هذه االتفاقية بتاريخ         )٢(
 . ربية السعودية على هذه االتفاقيةالمملكة الع

 . من االتفاقية) ٣/١(والمادة ) ٢/١( المادة )٣(

 . من االتفاقية) ١٠(والمادة ) ٤/١(المادة  )٤(



 
 

 -٤١-
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XH@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa@IQRQOTQYVâ@H@pbib•g@òÛby@¿@pbãbÇ⁄a@æd’i
ÝàÈÛa)٢)(١(  

 تحـت   يعملـون  هذه االتفاقية على جميع العاملين بما فيهم مـن           أحكام تسري  
  :عاوني ما عداالتمرين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الت

 .األسماك وصيادي البحارة -

 .)٣(موظفو الخدمة المدنية -

ضع لنظم خاصة تمنحهم إعانات ال تقل عـن          كانت تلك الفئات تخ    إذافي حال ما    
 .ما هو مقرر في هذه االتفاقية 

   :استثناءز اجوب  هذه االتفاقيةأحكاموتقضي 
 .تها في مهنة صاحب العمل ع عرضية ال تدخل بطبيأعمالالمشتغلون في  -

 .المشتغلون بالمنازل  -

   .)٤( لهويعملون صاحب العمل الذين يعيشون معه أسرة -

   :تية اآلاألحوالة صرف المزايا في وتقرر االتفاقي
 .إلصابةاالحالة المرضية الناتجة عن  -

 . العمل أداءالعجز عن  -

 .العجز الكلي والعجز الجزئي المستديم  -

 .الوفاة -

                                                 
   صدرت هذه االتفاقية في الدورة الثامنة واألربعين لمكتب العمل الدولي والمنعقـد بمدينـة جنيـف فـي                  )١(

ــه ١٧ ــي  ١٩٦٤ يوني ــدت ف ــه  ٨م، واعتم ــي  م،١٩٦٤يولي ــة ف ــصوص االتفاقي ــع ن   : راج
                         org.ilo.www://http    

 . المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية  أو  ولم تصادق جمهورية مصر العربية)٢(

 . من االتفاقية) ٣( المادة )٣(

 .من االتفاقية ) ٤( المادة )٤(
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 تحـدد   "حوادث العمل " لعبارة    تعريف بوضع طالبت االتفاقية كل دولة عضو    وقد        
  . )١( عملفيه الظروف التي تعتبر فيها حوادث الطرق حوادث

قررت االتفاقية بأن على كل دولة عضو أن تضع قائمة باألمراض المهنيـة             كما  
أن تدرج فـي     أو   عن األمراض المذكورة في الجدول المرفق باالتفاقية،      على أن ال تقل     

تشريعها تعريفًا عاًما لألمراض المهنية على أن يكون نطاقه على قدر كاف من االتساع              
أن  أو   ألمراض المذكورة في الجدول المرفق بهذه االتفاقيـة،       بحيث يغطي على األقل ا    

  .)٢(تضع قائمة باألمراض المهنية يكملها تعريف عام لألمراض المهنية
 عمـل والتـي     إلصـابة وحددت االتفاقية اإلعانات التي تقدم في حال التعرض         

 مقـضي بعـد    ي اًات النقدية، وقررت االتفاقية حكم    واإلعان ،)٣(تشتمل على الرعاية الطبية   
لـدفع   أو   التـأمين  أو   جواز إخضاع الحق فـي اإلعانـات لطـول مـدة االسـتخدام            

  .)٤(االشتراكات

  :تقضي االتفاقية و
من األجـر   % ٦٠ تعادل   في حالة العجز المؤقت عن العمل      ةبصرف معونة مالي   -

 .األصلي

 .من األجر في حالة العجز الكلي المستديم% ٥٠وصرف معاش شهري يعادل -

 .من األجر األصلي% ٥٠اة العائل ال يقل المعاش الشهري للمعالين عنوفي حالة وف -

                                                 
  .  السادسة والسابعة من االتفاقية المادة)١(
   من االتفاقية، وبذلك فإن االتفاقية قد منحت الدول األطراف الخيار في األخذ بنظام الجـداول              ) ٨( المادة   )٢(

عند تغطية  ) المختلط(بالنظام المزدوج    أو   بنظام التغطية الشاملة   أو   )الجدول المفتوح  أو   الجدول المغلق ( 
 . األمراض المهنية

  :إلصابةا وتتضمن الرعاية الطبية التي تقدم في حالة )٣(
 .رعاية الطبيب العام واألخصائيين والزيارات المنزلية -

 .عالج األسنان -

 .دور النقاهة أو المصحة أو اإلقامة بالمستشفى -

 .األدوية واألسنان واألجهزة التعويضية والنظارات -

 .يل، المادة العاشرة من االتفاقيةتوفير خدمات التأه -

 . من االتفاقية) ٩/٢( المادة )٤(



 
 

 -٤٣-
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 أو  مـساعدة  إلـى    ن الذين يحتاجون باسـتمرار     كما قررت االتفاقية منح المعوقي    
  .)١(إعانات إضافية أو  آخر زيادات في المدفوعات الدوريةمعاونة شخص

 وأشـارت   ،)٢(ديةكما قررت االتفاقية منح إعانة دفن ال تقل عن تكلفة الدفن العا           
جواز وقف اإلعانة المستحقة بمقتضى هذه االتفاقية في حاالت متعددة منها            إلى   االتفاقية

كانـت   أو    العمل قد نجمت عن عمل إجرامي ارتكبه الشخص المعنـي          إصابة كانت   إذا
  .)٣(ناتجة عن ارتكابه خطأ جسيًما ومتعمًدا

 أو   اإلعانـة   رفض منحه   طالب إعانة أن يطعن عند     وقررت االتفاقية الحق لكل   
  .)٤(مقدارها أو يشكو من نوعيتها أن

وأكدت االتفاقية بأن تكفل كل دولة عضو لغير الوطنيين في أراضيها مساواتهم            
  .)٥(في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بإعانات إصابات العمل

) الزراعـة (وتعتبر هذه االتفاقية مراجعة التفاقيـة تعـويض حـوادث العمـل         
م ١٩٢٥م، واتفاقية األمـراض المهنيـة       ١٩٢٥اتفاقية تعويض حوادث العمل     مو١٩٢١

  وقد بـدء نفـاذ هـذه االتفاقيـة فـي          ،  )٦(م١٩٣٤) مراجعة(واتفاقية األمراض المهنية    
  . م١٩٦٧ يوليه ٢٨ 

                                                 
 . من االتفاقية) ٢٠ و١٩ و١٦ و١٤( المواد )١(
 . من االتفاقية) ١٨/٢( المادة )٢(
  .من االتفاقية) ٢٢( المادة )٣(
 . من االتفاقية) ٢٣/١( المادة )٤(
 . من االتفاقية) ٢٧( المادة )٥(
  .من االتفاقية) ٢٨/١( المادة )٦(

قية ارتفعت بالمزايا التي تؤدى للمصاب وأسرته عن تلك التي حددتها االتفاقية رقم             ويالحظ بأن هذه االتفا   
وكانت هناك معارضة شديدة من بعض الدول لزيادة المزايا عن تلـك النـسب ولكـن              ،  )م١٠٢/١٩٥٢(

  . المشار إليهاألحكاماالمؤتمر أستطاع أن يوفق بين اآلراء المختلفة ويصل إلى 
، الجـزء   االجتماعيـة  البرعي، الوسيط في التـشريعات       أحمدرامي  . لبرعي د  حسن ا  أحمد. د.أ: انظر  

 . ١٠٦٣مرجع سابق، ص السادس،
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YH@@@@@@@áÓ‰@òîÛë†Ûa@òîÓbÐmüa@IQUWOQYXRâ@H@@@@@@@@@@ÃbÐzÜÛ@ïÛë…@âbÄã@òßbÓg@æd’i
@æbàšÛa@Þb©@¿@ÖìÔ§a@óÜÇÇbànuüaï)٢)(١(  

المهـاجر  حماية العامـل     إلى   لقد توجت هذه االتفاقية االتفاقيات الدولية الرامية      
، وقد استهدفت إقامة نظام دولي للحفاظ علـى الحقـوق           االجتماعيةالتأمينات  وشموله ب 

   .)٣(ية التي يكتسبها األشخاص الذين يعملون خارج بالدهمالتأمين
 االجتمـاعي  فرع من فروع الـضمان  ها على أي  أحكاموقررت االتفاقية تطبيق    

إعانات  - إعانات العجز  - إعانات األمومة  - إعانات المرض  - الرعاية الطبية (اآلتية  
إعانـات   - إعانات حوادث العمل واألمراض المهنيـة      - إعانات الورثة  - الشيخوخة
والتي يسري بشأنه تشريع في دولة عضو صـادقت علـى         ) اإلعانات العائلية  - البطالة

  .)٤(التفاقيةا
 الذي ينتقـل    هللمؤمن علي سبة  بالن" لحفاظ على الحقوق المكتسبة     ا"  مبدأ   ويعتبر

 إلـى  العامة التي حرصت منظمـة العمـل الدوليـة           المبادئمن بين   ،  آخر إلىمن بلد   
 دولي للحفاظ على الحقوق في مجـال الـضمان          نظام قامةإ " طارإ، وذلك في    إقرارها

  .المبدأ هذا بإقرار االتفاقية وقد تكفلت هذه" االجتماعي

üëcZbÐ§a@bèibn×a@ð‰b¦a@ÖìÔ§a@óÜÇ@Ã@ @
 الحفاظ علـى الحقـوق الجـاري اكتـسابها     نظامن يحدد قررت هذه االتفاقية بأ 

 النـشاط  أو   االستخدام أو    تجميع المدد  أحكام،   المعنية األطرافبموجب اتفاق بين الدول     
  :هدفك ب، وذلاألحوال بحسب اإلقامة أو المهني
 .المكمل أو  البديلالتأمينالمشترك في يه تحديد حقوق المؤمن عل  - أ

                                                 
   صدرت هذه االتفاقية في الدورة الثامنة والستين لمكتب العمل الدولي والمنعقـدة بمدينـة جنيـف، فـي                  )١(

  org.ilo.www://http:     راجع نصوص االتفاقية فيم،١٩٨٢ هيوني ٢١، واعتمدت م١٩٨٢ يونيه ٢

  . ولم تصادق جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية)٢(
 حسن البرعي، اإلطار القانوني لحماية األيدي العاملة المهاجرة بين األقطار           أحمدد  . انظر أكثر تفصيالً أ    )٣(

  ، الفتــرةمالــة، القــاهرةالعربيــة، نــدوة سياســات الهجــرة فــي البلــدان العربيــة المــصدرة للع
 . م١٩٩٢مايو ٤ إلى ٢من

 .  المادة الثانية من االتفاقية)٤(
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  عنـد  اإلعانـات وحـساب   ،  استردادها أو   االحتفاظ بها  أو   اكتساب الحقوق   -  ب
 .)١(االقتضاء

باتفاق مشترك عند االقتضاء    ،   المعنية األعضاءوقضت االتفاقية بأن تعين الدول      
عطي حقاً في إعانات    ت، والمدد التي    عتهاالطرائق الخاصة لتجميع المدد التي تختلف طبي      

  .)٢ (النظم الخاصة
 أو   ما أتم شخص مدداً بموجب تشريعات ثـالث        إذانه  كما أكدت االتفاقية على أ    

تقوم كـل   ،  متعددة األطراف  أو   أكثر من الدول األعضاء المرتبطة بوثائق مختلفة ثنائية       
وثائق بتجميع هذه المدد، بالقدر      من تلك ال   أكثر أو   دولة عضو ترتبط في آن معاً باثنتين      

 االحتفاظ بها  أو   إعانات تلك الوثائق من اجل اكتساب حقوق في         ألحكامالضروري وفقاً   
  .)٣(استردادهاأو 

  :طرق منح، ويحدد نظام الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها
 .إعانات العجز والشيخوخة والورثة  - أ

 . المهنيةاألمراض إعانات  -  ب

  .)٤( المتعلقة بهااألعباء توزيع إمكانيةوكذلك 

bîãbqZ@áí†Ômë@òjnØ½a@ÖìÔ§a@óÜÇ@ÃbÐ§a@pbãbÇ⁄ax‰b¨a@¿@@ @
 نقدية للعجـز والـشيخوخة      إعاناتقضت االتفاقية بأن يضمن كل عضو تقديم        

 المهنية وكذلك المنح عند الوفـاة، والتـي         واألمراض حوادث العمل    وإعاناتوالورثة  
 أو  ه الدولة العضو للمستفيدين من رعايا دولة عضو،        تشريع هذ  بموجبُيكتسب فيها حق    

                                                 
الملحقة بهذه االتفاقية، قد    ) ١٦٧( وتجدر اإلشارة إلى أن التوصية الدولية رقم      ،  من االتفاقية ) ٧/١(  المادة )١(

 ثالثاً مـن التوصـية      راجع البند ( ا تفصيلية عن نظام الحقوق المكتسبة والجاري اكتسابها       أحكامتضمنت  
 org.ilo.www://http                        :، انظر نصوص هذه التوصية في)١٨ إلى ٣المواد من 

 .من االتفاقية) ٧/٣(  المادة)٢(

 .من االتفاقية) ٧/٤(المادة  )٣(

 .من االتفاقية) ٨/١(  المادة)٤(
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 اتخـاذ تـدابير لهـذا      شريطة الدائمة،   إقامتهم كان محل    أياعديمي الجنسية    أو   الالجئين
   .)١(مع الدول المعنية أو ،األعضاءالغرض عند االقتضاء باتفاق مشترك بين 

 تتفـق علـى     نه واستثناء من هذا الحكم يجوز للدول األعضاء المعنية أن         على أ 
ضمان تقديم اإلعانات المشار إليها للمستفيدين الذين يقيمون في أراضي دولـة عـضو              

متعددة األطـراف    أو   أخرى غير الدولة العضو المختصة، مع مراعاة االتفاقات الثنائية        
 .)٢(من هذه االتفاقية) ٤/١( المشار إليها في المادة

                                                 
 .ن االتفاقية م ) ٩/١(   المادة)١(

  .من االتفاقية) ٩/٢(  المادة)٢(
 أحمـد محمـد   . د: وللمزيد عن عناصر نظام الحفاظ على المكتسبة والجاري اكتسابها تفصيالً، راجـع           

 .  وما بعدها ١١٨مرجع سابق، ص ، االجتماعيةالتأمينات حقوق العمال المهاجرين في ، إسماعيل
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kÜİ½aïãbrÛa@@ @
´ßdm@òib•gpbíìnß@¿@ÝàÈÛa@òîiŠÈÛa@ÝàÈÛa@@ @

بدء التعاون العربي في توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة للعمال تطبيقًا لمـا             
  :قررته المادة الرابعة من الميثاق العربي والتي نصت على أن 

كلمـا  توافق الدول العربية على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالهـا            "
  .)١ ("....أمكن ذلك

تي تضمنت  عن منظمة العمل العربية وال    ن االتفاقات   وعليه فقد صدرت العديد م    
  .الحفاظ على حقوق العاملين واالهتمام بهم وبأفراد أسرهم

 في العالم واصلت منظمـة العمـل        االجتماعيةالتأمينات  في سياق تطور نظم     و
العربية جهودها في إصدار عدد من االتفاقيات والتي تؤكد على حق العامل في التمتـع               

 الخاصـة بإصـابات     اإلعانات عامة والتي من بينها       بصفة االجتماعيةالتأمينات  بمنافع  
  التي تـضمنتها   ألحكاماوونستعرض فيما يلي تلك االتفاقيات      ،   المهنية واألمراضالعمل  

 لما يجب   األدنى وفقاً لهذه االتفاقيات تمثل الحد       المقررة المزايا   أن إلى أيضامع اإلشارة   
 .طنية للمؤمن عليهم توفره التشريعات الوأن

QH@áÓ‰@òîiŠÈÛa@òîÓbÐmüa@ISOQYWQâ@HÜÛ@óã…þa@ôìn½a@æd’iäîßdn@pbòîÇbànuüa)٣)(٢(  

 جميع المشتغلين   االجتماعيةالتأمينات  قررت هذه االتفاقية بوجوب أن تشمل نظم        
لدى الغير بأجر، على أنه يجوز في المراحل األولى من تطبيق أي نـوع مـن أنـواع                  

  . )٤(استثناء بعض الفئات التي حددتها االتفاقية  ،التأمين

                                                 
أن هذه الصياغة غير منضبطة وتترك للتـشريعات الداخليـة   "عي  حسن البر أحمد ويرى أستاذنا الدكتور     )١(

 هجرة األيـدي    أحكام، بحث في    ...... "مخالفة المستويات العربية بحجة أن المساواة لم تكن في اإلمكان         
 . ٤٦م، ص ٢٠٠٤العاملة بين الدول العربية وفقاً لمستويات العمل الدولية والعربية، 

  مؤتمر العام لمنظمـة العمـل العربيـة والمنعقـد فـي القـاهرة بتـاريخ                صدرت هذه االتفاقية عن ال     )٢(
  . م١٩٧١مارس ٢٧ 

 php.index/nArabLabor/org.alolabor.www                .      :راجع نصوص االتفاقية في

) ٩٣٧(مت جمهورية مصر العربية على هذه االتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم               ض وقد ان  )٣(
م، ولـم   ٧/٤/١٩٧٧وتاريخ  ) ١٤( والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم        ،م٢٣/١٢/١٩٧٦وتاريخ  

 . تصادق المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية

 .  المادة الرابعة من االتفاقية)٤(
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  : وأكدت االتفاقية بأنه يجب عند تغطية أي فئة عدم التفرقة بين
  . الرعايا العرب  -أ 
 . )١(الوطنيين واألجانب بشرط المعاملة بالمثل  - ب 

وقد قررت االتفاقية بوجوب أن يشمل التشريع الوطني فرعين اثنين على األقـل             
  : تية اآلالتأميناتمن فروع 

  .  إصابات العمل ويشمل حوادث العمل واألمراض المهنيةتأمين -أ 
 .  الصحي ضد المرضالتأمين -ب 

 .  األمومةتأمين -ج 

 .  ضد العجزالتأمين -د 

 .  الشيخوخةتأمين -هـ 

  . ضد الوفاةالتأمين -و 

 .  ضد البطالةالتأمين -ز 

   .)٢( المنافع العائليةتأمين -ح 
 العمل ومـرض    إصابةية بأن يحدد التشريع الوطني المقصود ب      وأوضحت االتفاق 

 مـن األمـراض     المهنة بحيث ال يقل عدد األمراض المهنية عن خمسة عشر مرضـاً           
  . )٣(الواردة في الجدول المرفق باالتفاقية

                                                 
 .  المادة السادسة من االتفاقية)١(

 .  المادة السابعة من االتفاقية)٢(

 . مرًضا مهنًيا) ٣٣(تفاقية، وقد تضمن الجدول المرفق باالتفاقية النص على  المادة الثامنة من اال)٣(
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 واألمراض في حالة حوادث العمل      التأمين تتضمن منافع    أن يجب   بأنهوقررت االتفاقية   
  :المهنية ما يلي 

 .)١(الخدمات الطبية -

تقل عن    ال إلصابةاصرف معونة مالية في حالة العجز المؤقت عن العمل بسبب            -
 . اقربأيهماثبوت العجز  أو  القدرة على العمل،استعادة حين إلى% ٥٠

% ٤٠صرف تعويض من دفعة واحدة في حاالت العجز التي ال تتجاوز نـسبتها               -
 .من قدرة المصاب على العمل

 تخلـف عـن     ، إذا الحياة مدى   األجرمن  % ٥٠يقل عن    ي ال صرف معاش شهر   -
 . عجز كامل مستديمإلصابةا

ك العجـز مـن     لصرف معاش شهري عن العجز الجزئي المستديم يعادل نسبة ذ          -
من عليه يصرف لكل من المستحقين    وفاة المؤ قيمة معاش العجز الكلي، وفي حالة       

 ما يستحق   ال يقل ، بحيث   من بعده نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع الوطني        
 .إلصابةا وقت األجرمن % ٤٠ وولدها عن ألرملته

يؤدى للمستحقين نسبة مـن المعـاش يحـددها         ،  وفي حالة وفاة صاحب المعاش     -
  .)٢(التشريع الوطني

ات كما قررت االتفاقية بأن يحدد التشريع الوطني إجراءات اإلبالغ عن إصـاب            
  .)٣(تبسيط هذه اإلجراءات في ذلك راعىالعمل واألمراض المهنية وي

                                                 
 :وتشمل على وجه الخصوص )١(

 .العالج بمعرفة األطباء العامين، بما في ذلك الزيارات المنزلية -١

 .العالج بمعرفة األخصائيين -٢

 .صور األشعة والبحوث المخبرية -٣

 .ات الجراحيةالعالج واإلقامة بالمستشفى بما في ذلك العملي -٤

 .صرف األدوية الالزمة -٥

 .خدمات التأهيل وصرف األجهزة التعويضية الالزمة -٦

المادة الثالثة مـن    ( يتوفى، أو   تستقر درجة عجزه   أو   ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب       
 ).االتفاقية

 .  المادة التاسعة من االتفاقية)٢(

 .  المادة العاشرة من االتفاقية)٣(
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R@Hüa@@áÓ‰@òîiŠÈÛa@òîÓbÐmIT@O@QYWUâH@@ð†íþa@ÝÔäm@æd’i
òÜßbÈÛaBòÛ†ÈßB)٢)(١(  
رب الذين  حددت هذه االتفاقية المقصود بعبارة العمال الوافدين، بأنهم العمال الع           

    .)٣(من دولة أجنبية أو ربي من قطر عربي آخرينتقلون للعمل إلى قطر ع
  :  الفئات اآلتيةباستثناءعلى جميع العمال الوافدين، ذه االتفاقية  هأحكاموتسري   

  .عمال الحدود -
  . عمال البحر -
أصحاب المهن الحرة والفنانين الذين ال يمكثون في أراضي الدولة المستقبلة لهـم              -

  . )٤(مدة طويلة
وقد أجازت االتفاقية للدول األطراف أن تعقد فيما بينها اتفاقيات ثنائيـة لتنظـيم                

  .)٥(نموذج االتفاقية الثنائية الملحقة بهذه االتفاقية بتنقل األيدي العاملة، ولها أن تسترشد 
  طرف في هـذه االتفاقيـة باتخـاذ كافـة          وتقضي االتفاقية بأن تتعهد كل دولة       

  : اإلجراءات التشريعية والتنظيمية في المسائل اآلتية
  . يينالحفاظ على فرص العمل بالنسبة لعمال الدولة األصل -
  . األولوية في التشغيل للعمال الوافدين، وذلك بما يتفق وحاجات كل دولة -

                                                 
في دورته  ) م١٩٧٥مارس    / ليبيا  / طرابلس( صدرت هذه االتفاقية عن مؤتمر العمل العربي المنعقد في           )١(

حيث ارتـأى المـؤتمر أن األحـداث االقتـصادية           م،١٩٧٥  مارس ١٣ الرابعة، واُقرت بتاريخ     العادية
 االتفاقيـة   قد أوجدت أوضاعا استلزمت إعادة النظر فـي       ،   التي طرأت على الوطن العربي     االجتماعيةو

 حسن البرعي   أحمد: د.بشأن تنقل األيدي العاملة، أنظر أ     ) م٢/١٩٧٦(وهي االتفاقية العربية رقم      القائمة
  .  وما بعدها٦مرجع سابق، ص  اإلطار القانوني لحماية األيدي العاملة المهاجرة بين األقطار العربية،

  php.index/nArabLabor/org.alolabor.www.              : راجع نصوص االتفاقية في
م، ولـم تـصادق المملكـة العربيـة         ١٩٧٦صادقت جمهورية مصر العربية على هذه االتفاقية في عام           )٢(

  . السعودية عليها
  . من االتفاقية) ١/١( المادة )٣(
  . من االتفاقية) ١/٣( المادة )٤(
  . من االتفاقية/) ١/٥( المادة )٥(



 
 

 -٥١-

 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

عقد العمل الفردي، ويجب أن يتضمن البيانـات المتعلقـة بـشروط وظـروف               -
 واالستقطاعات، ومدة العقد وشروط   االستخدام، ونوع العمل، ومكان تأدية األجر،       

 . سخهف أو تجديده

 تتضمن اإلجراءات الخاصة بمنح تـصاريح        ويجب أن  ،ةتصاريح العمل واإلقام   -
 أو  عـدم تجديـد    أو   العمل واإلقامة للعمال الوافدين بما في ذلك إجراءات تجديد        

  .)١(سحب تلك التصاريح

ت المختصة وحصوله علـى      الحق للعامل في التظلم أمام الجها      عطي االتفاقية وت  
سـبة لتـسوية أمـوره       مغادرة دولة العمل، ومنحه مهلة زمنية منا       دكافة مستحقاته عن  

  .)٢(الشخصية وأمور أسرته

بعاد الوافدين من الدولة المـستقبلة لهـم، مـع          ة بتحديد شروط إ   وتقضي االتفاقي   
نتيجـة العالقـات     اإلبقاء التعـسفي   أو   ضمان عدم تعرضهم وأفراد أسرهم لالضطهاد     

  .)٣(السياسية بين دولتهم األصلية والدولة المستقبلة لهم

هـات  بناء على طلب يقدمونـه للج      -ية الحق للعمال الوافدين     كما منحت االتفاق    
الزوج، األطفـال   ،  الزوجة( أفراد أسرهم    حابطاص في   -المختصة في الدولة المستقبلة   

  .)٤(ومنحهم تصاريح اإلقامة على نفس األسس التي تمنح للعمال الوافدين) الوالدين

سـرهم المـصرح لهـم       وأفـراد أ   تفاقية بأن يتمتع العمال الوافـدون     وتقضي اال   
   :باصطحابهم بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم، ومن تلك الحقوق

 .فرص العمل -

 .الراحة األسبوعية -

 .األجازات بأجر -
                                                 

  .  المادة الثانية من االتفاقية)١(
  . من االتفاقية) ٢/٤( المادة )٢(
  . من االتفاقية) ٢/٥( المادة )٣(
  . من االتفاقية) ٢/٦( المادة )٤(



 
 

 -٥٢-

 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

 .الخدمات التعليمية والتدريبية والتثقيفية -

 .الخدمات اإلسكانية والصحية -

 .االجتماعي والضمان االجتماعيةالتأمينات  -

  .)١(حقوق النقابيةال -

كما قررت االتفاقية بأن من حق العمال الوافدين أن يحولوا أجورهم إلـى بلـد                 
إلى الدولة التي ينتمون إليها، ولكل دولة أن تحدد المبلغ المسموح بتحويله             أو   ،يختارونه

  .)٢(رعلى أن ال يقل عن ثلث األج

املة بين الدول العربية بمـا      قد عنيت هذه االتفاقية بتنظيم تنقل األيدي الع       بذلك ف و  
ـ        يكفل احتياجات برامج التنمية ف     ل االقتـصادي   ي كل قطر، وبما يحقق أهـداف التكام

 الحقـوق   العربي، وبضرورة أن يتمتع العمال الذين ينتقلون بين األقطار العربية بكافـة           
  . )٣( الدولة األصليةوالمزايا الممنوحة لعمال

S@HÐmüa@áÓ‰@òîiŠÈÛa@òîÓbIWOQYWWâ@Hæd’iòîäè½a@òz–Ûaë@òßýÛa@)٥)(٤(  

كون أن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية وذلك بتوفير البيئـة الـسليمة              
ن إ وحيـث    ، ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القومي بعناصره المختلفة         ،لإلنتاج
لـسالمة   مما يستتبع بالضرورة تطوير مـستويات ا       ،تقني يسير بمعدالت سريعة   التقدم ال 

 لنشاط الصناعي والزراعي والتجـاري    والصحة المهنية وتنوعها وذلك مع تعدد صور ا       
تحسين ظروف العمل فقد أصدرت هذه االتفاقية والتي         إلى   ولسعي منظمة العمل العربية   

                                                 
  . من االتفاقية) ٢/٧( المادة )١(
  . من االتفاقية) ٢/٩( المادة )٢(
أليـدي   حسن البرعي، اإلطار القانوني لحماية اأحمد: د. وللمزيد عن مزايا هذه االتفاقية وعيوبها، أنظر أ      )٣(

  .  وما بعدها٦العاملة المهاجرة بين األقطار العربية،مرجع سابق، ص 
 صدرت هذه االتفاقية في الدورة السادسة لمؤتمر العمل العربي والمنعقد بمدينة اإلسـكندرية بجمهوريـة                )٤(

  ). م١٩٧٧مارس (مصر العربية 
  php.ndexi/nArabLabor/org.alolabor.www       .    :راجع نصوص االتفاقية في

  . ولم تصادق جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية على هذه االتفاقية)٥(



 
 

 -٥٣-

 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

تعني بشؤون الصحة والسالمة المهنية وقررت االتفاقية بوجوب أن تشتمل التـشريعات            
صة بالسالمة والصحة المهنية في جميع مجاالت العمل، كمـا           الخا ألحكاماالعربية على   

 على العمال من حـوادث العمـل   التأميناً خاصة بأحكاميجب أن تشمل تلك التشريعات    
  . )١(وأمراض المهنة

وقد أكدت االتفاقية بأنه يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الـوطنيين            
 من حوادث العمل وأمراض     التأمين حكامأ السالمة والصحة المهنية و    أحكامفي تطبيق   

وقررت االتفاقية بضرورة إجراء الفحص الطبي االبتدائي إللحاق العامـل          ،  )٢(المهنة
إجراء  إلى   باإلضافةحية والبدنية والعقلية والنفسية     بالعمل الذي يتالءم مع قدرته الص     

ـ      الفحص الطبي الدوري على العمال للمحافظة عل       ستمرة ى لياقتهم الصحية بـصفة م
   .)٣(ىكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها األولوال

T@H@@@@@áÓ‰@òîiŠÈÛa@òîÓbÐmüaIQT@OQYXQâ@H@@@@@@@@@@¿@ïiŠÈÛa@ÝßbÈÛa@Õy@æd’i@@pbäîßdnÛa
òîÇbànuüaòîiŠÈÛa@‰bİÓþa@†yc@¿@ÝàÈÜÛ@éÜÔäm@†äÇ@)٥)(٤(  

 من قطر    هذه االتفاقية على العمال الوافدين للعمل إلى قطر عربي         أحكامتسري  
ها على العمـال الفلـسطينيين الـذين        أحكام كما تسري ،  من دولة أجنبية   أو   أخرعربي  
  .) ٦(ينتقلون لغرض العمل بين الدول العربية المصدقة على االتفاقية أو يعملون

 بأن يؤمن تشريع كل دولة للعمال العرب الذين تسري علـيهم            وتقضي االتفاقية 
ي النافذ في البلد المتنقل إليه وفي إطـار الحقـوق           تأمينال  االستفادة من النظام   ،هاأحكام
  .ية التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلةالتأمين

                                                 
 .  المادة األولى من االتفاقية)١(

 .  المادة الثانية من االتفاقية)٢(

 .  المادة الثامنة من االتفاقية)٣(

عقد بمدينـة بنغـازي بالجماهيريـة        صدرت هذه االتفاقية في الدورة التاسعة لمؤتمر العمل العربي والمن          )٤(
  ).م١٩٨١مارس (العربية الليبية الشعبية االشتراكية 

 php.index/nArabLabor/org.alolabor.www        .    :راجع نصوص االتفاقية في

م، ولم تصادق المملكـة العربيـة       ١٩٩٦ وقد صادقت جمهورية مصر العربية على هذه االتفاقية في عام            )٥(
 . هذه االتفاقيةالسعودية على 

 . المادة األولى من االتفاقية)٦(



 
 

 -٥٤-

 ية مستويات العمل الدولية والعربيفنشأة وتطور تأمني إصابة العمل وأحكامه : الفصل التمهيدي

  :  في الحصول على الحقوقررت االتفاقية بأن للعمال الوافدين
  . التعويضيةواألجهزة الصناعية األطرافالرعاية الطبية وتوفير  -
ة عـن إصـابات العمـل        الناتج الحصول على المعاش في حاالت العجز والوفاة       -

  .والمرض المهني

 العمل والمرض المهني    إصابةواحدة في حاالت    الحصول على تعويض من دفعة       -
  .)١(عند عدم توافر شروط استحقاق المعاش

  :الحقوق التاليةوتقضي االتفاقية بأن يكفل تشريع كل دولة للعمال الوافدين 
المستحق إلى حيث تقـيم     ) الراتب  (احتياطي المعاش  أو   الحق في تحويل المعاش    -

 .أسرته في حالة مغادرته القطر الذي يعمل فيه

 االجتماعيةالتأمينات   الشيخوخة والعجز والوفاة إلى جهاز       تأمينتحويل اشتراكات    -
 المـذكور   التأمين أحكامقطر يطبق   إلى أي    أو   ،في دولته ) االجتماعيالضمان  ( 

  .)٢( نهائيةةصوربويقرر اإلقامة فيه 

                                                 
  . المادة الثالثة من االتفاقية)١(

 . المادة الرابعة من االتفاقية)٢(



 



 

 -٥٥-

  التشريع املصري والنظام السعوديمل ومصادر متويله ونطاق تطبيقه يفالتطور التارخيي لتأمني إصابة الع: الباب األول 

Þëþa@lbjÛa@ @
òib•g@´ßdnÛ@ï±‰bnÛa@‰ìİnÛa@éÜíì·@‰…b–ßë@ÝàÈÛa@@Öbİã@ëÔîjİmé@ @

ð…ìÈÛa@âbÄäÛaë@ðŠ–½a@ÉíŠ’nÛa@¿@ @
áîÔmë@†îè·@Z@ @

ه يمثل نطاق التطبيق أهمية قصوى، فهو المعيار الذي يمكن علـى ضـوئ            
حكـام التـشريع    معرفة الفئات الخاضعة ألحكام تأمين إصابات العمل في ضوء أ         

 تحديد نطاق تطبيـق تـأمين        نظام السعودي ، كما يمكن على ضوئه       وال صريالم
إصابات العمل من حيث المخاطر التي يغطيها هذا التأمين وكذلك نطاق تطبيق هذا             

  . التأمين من حيث المكان الذي تقع فيه اإلصابة
يضا في نطاق هذا الباب مصادر تمويل تأمين إصابة         وال يفوتنا أن نتناول أ    

  تكمن فـي تـوفير     االجتماعينب من أهمية في أنظمة التأمين       لما لهذا الجا  العمل  
الموارد المالية الالزمة لهذا الفرع لتوفيرالحماية التأمينية للعمال، كمـا ينبغـي أن             
تكون دراستنا لهذا الباب دراسة تاريخية تأصيلية نستعرض من خاللهـا التطـور             

  . التاريخي الذي مر به تأمين إصابات العمل
  : وذلك على النحو التالينب من هذه الجوانب ،   وعليه سنتناول كل جا

  الخاصة بتـأمين إصـابة     االجتماعين   التطور التاريخي لنظم التأمي    :األولالفصل  
   . في  جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعوديةالعمل

صابة العمل في التشريع المصري والنظـام        مصادر تمويل تأمين إ    : الثاني الفصل
  .السعودي

التشريع المـصري والنظـام     صابة العمل في    تأمين إ   نطاق تطبيق  :الفصل الثالث 
  .السعودي

@ @



 



 

 -٥٦-

 التطور التارخيي لنظم التأمني االجتماعي اخلاصة بتأمني إصابة العمل يف مجهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية:الفصل األول:الباب األول

Þëþa@Ý–ÐÛa@ @
@áÄäÛ@ï±‰bnÛa@‰ìİnÛaïÇbànuüa@´ßdnÛai@ò•b¨a@´ßdn@òib•g@@ÝàÈÛa¿@

òí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@ë@òîiŠÈÛa@Š–ß@òí‰ìèº@ @
áîÔmë@†îè·@Z@ @

التـأمين   التطور التاريخي لـنظم      استنا في هذا الفصل أن نستعرض     تقتضي در 
كة العربيـة الـسعودية، وذلـك        العربية والممل  مصر كالً من جمهورية      في   االجتماعي
 ترعـاه   ا متكـامال    نظام  أصبح  أن إلى التأمينعلى المراحل التي مر بها هذا       للوقوف  
  . للعاملاألساسية تشرف على تطبيقه باعتباره من الحقوق والدولة 

  :   على النحو التاليينحثمبإلى  لفصلاوعلى ضوء ذلك نقسم دراستنا في هذا 

  .مصر العمل في إصابة تأمينلتاريخي لنظم لتطور ا ا:المبحث األول

  . العمل في السعوديةإصابة تأمينلتطور التاريخي لنظم  ا:المبحث الثاني



 



 

 -٥٧-
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szj½aÞëþa@@ @
@¿@ï±‰bnÛa@‰ìİnÛaŠ–ß)١(  

 من سنة   ا بدء  العمل بعدة مراحل   إصابة تأمينتشريع المصري الخاص ب   لقد مر ال  
وسـوف نقـوم    ) م٧٩/١٩٧٥( رقـم     الحـالي  التأمين االجتماعي م حتى قانون    ١٩٣٦

  : اآلتي على النحو باستعراض هذه المراحل بشكل موجز

QM@áÓ‰@æìãbÔÛa@VT@òäÛ@QYSVâ)٢(:  
يعتبر هذا القانون هو أول قانون صدر في مصر لحماية العمال ضـد أخطـار               

، وقد أخذ بمبدأ المسئولية الموضوعية ألصحاب األعمال عن اإلصابات التـي            )٣(العمل
عامل بحيث لم يعد العامل في حاجة إلى أن يثبت خطأ صاحب العمل فله الحـق                تقع  لل  

 خطأ  ثبات أثناء العمل دون حاجة إل     إصابةفي الحصول على تعويض عن الضرر الذي        
  . )٤(صاحب العمل

  :  ما يليأحكامومن أهم ما تضمنه هذا القانون من 
  . ةحدد نطاق تطبيقه وقصره على العاملين في الصناعة والتجار - ١
اقتصرت مسئولية صاحب العمل بمقتضى هذا القانون على حوادث العمل دون            - ٢

 .  او حوادث الطريقأمراض المهنة

                                                 
 م١٩٤٦مل إال فـي عـام        إصابات الع  تأمين بالنسبة للقانون الفرنسي فلم يعرف التنظيم القانوني الكامل ل         )١(

م بشأن الوقاية من حـوادث العمـل        ١٩٤٦ أكتوبر   ٣٠ في   ٢٤٢٦/٤٦وذلك بمناسبة صدور القانون رقم    
  .واألمراض المهنية
  : العمل في فرنسا، راجعإصابة تأمينوللمزيد عن نشأة 

Dupeyroux J.J., Sécurité sociale, Op.cit., p.16 et s.  
 

  . م١٧/٩/١٩٣٦ وتاريخ ١٠٢رية بعددها رقم  والمنشور في الوقائع المص)٢(
 بين التأمينات االجتماعية في مصر، مؤتمر   التأمينات االجتماعية السيد محمود السيد غانم، نشأة وتطور       .  أ )٣(

 ١٥إلـى ١٣، الفتـرة مـن      اإلسـالمي  مركز صالح كامل لالقتـصاد       -األزهرالواقع والمأمول، جامعة    
 .١٥، ص م٢٠٠٢كتوبرأ

 النظام األساسي والنظم المكملة،دار الجامعة الجديدة للنـشر         – التأمينات االجتماعية سن قاسم،   محمد ح . د )٤(
  .٣٠، ص مرجع سابق محمد محرز، أحمد.، د٢٩م، ص١٩٩٥طبعة 



 

 -٥٨-

 التطور التارخيي لنظم التأمني االجتماعي اخلاصة بتأمني إصابة العمل يف مجهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية:الفصل األول:الباب األول

 ى نفقة صاحب العمل في حـدود معينـة        أعطى للمصاب الحق في العالج عل      - ٣
 اإلصـابة لف عن   ويمنح العامل تعويًضا ضئيالً يلتزم به صاحب العمل إذا تخ         

  .)١(إلى الورثة في حالة وفاته هذا التعويض ، ويؤدىعجز كلي

RM@áÓ‰@æìãbÔÛa@XV@òäÛ@QYTRâ)٢( :  
صدر هذا القانون تالفًيا لبعض أوجه القصور التي صاحبت القـانون الـسابق             

 اإلجباري من المسئولية عن إصابات العمل وذلك لكفالة         التأمينمقرًرا في مادته األولى     
ولية التعويض عن العجز والوفاة     فنقل مسئ  ،   )٣(حق العامل في الحصول على التعويض     

 مقابل عبء محدد ومعلوم يتحملـه صـاحب         التأمين إلى شركات    اإلصابةالناتجة عن   
  . )٤(العمل

SM@áÓ‰@æìãbÔÛa@XY@òäÛ@QYUPâ)٥( :  
م لتالفي عيوب هـذا     ١٩٣٦ لسنة   ٦٤وضع هذا القانون ليحل محل القانون رقم        
يصرف للعامل وإعفائه من الرسـوم      األخير حيث رفع مقدار المعونة والتعويض الذي        

 وقد تميز هذا القانون بأنه وسع في نطاق تطبيقه ليشمل أيضا العـاملين فـي                القضائية
  . )٦(قطاع الزراعة الذين يصابون أثناء عملهم على اآلالت الميكانيكية

لعامل المصاب أثناء فترة     بدفع معونة مالية ل    صاحب العمل كما ألزم هذا القانون     
اوى األجر الكامل للعامل خالل التسعين يوًما األولى ثم تخفض إلـى نـصف           تسالعالج  

  . )٧(األجر بعد ذلك على أن ال تقل عن عشرة قروش في اليوم
                                                 

 المـذكرة األولـى     -التأمينـات االجتماعيـة   ليلى محمد الوزيري مذكرات في      . محمد حامد الصياد أ   . أ )١(
 التـأمين االجتمـاعي    ومجال تطبيق قوانين     التأمين االجتماعي وم المعاشات   المراحل التي مرت بها نظ    (

 .  وما بعدها٩م ، ص ٢٠٠٩يوليو ، )السارية

 . م١٠/٩/١٩٤٢اريخ ت ١٧١ والمنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم )٢(

 . ٣٠ ،ص مرجع سابقالسيد محمود السيد غانم، . أ )٣(

 .١٩٩م،ص٢٠٠٣-٢٠٠٢، طبعة التأمينات االجتماعيةشرح قانون جالل محمد ابراهيم، الوجيز في .  د)٤(

 . م١٠/٧/١٩٥٠ وتاريخ ٦٩ نشر بالوقائع المصرية بعددها رقم )٥(

، دار  التأمينـات االجتماعيـة   : األول، الكتاب   االجتماعية حسن البرعي ، الوجيز في التشريعات        أحمدد  .أ )٦(
 .٤٥م ، ص٢٠٠٨النهضة العربية، طبعة 

 . ٣٠، ص مرجع سابق حسن قاسم، محمد.  د)٧(
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TM@áÓ‰@æìãbÔÛa@QQW@òäÛ@QYUPâ)١( :  
 عـن   - وألول مرة في مصر    - مسئولية صاحب العمل   اًصدر هذا القانون مقرر   

نة المنصوص عليها في جدول مرافق لـه        تعويض العامل عما يصيبه من أمراض المه      
  . )٢(م١٩٥٠ لسنة ٨٩وذلك وفقًا للقواعد واألسس ذاتها المقررة بالقانون رقم 

UM@áÓ‰@æìãbÔÛa@RPR@òäÛ@QYUXâ)٣(:  
 إلـى   التـأمين  إصابات العمل ونقل مسئولية      تأمينيعد هذا القانون تقنينًا شامالً ل     

  . )٤(مل إلصابات العا قومياهيئة عامة وأنشأ صندوق
 شـملت   تساع نطاق األشخاص الذين يستفيدون منه حيث      وقد تميز هذا القانون با    

  .  بصفة عامةه كل من يعمل لدى غيرهأحكام
 إصابات العمل بموجـب هـذا القـانون         تأمينكما امتدت المخاطر التي يغطيها      

 ه اوبـسبب   العمل لتشمل حوادث الطريق بعد أن كانت قاصرة على تلك التي تحدث أثناء           
كما أخذ هذا القانون بنظام المعاش الدوري بدالً من تعويض الدفعة الواحدة فـي حالـة                

  .  )٥(الوفاة والعجز المستديم الذي يبلغ نسبة معينة

VM@áÓ‰@æìãbÔÛa@VS@òäÛ@QYVTâ)٦(:  
 بين العاملين في القطاع     التأمينات االجتماعية رغبة من المشرع في توحيد مزايا       

مي، فقد أصدر هذا القانون والذي اتسم بتوسيع نطـاق الحمايـة            الحكومي وغير الحكو  
سواًء من حيث األشخاص أو من حيث المخاطر المغطاة حيث لم يخـرج عـن نطـاق         

  . تطبيقه إال فئات معينة حددتها المادة الثانية من القانون

                                                 
 . م١٩٥٠/أغسطس/١٧ وتاريخ ٨٢ نشر بالوقائع المصرية بعددها رقم )١(

مذكرات في  ،  ليلى محمد الوزيري  . محمد حامد الصياد أ   . ، أ ٣٣ ،ص   مرجع سابق  محمد محرز،    أحمد.د )٢(
 .  ٩، المذكرة األولى، مرجع سابق، ص التأمينات االجتماعية

 . م١٩٥٨ ديسمبر ١١ غير اعتيادي ،وتاريخ –) أ( مكرر ٤٠المصرية بعددها رقم  نشر بالوقائع )٣(

 . ٣٣، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . د )٤(

 . ١٧، ص مرجع سابقالسيد محمود السيد غانم،. أ )٥(

 . م٢٢/٣/١٩٦٤ وتاريخ ٦٧ نشر بالوقائع المصرية بعددها رقم )٦(
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 ضد البطالة، وأصـبحت الهيئـة       التأمين الصحي و  التأمينكما قرر هذا القانون     
  .)١(ات األربعةالتأمين تباشر فروع االجتماعيةات تأمينللالعامة 

WM@áÓ‰@æìãbÔÛa@WY@òäÛ@QYWUâ)٢( :  
   فـي مـصر    التأمين االجتمـاعي  لنظام   ةيالحقيقم بداية الطفرة    ١٩٧٥عد عام   ي

منه بأن تكفل   ) ١٧(قد سبق وأن قرر دستور جمهورية مصر العربية في المادة           حيث  و
 والصحي ومعاشات العجـز عـن العمـل والبطالـة           ماعيالتأمين االجت الدولة خدمات   

  .)٣(والشيخوخة للمواطنين جميًعا
 بدال من   التأمين االجتماعي وتمشًيا مع ذلك وعمالً على إيجاد تشريع واحد لنظام          
م مشتمالً  ١٩٧٥ لسنة   ٧٩وجود تشريعات متعددة في هذا الشأن، فقد صدر القانون رقم           

العملي للقوانين السابقة علـى ضـرورة األخـذ بهـا           على المزايا التي أسفر التطبيق      
ـ ومستحدثًا مزايا جديدة ويعد هذا القانون األصل العام أو الـشريعة العامـة لل              ات تأمين

  . ، ومازال تطبيقه سارًيا حتى اآلن)٤( في مصراالجتماعية

                                                 
 التـأمين  الـصحي بمباشـرة فـرع        التأمينذي عهد إلى هيئة     وال) م٧٩/١٩٧٥( حتى صدر القانون رقم      )١(

 .١٨، ص مرجع سابقالسيد محمود غانم ،. الصحي، أ

 تطبيقـه اعتبـار   أوبـد . م٢٨/٨/١٩٧٥وتـاريخ  ) تـابع  (٣٥ نشر بالوقائع المـصرية بعـددها رقـم       )٢(
  .م١/٩/١٩٧٥من

 . ، ذات اإلشارة السابقةمرجع سابق ،مالسيد محمود السيد غان.  أ)٣(

 . ٣٦، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، .  د)٤(
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szj½aïãbrÛa@@ @
òí…ìÈÛa@¿@ï±‰bnÛa@‰ìİnÛa@ @

 تـأمين ا، وتلك التي تتعلق ب     عمومً تماعيةالتأمينات االج لقد مرت النظم الخاصة ب    
 العمل خصوًصا في المملكة العربية السعودية بمرحلتين، نستعرضها بشكل موجز إصابة

  : على النحو اآلتي

QMI@@@@ÉÓaë@òÜyŠß@òîÇbànuüa@pbäîßdnÛa@@@@@âbÄã@‰ë†•@ÝjÓ@QSXYçM@QYVYâ@@H@@@@œíìÈm@âbÄã
òîäÐÛaë@òîÇbä–Ûa@Éí‰b’½a@ÞbàÇ@Z@ @

لثاني من القرن الرابع عـشر الهجـري أول نظـام يتعلـق             صدر في النصف ا   
بالتعويض عن مخاطر إصابات العمل، وذلك بسبب ظهور صناعة البترول في المملكة            
العربية السعودية األمر الذي أدى إلى التطور السريع في صناعة استخراجه وتكريـره             

ل مـن مخـاطر     وما صاحب ذلك من تزايد احتمال ما يتعرض له العمال في هذا المجا            
  . مهنية ناتجة عن ما يؤدونه من أعمال تقتضي تعويضهم

 هــ الموافـق   ١٨/٧/١٣٥٦وتـاريخ   ) ٤٤(فصدر المرسـوم الملكـي رقـم        
  .)١("نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية"م بإقرار ٢٤/٩/١٩٣٧

 تعـويض العامـل     رسوم قد أوجب على صاحب العمل وحده      ويالحظ أن هذا الم   
ت التي تحدث له أثناء العمل ال بسببه، وهذا يعني أن النظام لم يلزم صاحب               عن اإلصابا 

  . العمل بتعويض العامل عن ما يلحقه من إصابات تكون ناتجة عن األمراض المهنية
م صدر أول نظام للعمل في      ١٠/٥/١٩٤١هـ الموافق ١٣/٤/١٣٦٠وفي تاريخ   

ولم يتعرض هذا النظام    ) ٥٣٢٣(المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم        
بالتعديل لنظام التعويض المشار إليه بل أقره على حالته قاصًرا تطبيقه فقط على طائفة              

  . )٢(عمال المشاريع الصناعية والفنية دون غيرها من طوائف العمال
                                                 

 في المملكة العربية السعودية،     التأمينات االجتماعية د السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و         . أ )١(
 .  وما بعدها٢٦٧هـ، ص ١٤١٧ –م ١٩٩٧ المكتبات، طبعة شؤونجامعة الملك سعود، عمادة 

 الخالد، حادث الطريق فـي      أحمدعلي بن   .، أ ٩، ص   مرجع سابق ،   بن صالح الصالح     أحمدد محمد بن    . أ )٢(
 .٤م، ص٢٠٠٧، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية،سنة)دراسة مقارنة( قانون العمل السعودي
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وقد استمر العمل بهما إلى أن حل محلهما نظام العمل والعمال الذي صدر فـي               
 ألحكـام م، وقد جاء هذا النظـام متـضمناً ا        ١٠/١٠/١٩٤٧وافقهـ الم ٢٥/١١/١٣٦٦
مراض المهنة والتي تـسري علـى جميـع         صيلية للتعويض عن إصابات العمل وأ     التف

هم ما تضمنه هذا النظام     صناعية والزراعية ، وكان من بين أ      العاملين في المشروعات ال   
 القواعد المنظمـة    إلىضافة  لتعويض على عاتق صاحب العمل، باإل     وقوع االلتزام بهذا ا   

  . )١(لعالقات العمل

RMÜÛ@†í†¦a@áîÄänÛa@òÜyŠß@äîßdn@pbòîÇbànuüa@Z@ @
بعد أن تطورت مجاالت الحياة في شتى نواحيها في المملكة العربية الـسعودية             

التطور تطور مماثل في شتى النظم      على أثر الطفرة البترولية، كان لزاًما أن يواكب هذا          
في المملكة وعلى األخص منها األنظمة العمالية باعتبار أن المملكة تسعى إلى سـعودة              

  .  للعمالة من جهة أخرىالمستقبلةالوظائف من جهة، وباعتبارها من الدول 
التأمينـات  ومن هذا المنطلق صدر ألول مرة في المملكة العربية السعودية نظام          

هــ الموافـق    ٦/٩/١٣٨٩ وتـاريخ    ٢٢/ بمقتضى المرسوم الملكي رقم م     عيةاالجتما
 التأمينات االجتماعية  واستمر العمل بهذا النظام، إلى أن صدر نظام          ،)٢(م١٦/١١/١٩٦٩

                                                 
 في المملكة العربية السعودية، مرجـع       التأمينات االجتماعية د السيد عيد نايل ، الوسيط في شرح نظامي العمل و          . أ )١(

  .٢٦٨سابق، ص

 وبصدور  م،  ٢٩/١١/١٩٦٩هـ الموافق   ١٩/٩/١٣٨٩وتاريخ  ) ٢٢٩٩(والمنشور في جريدة ام القرى بعددها رقم       )٢(
ات تأمين المؤسسة العامة لل   إلى العمل من عاتق صاحب العمل       إصابةهذا النظام انتقل االلتزام  بتعويض العامل عن         

ه أحكامفئات  العمال الذين يستفيدون من       ام بالنسبة لجميع     هذا النظ  ألحكامبالتعويض وفقاً    ، والتي تقوم     االجتماعية
  .ولو لم يكونوا خاضعين لنظام العمل 

ويالحظ أن هذا النظام لم يطبق مرة واحدة على جميع العمال وأصحاب األعمال في جميع أرجاء المملكة، بل انه                   
األخطار المهنية والذي يكفل تقديم     طبق على مراحل يصدر لكل منها قرار من وزير العمل، وقد بدء تطبيق فرع               

هـ ومر هو كذلك بعده مراحل في تطبيقه، راجـع          ١/٧/١٤٠٢التعويضات في حاالت إصابات العمل اعتباًرا من        
، بحث مقدم الى معهد االدارة العامـة        األول الجزء   -التأمينات االجتماعية فتحي عبدالصبور، الوجيز في نظام      . د

  .   وما بعدها١هـ ص١٤١٧/م١٩٩٦سعودية المملكة العربية ال-بالرياض
 في المملكة العربية الـسعودية، مرجـع        التأمينات االجتماعية السيد عيد نايل ،الوسيط في شرح نظامي العمل و        . د

  .  وما بعدها٣٠٠سابق، ص
هــ، الموافـق    ٢٨/٦/١٤٠٢ وتـاريخ    ٢٤/لكـي رقـم م    ولقد شهد هذا النظام تعديالً له بمقتضى المرسـوم الم         

وبموجب ذلك التعديل اقتصر تطبيق فرع المعاشات على العمال السعوديين دون العمـال غيـر               م،  ٢٣/٤/١٩٨٢
 بـن صـالح     أحمـد د محمد بن    .أ. عليهم) إصابات العمل (السعوديين والذين استمر تطبيق فرع األخطار المهنية        

 . ١٠، صمرجع سابقالصالح، 



 

 -٦٣-

 التطور التارخيي لنظم التأمني االجتماعي اخلاصة بتأمني إصابة العمل يف مجهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية:الفصل األول:الباب األول

 هــ الموافـق   ٣/٩/١٤٢١وتـاريخ   ) ٣٣/م(الحالي بمقتضى المرسوم الملكـي رقـم        
بموجب قرار  ،  هذا النظام م، وعلى ضوء ذلك صدرت اللوائح التنفيذية ل       ٣٠/١١/٢٠٠٠

ـ /١٢٨ رقـم    االجتماعيةوزير العمل والشئون     ـ ٢٥/١٠/١٤٢١ات وتـاريخ    تأمين   هـ
  :  وتشمل تلك اللوائح،)١(م٢١/١/٢٠٠١الموافق 
  . الئحة التسجيل واالشتراكات - ١
 . الئحة تعويضات فرع المعاشات - ٢

 . الئحة تعويضات فرع األخطار المهنية - ٣

  . )٢(الئحة اللجان الطبية - ٤
 إصابات العمل من    تأمين بشأن   أحكامل بالدراسة ما تضمنه هذا النظام من        ونتناو

 التـأمين  العمل، ومن حيث التعويضات التي يكفلها هـذا          صابةحيث المفهوم القانوني إل   
 .  العملصابةللمشترك الذي يتعرض إل

                                                 
 .م٣/٣/٢٠٠١هـ، الموافق١٢/١٤٢١ / ٧تاريخ و) ٣٨٣٣( والمنشور في جريدة أم القرى بعددها رقم )١(

  : االجتماعية والمعدلة بقرارات وزير العمل والشؤون )٢(
م، والمنشور بجريدة أم القـرى بالعـدد        ٢٧/٩/٢٠٠١هـ الموافق ٩/٧/١٤٢٢ات وتاريخ   تأمين/١٣٠رقم  
  .م١٣/١٠/٢٠٠١هـ الموافق٢٥/٧/١٤٢٢ وتاريخ ٣٨٦٤رقم 
م، والمنشور بجريدة أم القـرى بالعـدد        ٧/٩/٢٠٠٢هـ الموافق ٢٩/٦/١٤٢٣ات وتاريخ   تأمين/١٣٦رقم  
  .م٢٠/٩/٢٠٠٢هـ الموافق١٣/٧/١٤٢٣ وتاريخ ٣٩٠٩رقم 
م، والمنشور بجريدة أم القرى بالعـدد       ١٠/٣/٢٠٠٤هـ الموافق ١٨/١/١٤٢٥ات وتاريخ   تأمين/١٤٢رقم  
  .م١٣/٣/٢٠٠٤هـ الموافق ٢١/١/١٤٢٥ وتاريخ ٣٩٨٣رقم 

  : وقرارات وزير العمل
م، والمنشور بجريدة أم القرى بالعـدد       ٢٣/٥/٢٠٠٤هـ الموافق   ٣/٤/١٤٢٥ات وتاريخ   تأمين/١٤٤رقم  
  .م٥/٦/٢٠٠٤هـ الموافق ١٦/٤/١٤٢٥ وتاريخ ٣٩٩٥رقم 
م، والمنشور بجريدة أم القرى بالعـدد       ٢٧/٩/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٣/٨/١٤٢٦ات وتاريخ   تأمين/١٤٩رقم  
  .م١٤/١٠/٢٠٠٥هـ الموافق ١١/٩/١٤٢٦ وتاريخ ٤٠٦٦رقم 
م،والمنشور بجريدة أم القرى بالعـدد      ٢٦/٦/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٩/٥/١٤٢٧ات وتاريخ   تأمين/١٥٢رقم  
  .م١٥/٧/٢٠٠٦هـ الموافق ١٨/٦/١٤٢٧ وتاريخ ٤١٠٥رقم 
م ،والمنشور بجريدة أم القـرى بالعـدد        ٣/٦/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٨/٥/١٤٢٩ات وتاريخ   تأمين/١٥٧رقم  
 .م١٢/٧/٢٠٠٨ الموافقهـ٨/٧/١٤٢٩ وتاريخ ٤٢٠٩رقم 
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
@Ýíì·@‰…b–ß´ßdm@òib•gð…ìÈÛa@âbÄäÛaë@ðŠ–½a@ÉíŠ’nÛa@¿@ÝàÈÛa@@ @
áîÔmë@†îè·Z@ @

 العمـل والمـرض    إصـابة يقع على عاتق صاحب العمل وحده، مواجهة خطر         
 العمل تعتبر من تكاليف اإلنتاج ، ومن ثم فالبد          إصابة تأمين، باعتبار أن تكاليف     المهني

 في تمويله ، على صاحب العمل ، دون مـشاركة           التأمينفروع  أن يعتمد هذا الفرع من      
  .أو مساهمة من العامل أو من الدولة

غلب التشريعات الحديثة ، والتـي تقـرر أن         أوقد وجد هذا المبدأ مجاال له في        
، ومـن بـين تلـك       )١( العمل ، يقع على عاتق صاحب العمل وحده        إصابة تأمينتمويل  

  .نظام السعوديالتشريعات التشريع المصري وال
 العمل  إصابة تأمينوبناًء على ما تقدم نستعرض في هذا الفصل مصادر تمويل           

في التشريع المصري ، وكذلك مصادر التمويل في النظام السعودي ، وذلك على النحو              
  :اآلتي

  .مصادر التمويل في التشريع المصري: المبحث األول        
  . في النظام السعوديمصادر التمويل: المبحث الثاني        

                                                 
الوسيط في التشريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس،           البرعي، أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د.أ )١(

 . وما بعدها١٠٤٥ مرجع سابق، ص
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Þëþa@szj½a@ @
@Ýíì·@‰…b–ß´ßdm@òib•gðŠ–½a@ÉíŠ’nÛa@¿@ÝàÈÛa@@ @

 )٢ ()م١٩٧٥ لسنة ٧٩( رقم   التأمينات االجتماعية  من قانون    )١ ()٤٦(قررت المادة   
  :  العمل على النحو التاليإصابة تأمينبأن يمول 

QM@bÔj@ÝàÈÛa@kyb•@bèi@âŒnÜí@Ûa@òíŠè’Ûa@pb×a‘üa@òîmŁa@käÜÛ@Z@ @
أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات والمؤسسات         % ١  -أ 

 .)٣(العامة

من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات االقتـصادية التابعـة للجهـاز            % ٢  - ب 
اإلداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الوحدات االقتـصادية          

 .)٤(مالتابعة للقطاع العا

 قانون العمل، وكذلك العـاملين      ألحكاممن أجور المؤمن عليهم الخاضعون      % ٣  -ج 
 سنة والتالميذ الصناعيين والمتدرجين والمـشتغلين       ١٨الذين تقل أعمارهم عن     

  .)٥(في مشروعات التشغيل الصيفي
  

                                                 
م، والمنـشور فـي الجريـدة       ١٩٧٧ لسنة   ٢٥ المادة الرابعة من القانون رقم       أحكام مادة مستبدلة بموجب     )١(

 . م١/٩/١٩٧٥م، ويعمل بها اعتباًرا من ١٩٧٧  أبريل ٣٠وتاريخ ) أ( مكرر ١٧الرسمية بعددها رقم 

م والمنشور في الجريـدة  ٢٠٠٩ لسنة ١٣٠ رقم  وقد تم تعديل هذا القانون عدة مرات كان آخرها بالقانون        )٢(
 . م٢٠٠٩ يونيه ١١مكرر وتاريخ ) تابع(٢٤الرسمية العدد 

 صـابة  حيث تلتزم تلك الجهات بتعويض األجر ومصاريف االنتقال للعاملين بها والـذين يتعرضـون إل               )٣(
 بين العاملين بالمنشآت الحكومية فإن ما تؤديه من نسبة          اإلصابةالعمل، إضافة إلى انخفاض معدل حاالت       

 العمل يغطي ميزتي العالج والرعاية الطبية والمعاش أو تعويض الدفعة           إصابة تأمينفي   %)١(اشتراك  
 ). لكل منها% ١/٢(الواحدة 

 العمـل  بةصا حيث تلتزم تلك الجهات بتعويض األجر ومصاريف االنتقال للعاملين بها الذين يتعرضون إل         )٤(
 والرعاية الطبية وكذلك المعاش وتعويض الدفعـة      تغطي ميزتي العالج  %) ٢ (المؤداهفإن نسبة االشتراك    

 ). لكل منهما% ١(الواحدة 

 مـسئوالً عـن   التأمينوبذلك يصبح نظام %) ٣( العمل إصابة تأمين إن نسبة ما يؤديه صاحب العمل في     )٥(
 .  العملصابة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون إلتقديم كافة المزايا المشار إليها أعاله
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 إصابات العمل والتي تلتزم بهـا منـشآت         تأمينوبذلك فإن نسبة االشتراك في      
  : تغطي ثالث مزايا هي%) ٣(وهي القطاع الخاص 

  . العالج والرعاية الطبية )١
 . تعويض األجر ومصاريف االنتقال )٢

  .  عجز أو حدثت وفاةاإلصابةالمعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا ما تخلف عن  )٣

من نـسبة اشـتراك    %) ١(وتختص كل ميزة من المزايا المشار إليها بما نسبته          
  . )١( العملإصابة

وذلـك  )  ب ،أ  (رع تخفيض نسب االشتراكات المقررة بالبنـدين        كما قرر المش  
بواقع الثلـث وذلـك بالنـسبة    ) ج(ند  ب وكذلك تخفيض النسبة المقررة بال     ،بواقع النصف 

ألصحاب األعمال الذين يتولون عالج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكـم الفقـرة              
فيض من المبالغ التي تلتزم الهيئة      على أن تخصم قيمة هذا التخ     ) ٤٨(األخيرة من المادة    

  .)٣)(٢(من القانون) ٨٣(من المادة ) ١(المختصة بأدائها وفقًا للبند 

                                                 
 إصابات  تأمين( المحاضرة الثانية والثالثين     -التأمينات االجتماعية محمد حامد الصياد، محاضرات في      .  أ )١(

 . ٥م، ص ٢٠٠١، يوليو)العمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص

 . م١/٩/١٩٧٥م، ويعمل بالتعديل اعتباًرا من ١٩٧٧ لسنة ٢٥ فقرة مستبدلة بالقانون رقم )٢(

 ٦٤والمنشور في الوقائع المصرية بعددها رقـم        ،  م  ١٩٨٧ لسنة   ٢٣ وقد صدر قرار وزير الصحة رقم        )٣(
 بشأن الشروط واألوضاع الواجب توافرها للتـصريح ألصـحاب األعمـال            ،م١٩٨٧مارس   ١٦وتاريخ  

 والمرض والذي قرر في المادة األولى منه، بأنه         اإلصابة بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم في حالتي      
 اإلصـابة  الصحي التصريح لصاحب العمل بعالج العاملين لديه فـي حـالتي             تأمينيجوز للهيئة العامة لل   

  : والمرض بناء على طلب صاحب العمل وذلك في الحاالت اآلتية
ان صاحب العمل يمتلك أو يدير      و ك إذا كان نشاط صاحب العمل طبًيا كالمستشفيات وما في حكمها، أ           )١

 .  مخصصة لعالج العاملين لديه ورعايتهم طبًيااًدار

إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهوريـة كـشركات الطيـران                  )٢
 . ووسائل النقل البحرية، أو كانت المنشأة في أماكن نائية كشركات حفر آبار البترول

التأمينـات   قـانون   ألحكـام ية العاملين لدى صاحب العمل من األجانب غير الخاضعين          إذا كان غالب   )٣
 . م٧٩/١٩٧٥ رقم االجتماعية

يـة، وقـد    التأمينإذا كان لصاحب العمل نظام عالجي معتمد من المجلس األعلى للرعاية العالجيـة               )٤
يح ثالث سنوات قابلة    قررت المادة الثالثة من قرار وزير الصحة بأن يكون الحد األقصى لمدة التصر            

 . للتجديدات إذا طلب صاحب العمل ذلك
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بواقع الثلـث   ) ج(كما قرر المشرع أيًضا تخفيض نسبة االشتراك المقررة بالبند          
 لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض األجر ومـصاريف         )١(اتالتأمينمتى رخص وزير    

  . االنتقال
 سنة والمتـدرجين والتالميـذ      ١٨يتعلق بالعاملين الذين تقل أعمارهم عن       وفيما  

الصناعيين والطالب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة 
 فقد قرر المشرع إعفـاء أصـحاب األعمـال مـن أداء             - والذين ال يتقاضون أجًرا    –

  . )٢(االشتراكات عن تلك الفئة
 تـأمين  بشأن مصادر تمويـل      أحكامرره المشرع المصري من     ومن خالل ما ق   

إصابات العمل يالحظ بأنه قد ألقى بعبء التمويل على أصـحاب األعمـال فقـط دون                
، ومن  )٣( من تكاليف اإلنتاج   االعمال وذلك باعتبار أن مخاطر إصابات العمل تعتبر جزء        

                                                 
 ٤٢٢ات في وزارة المالية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم            التأمين هذا وقد دمجت وزارة      )١(

 وقـد  ،م٢٠٠٥ديسمبر ٣١وتاريخ ) مكرر (٥٢م، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم   ٢٠٠٥لسنة  
التأمينات من هذا القرار بأن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات             قررت المادة األولى    

ات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات األخرى، وعلـى ضـوء            التأمين ويحل محل وزير     االجتماعية
م والمنشور في الوقائع المصرية بعـددها رقـم         ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤ذلك فقد صدر قرار وزير المالية رقم        

 الصادر بالقانون   التأمينات االجتماعية م، بشأن القواعد المنفذة لقانون      ٢٠٠٧سبتمبر ٥وتاريخ  ) تابع (٢٠٤
) ج(من القرار الوزاري ، بأن تخفض النسب المقررة بالبند          ) ٢٠(، وقد قررت المادة     ) م٧٩/١٩٧٥(رقم  

لثلث إذا مـا رخـص رئـيس        م، بواقع ا  ٧٩/١٩٧٥ رقم   التأمينات االجتماعية من قانون   ) ٤٦(من المادة   
الصندوق المختص ألصحاب األعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض األجر ومصاريف االنتقال             

  : وذلك بمراعاة الشروط اآلتية
أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على األقل وال يدخل فـي هـذا                    )١

  . من هذا القرار) ٥٩(من المادة ) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(بنود العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بال
 قانون  ألحكامية قبل الصندوق المختص طبقًا      التأمينأن يكون صاحب العمل منتظما في أداء التزاماته          )٢

 . م٧٩/١٩٧٥ رقم التأمينات االجتماعية

ألجـر  أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهري للهيئة بأسماء المـصابين وأجـورهم وتعـويض ا                )٣
  . المدفوع

  . على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنويا بمراعاة توافر الشروط السابقة )٤
 والمنـشور فـي     -م٢٠٠٢لـسنة ) ٣٣(ات رقم   التأمينوقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب قرار وزير         

 . م٢٥/٧/٢٠٠٢وتاريخ) ١٦٨(الوقائع المصرية بعددها رقم

 . م٧٩/١٩٧٥ رقم نات االجتماعيةالتأميمن قانون ) ٤٦/٢( المادة )٢(

 .  وما بعدها٥٦م، ص ١٩٩٧، طبعةالتأمينات االجتماعيةمحمد حسين منصور، قانون . د )٣(
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مبدأ االشتراك  ( راك مختلفة لالشت  اناحية أخرى نجد أن المشرع المصري قد وضع نسب        
  .)١(وذلك على حسب اختالف المهن وبالتالي اختالف درجة تحقق الخطر) المتغير

 تـأمين وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي عند تحديده لنسب االشتراك الخاصـة ب                
  . )٢( إصابات العمل

د    ويالحظ بأن المشرع المصري وعند تحديده لنسب اشتراك تأمين إصابات العمل، ق           
أعتمد على القطاع الذي يتبعه صاحب العمل، فإذا كان من القطاع الحكومي فإن نـسبة               

  .االشتراك تكون أقل من النسبة المحددة لصاحب العمل في القطاع العام والخاص

RMa@Éí‰@bèîÛg@‰b’½a@pb×a‘üa@‰bàrnN@ @
  

                                                 
الوسيط في التشريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس،           البرعي، أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  . أ )١(

 تحميل صاحب العمل وحده بعبء      أن" - وبحق – وما بعدها، حيث يرى سيادته       ١٠٤٥مرجع سابق، ص    
االشتراك، يمكن من الناحية العملية من تحقيق أكبر قدر من الحماية ،بشرط أن يتحمل صاحب العمل من                 

 ومعـدل   اإلصـابة  خطورة   أن وتفصيل ذلك    ،يتناسب والمخاطر التي يسببها مشروعه     ، ما التأميننفقات  
ات جـراء يتوقف على اآلالت المـستعملة وإ     ر و  ومن مشروع ألخ   أخرى إلىتكرارها، يختلف من مهنة     

 حد كبيـر علـى سـرعة        إلى الحادث تتوقف    أثارخذها صاحب العمل كذلك فان      األمن الصناعي التي يت   
  . المصاب وتقديم العالج المناسب له إسعاف

 يتم تشجيع صاحب العمل على األخـذ بأحـدث          أن، مراعاة لمصلحة العمال     فإذا كان األمر كذلك، يجب    
تمثـل عبئـا بـل        المصروفات التي ينفقها في هذا السبيل ال       أنألمن الصناعي وذلك بان يشعر      أساليب ا 

) االشتراك المتغير (له ، لذلك فالبد من األخذ بمبدأ         عما تأمينتستقطع من التكاليف التي يتحملها في سبيل        
 داخـل الـصناعة      الصناعة مع تقسيم المنشات    أنواعالذي يتالءم مع درجه الخطر بالنسبة لكل نوع من          

الواحدة إلى مجموعات بحسب إجراءات األمن الصناعي في المنشأة ووسائل اإلسعاف المتاحـة ومعـدل               
  ".تكرار الحوادث ومتوسط تكلفة الحادث الواحد
 العمل، بالنظام العام وعليه فال يجـوز االتفـاق          إصابة تأمينويتعلق النص المحدد لنسب االشتراكات في       

عامل على أن يتحمل العامل نصيب صاحب العمل وإذا تم االتفاق فإنه يكون باطالً              بين صاحب العمل وال   
 ق ، مجموعـة عـصمت       ٤٧ لـسنة    ١١٣م، الطعن رقم    ١٤/٣/١٩٧٠وال يعتد به، نقض مدني، جلسة       

 ،ص  ٦٠٥، الجزء الثالث، المبدأ رقم      التأمينات االجتماعية الهواري، قضاء النقض في منازعات العمل و      
٣٨٦. 

(2)http://www.urssaf.fr/employeurs/chef_dentreprise,_activite_generale/vos_salaries_
_vos_cotisations/taux_et_montants_01.html#OG2172-  
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المتعلقـة   من االستثناءات من سـداد االشـتراكات         اوتجدر اإلشارة إلى أن هناك عدد     
  :   إصابات العمل وتتمثل هذه االستثناءات في اآلتيتأمينب

طوال وجود المؤمن عليه في إجازة لغير العمل، فإنه ال يؤدي عنـه اشـتراكات                )١
 العمل وذلك ألن العامل خالل تلك الفترة ال يعمل وبالتالي فلن تحدث             إصابة تأمين

 . عمل أثناء فترة األجازةإصابةله 

ؤمن عليه في العمل خارج البالد، فإنه ال يؤدي عنـه اشـتراك              طوال وجود الم   )٢
 العمل إال ما يقابل ميزة المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وهو مـا              إصابة تأمين
ألن العامل وخالل مدة عمله أو إعارته خارج        ) من أجر المؤمن عليه   % ١ (تهنسب

عويض األجر، وتكون   البالد ال يستفيد من ميزتي العالج والرعاية الطبية وكذلك ت         
استفادته مقصورة في ميزة المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا مـا نـتج عـن                

  .)١( عجز كلي أو جزئي أو وفاةاإلصابة

                                                 
 مرجـع سـابق  ، المحاضرة الثانية والثالثين، التأمينات االجتماعيةمحمد حامد الصياد، محاضرات في    . أ )١(

 . ٥م ، ص ٢٠٠١يوليو
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التأمينـات  مما ال شك فيه أن من أهم التزامات صاحب العمل الناشئة عن نظام              
  . التأمينات االجتماعية هو التزامه بسداد اشتراكات االجتماعية

من أجر المشترك   %) ٢(وقد حدد النظام اشتراكات فرع األخطار المهنية بواقع         
  .)١(الخاضع لالشتراك

ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل وحدة، ويمكن زيادة معدل هذا االشـتراك             
فضون التقييد بالتعليمات الـصادرة عـن       إلى الضعف بالنسبة ألصحاب العمل الذين ير      

السلطات المختصة في موضوع سالمة العمال وصحتهم، وتتمثل أهم تلك التعليمات في            
قيام صاحب العمل بتوفير كافة وسائل األمن الصناعي والصحة المهنية فـي المنـشأة              

 قررت  لسالمة العمال ووقايتهم من إصابات العمل واألمراض المهنية وتطبيقًا لذلك فقد          
من الئحة التسجيل واالشتراكات بزيادة معدل اشتراكات فـرع األخطـار           ) ٢٦(المادة  

المهنية إلى الضعف كحد أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمـات             
 في موضوع سالمة العمـال      ،الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة األخرى       

هلة إلزالة المخالفة بموجب محضر يحـرر مـن         وصحتهم وذلك بعد إنذارهم وتحديد م     
  : الجهة المختصة التي يحددها المحافظ مع مراعاة ما يأتي

 يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في االشتراكات وفقًا لما تقدم عن األشـهر        )١
  . التي يستمر صاحب العمل خاللها مخالفًا لقواعد الصحة والسالمة

 كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم         تحصل االشتراكات المعدلة عن    )٢
تقيد صاحب العمل بتعليمات سالمة العمـال وصـحتهم، وتـستمر االشـتراكات             

 التعليمات المشار   وإتباعالمذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة         
 .زيلت فيهها، على أال تحصل عن الشهر الذي أإلي

   
                                                 

مـن النظـام    ) ١٩( المـادة    أحكام على ضوء    لالشتراكمن النظام، ويتحدد األجر الخاضع      ) ١٨( المادة   )١(
 . التسجيل واالشتراكاتالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ١٩،٢٠ ،١٨ ،١٧ ،١٦(والمواد 
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حكم االشتراكات األصلية من حيـث األداء ومواعيـده         تأخذ االشتراكات المعدلة     )٣
 . خطار صاحب العمل بهاجزاء التخلف عن السداد وذلك بعد إ وهوإجراءات

ليـه   وعلى عكس مـا ذهـب إ       –ن المنظم السعودي    ويتضح من خالل ما سبق أ     
  إصابات العمـل   تأمينفي تمويل   ) داالشتراك الموح ( فقد أخذ بمبدأ     -المشرع المصري 

جـر علـى جميـع       مئوية موحدة مـن األ     تحديد االشتراك على أساس نسبة    حيث قرر   
و نسبة احتمال وقوعه من     النظر عن طبيعة الخطر المؤمن من أجله ، أ         بغض   المنشآت
  . )١(خرألى إقطاع 

 
 

                                                 
ـ          "- وبحق – حسن البرعي    أحمد ويرى أستاذنا الدكتور     )١( ة أن تحديد االشتراك بشكل موحـد بالنـسبة لكاف

المشروعات ، وبغض النظر عن إجراءات األمن الصناعي ووسائل اإلسعاف ودرجة الخطورة قد يـدفع               
بأصحاب األعمال للتقاعس في اتخاذ إجراءات األمن الصناعي، إال في أدنى الحدود المقررة ، حتـى ال                 

  . في ذلك إضرار بمصالح العمالأن، والشك وا تكاليف تجاوز هذا الحد األدنىيتحمل
تحتاج إلى مجهود كبير ، ولكن النتائج المرجوة منه تفوق هـذا            )) االشتراك المتغير (( إن األخذ بفكرة     حقاً

 إصابات العمل ليس هدفاً في حد ذاته ، ولكن الهدف األساسي هـو منـع                تأمين أنالمجهود ، إذا الحظنا     
  " .وقوع الحوادث نفسها

ط في التشريعات االجتماعية، الجـزء الـسادس،          البرعي، الوسي  أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد. د.أ
 .  وما بعدها١٠٤٦مرجع سابق ،ص 
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وكـذلك نظـام     )م٧٩/١٩٧٥ (  االجتماعي المـصري رقـم     التأمينحدد قانون   
 العمل من حيث الفئات     إصابة تأمينحددا نطاق تطبيق    ،  ات االجتماعية السعودي    التأمين

ا نطاق التطبيق من حيث المخـاطر التـي يغطيهـا هـذا     الخاضعة ألحكامه ، كما حدد    
  .التأمين

 وسنتناول في هذا الفصل دراسة نطاق التطبيق من حيث األشخاص ، وكـذلك             
 العمل ، باإلضافة إلـى نطـاق التطبيـق          إصابة تأمينمن حيث المخاطر التي يغطيها      

  :حث على النحو اآلتيدراستنا في هذا الفصل إلى ثالثة مبا  ، ونقسمالتأمينالمكاني لهذا 

  .نطاق التطبيق من حيث األشخاص: المبحث األول

  .نطاق التطبيق من حيث المخاطر: المبحث الثاني

  .نطاق التطبيق من حيث المكان: المبحث الثالث



 



 

 -٧٣-

  التشريع املصري والنظام السعودي نطاق تطبيق تأمني إصابة العمل يف:الفصل الثالث: الباب األول 

Þëþa@szj½a@ @
˜b‚‘þa@sîy@åß@ÕîjİnÛa@Öbİã@ @

 تـأمين  األحكـام الخاصـة ب     قتطبي،   المشرع المصري والمنظم السعودي      قرر
 العمل على المؤمن عليهم المشمولين بالحماية المقررة بموجـب النظـام العـام              إصابة

 االجتمـاعي المـصري رقـم       التـأمين ات االجتماعية، أي الخاضعين لقـانون       تأمينلل
   .ات االجتماعية السعوديالتأمينالخاضعين لنظام  أو ،)م٧٩/١٩٧٥(

 االجتمـاعي   تـأمين الففي التشريع المصري حـددت المـادة الثانيـة مـن قـانون              
  : حيث نصت على أن، الفئات الخاضعة ألحكامه ) م٧٩/١٩٧٥(
  :تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات اآلتية"

العاملون المدنيون بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامـة            -أ 
وحـدات  والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه الجهـات وغيرهـا مـن ال            

  .)٢)(١(االقتصادية بالقطاع العام
 : العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط اآلتية  - ب 

 .  سنة فأكثر١٨أن يكون سن المؤمن عليه  )١

نتظمـة  أن تكون عالقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل م           )٢
وط الالزم توافرهـا     بتحديد القواعد والشر   اًات قرار التأمينويصدر وزير   

العتبار عالقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت          
 . وعمال الشحن والتفريغ

                                                 
م ، وعمـل بالتعـديل      ١٩٧٧ لـسنة    ٢٥ المادة الثانية من القانون رقم       أحكامتم تعديل هذه الفقرة بموجب       )١(

دات االقتـصادية بالقطـاع العـام       م حيث قرر التعديل إخضاع العاملين في الوح       ١/٩/١٩٧٥اعتباًرا من   
، ذلك أنه عند صدور هذا القانون لم يكن ينص على           )م٧٩/١٩٧٥( رقم   التأمين االجتماعي  قانون   ألحكام

 . هألحكامإخضاع هذه الفئة 

يـة لـشركات قطـاع      التأمينم، بشأن المعاملـة     ١٩٧٧لسنة  ) ١(ات رقم   التأمينيرجع إلى منشور وزارة      )٢(
 .جزئًيا إلى القطاع الخاص أو يتم تحويل ملكيتها كلًيااألعمال العام التي 
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ومع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مـصر            
العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على األجانب الخاضعين لقانون العمل أال تقل             

 . مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل

المشتغلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمـل مـنهم داخـل               -ج 
 ". اتالتأمينالمنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار وزير 

ـ مـن نظـام     ) ٤/١( فقد قررت المادة     وفيما يتعلق بالنظام السعودي    ات التأمين
 إصابات العمل بصورة إلزامية على جميع العمـال دون          تأمينتطبيق أحكام    يةاالجتماع

، ويشترط لذلك أن يكـون العامـل يعمـل           )١(السن أو   الجنسية أو   أي تمييز في الجنس   
 أو  طبيعتـه  أو   أكثر مهما كانت مدة العقد     أو   ، لمصلحة صاحب عمل    بموجب عقد عمل  

 على أن يكون أداء العمل بصورة رئيسية        نوعه أو    ومهما كان مبلغ األجر المدفوع     شكله
أن يكون العامل سعودًيا ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمـل            أو   داخل المملكة، 

مقره الرئيسي داخل المملكة العربية وفي هذه الحالة األخيرة يقتصر خـضوع العامـل              
  . )٢(لفرع المعاشات دون فرع األخطار المهنية

ات على جميع العمال السعوديين دون تمييز فـي          المعاش تأمينكما تطبق أحكام    
 الخ.... بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين             الجنس،

يـستفيد مـن أحكـام      ) السعودي( كذلك فإن العامل المتدرج    من النظام ،  ) ٤/٢المادة  (
صاحب عمل بعقد   مع   في حال ارتباطه     -ألخطار المهنية  فرع المعاشات وفرع ا    -النظام
 . )٣(تدرج

                                                 
وتـاريخ  ) ٥١/م(الصادر بموجب المرسوم الملكـي رقـم         من نظام العمل السعودي   ) ١٦٢/١(قد نصت المادة     و )١(

) ٤٠٦٨(م، والمنشور فـي جريـدة أم القـرى بعـددها رقـم              ٢٧/٩/٢٠٠٥هـ الموافق   ٢٣/٨/١٤٢٦
يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة         ال" على أنه م ،   ٢٠٠٥/وبرأكت/ ٢٨هـ الموافق ٢٥/٩/١٤٢٦وتاريخ

 . ...." يسمح له بدخول أماكن العمل من عمره وال

من الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بالتسجيل واالشـتراكات وقـف          ) ٢٧/١( المادة   أحكام حيث قررت    )٢(
ي مهمة لحساب صـاحب العمـل خـارج         تطبيق فرع األخطار المهنية على المشتركين الذين يوفدون ف        

 . المملكة

التسجيل واالشتراكات بـأن يتحمـل      التنفيذية للنظام والخاصة ب   الئحة  المن  ) ١٩/٢( المادة   أحكام وقررت   )٣(
 . ي النظام إذا كان ال يتقاضى أجراًصاحب العمل االشتراك الذي يستحق على العامل المتدرج المشترك ف
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ومن خالل ما سبق يتضح أن هناك ثمة اختالف بين مـا قـرره المـشرع المـصري                  
 تـأمين االجتمـاعي    والمنظم السعودي من حيث الفئات الخاضعة ألحكام النظام العام لل         

وسنستعرض فيما يلي دراسة كل فئة من هذه الفئات مع بيان أوجه االختالف وذلـك               
  :على النحو اآلتي

üëc@ZòÛë†ÜÛ@ð‰a…⁄a@‹bè¦bi@æìÜßbÈÛa@Z  
ـ       االجتمـاعي رقـم     التـأمين  أحكـام قـانون      ققرر المشرع المـصري تطبي

 الـذين يعملـون فـي       أي الموظفين ،  لين المدنيين بالدولة    على فئة العام  ) م٧٩/١٩٧٥(
  ،ة لها وفـي وحـدات اإلدارة المحليـة        وزارات الحكومة المختلفة وفي المصالح التابع     

ذلك العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعـة ألي           ويشمل  
  .  وغيرها من الوحدات االقتصادية بالقطاع العام ،من هذه الجهات

وال يدخل في هذه الفئة أفراد القوات المسلحة إذ يخضع هؤالء لقـانون التقاعـد           
  .)١()٩٠/١٩٧٥(ات والمعاشات للقوات المسلحة رقم التأمينو

فقـد  ) م٧٩/١٩٧٥( رقم   نه قبل صدور القانون االجتماعي    اإلشارة إلى أ  وتجدر  
 والمعاشات رقـم    التأمين بالجهاز اإلداري للدولة يخضعون ألحكام قانون        كان العاملون 

، بينما كان العاملون بالقطاع الخـاص يخـضعون ألحكـام قـانون              )٢()م٥٠/١٩٦٣(
   .)٤()٣()م٦٣/١٩٦٤(ات االجتماعية رقم التأمين

 والذي  ، االجتماعي تأمينوقد أدت هذه التفرقة إلى ازدواجية في النظم القانونية لل         
كان من مساوئه منح من يعمل لدى الحكومة والقطاع العام مميزات أكثر من الذي يعمل               

  . )٥(في القطاع الخاص

                                                 
 التـأمين االجتمـاعي    الثالث قـانون     في التشريعات االجتماعية الكتاب    الوسيط شوقي المليجي،    أحمد.  أ )١(

 . ١٢٥، ص مرجع سابقمحمد حسين منصور،. د ،٣٢م، ص ١٩٨٠طبعة

 . م١٩٦٣ مايو ٢وتاريخ ) ١٠٠( والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم)٢(

 . م١٩٦٤ مارس ٢٢وتاريخ) ٦٧(والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم )٣(

التأمين ، أصول قانون    األهوانيد حسام الدين كامل     .، أ ٥٨، ص   مرجع سابق د جالل محمد إبراهيم ،       . أ )٤(
 .٢٢، ص ٢٧م بند ٢٠٠٢-١٩٩٩، طبعة االجتماعي

، دار النهـضة العربيـة      التأمينـات االجتماعيـة    عبد التواب محمد بهجت، دروس في قـانون          أحمد. د )٥(
  .٨٩، ص ٧٢م، بند ٢٠٠٢طبعة
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 سواء من كان يعمل     ،وقد أحسن المشرع صنًعا عندما قرر إخضاع كافة العاملين        
 -لنظام قـانوني موحـد     –في القطاع العام     أو   في الحكومة  أو    في القطاع الخاص   منهم

 مـن حيـث     ، وتوحيد أحكامه بالنسبة لكافة هؤالء العاملين      ،لتحقيق المساواة بين الكافة   
 كما ساعد ذلك على التقليل من المـشاكل      ،ات االجتماعية التأميناالستفادة من مزايا نظام     
فـي   أو   ،ي حال انتقال أحد العاملين من قطاع إلى قطاع آخر         العملية التي كانت تثور ف    

  . )١(حال تغير صفة القطاع الذي يعمل به
أن العاملين بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات العامـة        وبناء على ما سبق يتضح      

 وغيرهـا مـن     ،والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه الجهات        
 االجتمـاعي رقـم     التأمينة بالقطاع العام تطبق بشأنهم أحكام قانون        الوحدات االقتصادي 

 شأنهم في ذلك شأن     ، العمل إصابة تأمينبما في ذلك األحكام المتعلقة ب     ،  ) م٧٩/١٩٧٥(
  . )٢(باقي العاملين في القطاع الخاص وبذلك يتحقق مبدأ المساواة بين سائر أفراد المجتمع

  :على عكس ما قرره المشرع المصري-الشأن وجاء موقف المنظم السعودي في هذا 
 الذين تـسري علـيهم      ،حيث قرر استثناء موظفو الدولة المدنيون والعسكريون      

ـ  من الخـضوع ألحكـام نظـام         ،أنظمة معاشات التقاعد المدني والعسكري     ات التأمين

                                                 
 . ١٠٧ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص أحمدد  . أ)١(

  من الدسـتور الـدائم لجمهوريـة مـصر العربيـة          ) ٤٠( للقاعدة الدستورية والتي قررتها المادة       اًتطبيق )٢(
 تـنص    والتـي  م،١٩٧١ سبتمبر   ١٢وتاريخ  ) أ  (  مكرر   ٣٦والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم       

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينهم فـي               "على أن   
  ". العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل أو ذلك بسبب الجنس

وقضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر مستقر على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبـات               
 على أن المواطنين لدى القانون      اًاتير السابقة قد تضمن كل منها نص      الدس"ها على أن    كامأححيث تواترت   

  ".سواًء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة كما ورد بالدستور القائم
  ق  ١٦ لـسنة  ٢٣، الدعوى رقم    ١٨/٣/١٩٩٥ ق ، جلسة     ١٥ لسنة   ٦، الدعوى رقم    ١٥/٤/١٩٩٥جلسة  
  . ق١٤ لسنة١٧ى رقم ، الدعو١٤/١/١٩٩٥جلسة 

 م١٩٩٥م حتى يوليـو     ١٩٨٧ة من يوليو  موسوعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستوري       
 .١٨٣م ، ص ١٩٩٥ هبه، طبعة أحمدللمستشار 
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 تتـوافر فـيهم شـروط       المتقاعدين منهم الذين  االجتماعية ، وال يمتد هذا االستثناء إلى        
  .)١(شتراك في النظاماال

ويخضع موظفي الدولة المدنيين لنظام التقاعد المدني الصادر بموجب المرسـوم           
م، في حـين يخـضع      ٢٨/٨/١٩٧٣هـ،الموافق٢/٧/١٣٩٣ وتاريخ   ٤١/الملكي رقم م  

  موظفي الدولة العسكريين لنظام التقاعد العسكري الصادر بموجب المرسـوم الملكـي           
  .م١٧/٤/١٩٧٥الموافقهـ،٥/٤/١٣٩٥  وتاريخ٢٤/رقم م

 أو  ولم تقرر هذه األنظمة للموظف الخاضع ألحكامها سوى الحق فـي المعـاش            
يـة  التأمين فلم تتضمن أحكاًما خاصة بتوفير الحماية        ،)التقاعدي(تعويض الدفعة الواحدة    

 أو   بعملـه  ت لمن يتعرض بعجز كلي أثناء قيامـه        باستثناء أنها قرر   ، العمل إصابةضد  
) ١٧(من نظام التقاعد المدني، والمـادة       ) ٢١(سوية معاشه فقط، المادة     بسببه ميزة في ت   

  .من نظام التقاعد العسكري
أحكامـا  ) نظام التقاعد العسكري   أو   نظام التقاعد المدني  (  فلم تقرر تلك األنظمة   

  والذي قـد يتعـرض     ،تتعلق بتوفير العالج والرعاية الطبية للشخص الخاضع ألحكامها       
بسببه ، كما هو الحال بالنسبة للمـشترك الخاضـع لنظـام        أو   لعملناشئة عن ا   صابةإل

 باإلضـافة إلـى     ،ات االجتماعية والذي يتمتع بمزايا العالج والرعايـة الطبيـة         التأمين
 مع حقـه فـي الجمـع بـين تلـك            ،عمل صابة إل التعويضات النقدية في حال تعرضه    

  . ام فرع المعاشاتالتعويضات وبين ما قد يستحقه من تعويضات أخرى طبقاً ألحك
ويرى البعض أن هذا االستثناء ضروري تحاشًيا الزدواجية الضمان االجتماعي          

  .)٢(فهؤالء األشخاص يستفيدون من أنظمة تحقق لهم األمان االجتماعي
ث يترتب على   أن في ذلك إخالالً بمبدأ المساواة بين المواطنين، حي        ويبدو للباحث   
 مع  –)ات االجتماعية التأميند المدني والعسكري ونظام     نظامي التقاع (تطبيق تلك األنظمة    

عدم مـساواة بـين       يترتب على ذلك   -المزايا والمنافع التي يتضمنها كل نظام      اختالف
العسكري وبين العامل الخاضع ألحكام      أو   الموظف الخاضع ألحكام نظام التقاعد المدني     

                                                 
من الالئحة التنفيذيـة للنظـام والخاصـة        ) أ-٢/٣(، والمادة التأمينات االجتماعية من نظام   ) ٥/١( المادة )١(

 . شتراكاتبالتسجيل واال

 التأمينات االجتماعيـة الـسعودي، مرجـع سـابق        د السيد عيد نايل ،الوسيط في شرح نظامي العمل و         . أ )٢(
 . ٣٣٤ص
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 المـصري والـذي مـد       ، وهو على عكس ما قرره المشرع      ات االجتماعية التأميننظام  
 منافع عينية وماديـة     ية ضد إصابات العمل وبما تتضمنه تلك الحماية من        التأمينالحماية  

  . ن بالجهاز اإلداري للدولةإلى العاملين المدنيي
العـسكري   أو   ولعل أن هذه التفرقة في المزايا التي يتضمنها نظام التقاعد المدني          

ي تـأمين وضح جلًيا أهمية وجود نظـام       تتماعية  ات االج التأمينوتلك التي يتضمنها نظام     
نه ومن خالل ذلك يتم تحقيق المساواة بين المواطنين فـي           موحد في البلد الواحد، حيث إ     
  .الحقوق إذا ما تماثلت األوضاع

مـن  ن  ين والعـسكريي  الدولة المدني وقرر المنظم السعودي بأن استثناء موظفي       
والذين كـانوا   منهم،  المتقاعدين  ة ال يمتُد إلى     ات االجتماعي التأمينالخضوع ألحكام نظام    

العسكري أثناء فترة عملهم السابقة وتتوافر بـشأنهم         أو   يخضعون ألنظمة التقاعد المدني   
 فإنهم يستفيدون من أحكام هذا النظـام        ،ات االجتماعية التأمينشروط االشتراك في نظام     

عملهم الخاضـعة ألحكـام     وذلك عن مدة عملهم الخاضعة ألحكامه، والالحقة على مدة          
  . العسكري أو نظام التقاعد المدني

ن السعوديين في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة  وتجدر اإلشارة بأن العاملي   
 يخضعون ألحكام فرع المعاشات     ،العسكري أو   والذين ال يخضعون لنظام التقاعد المدني     

عهم لفرع األخطار المهنيـة إال      ات االجتماعية ، ولم يقرر المنظم إخضا      التأمينمن نظام   
  . )١(في اآلونة األخيرة

bĆîãbq@ZÝàÈÛa@æìãbÓ@âbØyþ@æìÈ™b¨a@æìÜßbÈÛa@Z@ @
على جميع  ) م٧٩/١٩٧٥(رقم  المصري   االجتماعي   التأمينتسري أحكام قانون    

) م١٢/٢٠٠٣(رقم  المصري  العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين ألحكام قانون العمل        
  . )٢(الزراعة أو التجارة أو ذي يعملون فيه سواًء كان في مجال الصناعةأيا كان القطاع ال

                                                 
ـ /١٣٧( فقد صدر قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقـم           )١( ـ ١٥/٩/١٤٢٣خ  وتـاري ) اتتأمين  هـ

التأمينـات   المهنية من نظام     م، والذي قرر في مادته األولى تطبيق فرع األخطار        ٢٠/١١/٢٠٠٢الموافق
 على كافة عمال الجهات الحكومية والمؤسسات العامة العاملين بنظام العمـل والعمـال مـن                االجتماعية

 . سعوديين وغير سعوديين

 . ١٠٨ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص أحمدد .أ )٢(
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كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صـاحب         "والعامل وفقًا ألحكام هذا القانون، هو     
  . )١ ()م٢٠٠٣ لسنة١٢المادة األولى من قانون العمل رقم " ( إشرافه أو عمل وتحت إدارته

تماعية السعودي بـصورة إلزاميـة علـى    ات االجالتأمينكما تسري أحكام نظام     
 تـأمين  باسـتثناء    -الـسن    أو   الجنـسية  أو   جميع العمال دون أي تمييز في الجـنس       

ــات ــد     - )٢(المعاش ــب عق ــل بموج ــل يعم ــون العام ــذلك أن يك ــشترط ل   وي
شكله، ومهما   أو   طبيعته أو   أكثر مهما كانت مدة العقد     أو    لمصلحة صاحب عمل   )٣(عمل

على أن يكون أداء العمل بصورة رئيـسية داخـل          ،  نوعه   أو   وعكان مبلغ األجر المدف   
  ). المادة الرابعة من النظام( الخ...المملكة

فإذا ما وجدت عالقة عمل بين العامل وصاحب العمل فإن العامل يـستفيد مـن               
ذهنًيا، كما   أو   أحكام النظام أًيا كان نوع العمل الذي يؤديه العامل سواًء كان عمالً يدوًيا            

                                                 
 .م٢٠٠٣ ابريل٧وتاريخ ) مكرر( ١٤قم  والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها ر)١(

 ألحكام حيث يقتصر تطبيق هذا الفرع على العاملين السعوديين فقط، فالعمال غير السعوديين ال يخضعون                )٢(
 مهنية، المادة الرابعـة مـن النظـام        فرع األخطار ال   ألحكامات، ويقتصر خضوعهم    التأمينهذا الفرع من    

 . التسجيل واالشتراكات للنظام والخاصة بالتنفيذيةالئحة المن ) ٢/١(والمادة 

 أكثـر  أو   ن اشتراط المنظم السعودي بأن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمـل               إ )٣(
  . ، يثير تساؤل حول كيفية إثبات العالقة العقديةالتأمينات االجتماعية نظام ألحكامإلخضاعه 

كتوًبا، فإن هذا يعني أن العامل يستطيع إثبـات هـذه           وحيث أن النص لم يشترط بأن يكون عقد العمل م         
حرم العامـل مـن     العالقة بأي وسيلة من وسائل اإلثبات، ومن ثم فإن عدم وجود عقد عمل مكتوب ال يُ               

  . ية طالما استطاع هذا األخير إثبات تلك العالقةالتأمينالحماية 
 يحـتفظ   يكتب عقد العمل من نسختين    يجب أن "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ٥١(وقد نصت المادة    

 وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبـات         ،كل من طرفيه بنسخة ويعد العقد قائًما ولو كان غير مكتوب          
 ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابه العقد في أي           ،العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات       

أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام        أو    فيقوم قرار  وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة     
  ". العقد

لم   والخاصة بالتسجيل واالشتراكات،   التأمينات االجتماعية من الالئحة التنفيذية لنظام     ) ١/٩(كما أن المادة    
حصل هو ما ي  " تعريفها لألجر األساسي، والذي عرفته بأنه     عند  كون عقد العمل مكتوباً وذلك      يتشترط بأن   

غيـر   أو   عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجـب عقـد عمـل مكتـوب                
 "الخ....مكتوب
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 وذلـك   -أنثى وأياً كانت جنسيته    أو    أحكام النظام على العامل أًيا كان جنسه ذكًرا        تسري
  . )١(غير سعودي أو  سعودًيا-فيما يتعلق بفرع األخطار المهنية

كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة "والعامل وفقاً ألحكام نظام العمل السعودي هو       
  "بعيـدا عـن نظارتـه     ل اجر، ولو كـان      إشرافه مقاب  أو   صاحب عمل وتحت إداراته   

    ).المادة الثانية من النظام(
ن صفة العامل تتحدد وفقًا ألحكام قانون العمل المصري ونظام العمل السعودي على وبذلك فإ

  .)٢(أساس عنصري التبعية واألجر فال نكون بصدد عقد عمل إال باألجر والتبعية معاً

افر هذين العنصرين حتى     بتو  االجتماعي المصري لم يكتف    التأمينإال أن قانون    
أن ال يقل   : األول،   آخرين يستفيد العامل من أحكامه بل اشترط باإلضافة إليهما شرطين        

  . )٣(أن تكون عالقة العمل منتظمة: والثاني سنة، ١٨سن العامل 

ات االجتماعية يتضح بـأن     التأمينومن خالل استعراض نصوص قانون العمل و      
المنظم السعودي في الشروط الواجـب توافرهـا        هناك اختالف بين المشرع المصري و     

ات االجتماعية ، ونستعرض فيما يلي توضيح هذه الـشروط          التأمينفيمن يخضع لقانون    
  -: وهذه الشروط هي- محل الدراسة-مع بيان أوجه االختالف بين التشريعين 

c@H@òîÈjnÛa@ÂŠ‘la subordination@Z  
ت رقابة وإشراف صاحب العمل بحيث      يقصد بالتبعية قيام العامل بأداء العمل تح      

يكون من حق هذا األخير أن يصدر للعامل األوامر المتعلقة بالعمل الذي يقوم به وعليه               

                                                 
  الـسعودي، مرجـع سـابق      التأمينات االجتماعيـة  د السيد عيد نايل ،الوسيط في شرح نظامي العمل و         . أ )١(

 .  وما بعدها٣٣١ص
  بنـي سـويف    – شرح قانون العمل، دار النهـضة العربيـة          رمضان عبد اهللا صابر،   .  إسماعيل د  أحمدد محمد   . أ )٢(

 .  وما بعدها٦٢م، ص ١٩٩٩-١٩٩٨ رسالن، عقد العمل،إسماعيل نبيلةد . وما بعدها، أ٦٤م، ص ٢٠٠٨طبعة
محمد حامـد   .  وما بعدها، أ   ٥٠، مرجع سابق، ص     التأمين االجتماعي د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون        . أ )٣(

  .١٣، المذكرة األولي، مرجع سابق، صالتأمينات االجتماعية في مد الوزيري، مذكراتليلي مح. الصياد، أ
علـى العـاملين     التأمين االجتمـاعي   قانون   أحكامسريان  بأنه يشترط ل   وقضت محكمة النقض المصرية   

العمل عالقـة    سنة وأن تكون عالقته بصاحب١٨أال يقل سن العامل عن   قانون العملألحكامالخاضعين 
 يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاولـه  الذي عالقة العمل منتظمة إذا كان العمل تعتبرو منتظمةعمل 

  . كان يستغرق ستة أشهر على األقل أو صاحب العمل من نشاط
 ق ، مجلـة المحامـاة، العـدد الرابـع          ٦٢ لـسنة    ٤٤٩٦م، الطعن رقم  ٤/١/٢٠٠٤نقض مدني ، جلسة   

 .٣٤٧م ، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤عام
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طاعتها ثم يوقع عليه الجزاءات إن هو خالف التعليمات واألوامر، وبذلك فإن محل عقد              
العمـل  العمل هو العمل الخاص التابع المأجور ومن ثم يستبعد مـن قـانون العمـل ،                 

 والذي يقوم به شخص وال يتبع فيه أحد بمعنـى  le travail indépendentالمستقل 
  . )١(إشراف أي شخص آخر أو أنه ال يؤديه تحت إدارة

  .وتنقسم التبعية إلى تبعية قانونية وتبعية اقتصادية 
 قيام العامل بأداء العمل subordination juridiqueويقصد بالتبعية القانونية 

ابة وإشراف صاحب العمل بحيث يحق لألخير إصدار التعليمات والتوجيهـات           تحت رق 
  .)٢(الخاصة بالعمل فإذا لم ينفذها العامل كان من حقه توقيع الجزاءات التأديبية عليه

 تقوم علـى  subordination économiqueفي حين أن التبعية االقتصادية 
 أو  له بحيث يعتمد عليه اعتماًدا كلًيا     حاجة العامل إلى أجره واعتباره المصدر الوحيد لدخ       

على األقل يكون هو المصدر األساسي لحياته، ومن ناحية أخرى فإن صاحب العمل في              
هذه الحالة يستنفذ كل نشاط العامل لحسابه بحيث ال يكون لدى العامل فرصـة أخـرى                

   .)٣(رللعمل في مجال آخ
بالتبعيـة  ) م١٢/٢٠٠٣ (ولقد أخذ المشرع المصري في قانون العمل الحالي رقم        

العقد الذي يتعهـد بمقتـضاه      " ، عقد العمل بأنه   )عمل/٣١( القانونية، حيث عرفت المادة   

                                                 
 البرعي، الوسيط في التشريعات االجتماعية،      أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد   .أ: يد عن فكرة التبعية راجع     للمز )١(

د نبيلـة   . ، أ  ا ومـا بعـده    ١١٧ص   م،٢٠٠٩طبعة الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية،        
د محمد سباق، الوسـيط فـي شـرح         الحسن محم . وما بعدها،د  ٦٧إسماعيل رسالن، عقد العمل،مرجع سابق، ص       

 ٤٦م، ص   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ولـى   ، دار النهضة العربية، الطبعة األ     التأمينات االجتماعية  قانون العمل الجديد و    أحكام
 . وما بعدها٣٧٤م، ص ١٩٩٩، طبعة عصام أنور سليم، قانون العمل، منشأة المعارف.د ،وما بعدها

على كل العمال الخاضعين لعالقة تبعية مع صـاحب         ) م١٢/٢٠٠٣( قانون العمل رقم     أحكامهذا وتسري    )٢(
الهيئـات   أو   العمل فيما عدا الفئات الثالثة التي استثناها المشرع وهي العاملين بالجهاز اإلداري للدولـة             

  . أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعالًوالعامة، وخدم المنازل ومن في حكمهم، 
  لما هو متبع في القـوانين األخـرى        عمل بطريقة االستبعاد خالفًا   فالمشرع المصري حدد نطاق قانون ال     

 .  القانون بطريقة الحصربأحكامحيث يحدد المشرع المخاطبين 
 ٤٨٨ ص   م،١٩٨٢د محمود جمال الدين زكي ،عقد العمل ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية              . أ )٣(

 نبيلـة د . ومـا بعـدها،أ    ٣٩ص   ،مرجع سابق  د رمضان عبد اهللا صابر،       . إسماعيل،أ أحمدد محمد   . أ ،وما بعدها 
التأمينات د مصطفى محمد الجمال، الوسيط في       .  أ   وما بعدها،  ٦٨إسماعيل رسالن، عقد العمل، مرجع سابق،ص       

  .١٧م، ص ١٩٨٤، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، طبعة االجتماعية
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وهو أيًضا مسلك    "جرإشرافه لقاء أ   أو   عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل، وتحت إدارته       
  .)١(القضاء المصري

العمل عن العقـود    كما يأخذ نظام العمل السعودي بمعيار التبعية القانونية لتمييز عقد           
عقد مبرم بين صاحب عمل     " من هذا النظام عقد العمل بأنه     ) ٥٠( األخرى، حيث عرفت المادة   

  " جرإشرافه مقابل أ أو وعامل، يتعهد األخير أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل

ويذهب الفقه والقضاء في فرنسا إلى أن المعيار المميز لعقد العمل عن غيره من              
  . )٢(  هاالقانونية التبعية العقود هو معيار

 ضرورة التوسع في مفهوم     - وبحق –ويرى أستاذنا الدكتور أحمد حسن البرعي       
ات االجتماعية وتشمل بعـض     التأمينالتبعية واألخذ بفكرة التبعية االقتصادية لتمتد مظلة        

اب الفئات التي هي بحاجة إلى الحماية، كما هو األمر بالنسبة للمشتغلين في منازلهم لحس             
  . )٣(صاحب العمل

                                                 
مناط عالقة التبعية هو أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فـي إصـدار              محكمة النقض المصرية بأن      وقضت )١(

  . في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه ومحاسبته األوامر إلى التابع
  .، ولو في صورتها التنظيمية وان مناط تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية

، مجلة المحامـاة ،العـدد      ق   ٧٣ للسنة القضائية    ٣٩٧٣ رقم   م ، الطعن  ٥/٦/٢٠٠٥نقض مدني ، جلسة   
  .٦١٦ وص ٦٠٩م ، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤الرابع، عام 

  .توافر عنصر التبعية كما قضت بأن تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود، مناطه
د  ق، مجلة المحامـاة ،العـد      ٧٠ للسنة القضائية    ٣٤٩م، الطعن رقم    ١١/٢/٢٠٠١نقض مدني ، جلسة      

  .٣٠٣م ، ص ٢٠٠٢الثاني، عام 
 حسن البرعي ، الوسيط في القانون االجتمـاعي، الكتـاب           أحمدد   .أ: وهو مسلك المشرع السابق، راجع    

 أحمـد د محمـد    .أ  وما بعدها،  ١٨٠م ، ص  ١٩٩٨عقد العمل الفردي ، دار النهضة العربية، طبعة       :األول
 .١٤١اليمني، د ن ، د ت، ص  التأمينات االجتماعية قانون أحكام، دراسة في إسماعيل

(2) Lyon-Caen G., et Pélissier J., Droit du travail, Paris, Précis Dalloz, 16e édition, 1992, 
p.150 et S.  
-C.A. Versailles (12ème Ch., sect. 2), 14 octobre 2004 - R.G. n° 03/08572, publié sur : 
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation
_27/bulletins_information_2006_28/no_639_2089/jurisprudence_2092/cours_tribunaux_
2094/titres_sommaires_arrets_8981.html   
-C.A. de Lyon , N° de RG: 2002/04818 ,publié sur : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=6D832A2002743EFDE45551
A002CE97EE.tpdjo05v_1?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006945207
&fastReqId=93406964&fastPos=5   

  . ١٠٩ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص أحمدد .أ )٣(
ات العمل الدولية، تقرر جواز استثناء العاملين في منازلهم مـن الخـضوع             وتجدر اإلشارة إلى أن مستوي    

بشأن اإلعانات في   ) م١٢١/١٩٦٤(  إصابات العمل، المادة الرابعة من االتفاقية الدولية رقم        تأمين ألحكام
 . حالة إصابات العمل
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كما يرى جانب من الفقه بأنه في ظل النص الصريح مـن قـانون العمـل رقـم                  
م على األخذ بمعيار التبعية القانونية كمعيار مميز لعقد العمل الفـردي ، وفـي               ١٢/٢٠٠٣

نه يجب االعتماد علـى معيـار التبعيـة          أحكام المحاكم على نفس المسلك فإ      ظل إضطراد 
يمنع من اللجوء لمعيار التبعية       تمييز عقد العمل الفردي ، ولكن هذا ال        القانونية كأساس في  

االقتصادية في بعض الحاالت لمد نطاق حماية قانون العمل لبعض الفئات التي هي بحاجة              
  .)١( تلك الحماية مثل العمال الذين يعملون في منازلهم لحساب صاحب العملإلى

l@Huþa@Šla rémunération@Z  
 تبر القائم بالعمل التابع عامالً بالمعنى المقصود في قانون العمل المـصري           ال يع 

فال يخضع الشخص القائم بالعمل      في نظام العمل السعودي إال إذا كان العمل مأجور،        أو  
 االجتماعي إال إذا كان قيامه بالعمل في مقابل أجر يحـصل عليـه مـن                التأمينلقانون  

  . )٢(صاحب العمل
 هو مـا    -)م٧٩/١٩٧٥(  االجتماعي المصري رقم   التأمينقانون   طبقًا ل  -واألجر

  :ويشمل  ،)٣(من مقابل نقدي لقاء عمله األصلي) العامل(يحصل عليه المؤمن عليه 
                                                 

 .وما بعدها٦٦، صمرجع سابقد رمضان عبد اهللا صابر،.أ إسماعيل، أحمدد محمد .أ )١(

 .١٨٢، ص مرجع سابقد مصطفى محمد الجمال، . ، أ٤٥، صمرجع سابقمحمد حسن قاسم،. د )٢(
 عليـه مـن     نل يحصل عليه المؤم    هو ك  التأمين االجتماعي  وقضت محكمة النقض بان األجر في قانون         )٣(

  .مقابل نقدي لقاء عمله األصلي سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة أم باإلنتاج أم بهما معا
 محكمة النقض  السنة     أحكام ق، مجموعة    ٦٠ لسنة   ٨٤٠م،الطعن رقم   ١٥/١٢/١٩٩٦، جلسة   نقض مدني 

  .٢٨٠، رقم ١٥٣٨ص  ،٢ جـالسابعة واألربعون،
 محكمة النقض السنة    أحكام ق، مجموعة    ٦٠ لسنة   ٢٥١٩م ،الطعن رقم    ٧/١٠/١٩٩٣، جلسة   نقض مدني 

  .      ٢٩٠، رقم ١ص  ،٣جـ الرابعة واألربعون،
ه أجًرا ويدخل في حساب التعويضات األجر ي فرنسا يجب أن يكون العامل يباشر عمالً يستحق عنوف
 استحقه العامل، وهو ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر من الغرفة االجتماعية في يالذ
 :  حيث أتى في قضائها١٩٩٦ / ١١ / ١٣

"… pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et 
des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes 
versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un 
lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution 
d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et 
des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son 
subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du 
lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions 
d'exécution du travail ;…".  

  :منشور على 
http://www.lexinter.net/JPTXT/definition_du_lien_de_subordination.htm  . 
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 ويقصد به األجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بـنظم           :األجر األساسي  -
وص عليـه    المنـص  األجر أو   التوظف بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام،     

ه العناصر التي تعتبر جـزًء      بعقد العمل وما يطرأ عليه من عالوات مستبعداً من        
 قانون العمل ومن هم     ألحكامجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين       من األ 

 .في حكم خدم المنازل

 :خص اقي ما يحصل عليه العامل وعلى األ ويقصد به ب: المتغيراألجر -

 .الحوافز والعموالت  -

 وفقًا لما يحدده قرار يصدر مـن        منضبطة متى كانت تستحق وفقًا لقواعد       ةالوهب -
 . )١(اتالتأمينوزير 

، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدالت           البدالت -
 . )٣() ٢(التي ال تعتبر عنصراً من عناصر أجر االشتراك

                                                 
م الشروط الواجب توافرهـا فـي       ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم      ) ١٨( وقد حددت المادة     )١(

  : الوهبة العتبارها جزء من أجر االشتراك والمتمثلة في
لى أساس نسبة مئوية محددة مقدًما من المبالغ        أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عمالء المنشأة ع           - أ 

  . المستحقة على العمالء
 . أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها على العمال -ب 

 .  والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهمصاحب العملأن يكون هناك قواعد متفق عليها بين   -ج 

م، والمنشور في الجريدة الرسـمية بعـددها        ١٩٨٤لسنة  ) ٤٧(لقانون رقم   من ا ) ٥( معدلة بموجب المادة   )٢(
م ، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي         ١٩٨٤ مارس   ٣١وتاريخ  ) و(مكرر) ١٣(رقم

 . م وبزيادة المعاشات١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

، البدالت التي ال تعتبر جزء من       م  ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم      ) ١٨(وقد حددت المادة     )٣(
  : م ، وهي١٩٨٤ لسنة ٦٧٩أجر االشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدالت التي تـصرف للمـؤمن عليـه        - أ 
  .  بدل التمثيلمقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك

 . بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدالت التي تصرف مقابل مزايا عينية -ب 

 . البدالت التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله األصلية أو خارجها  -ج 

 . البدالت التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البالد  - د 

 أال يجاوز مجموع البدالت المستبعدة من أجر االشتراك قيمة أجر االشتراك األساسـي للمـؤمن                ويشترط
 . عليه
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إعانـة غـالء المعيـشة       والتعويض عن جهود غير عاديـة و       اإلضافية األجور -
 الجماعية والمكافأةضافية والمنح جتماعية والعالوات االجتماعية اإل  والعالوات اال 

 . األساسيجر  لألاألقصى الحد رباح وما زاد عناألونصيب العامل في 

 :ات االجتماعية السعودي يشمل ما يلي التأمينواألجر طبقاً ألحكام نظام 

 عليه المشترك الذي يخضع للنظام بـصفة         يحصل  ما وهو كل  :األجر األساسي  -
غير مكتوب مهما كانت طريقة      أو   إلزامية مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب      

درجـة   أو   حسابه ، بعد استبعاد البدالت التي قد تمنح حسب نوع العمل           أو   أدائه
ألسباب أخرى أيـا     أو   مقابل ساعات عمل إضافية،    أو   مكان أدائه،  أو   خطورته

يمنح مقابل ذلك ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت الـسنوية           كان مسمى ما    
 .والمنافع العينية

النسبة المئوية من المبيعات، والنسبة  أو العمولة: ويعتبر في حكم األجر األساسي    -
كانت مـضافة إلـى اجـر        أو   المئوية من األرباح ، سواء اقتصر األجر عليها،       

 ).االشتراكات من الئحة التسجيل و١/٩المادة(  ثابت،

 . وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشتركبدل السكن النقدي -

يساوي الراتب   وتقدر قيمته التي تخضع لحسم االشتراك بما         بدل السكن العيني   -
 ). من الئحة التسجيل واالشتراكات١٦المادة (األساسي عن شهرين، 

تماعية الـسعودي، حـداً     ات االج التأمينمن نظام   ) أ-١٩/١( وقد وضعت المادة  
   .خمسة وأربعون ألف ريال) ٤٥٠٠٠( أقصى لألجر الخاضع لالشتراك وهو

 ات االجتماعيـة التأمينومن ثم البد أن يكون األجر نقدًيا، حيث ال يعتد في نطاق    
باالمتيازات العينية، والتي تعتبر وفقًا ألحكام قانون العمل        - محل الدراسة  –في الدولتين   
  . )١(زأ من األجرجزًءا ال يتج

                                                 
  ).م١٢/٢٠٠٣(من قانون العمل المصري رقم ) ٤-ج/١(من نظام العمل السعودي، والمادة ) ٢/٥( المادة )١(

 أحمـد د   .بعدها، أ  وما   ٢٢١،ص  مرجع سابق د محمود جمال الدين زكي ،عقد العمل ،         .أ: للمزيد راجع 
  تماعية، الجزء الثاني، مرجـع سـابق       البرعي، الوسيط في التشريعات االج     أحمدرامي  . حسن البرعي د  

 . ١٢٧، ص مرجع سابقمحمد حسين منصور، . د ،ا وما بعده١٩١ص 
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 هذا التضييق غير المبرر في تعريف األجر        - وبحق –وقد انتقد الفقه المصري     
 االجتمـاعي   التـأمين ات االجتماعية ،ذلك أن الهدف الرئيسي من قيام         التأمينفي قانون   

بالنظر إلى أجر العامل هو أن يكفل القانون للعامل في حال تعرضه لخطر من المخاطر               
انون مستوى الدخل الذي كان يعيش فيه قدر اإلمكـان وتـوفير هـذا              التي يضمنها الق  

المستوى المعيشي يتوقف على أن يكون األجر محدًدا بصورة فعلية وشامالً لكل المزايا             
الحقيقية السيما إذا كانت هذه المزايا تتمتع بطابع االستمرار فهي جزء من األجـر وال               

  .)١(تعطى بصفة عرضية
 أيضاً للمنظم السعودي ، والـذي قـرر         - كما يبدو للباحث   -ويوجه هذا االنتقاد    

والمنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية ، مـن األجـر            البدالت بكافة أنواعها   داستبعا
  .الخاضع لالشتراك

x@HÛaå@Z@ @
 فـوق الرابعـة عـشر       األطفالإذا كان قانون العمل المصري الحالي يسمح بتشغيل         

 باسـتثناء   -)م٧٩/١٩٧٥(ات االجتماعية المصري رقم     التأمين أن أحكام قانون     ، إال )٣)(٢(عاًما
  . ال تسرى إال على العمال الذين بلغوا ثمان عشرة سنة- إصابات العملتأمينما يتعلق منها ب

                                                 
 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس       البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد. د.أ )١(

 . ٢٦٨ هامش رقم ٤٥٢ سابق، ص مرجع
م ، وذلك على خالف ما كان عليه الوضع فـي قـانون             ٢٠٠٣ لسنة ١٢من قانون العمل رقم     ) ٩٩(و) ٩٨( المادتين )٢(

 أغسطس  ١٣وتاريخ  ) تابع( ٣٣م، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم        ١٩٨١ لسنة   ١٣٧العمل الملغي رقم    
، وقد صدر بعـد ذلـك       ) عمل ١٤٤مادة(لذين تقل سنهم عن أثنى عشر سنة       ا األطفالم، والذي حظر تشغيل     ١٩٨١

 ٢٨وتـاريخ   ) تـابع (١٣م، والمنشور في الجريـدة الرسـمية بعـددها رقـم            ١٩٩٦ لسنة   ١٢قانون الطفل رقم    
يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربعة عشر سنه ميالديـة    " منه على انه  ) ٦٤/١(م، ونص في المادة   ١٩٩٦مارس
يعمـل  " بر هذا النص عام التطبيق الن المادة األولى من مواد إصدار قانون الطفل نـصت علـى أن                   ويعت" كاملة
، فالحظر من أبرام عقد العمل قبل بلوغ سـن          " هأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع          بأحكام

ع العمال سواء منهم الخاضعين     الرابعة عشر أو العمل في إعمال موسمية قبل سن الثانية عشر حظر عام على جمي              
د نبيلة إسماعيل رسـالن، عقـد العمـل،مرجع    .أ: ، انظرألحكام قانون العمل أو المستثنين من تطبيق هذه ا  ألحكام

م ،على ذات النهج الذي     ٢٠٠٣ لسنة   ١٢وما بعدها، وقد سار المشرع في قانون العمل الحالي رقم           ١٤٩سابق، ص   
  .قرره قانون الطفل في هذا الشأن

 فـي   فـل  الط ، حقـوق  د نبيلة إسماعيل رسالن   . أ :جعللمزيد عن الحد األدنى العام لتشغيل األطفال، را       و
   . وما بعدها٣٨٩ قانون الطفل، ص ألحكام المصري، مقارناُ بالشريعة اإلسالمية، شرح قانونال

عشر مـن    وهو الشخص الذي أتم الخامسة       الطفل نظام العمل السعودي، بجواز تشغيل       أحكامكما قررت   
، وقد خصص المنظم الباب العاشر من النظام        )المادة الثانية من نظام العمل    (عمره ولم يبلغ الثامنة عشر،    

 . األطفال المتعلقة بتشغيل ألحكامل
 ومـا   ٣٤٢ ،ص   مرجع سابق د محمود جمال الدين زكي ،عقد العمل ،       .أ: وللمزيد عن تنظيم العمل لألحداث، راجع      )٣(

  .  وما بعدها١٨٣ص  ،مرجع سابقد رمضان عبد اهللا صابر،.  إسماعيل،أمدأحد محمد . بعدها، أ
  أو عن طريق من ينوب عنه قانونـاً         إذا بلغ سن الرابعة عشر أن يبرم عقد العمل بنفسه          الطفلوعلى ذلك فيستطع    

 فـإذا   بمن ينوب عنه قانوناً، وعلى ذلك      أو   حيث قضت محكمة النقض بأن المقصود بالمتعاقد هو األصيل بشخصه         
  " . عن إرادة إنشاء االلتزام ممن ال يملك التعاقد أصالً فال ينتج العقد أثرهرصدر التعبي"

 ق ، المدونة الذهبية للقواعد التـي قررتهـا          ٥٨ لسنة   ١١م، الطعن رقم    ١١/٤/١٩٩٣نقض مدني جلسة    
دراسـات   حسن، إصدار مركـز حـسن لل       ممحكمة النقض المصرية، اإلصدار المدني لألستاذ عبد المنع       

 .١٤٤٤ ، ص ٣القانونية المجلد 



 

 -٨٧-

  التشريع املصري والنظام السعودي نطاق تطبيق تأمني إصابة العمل يف:الفصل الثالث: الباب األول 

كما أن العامل لن يضار ألن أجره يكون ضئيالً فـي           " ولقد برر هذا الفقه بقوله      
 هجـرة   إلـى عه  قد يدف  شتراكات منه عبًئا ثقيال عليه    البداية بحيث يكون خصم نسبة اال     

 عاًمـا   ١٨نه يكون صغير السن بحيث يكون أمامه بعد بلوغه سن           العمل المنتظم، كما أ   
 العجز والمرض والشيخوخة ففي هـذه الـسن         تأمينالوقت الكافي لالستفادة من أحكام      

ها تأمينيث تبرر عدم    الصغيرة تكون أخطار العجز والوفاة والشيخوخة ضئيلة للغاية بح        
  . )١("مراعاة لمصلحة أخرى أولى بالرعاية وهي تكوين أجيال من الحرفيين والمهنيين

عدم اإلثقال  ويذهب بعض الفقه إلى أن هدف المشرع وقصده من هذا الشرط هو             
فيفقـد    اشتراكات لصغار السن حتى ال يحجموا عن تـدريبهم   بأداءعلى أصحاب العمل    

  .)٢(ا من أبواب التمرين الحرفي والمهنيالمجتمع باًبا هاًم
، ذلـك أن حمايـة       هذا القيد  -وبحق-وينتقد أستاذنا الدكتور أحمد حسن البرعي     

 العمل ال تقتضي بالضرورة التضحية بمصالح العمال صغار الـسن، فـيمكن             صاحب
 وذلـك بـأن     ، مع حماية مصلحة العامل في نفس الوقت       ،تحقيق مصلحة صاحب العمل   

 وإلقاء عبئها على الدولـة      ،بإعفاء أصحاب األعمال من عبء االشتراكات     يقوم المشرع   
التي تتحملها من قبيل سياسة تشجيع أصحاب األعمال على اجتذاب صغار العمال بقصد             

  . تدريبهم وتعليمهم
 ومن ثم   ،ي يتعرض لها الكبار   كما أن صغار السن معرضون لنفس المخاطر الت       

ن العاملين، وليس أدل على ذلك مـن أن المـشرع            في حاجة للحماية كغيرهم م     يكونون
 إصابات العمل دون غيره من      تأميننفسه أقر بذلك حينما قرر إخضاع هذه الفئة ألحكام          

  المـرض  تـأمين  الشيخوخة والعجز والوفاة،     تأمين( االجتماعي األخرى    التأمينفروع  
  . )٣ () البطالةتأمين

                                                 
التـأمين  د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون    . ،أ ٩٧، ص   مرجع سابق  عبد التواب محمد بهجت،      أحمد. د )١(

مرجـع سـابق        محمد حسين منـصور،     . ، د ٥١، ص   م٢٠٠٧دار النهضة العربية، طبعة     ،  االجتماعي
 . ٤٦، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، .د .١٢٦ص 

  .١٨٢، ص مرجع سابقد مصطفى محمد الجمال، . أ)٢(
 . وما بعدها١١٦ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص أحمدد .أ )٣(
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الذي قـرره المـشرع     ذا الشرط    ه - وحسناً ما فعل   -عوديولم يورد المنظم الس   
المصري والمتعلق بضرورة أن يكون العامل قد بلغ سن الثامنة عشر من عمره، لكـي               

  . االجتماعيالتأمينيخضع ألحكام 
ات االجتماعية السعودي، تطبيق أحكام     التأمينمن نظام   ) ٤/١(حيث قررت المادة    

ـ             تأمين  أو  الجنـسية  أو   نس إصابات العمل على جميع العمال دون أي تمييـز فـي الج
 المعاشات على جميع العمال السعوديين دون تمييز فـي          تأمين، كما تطبق أحكام     )١(السن

 الخ.... الجنس،بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين            
  . من النظام ) ٤/٢المادة (

…@HÝàÈÛa@òÓýÇ@âbÄnãa@Z@ @
ـ دي تطبيـق أحكـام نظـام        في الوقت الذي قرر فيه المنظم الـسعو        ات التأمين

 فرع المعاشات والـذي يقتـصر تطبيقـه علـى العمـال             تأمينباستثناء   -االجتماعية
أكثر مهما   أو    على كل من يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل          -السعوديين

ن المشرع المصري ال يكتفي لتطبيق أحكام قانون        ، فإ شكله أو   طبيعته أو   كانت مدة العقد  
صـاحب   بمجرد وجود عالقة عمل بين العامل و       ،)م٧٩/١٩٧٥( االجتماعي رقم    التأمين
وقد  ،)٢( حتى تسري أحكام هذا القانون، بل البد من أن تكون هذه العالقة منتظمة             العمل

 االجتماعي في تحديد القواعد والـشروط الـالزم         التأمينأحالت المادة الثانية من قانون      
  . اتالتأمين قرار يصدر من وزير إلىظمة توافرها العتبار عالقة العمل منت

م، بـشأن   ٢٠٠٧ لـسنة    ٥٥٤وتطبيقًا لذلك فقد صدر قرار وزير المالية رقـم          
 ) م١٩٧٥ لـسنة  ٧٩(در بالقـانون رقـم    االجتماعي الصا التأمينالقواعد المنفذة لقانون    

أن تكون عالقة العمل التـي تـربط        "من هذا القرار على     ) ب/١/٢(حيث نصت المادة    
ؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر عالقة العمل منتظمة إذا كان العمل الـذي              الم

                                                 
 المنظم السعودي في هذا الشأن قد ارتقت إلى ما تقرره مستويات العمل الدوليـة بهـذا                 أحكام وبذلك فإن    )١(

بشأن المـساواة فـي     ) م١٩/١٩٢٥(ادرة عن منظمة العمل الدولية رقم        االتفاقية الدولية الص   ،الخصوص
بشأن اإلعانات في حالـة     ) م١٢١/١٩٦٤(واالتفاقية الدولية رقم    ) التعويض عن حوادث العمل   (المعاملة  
  . العملإصابة

 .  وما بعدها١٢٦، ص مرجع سابقمحمد حسين منصور، . د )٢(
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كان يستغرق سـتة   أو   يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط         
  . )١("أشهر على األقل

 عالقة العمـل    النتظامويتضح مما سبق بأن القرار الوزاري قد تضمن معيارين          
 االجتمـاعي وهـذين     التـأمين ما لكي يخضع العامل ألحكام قـانون        يكفي توافر أحداه  

  : المعيارين هما

Þëþa@‰bîÈ½aMÝàÈÛa@òÈîj@@Z@ @
أن يكون العمل الذي يزاوله العامل مما يدخل بطبيعتـه فـي النـشاط المهنـي                
لصاحب العمل، إما إذا استخدمه صاحب العمل في غير ما يمارسه مـن نـشاط فـإن                 

ي وال يشترط    االجتماع التأمينحكام قانون   أل ظمة ومن ثم ال تخضع    العالقة ال تكون منت   
  .)٢(ستمرار عالقة العمل لمدة معينةوفقًا لهذا المعيار ا

ïãbrÛa@‰bîÈ½aMñ†½a@‰bîÈß@Z@ @
تكون عالقة العمل منتظمة حتى ولو لم يدخل العمل الذي يقوم به العامـل فـي                

سـتخدم  أكثر، كما لـو ا  أو  ستة أشهرالنشاط المهني لصاحب العمل إذا كانت مدة العقد       
 أو ستمر العمل لمدة ستة أشـهر  عامالً لترميم حائط في المصنع وا     صاحب مصنع نسيج  

  . )٣( االجتماعيالتأمينأكثر عندئذ تكون عالقة العمل منتظمة وتخضع ألحكام قانون 
 ومما هو جدير بالمالحظة بالنسبة للمعيار الثاني أنه ال يمنع من تحايل أصحاب            
األعمال عن طريق إنهاء عقد العمل قبل مرور ستة أشهر ومن ثم يمكنهم التهرب مـن                

 االجتماعي، ويقلل بعض الفقه من أهمية هذه المالحظـة فـي            التأمينالخضوع لقانون   

                                                 
 والمنـشور فـي     ،م١٩٧٦ لـسنة    ٢٨٦ات رقم   التأمينرار وزير   وقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب ق       )١(

 .م١٥/١١/١٩٧٦تاريخ ب ٢٦٢الوقائع المصرية بعددها رقم 

  .ا وما بعده٤٨ ص ،مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . د )٢(
 ألحكـام وقد ورد استثناء المشتغلون في أعمال عرضية ال تدخل بطبيعتها في مهنة صاحب العمل مـن ا                

) م١٧/١٩٢٥( وذلك بموجب االتفاقية رقـم     إصابات العمل في مستويات العمل الدولية،     المتعلقة بإعانات   
  .بشأن اإلعانات في حالة إصابات العمل )م١٢١/١٩٦٤(واالتفاقية رقمل،بشأن التعويض عن حوادث العم

 . ١١٨ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص أحمدد  . أ)٣(
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الحياة العملية وذلك ألن المعيار األول يكفل عدم التهرب إذا كان العمل يدخل في نشاط               
  . )١(صاحب العمل
ى المشرع من شرط انتظام العالقة عمال المقاوالت وعمـال الـشحن       ستثنولقد ا 

 أو   االجتماعي حتى ولو كانوا بـصفة مؤقتـة        التأمينوالتفريغ فهؤالء يخضعون لقانون     
عرضية، وقد أراد المشرع حماية هؤالء األفراد على الرغم من عدم خضوعهم لقانون             

  . )٢(العمل
أن ذلك ال يعـد اسـتثناء بـالمعنى         ويرى أستاذنا الدكتور أحمد حسن البرعي       

 العمل الذي يزاوله هؤالء يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من            أنالصحيح ذلك   
 واحـده فقـط بحيـث     سفينةتفريغ   أو   نشاط فلو كلف مقاول شحن وتفريغ عامالً بشحن       

 أنـه   فان هذا العمل ال يعتبر عرضًيا رغم   السفينةتفريغ هذه    أو    شحن بإتمامينتهي العقد   
  . )٣( ألنه يدخل في صميم ما يزاوله صاحب العمل من نشاط-مؤقت

brÛbq@Zkãbuþa@ÞbàÈÛa@Z@ @
ـ من قـانون    ) ٣-ب/٢(تنص المادة     رقـم    المـصري  ات االجتماعيـة  التأمين

ومع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها         "على أنه   ) م٧٩/١٩٧٥(
ان أحكام هذا القانون على األجانـب الخاضـعين         جمهورية مصر العربية يشترط لسري    

  ". لقانون العمل، أال تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل
ويتضح من هذا النص أن القانون يشترط النتفاع العمال األجانب فـي القطـاع              

 -األجر -التبعية(الخاص باإلضافة إلى الشروط السابق بيانها بالنسبة للعامل المصري          
  : الشروط اآلتية)  العالقةانتظام -السن
 أن ال تقل مدة عقد عمل األجنبي عن سنة، فإذا كانت مدة العقد أقل من ذلـك فـال                    -١

 . االجتماعي التأمينينتفع بمزايا 

نتفـاع األجنبـي    نه إذا كانت هناك مبررات في عدم ا        أ - وبحق -ويرى البعض 
ات الواردة  التأمين االجتماعي بكافة فروع     لتأمينا عن سنة من قانون      عقدهالذي تقل مدة    

                                                 
 . ٥٤، مرجع سابق، ص التأمين االجتماعيعيد نايل، الوجيز في قانون د السيد .أ )١(

 . ١٢٧، ص مرجع سابقمحمد حسين منصور، . د )٢(

 . ١١٩ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص أحمد. د )٣(
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 العقد المحدد ألقل من سنة من االستفادة        ي لحرمان األجنبي ذ   اًال يوجد مبرر  فيه، إال أنه    
  . )١( العملإصابة تأمينمن 
 أن توجد اتفاقية بين مصر ودولة العامل األجنبي متضمنة استفادة العمال المصريين             -٢

  . )٢( االجتماعي المطبقة بهاالتأمينوانين الذين يعملون لديها بق
  : ويالحظ بأن شرط المعاملة بالمثل يرد عليه بعض االستثناءات وتتمثل في اآلتي

الذي يعمل في مصر ويكون منتمًيا      نه فيما يتعلق بالعامل األجنبي      إ  :االستثناء األول
 معاملة بالمثل، ولكنه يظل خاضـًعا       اتفاقيةلى دولة لم توقع على      إ
ات االجتماعية إذا كانت مصر قد صدقت على اتفاقية         التأمينقانون  ل

دولية تقضي بالتزامها بتطبيق هذا القانون على أبناء هـذه الدولـة            
  . األجنبية الذين يعملون في مصر دون اشتراط المعاملة بالمثل

 مينالتـأ نه بالنسبة للعامل األجنبي الذي يكون قد تمتع بالحق في           إ   :االستثناء الثاني
فإنه يظـل   ) م١٩٦٤ لسنة   ٦٣(االجتماعي في ظل القانون السابق      

 االجتماعي الحـالي    التأمينمتمتًعا بهذا الحق في ظل أحكام قانون        
حتى لو لم تكن دولته قد وقعت اتفاقية تعامـل          ) م٧٩/١٩٧٥(رقم  

بمقتضاها المصريين العاملين لديها بالمثل، حيث تقـضي المـادة          
أنـه   ":على) م٧٩/١٩٧٥( االجتماعي رقم    مينالتأالثالثة من قانون    

تسري أحكام هذا القانون على العاملين ) ٢(استثناء من أحكام المادة    
 التأمينات االجتماعية و  التأمين عليهم وفقًا لقوانين     التأمينالذين سبق   

   ".والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون اإلصدار

ذا االستثناء باألجانب العاملين لدى بعثاتهم الدبلوماسـية        يتعلق ه    :االستثناء الثالث
 بالهيئـات   ة الموجودة فـي مـصر وكـذلك العـاملين         والقنصلي

ات التأمينوالمنظمات الدولية، فهؤالء جميًعا ال يخضعون لقانون        
االجتماعية المصري، ولو توافرت بشأنهم الشروط التي تطلبهـا         

مـصر اتفاقيـة معاملـة      القانون ولو كانت دولتهم قد وقعت مع        
                                                 

 . ٥٠، ص مرجع سابق محمد حسن قاسم،. د )١(

ليلـي محمـد الـوزيري    . محمد حامد الـصياد، أ . و إقليمية أو ثنائية، أ سواء كانت هذه االتفاقية دولية أ      )٢(
 . ١٣، المذكرة األولي، مرجع سابق، ص التأمينات االجتماعيةمذكرات في 
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فـي القـانون    عليهـا    القواعد المستقر    إلىبالمثل، ويرجع ذلك    
الدولي، والتي بموجبها ال يخضع هؤالء األشخاص لقوانين دولة         
المقر وإنما تطبق عليهم النظم الخاصة بالهيئات الدوليـة التـي           

قـوانين بالدهـم بالنـسبة ألعـضاء الـسلكين           أو   يعملون بها، 
نصلي، مع مالحظة أن المصري الذي يعمل في        الدبلوماسي والق 

القنصليات يظل خاضـًعا ألحكـام قـانون         أو   السفارات األجنبية 
  . )١(ات االجتماعية المصريالتأمين

 في القطاع الحكومي في تنظيم عالقة عملهم ألحكـام          ويخضع األجانب العاملون  
 التـأمين م قانون   ، ومن ثم فأنهم يخضعون ألحكا     )٢(م  ٢٠٠٣ لسنة   ١٢قانون العمل رقم    
طالما توافرت بشأنهم الشروط الواردة في هذا القـانون         ) م٧٩/١٩٧٥(االجتماعي رقم   

                                                 
 تماعيـة، الجـزء الـسادس      البرعي، الوسيط في التشريعات االج     أحمدرامي  .  د ، حسن البرعي  أحمدد  .أ )١(

 .  وما بعدها٤٦٩مرجع سابق، ص 
 جانب داخل جمهورية مصر العربيـة       بتنظيم تشغيل األ   ٢٠٠٣ لسنة ١٢ اهتم المشرع في القانون رقم        لقد )٢(

يخـضع اسـتخدام    " علـى انـه   ) ٢٧( من القانون، حيث نصت المادة     ٣٠ إلى   ٢٧وافرد لذلك المواد من     
لعامـة  األجانب في جميع منشات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام والهيئـات ا       

 في هذا الفصل، وذلك مع مراعـاة شـروط المعاملـة            ألحكامواإلدارة المحلية والجهاز اإلداري للدولة ل     
  ".بالمثل، ويحدد الوزير المختص حاالت إعفاء األجانب من هذا الشرط

ال يجوز لألجانب أن يزاولوا عمال إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من             " بأنه) ٢٨( كما قررت المادة  
  ".ارة المختصة ، وان يكون مصرحاً لهم بدخول البالد واإلقامة بقصد العملالوز

ويتضح من خالل هذه النصوص بان المشرع يشترط عدة شروط لتشغيل األجانب داخل جمهورية مصر               
  :العربية، وهذه الشروط هي

 . ضرورة توافر شرط المعاملة بالمثل )١
 .عملضرورة حصول األجنبي على تصريح باإلقامة بقصد ال )٢
 .ضرورة الحصول على تصريح بالعمل من الوزارة المختصة )٣

 البرعي، الوسيط فـي     أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد. د.أ: وللمزيد عن تفاصيل هذه الشروط ، انظر      
     إسـماعيل   أحمـد د محمـد    . وما بعدها، أ   ٤٠٣التشريعات االجتماعية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص        

  . وما بعدها١٧٩ ، ص مرجع سابق، د رمضان عبداهللا صابر.أ
لتشغيل العمال األجانب في أي مهنة بما في ذلك الخدمـة           وقضت محكمة النقض المصرية ، بأنه يشترط        

ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مصرحاً لهم باإلقامة فـي   الحصول على المنزلية
  . تي ينتمي إليها األجنبي مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدولة ال مصر مع

 ق ، مجلة المحاماة، العدد الرابع، عـام         ٧٤ لسنة   ١٠٨٠م ،الطعن رقم    ٥/٦/٢٠٠٥نقض مدني ، جلسة     
     .٦١١م ، ص ٢٠٠٥ -٢٠٠٤

 والمنشور في الوقائع ،م١٩٨٢ لسنة ٢٥للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم  وكان وزير الدولة
 لألجنبيالعمل  في شأن شروط الترخيص في ،م١٩٨٢فبراير ١٣وتاريخ) عتاب(٣٦المصرية بعددها رقم 
 ٢١ وتـاريخ    ٦٩ والمنشور في الوقائع المصرية بعددها رقـم         ،م١٩٨٨ لسنة   ٤٣ثم أصدر القرار رقم     

  العاملة الوطنيـة  لأليدي األجنبيعدم مزاحمة   هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروطفي ،م١٩٨٨مارس
 فـي  علـى التـرخيص   األجنبي للمنشأة لهذه الخبرة ، حصول الفعلي االحتياج ، ةاالقتصاديحاجة البالد 

 .  البالدفيللقوانين واللوائح المعمول بها  مزاولة المهنة وفقاً
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 يتطلبها القانون بالنسبة للعمـال      التيوالخاصة بالعمال األجانب، باإلضافة إلى الشروط       
   .)١()انتظام العالقة -السن -األجر - التبعية(المصريين 

 فرع المعاشـات    تأمين قرر عدم سريان أحكام      ن المنظم السعودي  وفي المقابل فإ  
على العمال األجانب ، حيث يقتصر تطبيق أحكام هذا الفرع على العمـال الـسعوديين               

 إصابات العمل على كل عامل أجنبي يعمل لمصلحة         تأميندون غيرهم ، وتسري أحكام      
 يكـون   ، بشرط أن ال   )٢(شكله أو   طبيعته أو   أكثر مهما كانت مدة العقد     أو   صاحب عمل 

نجازها في المعتاد أكثر من ثالثة اشهر، كاألطبـاء         عمله من األعمال التي ال يستغرق إ      
  من العاملين الذي يعملون فـي بعثـة        ن ال يكون  ، وأ )٣(الزائرين والمستشارين ونحوهم  

، دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل           عسكرية أو   سياسية أو   دولية
لك إذا كان العامل الذي يعمل لدى هذه الجهات سعودي الجنـسية فإنـه              ، وعلى ذ  )٤ (بها

  ).فرع المعاشات وفرع األخطار المهنية(  ات االجتماعيةالتأمينيستفيد من أحكام نظام 

                                                 
 .  وما بعدها٤٢٣، ص مرجع سابقالحسن محمد محمد سباق، . د)١(

 السعودي أن يمارس عمالً، وال      ال يجوز لغير  " من نظام العمل السعودي على انه     ) ٣٣( وقد نصت المادة     )٢(
يجوز أن يسمح له بمزاولته، إال بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الـذي تعـده                   

  :لهذا الغرض، ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي
  .أن يكون العامل قد دخل البلد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل )١
هالت الدراسية التي تحتاج إليها البالد، وال يوجد من أبناء          المؤ أو   أن يكون من ذوي الكفايات المهنية      )٢

يكون من فئة العمال العاديين التـي    أو   كان العدد الموجود منهم ال يفي بالحاجة،       أو   البالد من يحملها  
 .تحتاج إليها البالد

 .أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسئوليته )٣

 أو ال يغني عن رخصة العمل المشار إليهـا إي تـصريح         " همن هذا النظام على أن    ) ٣٥(كما نصت المادة  
  ".المهنة أو  العملةترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى للممارس

 .  المتعلقة بتوظيف غير السعوديينألحكاموقد خصص المنظم السعودي الباب الثالث من النظام ل

 .  السعوديالتأمينات االجتماعيةمن نظام ) و/ ٥( المادة)٣(

 الـسعودي، والخاصـة بالتـسجيل       التأمينـات االجتماعيـة   من الالئحة التنفيذية لنظام     )  ب -٢/٣(ادة الم )٤(
من نظام العمل استثناء العاملون غير السعوديين القـادمون ألداء          ) ٧/٥(واالشتراكات، كما قررت المادة     

 . نظام العملألحكاممهمة محددة ولمدة ال تزيد على شهرين من الخضوع 
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 االجتماعي المصري   التأمين قانون   من المادة الثانية من   ) ج(قضت أحكام الفقرة    

بسريان أحكام هذا القانون على المشتغلين باألعمال المتعلقة بخدمـة          ) م٧٩/١٩٧٥(رقم  
المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من              

  .)١ (اتالتأمينوزير 
لـسنة  ٥٥٤رقـم    المالية   من قرار وزير  ) ١/٣(وتطبيقًا لذلك فقد قررت المادة      

 التـأمين  باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل ألحكـام قـانون          م خضوع المشتغلين  ٢٠٠٧
  : والذين يتوافر بشأنهم الشرطان اآلتيان) م٧٩/١٩٧٥(االجتماعي رقم 

  . أن ال يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص: الشرط األول

مل الذي يمارسه العامل يدوًيا لقضاء حاجات شخـصية          أن ال يكون الع    :الشرط الثاني 
  .)٢(ذويه أو للمخدوم

 التـأمين ويتضح من خالل ما قرره القرار الـوزاري المـشار إليـه أن قـانون                
 ولكنه ال يسري على خدم المنـازل        ،االجتماعية يسري على من هم في حكم خدم المنازل        
ازل ومن في حكمهم ال تسري بـشأنهم        بالمعنى الدقيق، ومما هو جدير بالذكر أن خدم المن        

ولوال النص على سـريان أحكـام     ) م١٢/٢٠٠٣(الحالي رقم   المصري  أحكام قانون العمل    
 االجتماعي على من هم في حكم خدم المنازل صراحة ما كانوا قد اسـتفادوا               التأمينقانون  

  . )٣(من أحكامه
                                                 

م من نطاق تطبيقه فئة خدم المنازل       ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ المصري رقم    التأمين االجتماعي بعد قانون    حيث يست  )١(
م ، والمنـشور فـي الجريـدة        ١٩٨٠ لـسنة    ١١٢ الشامل رقم    التأمين االجتماعي الذين أخضعهم لقانون    

 قـانون   أحكـام  إسماعيل،دراسة فـي     أحمدد محمد   .م، أ ١٩٨٠يونيه ٥وتاريخ) ٢٣(الرسمية بعددها رقم  
 ).٣( هامش رقم١٥٦ اليمني، مرجع سابق ، صالتأمينات االجتماعية

م والمنـشور   ١٩٧٧ لسنة   ١٤٩ات رقم   التأمينوقد كانت هذه المسألة منظمة من قبل بموجب قرار وزير            )٢(
 . م١٦/٧/١٩٧٧ بتاريخ ١٦٥في الوقائع المصرية بعددها رقم 

محمد حسن قاسـم، مرجـع سـابق          . دها، د  وما بع  ٤٢٤الحسن محمد محمد سباق، مرجع سابق، ص        . د )٣(
  . ٥٢ص 

 المتعلقة بإعانات   ألحكاموقد أوردت مستويات العمل الدولية حكماً يقضي بجواز استثناء خدم المنازل من ا            
بشأن التعويض عن حوادث العمل، واالتفاقيـة       ) م١٧/١٩٢٥(، وذلك بموجب االتفاقية رقم    إصابات العمل 

  .ت في حالة إصابات العملبشأن اإلعانا )م١٢١/١٩٦٤( رقم
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ات التأمينن نظام   م) هـ/٥(فأن المنظم السعودي قد نص في المادة         وفي المقابل 
 فقط من نطاق تطبيـق أحكـام النظـام         االجتماعية، على استثناء واستبعاد خدم المنازل       

  .)١(وبالتالي فإن من هم في حكم خدم المنازل يستفيدون ويخضعون ألحكام النظام
 ةويقصد بخدم المنازل من يقومون بالخدمة الشخصية المادية المتعلقة بالمعيـش          

 داخل المنزل الخاص    ةمنزل، وعلى هذا يعتبر كل من يقوم بالنظاف        داخل ال  ىوالتي تؤد 
والسفرجي والطاهي، يعتبرون من الخدم ألنهم يقومون على قضاء حاجـات شخـصية             

، أما إذا كان عمل الخادم خارج المنزل ولو كان فـي            )٢(لذويه داخل المنزل   أو   للمخدوم
يق، وعلى هذا ال يعد خادًما البستاني       مكان ملحق به كالحديقة فال يعد خادًما بالمعنى الدق        

  . ات االجتماعيةالتأمين فهؤالء يخضعون لقانون )٣(والبواب والسائق
كما أنه يخرج من طائفة خدم المنازل من يقوم بعمل ذهني وليس يـدوي كالـسكرتير        

 فإنه ال يعتبر مـن  ،المدرس الخاص حتى ولو كان العمل الذي يؤديه داخل المسكن أو  الخاص
متى توافرت فيه الشروط القانونيـة      ات االجتماعية   التأمينم ويخضعون نتيجة لذلك لقانون      الخد

                                                 
 المنظم السعودي في نظام العمل، حيث استثنى خدم المنازل ومن في حكمهـم مـن                ه على عكس ما قرر    )١(

  .من النظام) ٧/٢المادة( النظام،ألحكامالخضوع 
وقد عهد النظام لوزارة العمل أن تقوم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة بوضع الئحة خاصـة لخـدم                  

 في حكمهم تحكم عالقتهم مع مستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها      المنازل ومن 
  . لمجلس الوزراء إلقرارها

 قد جعل عدم خـضوع خـدم المنـازل          التأمينات االجتماعية ويالحظ هنا أن المنظم السعودي وفي نظام        
  هم في حكم خـدم المنـازل       يتعلق بمن  النظام هو األصل وأن االستثناء هو خضوعهم وذلك فيما           ألحكام

حيـث جعـل    ) م٧٩/١٩٧٥( رقـم    التأمين االجتماعي على عكس ما قرره المشرع المصري في قانون         
  . القانون هو األصل وأن االستثناء عدم خضوعهمألحكامخضوع هذه الفئة 

 بإعانات   المتعلقة ألحكاموقد أوردت مستويات العمل الدولية حكماً يقضي بجواز استثناء خدم المنازل من ا            
بشأن التعويض عن حوادث العمل، واالتفاقية      ) م١٧/١٩٢٥(إصابات العمل ، وذلك بموجب االتفاقية رقم      

  .بشأن اإلعانات في حالة إصابات العمل)م١٢١/١٩٦٤(رقم
د مصطفى محمد   . ، أ ١٢٠، مرجع سابق، ص     االجتماعية حسن البرعي، الوجيز في التشريعات       أحمدد  .أ )٢(

  .١٨٩، ص قمرجع سابالجمال، 
 ،م١٩٧٥ لـسنة  ٧٩ رقـم    التأمين االجتماعي  قانون   أحكامبعدم سريان    وقضت محكمة النقض المصرية،   

  .ذويه في مسكنه أو هم الذين يقومون باألعمال المادية للمخدوموخدم المنازل على 
  محكمـة الـنقض     أحكام ق ، مجموعة     ٦١ لسنة   ٥٢٢٧الطعن رقم    م ، ٨/٦/١٩٩٧نقض مدني ، جلسة     

  .١٦٨، رقم ٨٦٧ص  ،٢جـ  ة الثامنة واألربعون،السن
 . ٥٥، مرجع سابق، ص التأمين االجتماعيد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون .أ )٣(
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كما يخرج من طائفة خدم المنازل أيًضا خدم الفنادق وحراس العمارات االستغاللية ومن يقوم              
بأعمال التمريض في العيادات الخاصة ذلك أن عملهم ال يحقق حاجة شخصية لمن يعملون لهم               

  . )١(مشروعاتهم المهنية التي تستهدف الربح أو  بنشاطهموإنما يتصل

عمـل داخـل     أو   ويالحظ أنه قد يجمع الشخص بين عمل يدوي وعمل ذهنـي          
المنزل وعمل خارج المنزل لحساب نفس المخدوم، ولتحديد صفة هذا الشخص ومعرفة            

ـ        التأمينما إذا كان يخضع لقانون        أو  سي االجتماعي من عدمه، يجب تغليب العمل الرئي
األصلي هو العمل اليدوي اعتبر مـن الخـدم وال           أو   األصلي فإذا كان العمل الرئيسي    

 أما إذا كان العمل الرئيسي هو العمل الـذهني          ، االجتماعي التأمينيخضع بالتالي لقانون    
 االجتماعي، وإذا تعذر الفصل بين      التأميناعتبر في حكم الخدم ومن ثم يستفيد من قانون          

 خـضوعه   إلىرفة العمل األصلي منها وجب أن تغلب الصفة التي تؤدي           مع أو   العملين
، واالستثناء  استثناءات يعتبر   التأمين االجتماعي ألن عدم الخضوع لقانون       التأمينلقانون  

  . )٢( القاعدة العامةإلىال يتوسع في تفسيره ويجب الرجوع 
دد التبريرات التـي    أنه وعلى الرغم من تع    بويرى أستاذنا الدكتور أحمد حسن البرعي       

 االجتمـاعي  التأمينذهب إليها البعض حول الحكمة من استبعاد خدم المنازل من تطبيق قانون     
 لهذا االستثناء، حيث يري سيادته       منطقياً إال أنها ال تعطي تبريراً    ) م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم 

لـى عالقـة     ع - حتى وقت قريـب    –بأن السبب في هذا االستثناء هو أن خدم المنازل كانوا           
بمخدوميهم ذات مضمون اجتماعي خاص، مؤداه أن يسأل المخدوم عن خدمة كما لو كانوا من               

 ظلت عالقة بذهن المشرع فلم يفكر في حمايتهم         ،أهل الدار، وأن هذه الفكرة رغم زوالها عمالً       
 قليديـة  ل العالقات االجتماعيـة الت     بالحماية التي يتمتعون بها في ظ      اكتفاًءبموجب النظام العام    

  . )٣(م١٩٨٠ لسنة ١١٢ االجتماعي الشامل رقم التأمينوما قرره المشرع من خضوعهم لقانون 

                                                 
  . ١١٤ ،ص ٩٢، بند مرجع سابق عبد التواب محمد بهجت، أحمد. د )١(
، ص  جع سـابق  مرد مصطفى محمد الجمال،     .  وما بعدها، أ   ٥٣، ص   مرجع سابق محمد حسن قاسم،    . د )٢(

١٩٠. 

 . وما بعدها١٢٢ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص أحمد. د )٣(
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 العمل حيث مد    إصابة تأمينلقد توسع المشرع المصري في نطاق تطبيق أحكام         

 االجتماعي بـصفة    التأمينحكام قانون    فئات أخرى غير تلك التي تخضع أل       إلىالحماية  
  . عامة والتي أوضحناها فيما سبق

  :  على أن)م٧٩/١٩٧٥( االجتماعي رقم التأمينقانون حيث نصت المادة الثالثة من 
 إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمـارهم  تأمينكما تسري أحكام  "......

الب المـشتغلين فـي مـشروعات        سنة والمتدرجين والتالميذ الصناعيين والط     ١٨عن  
م في شـأن    ١٩٧٣ لسنة   ٧٦التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم         

  ". الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية
 لـسنة   ٥٥٤وتنفيذًا لنص المادة المشار إليها فقد صدر قرار وزير المالية رقـم             

 العمل علـى    إصابة تأمينسريان األحكام الخاصة ب   ) ٥٩(م والذي قرر في مادته      ٢٠٠٧
  : الفئات اآلتية

  .  سنة١٨العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن  )١
  .)٢(والتالميذ الصناعيون) ١(المتدرجون )٢

                                                 
ويقصد بعقد التدرج العقد الذي يتعاقد بموجبه شخص غالًبا ما يكون صغير السن مع صاحب العمل بغية                  )١(

:  والتنظيم القانوني لهذا العقد، انظـر      حرفة معينة، للمزيد عن عقد التدرج      أو   العمل لديه بقصد تعلم مهنة    
 البرعي، الوسيط في التشريعات االجتماعية، الجزء الثاني، مرجع         أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  .أ

، مرجـع سـابق   د رمـضان عبـد اهللا صـابر،         . أ  إسماعيل أحمدد محمد   .أ ،ا وما بعده  ٤١١سابق،ص  
  . وما بعدها١٦٠ص

 بما قررته مستويات العمل الدولية في هذا الشأن بموجب االتفاقيـة      وبذلك يكون المشرع المصري قد اخذ     
ت في  بشأن اإلعانا ) م١٢١/١٩٦٤(بشأن التعويض عن حوادث العمل، واالتفاقية رقم        ) م١٧/١٩٢٥(رقم  

ويخضع العامل المتدرج    ،الصناعيينها على التالميذ    أحكام قررتا سريان    والالتينحالة إصابات العمل ،     
  أو كان ال يحصل على أجـر        إصابات العمل فقط سواًء كان هذا المتدرج يحصل على أجر          تأمين ألحكام
 م وتعديالته ٧٩/١٩٧٥ رقم   التأمينات االجتماعية  قانون   أحكامد السيد محمد السيد عمران، شرح       .أراجع  

 . ٩٢م، ص ٢٠٠٧/٢٠٠٨مطابع السعدني، 
عمـل علـى المتـدرجين والتالميـذ         إصـابات ال   تأمين أحكاموقضت محكمة النقض المصرية بسريان      

 أحكـام مجموعـة    ق ،٦٢ لـسنة  ٥١٩٦م ، الطعن رقم ٢٠/٥/١٩٩٣نقض مدني ، جلسة    الصناعيين،
  .٢١٢ رقم ،٤٦٦، ص ٢محكمة النقض ، السنة الرابعة واألربعون، جـ

ن بموجب نص   ية من إصابات العمل في فرنسا على التالميذ الصناعيين والمتدربي         التأمينكما تمتد الحماية     )٢(
  .  الفرنسي التأمينات االجتماعيةمن قانون  (L412-8)المادة 

  : وللمزيد انظر 
Dupeyroux J.J., Sécurité sociale, Paris, Sirey, 10e éddition, 2000, p.80.  
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 . الطالب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي )٣

 . )١ (المكلفون بالخدمة العامة )٤

 الـشيخوخة   تـأمين  وال يسري في شأنهم أحكام       الملتحقون بعمل بعد سن الستين     )٥
  . والعجز والوفاة

 تأمين( األخرى   التأمينومؤدى ذلك أن هذه الفئات ال تسري بشأنها أحكام فروع           
حيث يقتصر خضوع هـذه الفئـة       )  البطالة تأمين - المرض تأمين -الشيخوخة والعجز 

  .  العمل فقطإصابة تأمينألحكام 
 ٧٩المصري رقـم     االجتماعي   التأمينكام قانون    ألح ويخضع العمال الزراعيون  

) السن وعالقة العمل المنتظمة   ( طالما توافرت فيهم شروط هذا الخضوع      ،م١٩٧٥لسنة  
  .)٣)(٢ ( العمل لهذه الفئة من العمال الزراعيينإصابةية من التأمينوبذلك تمتد الحماية 

                                                 
 ألحكـام  إصابات العمل على العاملين الخاضـعين        تأمين أحكام وقضت محكمة النقض المصرية بسريان       )١(

ـ  ببلوغهم سن الثامنة عـشر ، ك       دلعمل الذين تربطهم بصاحب العمل عالقة منتظمة دون التقيي        قانون ا  ا م
تسري على المتدرجين والتالميذ الصناعيين والطالب المشتغلين فـي مـشروعات التـشغيل الـصيفي               

  .والمكلفين بالخدمة العامة
  محكمة الـنقض   أحكام ق ، مجموعة     ٥٣ لسنة   ١٢٤٩م ، الطعن رقم     ٣٠/١/١٩٨٤نقض مدني ، جلسة     

  .٦٩، رقم ٣٤٥ص  ،١السنة الخامسة والثالثون، جـ
 المشرع المصري إلى المستويات الدولية المقررة في هذا الشأن بموجـب االتفاقيـة              أحكام وبذلك ترتقي    )٢(

والتـي  ) م١٢١/١٩٦٤(، واالتفاقية رقـم     )الزراعة(بشأن التعويض عن حوادث العمل    ) م١٢/١٩٢١(رقم
  .ها والمتعلقة بإعانات إصابات العمل على العاملين بالزراعةكامأحتقرر سريان 

 م١٩٦٤ لـسنة  ٦٣ المصري السابق رقـم      التأمين االجتماعي  قانون   أحكاموعن وضع هذه الفئة في ظل       
ات االجتماعي اليمني، مرجع سـابق ، ص     التأمين قانون   أحكام إسماعيل، دراسة في     أحمدد محمد   .أ:انظر
 ) .٢( هامش رقم١٤٧

 ٧٩ رقم   التأمين االجتماعي  قانون   ألحكام وقضت محكمة النقض المصرية بخضوع العاملون في الزراعة          )٣(
  .م ، طالما توافرت بشأنهم الشروط الواردة في هذا القانون١٩٧٥لسنة 

  محكمـة الـنقض    أحكام ق ، مجموعة     ٥٩ لسنة   ٣٣٦٩م ،الطعن رقم    ١٩/٣/١٩٩٢نقض مدني ، جلسة     
 .١٠٤، رقم ٤٨١ص  ،١جـ ون،السنة الثالثة واألربع
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منتظمـة فـأنهم    الذين ال تربطهم بصاحب العمل عالقـة  أما العمال الزراعيون 
 والذي  ،)٢)(١(م١٩٨٠ لسنة   ١١٢ االجتماعي الشامل رقم     التأمينيخضعون ألحكام قانون    

 تأمينن أحكام   شيخوخة والعجز والوفاة، ومن ثم فإ     يقرر الحق في المعاش في حاالت ال      
  .)٣( العمل ال تسري على هذه الفئة من العاملينإصابة

ات االجتماعيـة   التأمينن أحكام نظام    وفي المقابل قرر المنظم السعودي عدم سريا      
تشغيل اآلالت   أو   حراسة المحصول  أو   فالحة األرض  أو   على كل من يعمل في الغابات     

وال يمتد هذا االستثناء إلى العمال الذين       ،  )٤(إصالحها، وكذلك على البحارة    أو   الزراعية
  : يعملون في تلك األنشطة إذا كانوا من بين الفئات اآلتية

البحـارة   لون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتهـا، أو         الذين يشتع   -أ 
  . الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها

 .)٥(الخاضعون لنظام العمل والعمال  - ب 

                                                 
 .م١٩٨٠/يونيه/ ٥وتاريخ ) ٢٣( والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم)١(

 ألحكـام ية ضد إصابات العمل وفقا      التأمين وفى فرنسا اهتم المشرع بهذه الفئة حيث قرر شمولهم بالحماية            )٢(
 Accidents du travail et maladiesالبـاب الخـامس مـن القـانون الزراعـي تحـت عنـوان       

professionnelles                وخصص الفصل األول من هذا الباب للعاملين وفقا لمعيار التبعيـة فـي المجـال
 Assurance obligatoire des salariés des professions agricolesالزراعي وذلك تحت عنوان 

  :  وما يليها، وللمزيد انظر (L-751)في المواد 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F0C91BD6706FCECDB84
52A448E06359.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20100
112  

 حـسن   أحمـد د  .أ: ية في التشريعات العربية، راجـع     التأمين في مدى شمول العمال الزراعيين بالحماية        )٣(
  تماعية، الجـزء الـسادس، مرجـع سـابق        يعات االج  البرعي، الوسيط في التشر    أحمدرامي  . البرعي د 

 .ا وما بعده٥٠٦ص 

هـا المتعلقـة بإعانـات      أحكاموقد قررت مستويات العمل الدولية استبعاد فئة البحارة من نطاق تطبيـق              )٤(
بشأن التعويض عن حوادث العمل، واالتفاقية      ) م١٧/١٩٢٥( إصابات العمل ،وذلك بموجب االتفاقية رقم     

  )م١٢١/١٩٦٤(واالتفاقيـة رقـم     بـشان المعـايير الـدنيا للـضمان االجتمـاعي،          )م١٠٢/١٩٥٢(رقم
 .بشأن اإلعانات في حالة إصابات العمل

 النظام على العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغل          أحكاممن نظام العمل سريان     ) ٥(وقد قررت المادة     )٥(
زراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، والعمال الذين يقومـون         عشرة عمال فأكثر، وكذلك على العمال في المنشآت ال        

من نظـام العمـل     ) ٥/٣(إصالحها، كما قررت المادة      أو   بصفة دائمة بتشغيل اآلالت الميكانيكية الالزمة للزراعة      
  . النظام على عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها على خمسمائة طنأحكامبسريان 
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 .العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة -ج 

 .)١(م استثمار المال األجنبينظا أو العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات  -د 

  .  العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عامالً فأكثر-هـ
 الصيد حرفة له   أو   العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ األعمال البحرية         -و

وفي حالة نقل أي منهم إلى األعمال البحرية لدى صاحب العمل نفـسه، فإنـه               
 .م النظام متى قد طبق بشأنهيستمر منتفًعا بأحكا

قرر في الفصل الثالث مـن البـاب         وتجدر اإلشارة إلى أن المنظم السعودي قد      
، قرر مـد الحمايـة      - والمتعلق باألحكام الخاصة بإصابات العمل     -الثامن لنظام العمل  

ية لكافة العاملين في المنشآت التي ال تخضع لفرع األخطار المهنية مـن نظـام               التأمين
  .ات االجتماعيةالتأمين

لزم نظام العمل صاحب العمل في هذه الحالة عالج العامل وتعويضه           وبذلك فقد أ  
  . )٢(مرض مهني أو عمل صابة إلفي حال تعرضه

                                                 
هــ الموافـق    ٢٢/٣/١٣٨٥وتـاريخ   ) ٦/م(الشركات بموجب المرسوم الملكي رقـم        وقد صدر نظام     )١(

م، ويدرس حالًيا إصدار نظام جديد للشركات، كما صدر نظام االستثمار األجنبي بموجـب              ٢١/٧/١٩٦٥
 .م٢٠/٤/٢٠٠٠ هـ،الموافق٥/١/١٤٢١ و تاريخ ١/المرسوم الملكي رقم م

يـة مـن   التأمين نظام العمل الحق فـي الحمايـة   ألحكاملخاضع  وبذلك فإن المنظم السعودي منح العامل ا    )٢(
 مـن   التأمينات االجتماعيـة  التي تعرض لها ما يتطلبه نظام        اإلصابة إصابات العمل طالما توافرت بشأن    

، وفرض على صاحب العمل في هذه الحالة التزاماً بعـالج العامـل             )العمل نظام/ ١٣٤(شروط، المادة   
ويض ، تعويض العامل عن أجره في حالة العجز المؤقت وكذلك تعويضه في             وتعويضه، ويشمل هذا التع   

 المـواد   -إلى وفاة العامل     اإلصابة إذا أدت  أو   جزئي مستديم  أو   عجز كلي  اإلصابة حال ما إذا نتج عن    
  ).  من نظام العمل١٣٨و١٣٧و ١٣٣(

ـ       إصابةوقد أحال النظام في تحديد المقصود ب       التأمينـات  ه فـي نظـام       العمل وفقًا لما هو منصوص علي
، باإلضافة إلى أن تحديد األمراض المهنية يتم وفق جدول األمراض المهنية المنصوص عليه              االجتماعية
  ).  من نظام العمل١٣٤المادة  (التأمينات االجتماعيةفي نظام 

مـن  ) ١٣٨و  ١٣٧(ونلحظ أنه فيما يتعلق بتقدير التعويض فإن النظام قرر قواعد للتقدير في المـادتين               
، وكان مـن    التأمينات االجتماعية النظام، ولم يقرر تقدير التعويض وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام             

عمل وفقًا لمـا هـو       صابة إل الجدير بالمنظم أن يقرر تقدير التعويض المستحق للعامل في حال تعرضه          
التعويض بين نظامي العمل     حيث أن اختالف قواعد تقدير       التأمينات االجتماعية  في نظام    أحكاممقرر من   

 سيؤدي إلى اختالف قيمة التعويض المستحق للعامل وفق نظام العمل عن التعويض         التأمينات االجتماعية و
ونتج عنها ذات درجة     اإلصابة  لعامل آخر تعرض لنفس    التأمينات االجتماعية   نظام أحكامالمستحق وفق   

ة وقد يكون سبب ذلك أن التعـويض المـستحق وفـق    العجز، وهو ما يعتبر إخالالً واضًحا لمبدأ المساوا 
ات االجتماعية في حـين أن التعـويض        تأمين تلتزم به المؤسسة العامة لل     التأمينات االجتماعية  نظام   أحكام

 . م العمل يلتزم به صاحب العمل وحده نظاأحكامالمستحق وفق 
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ا تشترك جميعها    إال أنه   ،  العمل يغطي مخاطر متعددة ومتنوعة     إصابة تأمينإن  
  . لعمل الذي يؤديه العاملا: في سبب حدوثها

رقـم  ( االجتماعي المـصري     التأمينمن قانون   ) هـ/٥(وباستقراء نص المادة    
  :  العمل يغطي المخاطر األربعة التاليةإصابة تأمينبين أن ي) م٧٩/١٩٧٥

 .  بأحد األمراض المهنية الواردة في الجدول المرفق بالقانوناإلصابة )١

 . بسببه  أو نتيجة حادث أثناء العملاإلصابة )٢

 . اإلرهاق من العمل أو  نتيجة اإلجهاداإلصابة )٣

 .عودته منه أو  نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه لمقر عملهاإلصابة )٤

   .وسوف نتناول في دراستنا تلك المخاطر األربعة
ـ وفي المملكة العربية السعودية يغطي نظام        ات االجتماعيـة اإلصـابات     التأمين

  . يقع له بسبب العمل أو  يقع للمشترك أثناء العملالناتجة عن كل حادث
 العمل كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مـسكنه           إصابةكما يعد في حكم     
أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتنـاول فيـه             أو   إلى محل عمله وبالعكس،   

  . تأدية صالته وبالعكس أو عادة طعامه
 تحدث أثناء تنقالت المشترك التي يقوم بهـا         وتعد بذات الوصف الحوادث التي    
  . بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل

  إصابات العمل األمراض المهنية التي يثبت أن سـببها العمـل           تأمينكما يغطي   
  ). من النظام٢٧المادة(
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 إصابات العمل في نظـام      تأمين أن المخاطر التي يغطيها       ، ويتضح من خالل ما سبق    
  :  تتمثل في المخاطر اآلتية،جتماعيةات االالتأمين
  العمل التي تحدث أثناء   اإلصابة  الناتجة عن حادث عمل، ويقصد بذلك      اإلصابة )١

  . من جراء ممارستهأو 
التي تحدث للمشترك    اإلصابة  الناتجة عن حوادث الطرق، ويقصد بذلك      اإلصابة )٢

 . أثناء طريقه من سكنه إلى محل عمله وبالعكس

 . اض المهنية الواردة بجدول األمراض المهنية بأحد األمراإلصابة )٣

 التي تحدث للمشترك أثناء تنقالته التي يقوم بها بنـاًء علـى تعليمـات               اإلصابة )٤
 . )١(صاحب العمل

ن نطاق التطبيق من حيث المخاطر التـي يغطيهـا          ويتضح من خالل ما سبق بأ     
  . العمل في التشريع المصري، أوسع من نظيره السعودي إصابة تأمين

اإلرهـاق مـن     أو   الناتجة عن اإلجهـاد    اإلصابة حيث نص األول على اعتبار    
 اإلصـابة ، في حين أن النظام السعودي لم ينص على اعتبار هـذه              عمل إصابةالعمل،  
 .عمل إصابة

                                                 
 في المملكة العربية السعودية،     الجتماعيةالتأمينات ا السيد عيد نايل ،الوسيط في شرح نظامي العمل و        . د. أ )١(

 .  وما بعدها٣٤٣مرجع سابق، ص 
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تي تقع   العمل ال  إصابةم ب ٧٩/١٩٧٥ رقم    المصري  االجتماعي التأمينيعتد قانون   
خارجها، طالما كانـت عالقـة       أو    سواء وقعت داخل أراضي الجمهورية     ،للمؤمن عليه 

  . )١(العمل مازالت قائمة بينه وبين صاحب العمل
 فإن المؤمن عليه    ،من القانون ) ٦٩( وطبقا ألحكام المادة     ، أنهويالحظ في هذا الشأن     

انتدابـه خـارج     أو   وال مدة إعارته  ال ينتفع بأحكام العالج والرعاية الطبية وتعويض األجر ط        
يـة التـي    التأمينالمنتدب خارج البالد ال يستفيد من الحقوق         أو   البالد، ومؤدى ذلك أن المعار    

عجزه النـاتج    أو   أشارت إليها المادة المذكورة، لكنه يستفيد من التعويض المقرر بسبب وفاته          
 أو   وإذا انتهـت مـدة اإلعـارة       االنتـداب،  أو   عن إصابته التي تعرض لها أثناء مدة اإلعارة       

 اإلصابة  وكان المصاب ال يزال عاجزاً عن العمل بسبب        ،األجازة للعمل بالخارج   أو   االنتداب
وفى حاجة إلى عالج، فإنه يستحق عندئذ الرعاية الطبية وتعويض األجر، وذلك بعد التحقـق               

  .)٢( عملإصابةمن توافر الشروط الالزمة العتبار حالته 
قد أخد بمبدأ شخصية القـانون       المشرع المصري،    أنل ما سبق    ويتضح من خال  

 تحدث للمؤمن عليه حتى     التي اإلصابةبحيث اعتد   ,  العمل إصابة تأمينعند تطبيق فرع    
 المبدأويعد ذلك استثناًء من     , لجمهورية مصر العربية     اإلقليميولو وقعت خارج النطاق     

 تطبيقـاً (( ي االجتمـاع  التأمينانون   وهو تطبيق ق   ،ي به المشرع المصر   ذ يأخ يالعام الذ 
يم الدولة من   توفير الحماية االجتماعية لكل من يتواجد على إقل        بحيث يستهدف    ،))ياقليمإ

   .)٣ ( يتطلبها القانونيبشأنهم الشروط الت ما توافرت إذا ،وطنيين وأجانب
                                                 

، المذكرة التاسعة عشر    التأمينات االجتماعية ليلى محمد الوزيري، مذكرات في      . محمد حامد الصياد، أ   .  أ )١(
 . ١٢، صم٢٠٠٩ يوليو، )م١٩٧٥ لسنة ٧٩ رقم التأمين االجتماعي إصابات العمل في قانون تأمين(

  .م٢٠٠٩ لسنة ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم ) ٨٩(، ) ٧٦(المادتين  )٢(
 ويستفيد من   التأمين أن يتحمل بأعباء     التأمينات االجتماعية  قاعدة إقليمه القانون في مجال     أو    ويقصد بمبدأ  )٣(

 منـه مـن     يستفيد أو   وال يلتزم به  ,منافعه ومزاياه والحقوق التي يقررها كل من يتواجد على إقليم الدولة            
 تعنى استفادة   التأمينات االجتماعية القانون في مجال     شخصية قاعدة أو   يتواجد خارجها، في حين أن مبدأ     

 حتى ولو انتقلوا إلى خارجها نظرا للعالقـة         التأمين االجتماعي  قانون   أحكامرعايا الدولة ومواطنيها من     
 العالقة حتى ولو تواجدوا خارج إقليم    همر هذ  وتست التأمين االجتماعي  الدائنية التي تربطهم بهيئات وأجهزة    
 بدفع ما يجب عليهم من      التأمين االجتماعي  األشخاص في أعباء     هؤالءالدولة وتنشأ هذه العالقة بمساهمة      

  .ية واشتراكات تأمينأعباء 
 محمد  د.راجع أ  ,التأمينات االجتماعية  لتطبيق قانون    يوللمزيد عن االتجاهات الفقهية بشأن التحديد المكان      

   .ا وما بعده٤٤صــ ، مرجع سابقالتأمينات االجتماعيةحقوق العمال المهاجرين في ,  إسماعيلأحمد
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 بةاإلصـا ب ات االجتماعية التأمين ال يعتد المنظم السعودي في نظام        ،وفي المقابل 
 وذلك في حالة مـا إذا       ، التي تلحق بالعامل والتي قد تكون ناتجة عن العمل الذي يؤديه          

خارج المملكة العربية السعودية، وقد أورد المنظم على هـذا األصـل             اإلصابة وقعت
  . بعض االستثناءات

  :من الئحة تعويضات فرع األخطار المهنية على أنه) ٣١(حيث نصت المادة 
) ٢٧(ار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المـادة        يغطي فرع األخط  " )١

  . من النظام التي تقع داخل المملكة
 : يستثنى من حكم الفقرة السابقة اآلتي )٢

أطقم الطائرات، تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع األخطار المهنيـة أثنـاء              -أ 
العكس و   أ أثناء توجههم من المطار إلى محل اإلقامة       أو   تواجدهم على الطائرات  

في البالد التي تصل إليها رحالت هذه الطائرات خارج المملكة، وإذا أصيب أي             
منهم أثناء ذلك يتولى صاحب العمل عالجه فـي البلـد الـذي حـدثت فيـه                 

 .... اإلصابة

تستمر معاملتهم بموجـب أحكـام فـرع        : أطقم وسائل النقل البرية والبحرية      - ب 
  . )١ (..."خارج المملكةاألخطار المهنية أثناء الرحالت الدولية 

 قرر المنظم السعودي وقف تطبيق فرع األخطار المهنيـة علـى            ،وتطبيقًا لذلك 
الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب العمل       ) السعوديين وغير السعوديين  ( المشتركين

خارج المملكة، كما يوقف تطبيقه على المشتركين الذين يرخص لهم بإجـازة دراسـية              
 الفرع عـن    اتاريخ عودتهم، وال يؤدى صاحب العمل اشتراكات هذ       خارج المملكة حتى    

هؤالء العمال اعتباًرا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهم، ويستأنف التزامـه بـسداد              
  .)٢(االشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خالله للمملكة

) بمبدأ إقليميـة القـانون    (  قد أخد  أن المنظم السعودي   ويتضح من خالل ما سبق    
 التي تقع خارج إقليم المملكة      اإلصابةكونه لم يعتد ب   , العمل إصابة تأمينفرع   عند تطبيق 

ما قرره المشرع المصري، والذي اعتد في قـانون         العربية السعودية ،وذلك على عكس      
                                                 

 . تعويضات فرع األخطار المهنيةالتنفيذية والخاصة بالئحة المن ) ٣١( المادة )١(

 . التسجيل واالشتراكاتالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ٢٧( المادة )٢(
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باإلصابة التي تحدث للمؤمن عليه سواء وقعـت        ) م٧٩/١٩٧٥(التأمين االجتماعي رقم    
ية مصر العربية أو خارجها، وفي تقدير الباحـث فـإن           اإلصابة داخل أراضي جمهور   

موقف المنظم السعودي في هذا الشأن ال يتفق مع األهداف اإلنسانية التي شـرع مـن                
أجلها نظام التأمين االجتماعي حيث أن عدم االعتداد باإلصابة التي تقع للمشترك خارج             

يكلفه صاحب العمل بـأداء     المملكة العربية السعودية من شأنه حرمان المشترك الذي قد          
مهمة خارج المملكة ويتعرض خالل أداءه لهذه المهمة إلصـابة عمـل فيكـون هـذا                
المشترك عندئذ خارج نطاق الحماية التأمينية ، وكان من الجدير بالمنظم الـسعودي أن              
يسلك ذات النهج الذي اتبعه المشرع المصري في هذا الشأن وهو ما يتفق مع األهداف               

 . للتأمين االجتماعي؛ ولذلك ننشد بالمنظم السعودي اقتفاء أثر مثيله المصرياإلنسانية 

لباحث بأنه إذا كان هناك مبرر الستثناء المشتركين الذين يـرخص لهـم              يبدو ل  اكم   
 إصابات العمل، والمتمثل فـي     تأمينبإجازة دراسية خارج المملكة من الخضوع ألحكام        

 تؤدي عمالً، وبالتالي ليس مـن المتـصور حـدوث           أن هذه الفئة وخالل تلك الفترة ال      
  .  عمل بالنسبة لهاإصابة

فإنه ال يوجد ما يبرر استثناء المشتركين الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب             
 .  إصابات العملتأمينالعمل خارج المملكة من الخضوع ألحكام 

 صـابة إضـد    يةالتأمينحماية  وفي فرنسا قضت محكمة النقض بتمتع العامل بال       
 االجتماعي، وذلك طوال مـدة      التأمينمن قانون    (L411-1) والمقررة في المادة  العمل،  

  .)١(بتعاثه في مهمة لمصلحة صاحب العمل، شريطة وقوع الحادث بمناسبة العملا

                                                 
(1)"Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection 

prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps 
de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident 
survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, 
sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le 
salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel " 
Cass. Soc. 19-7-2001. 

  .http://www.lexinter.net/JPTXT/accident_du_travail_en_mission.htm       :منشور على 
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 التأمينمن قانون   ) ١٥٠( المادة   ي قرر ف   والذي مصريالفعل المشرع    حسنا ما 
 بالوفـاء   ي االجتمـاع  تـأمين  الهيئـة القوميـة لل     لتزامبا) م٧٩/١٩٧٥(  رقم ياالجتماع

بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولـو لـم يقـم               
 .)١(الهيئة المختصة في صاحب العمل باالشتراك عنه

قرر وشُرع   التي    واالجتماعية اإلنسانية األهداف هذا التوجه يتفق مع      أنوالشك  
ية التأمينمد نطاق الحماية     المصري    المشرع أنذلك  ،  االجتماعي التأمينمن أجلها قانون    

 الهيئة القوميـة  في   تسجيله في   تراخى أو   للعامل وأسرته حتى لو تقاعس صاحب العمل      
 فـي   -يها  دون توقيع العقوبات المنصوص عل     ول ذلك ال يح   أنإال  ،   االجتماعي تأمينلل

 االجتماعي التأمينأحكام قانون    هعلى صاحب العمل لمخالفت    -من القانون ) ١٨١( المادة
مـستويات العمـل     هذا الشأن يتفق مع ما قررتـه       المصري في     موقف المشرع  أنكما  

                                                 
 بشأن قواعد تطبيق    ٢٦/٧/٢٠٠٤م، والصادر في    ٢٠٠٤لسنة) ٢( ات رقم التأمينوقد صدر منشور وزارة      )١(

مـن المنـشور    ) أوال( حيث أوضح البنـد   ) م٧٩/١٩٧٥(  رقم التأمين االجتماعي  من قانون    ١٥٠المادة  
  :من القانون وهذه الشروط هي) ١٥٠( شروط تطبيق المادة

 أال يكون صاحب العمل قد اشترك عن المؤمن عليه خالل أسبوع من تاريخ التحاقه بالعمـل لديـه                  )١
 .)م١٩٧٧ لسنة ٢٠٨ات رقم التأمينمن قرار وزير ) ٩( المادةأحكامالمهلة المحددة بموجب (

 :تيةثبوت عالقة العمل بعد انتهاء المهلة المشار إليها بإحدى الطرق اآل )٢

 .حكم قضائي نهائي  - أ 

 .بمعرفة جهة أخرى أو تحريات الهيئة التي تجريها في هذا الشأن بمعرفتها -ب 

 .كافة طرق اإلثبات األخرى التي تقبلها الهيئة بموجب المستندات المقدمة من أصحاب الشأن  -ج 

 :أن تثبت عالقة العمل بعد تحقق واقعة االستحقاق وهي )٣

 .بلوغ سن التقاعد  - أ 

 .ثبوت العجز  -ب 

 .اةالوف  -ج 

 .تقديم طلب صرف المعاش  - د 

يـه بالقيمـة    لد اإلصـابة  من نفس المنشور، بإلزام صاحب العمل الذي وقعـت        ) ٤/ثالثاً( كما قرر البند  
 الشيخوخة  تأمينالقدر المستحق الصرف منه ، وذلك بافتراض أن معاش           أو   صابيالرأسمالية للمعاش اإل  

وكـذا الزيـادة فـي قيمـة        ،  صابياإل المعاش   والعجز والوفاة هو األصل، ويتم تكملة حدود الجمع من        
  .التعويض اإلضافي
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مـة العمـل    م والصادرة عن منظ   ١٢١/١٩٦٤االتفاقية الدولية رقم   في   الدولية والواردة 
 لطـول   اإلعانات في    ال يجوز إخضاع الحق    بأنه) ٩/٢(المادة   في   قررت والتي   الدولية

  .)١(لدفع االشتراكات أو تأمين للومدة االستخدام أ
 فـي   شترط المنظم السعودي  فقد ا , ا ذهب إليه المشرع المصري      وعلى عكس م  

 صـابة  إل يتعرض الذي   ية الستحقاق العامل  ات االجتماع التأمينمن نظام   ) ٢٨/٢(المادة  
قد وقعت بعـد إتمـام       اإلصابة ن تكون النظام، أ  في   عمل للتعويضات المنصوص عليها   

خـالل المهلـة     أو   ،ات االجتماعية المختص  التأمينإجراءات تسجيل العامل لدى مكتب      
 لطلـب تـسجيل   خالل المهلة المحددة للعامل أو ،المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله  

يكون  السعودي    وبذلك فأن المنظم   ،تراخى عن تسجيله   أو   صاحب العمل  نفسه إذا امتنع  
عمل على قيام صاحب العمل      صابة إل حال تعرضه  في   ة للعامل يالتأمينقد علق الحماية    

  .النظام في بتسجيله
 هـو قطـع   ةن ظاهر هذا الحكـم ومبتغـا    لباحث بأنه وعلى الرغم من أ     ويبدو ل 

إال  ،ضات النظام بغير وجه حـق     ن منافع وتعوي  مام كل من يحاول االستفادة م     أالطريق  
 فعلى الرغم   ،تربط العامل بصاحب العمل    التي   ذلك الهدف يصطدم مع واقع العالقة     أن  
حال ما إذا تراخـى    في   النظام في   هن النظام قد منح العامل مهلة لطلب تسجيل نفس        أمن  

سـتطاعة  اى عدم   كد عل ؤن الناحية العملية ت   أإال  ،  تقاعس عن تسجيله   أو   صاحب العمل 
 عقد عمله إذا مـا      بإنهاءن يقوم صاحب العمل     أالعامل لتقديم مثل هذا الطلب خشية من        

ن يظل العامل خارج نطاق     أدى إلى   يؤ الذي   األمر،  قدم عليه العامل  أ بما   األخيرعلم هذا   
  .عمل صابة إلية إذا ما تعرضالتأمينالحماية 

يتعـرض   الذي    للعامل يةالتأمينلة  ن يمد المظ  أ السعودي    على المنظم  يفكان ينبغ 
ن أ األخيرستطاع هذا   اطالما   النظام في    حتى ولو كان ذلك العامل غير مسجل       صابةلإل

 وقعت فيهـا   التي   يثبت حقيقة قيام العالقة العقدية بينة وبين صاحب العمل خالل الفترة          
عيـة التـي     واالجتما اإلنسانية األهدافيتفق مع    ن هذا الموقف هو ما    أوالشك   اإلصابة

                                                 
 بالوفاء بالمـستحقات التـي يقررهـا        التأمينات االجتماعية  وقضت محكمة النقض المصرية بالتزام هيئة        )١(

  .القانون لمن يسري عليهم، ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم
  محكمـة الـنقض    أحكام ق ، مجموعة     ٦٢  لسنة ٤٤٥٦م، الطعن رقم    ٢٣/١٢/١٩٩٣نقض مدني، جلسة  

 . ٣٧٧، رقم٥١١ص  ،٣جـ السنة الرابعة واألربعون،
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وعندئذ تستطيع الجهات والمؤسسات الحكومية     ,  االجتماعي التأمينجلها نظام   شُرع من أ  
 االجتماعية بما لها من صـالحيات       اتتأمينللوزارة العمل والمؤسسة العامة      في   متمثلة

حكام أ على صاحب العمل لعدم تقيده بما تفرضه         ةن تفرض العقوبات الرادع   أوسلطات  
 أو  ن يتحمل العامل تبعيـة تقـاعس      أال  ،  لتزاماتاجتماعية عليه من     اال اتالتأميننظام  

  .ية التأمينتسجيله بالنظام وذلك بحرمانه من الحماية  في تراخى صاحب العمل
 األخطـار من الئحة تعويضات فرع      )٣٢/١(ن جانب أخر قد قررت المادة       وم

 ك عنه صاحب العمل   شتراذا وقعت لعامل     عمل إال إ   إصابةك اإلصابة المهنية بعدم قبول  
 اإلصـابة  المهنية وسدد عنه بالفعل االشتراكات المستحقة قبل حدوث        األخطارفرع  في  
  . على هذا الشرطاالستثناءاتمن المادة نفسها بعض ) ٢(وردت الفقرة أوقد 
  :ييل  المهنية مااألخطارقررته الئحة تعويضات فرع  الذي  على هذا الحكمذويؤخ
 المهنيـة  األخطـار من الئحة تعويـضات فـرع       ) ٣٢( ادةأن الحكم الوارد في الم     )١

ات بتاريخ  تأمين/١٤٢بموجب قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم        والمعدلة  
 يتضمن مخالفة واضحة وصريحة لحكم      م،٢٩/٢/٢٠٠٤، الموافق   هـ٨/١/١٤٢٥

  الملكـي االجتماعية الصادر بموجب المرسـوم       اتالتأمينمن نظام    )٥٤/٣( المادة
  :تنص على أنه والتي هـ٣/٩/١٤٢١ وتاريخ ٣٣/ مرقم

  ."استحقاق العامل للتعويضات في ال يخل عدم دفع صاحب العمل لالشتراكات"
 ن ال أيجـب   ،   نظـام  أين اللوائح التنفيذية الصادرة بخصوص تنفيـذ        أوحيث  

تـدرج   وذلك تمـشيا والتزامـا بمبـدأ      ،   النظام   ألحكاممخالفا   أو   تتضمن حكما مغايراً  
هـذه الحالـة     في   ما يتمثل   وهو األدنى يستلزم عدم مخالفة التشريع      يوالذ ،)١(ريعالتش
هـذه   في    والمتمثل األعلى التشريع   ألحكام)  المهنية األخطارالئحة تعويضات فرع    (بـ

 غير  األدنىوإن حدث مثل ذلك فيعتبر التشريع       ،  )ات االجتماعية   التأميننظام  (بـ الحالة
                                                 

يتناولها وهذه األنواع متدرجة أعالها هو التـشريع         التي    حسب أهمية الموضوعات   هنواعأالتشريع تتعدد    حيث أن  )١(
ثـم  أحيانا بالقانون،    و يشريع الرئيس حيانا بالت  يسمى أ  و ما ي، أ القوة التشريع العاد  ه في    يلي ، الدستور ، أي األساسي

تـدرج  ين، ومقتـضى مبـدأ      التنفيذية لتنفيـذ القـوان     تصدرها الهيئات  التي   اللوائحأو   يالتشريع الفرع أخيرا  يليه  
 التـشريع   ييخالف التشريع األعلى فال يخالف التشريع العـاد        ن ال  يجب أ  ن التشريع األدنى  أالقوة  في  التشريعات  
حدث ذلـك وجـب تغليـب التـشريع          ، فان يالدستوري أو   التشريع الفرعي التشريع العاد    وال يخالف    ي،الدستور
 دار  ،المملكة العربية السعودية   في   ظل األنظمة المعمول بها    في    القانون ئمباد،  أحمدعبد الفضيل محمد    .، د األعلى

 .٧٨ ص٧٦ فقرة ، بدون تاريخ،النهضة العربية
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بل يجب عندئذ االلتزام وتنفيذ     ،  مواجهه الغير  في   تضمنهيجوز التمسك بما      وال شرعي
  . األعلىالتشريع  في ورد من أحكام ما
حال مـا    في   العالقة العقدية هو المتضرر    في   ن العامل باعتباره الطرف الضعيف    إ )٢

لتزام صـاحب العمـل بـسداد       اعمل وتقرر عدم قبولها لعدم       صابة إل تعرض إذا
يحمل تبعية تأخر صـاحب      ن ال أ السعودي   منظم بال يوكان ينبغ ،  االشتراكات عنه 

سداد االشتراكات على عاتق العامل وذلك بحرمانه من الحماية          في   تقاعسه أو   العمل
  .ية التأمين

  المهنية من حكـم    األخطارن ما أوردته الئحة تعويضات فرع       وال يمكن القول بأ   
غيـر الملتـزم    مواجهة صاحب العمل    في   ضغطهذه المسألة كان عبارة عن وسيلة       في  

االجتماعيـة تملـك صـالحيات       اتتأمينالعامة لل   المؤسسة أنبسداد االشتراكات، ذلك    
 النظـام وعـدم     بأحكـام بالتقيد   وسلطات متعددة يمكن عن طريقها إلزام صاحب العمل       

 بحقوق العامل المشترك وذلك بحرمانـه       األضرارمخالفتها، وفى ذات الوقت ال تتضمن       
من الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة     ) ٣٢(حكم المادة    في   جاء ماية ك التأمينمن الحماية   

  . المهنيةاألخطار فرع تعويضاتب
يتفق مع ما قررته مـستويات العمـل         هذه الشأن ال  في   السعودي   ن موقف المنظم  إ )٣

) م١٢١/١٩٦٤(وليـة رقـم   مـن االتفاقيـة الد  ) ٩/٢( حيث قررت المادة     ،الدولية
 فـي   خـضاع الحـق   إيجوز   بأنه ال  العمل،   صاباتإ في   اإلعاناتن  الصادرة بشأ 

 .لدفع االشتراكات أو التأمين أو م لطول لمدة االستخدااإلعانات



 



 

 -١١٠-

 )احلادث باملعني الضيق، واحلادث باملعني الواسع(املبادئ العامة لتأمني إصابة العمل واألمراض املهنية: الباب الثاني 

ÛaÛa@lbjãbrï@ @
aŠßþaë@ÝàÈÛa@òib•g@´ßdnÛ@òßbÈÛa@ù…bj½a@ @

òîäè½a@I@ÕîšÛa@óäÈ½bi@t…b§aLÉaìÛa@óäÈ½bi@t…b§aë@H@ @
áîÔmë@†îè·@Z@ @

 يقـع الحـادث     أن آخر بمعنى   أو الطابع المهني،    اإلصابة تتوافر في    أنيشترط  
  . عنه إصابة عملة الناتجاإلصابة، حتى يمكن اعتبار  بسببهأو العمل أثناء

يواجه إال الحاالت التي تقع في مكان        وقد كان تأمين إصابة العمل عند نشأته ال       
  .)١()إصابة عمل بالمعنى الضيق(، وهو ما يطلق عليهوأثناءهالعمل 

 لهـذا   نات االجتماعية ، لم يعد هناك محالً      بالتأمي ومع تطور التشريعات المتعلقة   
ناه الحديث يشمل الحوادث التي تقع   إصابة العمل بمع  ، حيث أصبح تأمين     المعنى الضيق   
 وكذلك الحـوادث التـي تقـع علـى          ،) بالمعنى الضيق  اإلصابة ( وأثناءهبسبب العمل   

  .)٢ ()من وإلى العمل( الطريق
 ،عليـه المؤمن  تقتضي حماية   " إصابة عمل " التشريعات المرض المهني بمثابة   وتعتبر  

  .المهنية سببه العمل أو المهنة التي يزاولها العاملنظراً الن الضرر الناجم عن األمراض 

  :وعلى ضوء ما سبق نقسم دراستنا في هذا الباب إلى فصلين على النحو اآلتي
  .األحكام العامة لحادث العمل وحادث الطريق: الفصل األول
عـن اإلجهـاد أو      األحكام العامة لألمراض المهنية واإلصابة الناتجـة      : الفصل الثاني 

   .اإلرهاق من العمل
                                                 

رامي احمد البرعي، الوسيط فـي التـشريعات االجتماعيـة، الجـزء            . د أحمد حسن البرعي د    .أ:  راجع )١(
يقصد بإصابة العمـل بـالمعنى      وما بعدها، حيث يرى سيادته بأنه قد         ١٠٢٩مرجع سابق، ص     ،السادس
 اإلصابة يشترط توافر صفات معينه      على اعتبار أن   "المرض المهني "وبين  " اإلصابة"، التمييز بين    الضيق

، في حين أن المرض المهني يحدد بموجب جـداول          )، السبب الخارجي، المساس بجسم اإلنسان     أةالمفاج(
 . خاصة تلحق بقوانين التأمينات

مـد  احمـد مح  .د:  وللمزيد عن أهمية التمييز بين إصابة العمل بالمعنى الضيق ، وإصابة الطريق ، انظر              )٢(
 . وما بعدها٢٤١مرجع السابق،ص ، محرز



 



 

 -١١١-

 األحكام العامة حلادث العمل وحادث الطريق:الفصل األول:الباب الثاني

Ûa–ÐÝ@Þëþa@ @
aâbØyþÕíŠİÛa@t…byë@ÝàÈÛa@t…b§@òßbÈÛa@@ @
áîÔmë@†îè·@Z@ @

 وألهمية تأمين العامل وجعله يشعر      ، وإخالص بأداء عمله بكل تفان   العامل   يقوم
 قرر المشرع مد المظلة التأمينية لتـشمل الحـوادث التـي            ،باالطمئنان أثناء أداء العمل   

 من مقر العمل، وبذلك يتحقق للعمال تأمين        ودتهوع ذهابهأثناء   أو   ،تحدث له أثناء العمل   
 ومن بينها تلك    ،العيش المستقر والحياة الكريمة في حال تعرضهم لألخطار التي تهددهم         

  . تي تحدث لهم بسبب ممارسة المهنةال
تحديـد   حادث العمل وحادث الطريق، يتعـين علينـا    قبل الخوض في دراسة    و

   ؟.... العملإصابةتوضيح ما هو المقصود بو
 المـصري رقـم     التـأمين االجتمـاعي   من قانون   ) هـ/لمادة الخامسة   ا(تنص  

 المهنيـة المبينـة     األمراض بأحد   اإلصابة" العمل   إصابةعلى أنه يقصد ب   ) م٧٩/١٩٧٥(
بـسببه   أو    نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمـل       اإلصابة أو   المرافق،) ١(بالجدول رقم   

 عمل متـى تـوافرت      إصابةاإلرهاق من العمل    أو    الناتجة عن اإلجهاد   اإلصابةوتعتبر  
فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات باالتفـاق مـع وزيـر                
الصحة، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خالل فترة ذهابـه لمباشـرة                

انحراف   أو تخلف أو   اإلياب دون توقف   أو    يكون الذهاب  أنعودته منه بشرط     أو   عمله
  ". عن الطريق الطبيعي

  : السعودي على أنه التأمينات االجتماعيةمن نظام ) ٢٧(كما نصت المادة 
 كمـا   ،يقع له بسبب العمل    أو    عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل       إصابة تعد   -١"

محل عملـه    إلى   يعد في حكم ذلك أيًضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقة من مسكنه            
 أو المكان الذي يتناول فيه عـادة طعامـه       إلى   أثناء طريقة من محل عمله    أو   وبالعكس،

ترك  وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقالت المش         ،تأدية صالته وبالعكس  
  . ه بها صاحب العملالتي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلف



 

 -١١٢-

 األحكام العامة حلادث العمل وحادث الطريق:الفصل األول:الباب الثاني

ما تعد بالوصـف     المهنية التي يثبت أن سببها العمل، ك       األمراض تعد إصابات عمل     -٢
   ......" المهنية المحددة وفق األصول المنصوص عليها في الفقرة التاليةاألمراضذاته 

 في المـادة  Accident du travail  العملإصابةويعرف المشرع الفرنسي، 
بمناسبة العمـل لكـل    أو  التي تحدث بفعل   اإلصابة "ا من قانون التأمينات بأنه    )٤١١/١(

 أو  أكثر من أصحاب األعمال    أو   في مكان لدى واحد    أو   ة صفة أجير وكل من يعمل بأي    
   .)١("رؤساء المشروعات

ويظهر من خالل النصوص السابقة أن من بين اإلصابات التي يغطيهـا تـأمين              
إصابات العمل تلك اإلصابات الناشئة عن حوادث العمل وكذلك اإلصابات التي تحـدث             

  . بسبب حوادث الطريق

  : مبحثين على النحو اآلتي إلى م هذا الفصل ما تقدم نقسىوعلى هد
  .  ماهية حادث العمل:المبحث األول

  .  ماهية حادث الطريق:المبحث الثاني

                                                 
(1) L411-1 dispose que :" Est considéré accident du travail quelle qu'en soit la cause 

L'accident survenu par Le fait ou à l'occasion du travail a toute personne salariée 
ou travaillant, á quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs 
employeurs ou ch éf d'entreprise.". 



 

 -١١٣-

 األحكام العامة حلادث العمل وحادث الطريق:الفصل األول:الباب الثاني

@Þëþa@szj½a@ @
@ÝàÈÛa@t…by@òîçbß@ @

áîÔmë@†îè·@Z@ @
قد يتعرض العامل أثناء عمله لحادث ما بسبب العمل الذي يؤديه، وقد ينتج عن              

أو  incapacité temporaire مؤقتًـا  على العمـل  قدرته وعدم إصابتهذلك الحادث 
انقطـاع مـورد    إلى األمر الذي يؤدي incapacité permanante عجزه المستديم

  . رزقه ورزق أفراد أسرته الذين يعولهم
 ،في هذه الحالة la protection sociale وحتى يتمتع العامل بالحماية التأمينية

 أن تتـوافر عالقـة      :الثانيبد من وقوع حادث،      ال األول :يجب أن تتوافر ثالثة شروط    
 Faute خطأ عمـدي  إلى  راجعةاإلصابة أال تكون :الثالثسببية بين الحادث والعمل، 

intentionnelle العامـل جانـب  مـن  ومقـصود  سوء سلوك فـاحش   أو Faute 
inéxcusable .  
مـل  حـرم فيهـا العا  ن هذا الشرط األخير يعتبر من بين الحاالت التي يُ     وحيث إ 

، فإننا نقتصر فـي     )١(المصاب من التعويض والتي سنتناولها بالدراسة في موضع الحق        
  . هذا المبحث على دراسة الشرطين األول والثاني

  : مطلبين على النحو اآلتي إلى قسم دراستنا لهذا المبحثاء على ما سبق نوبن

  .  المدلول القانوني لحادث العمل:المطلب األول

  ). عالقة الحادث بالعمل(صفة المهنية للحادث  ال:المطلب الثاني

                                                 
 . ا بعدها من هذه الدراسة وم٢٥٠  راجع ما سيتم توضيحه في هذا الشأن، ص)١(



 

 -١١٤-

 األحكام العامة حلادث العمل وحادث الطريق:الفصل األول:الباب الثاني

@Þëþa@kÜİ½a@ @
@ÝàÈÛa@t…b§@ïãìãbÔÛa@ÞìÛ†½a 

فـي نظـام     أو   )م٧٩/١٩٧٥( المـصري رقـم      التأمين االجتماعي لم يرد في قانون     
، وبذلك لم ترتقي أحكام التشريع      )١( السعودي أي تحديد للمقصود بالحادث     التأمينات االجتماعية 

 السعودي في هذا الشأن إلى ما قررته مستويات العمل الدولية فـي المـادة               المصري والنظام 
، والتي طالبت الدول األعضاء بوضع تعريف       )م١٢١/١٩٦٤(من االتفاقية الدولية رقم   ) ٧/١(

 .تحدد فيه الظروف التي تعتبر فيها حوادث الطرق وحوادث العمل" حوادث العمل"لعبارة 

الضرر الذي يلحق الجسم نتيجـة تـأثير        "بأنه   ادث الح المصري الفقه   فوقد عر       
  .)٢("خارجي مفاجئ

أما موقف القضاء في مصر، فتذهب محكمة النقض المصرية بـصدد تعريـف             
 بفعل قوة خارجية أثناء العمل      بغتة التي تقع نتيجة حادث وقع       اإلصابة"حادث العمل بأنه    

   .)٣("أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرًرا
يجب توافرهـا حتـى       شروط  استخلص الفقه أربعة   ، من هذه التعاريف   اوانطالق

أن يمس الفعل بجسم اإلنسان، وأن يكون هذا الفعل عنيفًا، وأن           : يعتبر الفعل حادثًا وهي   
   .)٤(يكون مباغتًا، وأن ينشأ عن سبب خارجي

                                                 
 . وما بعدها٤٣٨، ص مرجع سابقالحسن محمد محمد سباق، . د)١(
محمد السعيد رشدي، التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل وأمراض المهنة، مجلة              .  د )٢(

 . ١٥٥م، ص ١٩٩٥المحامي، كلية الحقوق، جامعة الكويت، السنة التاسعة عشر، يناير 
، الجزء الخامس، القاعـدة رقـم       مرجع سابق  مجموعة عصمت الهواري،     ،م٢٢/١١/١٩٨٢ض مدني    نق )٣(

  . ٦١٨ص ، ٣٦٧
، الجزء الخامس، القاعـدة رقـم       مرجع سابق مجموعة عصمت الهواري،    ،  م١٨/٤/١٩٨٢نقض مدني   

  .٦١٩ص ، ٣٦٨
 بقمرجع سـا  ق، مجموعة عصمت الهواري،     ٤٠ لسنة   ٣٧٥م، الطعن رقم    ٢٧/١١/١٩٧٦نقض مدني   

  . ٢٦٤ص ، ١٩٢الجزء الثاني، القاعدة رقم 
 .  انتصاًرا لعدم اشتراطه بأن يكون الحادث عنيفًا-وبحق –ويعد هذا القضاء 

 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د. أ )٤(
جـالل  .، د١٢٦، ص رجـع سـابق  محسن عبد الرحمن قدوس، . وما بعدها، د ١٢١٤مرجع سابق، ص  

التأمينـات   قـانون    أحكـام  إسماعيل،دراسة في    أحمدد محمد   .، أ ٢٠٤، ص   مرجع سابق محمد إبراهيم،   
 ).٢( هامش رقم١٦٣ص،  اليمني، مرجع سابقاالجتماعية



 

 -١١٥-
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 من تحديـد    فرنسية الخاصة بحوادث العمل خالية     جميع التشريعات ال   كما جاءت 
  . )١( وبذلك فقد تُرك هذا التحديد للفقه والقضاء، د بالحادثالمقصو

المساس " استقر الفقه والقضاء في فرنسا على أن المقصود بحادث العمل هو             وقد
الفعل المتميـز   "أو بأنه   "  عن سبب خارجي   ناشئبجسم آدمي نتيجة فعل عنيف ومباغت       

  . )٢(" اإلنسانبالحركة المفاجئة والعنيفة بسبب خارجي يحدث مساًسا بجسم
إغفال شرط   إلى   من تلك الشروط فلجأ   خفف   سرعان ما  القضاء الفرنسي  إال أن 

 أو   عن أفعـال عنيفـة كالـسقوط واالصـطدام         اإلصابةالعنف فلم يعد يتطلب أن تنشأ       
 Piqûre d'insect الناتجة عـن لدغـة حـشرة    اإلصابة وقد حكم باعتبار ، االرتطام
  .)٣( عملإصابة

أنه يشترط في الفعل حتى يعد حادثًـا فـي مفهـوم تـأمين              ب  مما سبق  و يتضح 
، وأن  إصابات العمل ثالثة شروط، هي أن يمس جسم اإلنسان، أن يكون الفعل مباغتـاً             

 في المملكـة    التأمينات االجتماعية ، وهو عين ما يشترطه نظام       )٤(يقع بفعل قوة خارجية   
  . )٥(العربية السعودية

                                                 
 المهنية، مجلة العلـوم     األمراضد محمد لبيب شنب، االتجاهات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل و           .أ )١(

م، ١٩٦٧لقانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد األول، السنة التاسعة، يناير سنة              ا
  . ١١ص

(2) Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op.cit, p. 81. 
(3) Cass. Soc. 17/1/1991, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Paris, Dalloz, 2000, 

p. 22.  
وإن كان يتـوافر    ) العنف(حيث يري سيادته بأن     ،   حسن البرعي  أحمدما يذهب إليه أستاذنا الدكتور      وهو  

  .إال انه ليس هناك سبباً الشتراطه في كل األحوال، في الغالب من الحاالت
 البرعي، الوسيط في التـشريعات االجتماعيـة، الجـزء          أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د.أ: راجع

 .١٠٣٢ابق، صمرجع س السادس،

د حسام  . وما بعدها، أ   ٣٥٢ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص           أحمدد  . أ )٤(
 مرجع سـابق  محمد حسين منصور،    . ، وما بعدها، د   ٢٣٦ ص   ٢٥٣، بند   مرجع سابق الدين األهواني،   

 . وما بعدها ١٧٥، ص ١٥٥، بند مرجع سابق عبد التواب بهجت، أحمد.  وما بعدها، د٢٠٥ص

  في المملكة العربية الـسعودية     التأمينات االجتماعية د السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و         .أ )٥(
 .  وما بعدها٣٤٣مرجع سابق، ص 
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  : لشروط على النحو اآلتيوسنتناول فيما يلي دراسة هذه ا

Þëþa@ÂŠ’Ûa@Zæbã⁄a@á @ÝÈÐÛa@bß@Z@ @
حتى يمكن وصف الحادث بأنه حادث عمل يجب أن ينطوي عليه مساس بجـسم       

 المؤمن عليه بضرر جسماني قد ينتج عنه        إصابةنتيجة معينة وهي     إلى   اإلنسان ويؤدي 
  .)١(Incapacité عجزه أو Décès وفاته

 أو  صيب العامل من تلـف بمالبـسه      تبر حادث عمل ما ي    وبناء على ذلك فال يع    
  . )٢(شرفه أو  في سمعتهPréjudice morale ما يصيبه من ضرر أدبي أو بماله

 الواسع بحيـث تمتـد الحمايـة        بمعناهويؤخذ الضرر الجسماني في هذا الشأن       
  أو Profonde التأمينية لتشمل كل مساس بجسم اإلنسان سواء كان هذا المساس عميقًا          

، وال يشترط العتبار الفعـل مـساًسا        Moral نفسًيا أو   Corporelle سطحًيا عضوًيا 
بجسم اإلنسان أن يحصل احتكاك مادي بهذا الجسم ومن ثم فإن االضطرابات النفـسية              

 Lésions تعتبر مساًسا بجسم اإلنسان ولو لم تصحبها إصـابات عـضوية   والعصبية
corporelles جروح أو Plais)٣( .  

                                                 
كليـة  ،   المصري وفقًا ألحدث التعديالت التـشريعية      التأمين االجتماعي ثروت فتحي إسماعيل، قانون     .  د )١(

 الهاللي، تأمين إصـابات العمـل       زعبد العزي . ، أ ١٤٥، ص   م٢٠٠٥س،طبعة  جامعة عين شم  ،  الحقوق
كامل الحلواني تأمين إصابات العمـل      . ، د ٢٠ص  ،  م١٩٦٧علما وعمال، مطبعة النهضة الجديدة، طبعة       

 الـسنة العاشـرة     وق، جامعة عين شمس،   ، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحق      )دراسة مقارنة (
  .٢٢٨، ص .م١٩٦٨، يناير العدد األول

  م٣٠/٣/١٩٥٥جلـسة )  عمال جزئـي   ٥٣نة   س ١٠٥٩القضية رقم   ( شئون عمال القاهرة، الدائرة الثانية    
 .٦١م، ص ١٩٥٨الطبعة االولى الجزء الثاني،، حسن الفكهاني، المدونة العمالية. أ

ـ             )٢( ا للقواعـد العامـة فـي       فالضرر األدبي ال يشمله تأمين إصابات العمل، وإنما يكون التعويض عنه وفقً
مرجـع  الحسن محمد محمد سـباق،  .، د٢٢٢ص ، مرجع سابقمحمد حسن قاسم،    . المسئولية المدنية، د  

  . وما بعدها١٥٢،ص مرجع سابق محمد محرز، أحمد.د،  وما بعدها٤٤٠، ص سابق
مرجـع  ق، مجموعة عصمت الهـواري،      ٤٧ لسنة   ٨٤٠م، الطعن رقم    ٣١/٥/١٩٨٢نقض مدني، جلسة  

 .٦٢٤ص ، ٣٧١لجزء الخامس، القاعدة رقم ا، سابق
 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس       البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد. د. أ )٣(

 شـوقي   أحمد. ، أ ٢٠٧، ص   مرجع سابق محمد حسين منصور،    .  وما بعدها، د   ١٠٣٤ص،  مرجع سابق 
  .٦٢، ص مرجع سابقالمليجي، 
  :وبالفرنسي انظر

Lefébvre F., Mémento pratique sociale,Op.cit., P.22.  
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 جهـازه   إصابةلتساؤل عن مدى تعويض العامل إذا ما نشأ عن الحادث           ر ا ويثا
 اً جسماني اً فهل يعد ذلك ضرر    ،  التعويضي بما يترتب عليه تلفه وعدم صالحية استخدامه       

   ؟....ومن ثم تمتد إليه الحماية التأمينية أم ال يعد كذلك
ل إصـابات   أن المساس بهذه األجهزة التعويضية ال يعد من قبي         إلى   )١(ذهب رأي 

 بل يكون التعويض عنها     التأمينات االجتماعية العمل وال يتم التعويض عنها طبقًا لقانون        
طبقًا للقواعد العامة في المسئولية المدنية إذا ما توافرت شروطها مـن خطـأ وضـرر                

  . وعالقة سببية بين الخطأ والضرر
ويـضية  أن المساس بـاألجهزة التع     إلى   - وبحق – آخر   )٢(في حين يذهب رأي   

يعتبر مساًسا بجسم اإلنسان نفسه نظًرا ألن الجهاز التعويضي يعتبر جزء ال يتجزأ مـن               
جسم اإلنسان الذي يستعين به ألداء عمله وقضاء حاجاته اليومية بصورة طبيعية وطالما             
أن إرادة العامل لم يكن لها ثمة دخل فيما أصاب جهازه التعويضي فإن األمر يقتـضي                

  . التأمينات االجتماعية قانون ألحكاممل وفقًا عندئذ تعويض العا
 فـي   التأمين االجتمـاعي  ويرجع الفقه ذلك لما يجري عليه العمل من قيام هيئة           

مصر والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في السعودية بإصالح واستبدال األجهـزة           
  . )٣(التعويضية باعتبار أن كسرها يعتبر من قبيل حوادث العمل

                                                 
 وما  ١٤٥، ص   مرجع سابق ثروت فتحي إسماعيل،    . ،د٢٠٩، ص   مرجع سابق جالل محمد إبراهيم،    . د )١(

، الجزء األول، مطبعة مخيمـر بالقـاهرة، طبعـة          التأمينات االجتماعية العريف، شرح   على  .  د بعدها،
 .١٤٥ص  م،١٩٦٥

 مرجع سـابق  محمد حسن قاسم،    . د،  ٢٣٧،ص  ٣٥٤، فقرة   مرجع سابق مل األهواني،   د حسام الدين كا   .أ )٢(
  . وما بعدها٢١، ص مرجع سابق الهاللي، زعبد العزي.  وما بعدها، أ ٢٢٢ص 

 العمل التي يترتـب عليهـا ضـرر         صابةوللمزيد عن مدى شمول الضمان في التشريعات المختلفة، إل        
  . وما بعدها١٥٤،ص مرجع سابق محمد محرز، أحمد.د: بالجهاز التعويضي للمصاب،راجع

بأنه يقصد بـالعالج  ) م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم    التأمين االجتماعي من قانون   ) ٤٧/٨( حيث تؤكد المادة     )٣(
وذلك  توفير الخدمات التأهيلية وتقديم األطراف واألجهزة الصناعية والتعويضية       "والرعاية الطبية ما يأتي     

  ". ي يحددها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير التأميناتطبقًا للشروط واألوضاع الت
 في  ١١٥م ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم       ١٩٧٦ لسنة   ١٤١وبالفعل صدر قرار وزير الصحة رقم       

م والذي قرر في مادته الثانية أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الـصحي بـصرف األجهـزة                 ١٨/٥/١٩٧٦
 المريض أو المصاب على     نةين إذا قرر طبيب الهيئة أن من شأن صرفها معاو         الصناعية الالزمة للمنتفع  

 . أداء عمله األصلي، وحددت المادة الثالثة من هذا القرار األجهزة الصناعية التعويضية التي يتم صرفها
يذيـة  من الالئحـة التنف   ) ج/٣( السعودي، والمادة    التأمينات االجتماعية من نظام   ) و/٢٩(كما أوضحت المادة    

للنظام والخاصة بالتعويضات فرع األخطار المهنية بأن تأمين األطراف الـصناعية واألجهـزة التعويـضية               
ونحوها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها ال يرجع إلـى إهمـال المـصاب أو                    

 . واجب تقديمها للعامل المصابمخالفة تعليمات العالج، تعتبر مما يدخل في العناية والرعاية الطبية ال
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@ÂŠ’ÛaïãbrÛa@ZñdubÐ½a@éÐ•@ëc@ònËbj½asoudaineté @Z@ @
ويقصد بهذا الشرط بأن تكون الواقعة المسببة للحادث قد تمت في فترة زمنيـة              

فاصل  أي محددة وبصورة مفاجئة، وليست تدريجية بحيث ال يفصل بين بدايتها ونهايتها          
   .)١()Choc االرتطام أو Explosion االنفجارأو chute كالسقوط(زمني 

وعليه فإن الواقعة المسببة للحادث إذا ما استغرقت فترة زمنية طويلة فإنهـا ال              
  . )٢(تتصف بصفة الفجائية

وينتقد جانب من الفقه في مصر اشتراط عنصر المفاجأة في الواقعة العتبارهـا             
حادث عمل، ويستندون في ذلك إلى أنه وفي أحوال كثيرة تتخلف صفة المفاجـأة عـن                

 التي تعرض لهـا     اإلصابةال يعتبر الحادث حادث عمل، وقد ال تدخل          وعليه ف  ،الحادث
 المهنية مما يؤدي إلى حرمان العامل من الحماية التأمينية، ومن           األمراضالعامل ضمن   

 التي لحقته عند حدوثها، ولكـن تظهـر         اإلصابةناحية أخرى فإن العامل قد ال يشعر ب       
اجأة متوافرة من الناحيـة الفعليـة وإن        أعراضها بعد فترة من الزمن وعندئذ تكون المف       

  . )٣(كانت أعراضها قد تأخرت في الظهور
ه المتواترة على اشـتراط     أحكاموقد حرص قضاء محكمة النقض المصرية في        

 عمل، فقضت بعـدم اعتبـار       إصابةعنصر المباغتة أو المفاجأة في الواقعة العتبارها        

                                                 
مرجع العريف  على  .  د  وما بعدها،  ١٨٢ ص   ١٦١، فقرة   مرجع سابق  عبد التواب محمد بهجت،      أحمد. د )١(

 ليلى الوزيري .محمد حامد الصياد أ   . ، أ ٢٠، ص مرجع سابق  الهاللي،   زعبد العزي . ، أ   ١٤٦، ص   سابق
   .٩شر، مرجع سابق، مرجع سابق، ص، المذكرة التاسعة عالتأمينات االجتماعيةمذكرات في 

  محكمـة الـنقض    أحكام ق، مجموعة    ٥١  لسنة ١٧٣٤م، الطعن رقم    ٢٦/١٢/١٩٨٨نقض مدني، جلسة  
  .٢٤٦، رقم ١٤٣٩، ص ٢جـ السنة التاسعة والثالثون،

 )م٢٧/٣/١٩٥٦مال كلي، جلسة     ع ٥٥ سنة   ٨٧٥القضية رقم   (الدائرة العاشرة ،  ة االبتدائي ةمحكمة القاهر 
  .٥٠فكهاني، مرجع سابق، ص حسن ال. أ

  )م٢٦/٢/١٩٥٥ عمـال كلـي، جلـسة        ٥٤ سـنة    ١٤٥٨القـضية رقـم     ( محكمة القاهرة االبتدائيـة     
 .٥٥الفكهاني، مرجع سابق، ص  حسن. أ

 . ١١١، ص مرجع سابق محمد محرز، أحمد. ، د٢١٦، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . د )٢(

مرجـع   محمـد محـرز،      أحمد.، د ٢٣٨، ص   ٣٥٦، فقرة   بقمرجع سا د حسام الدين كامل األهواني،      . أ )٣(
  . وما بعدها١١٧ص  ،سابق
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نتيجة حادث وقع بغته وإنما كانـت        به لم تكن     اإلصابةالمرض النفسي حادث عمل ألن      
   .)١(فترة من الزمن وليدة حاله مرضية استمرت
وكذلك الفقه ،  )٢(جانب الفقه الفرنسيمن  un fait soudain ويعد عنصر المفاجأة

ألمور الهامة التي يتم من خاللها التمييز بين حادث العمل والمـرض             من ا  ،)٣(المصري
التطور البطيء غير الملموس، فالضرر ذاته قـد         أو   ج بالبطء والتدر   والذي يتسم  المهني
قصر الوقت الذي استغرقه وقوع الفعل الذي تسبب         أو   تبًعا لطول  مرًضا أو   ر حادثًا بيعت
   .فيه

 يكون الحادث ناتجا عـن عنـصر        أن ةوقد استقر القضاء الفرنسي على ضرور     
  .)٤( حتى يمكن اعتبار الحادث حادث عملمفاجئ

  
  
  

                                                 
  ق، مجموعـة عـصمت الهـواري      ٥٠ لـسنة    ٦٣٣م، الطعـن رقـم      ٢٦/٤/١٩٨١ نقض مدني، جلسة     )١(

   .٤٥٩ص ، ٣٤٣، الجزء الرابع، القاعدة رقم مرجع سابق
  الهـواري ق، مجموعـة عـصمت      ٤٨ لـسنة    ١١٤٩م، الطعن رقـم     ٢٢/٤/١٩٧٩نقض مدني، جلسة    

 .٥٢٩ص ، ٣٦٢، الجزء الثالث، القاعدة رقم مرجع سابق

  : راجع )٢(
Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit, P.81. 

 )ي، دراسة مقارنةضمان أخطار المهنة، في القانون المصر(د محمود جمال الدين زكي، بحث في . أ)٣(
 .٣٧ص ، مرجع سابق

 Progressivement واإلصابات التي تظهر تدريجيا      األمراضة باستثناء   وقضت محكمة النقض الفرنسي    )٤(
 فـي  un geste répeté وضع معين متكـرر  ذمن نطاق حوادث العمل، مثل المشاكل الناتجة عن اتخا

  .العمل
Cass. Soc. No1543 26/6/1980. 

  .Maladie contagieuse  العامل بمرض معديإصابةوال يعتبر حادث عمل 
Cass. Soc. No 1656- 14/8/1991. 
 Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., note 88, p.22. 
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 أو  لفعل المفاجئ أن يكون إيجابًيا فقد يتحقق هذا الفعل باالمتناع         وال يشترط في ا   
 أو  عمـال المنـاجم تحـت األرض       إلـى    الترك، ومثال ذلك عدم توصيل الهواء النقي      

  . )١(الغواصين في الماء
 ولو كان أثره لم يظهر إال بعد فترة من          اومتى كان الفعل مباغتًا فإنه يعتبر حادث      

ترطة في الفعل مصدر الضرر وليس في الضرر ذاته ومثال          الزمن، فالمباغتة صفة مش   
ذلك سقوط العامل من فوق اآللة يعد حادثًا بغض النظر عن الفترة التي استغرقها ظهور               

  . )٢(آثار الحادث

sÛbrÛa@ÂŠ’Ûa@Z@t…bzÜÛ@òîu‰b¨a@òÈîjİÛaIÝ•þa@ëc@ïu‰b¨a@kjÛa@ZH@ @
 Facteur ة خارجيـة بفعـل قـو  قد وقع يقصد بهذا الشرط أن يكون الحادث 

extérieur    عن جسم المصاب، وليس بسبب مرض هذا الجسم، بمعنى أنه يجب أن يقع 
سـبب داخلـي فيـه       إلـى    الحادث نتيجة لسبب خارج عن جسم المصاب وليس راجًعا        

  ) ٣(.كمرضه واعتالل صحته

 الناتجة عن حالة مرضية سابقة      اإلصابةوقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن       
un état pathologique preéxistante  وقـد  ،  التعد من قبيل إصـابات العمـل 

                                                 
العريـف   علـى    .د،  ١٧٤، مرجع سـابق، ص      التأمين االجتماعي د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون        .أ )١(

 . وما بعدها٤٤١، ص مرجع سابقالحسن محمد محمد سباق، .، د١٤٧، صمرجع سابق

 المهنية، مرجع سـابق  األمراضمد لبيب شنب، االتجاهات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل و    د مح .أ )٢(
 . ١٦ص 

، واستناًدا لتلك الصفة فقد قـضت محكمـة الـنقض           ١٤٨، ص   مرجع سابق ثروت فتحي إسماعيل،    .  د )٣(
اخـل جـسم     عمل لحدوثها بـسبب مـن د       إصابةالمصرية بأن الوفاة بسبب الحساسية للبنسلين ال تعتبر         

  . اإلنسان
  ق، مجموعـة عـصمت الهـواري      ٤٧ لـسنة    ٨٤٠م، الطعن رقـم     ٣١/٥/١٩٨٢نقض مدني، جلسة    

  .٦٢٤ص ، ٣٧١، الجزء الخامس، القاعدة رقم مرجع سابق
 م ٢٨/١/١٩٥٧، جلـسة    ) عمال كلي  ٥٦ة   سن ٨٨القضية رقم   ( محكمة القاهرة االبتدائية، الدائرة التاسعة    

  .٨٥، ص مرجع سابق، حسن الفكهاني. أ
 م٢/٥/١٩٥٥، جلـسة    ) عمال كلي  ٥٥نة   س ٤٩٢القضية رقم   (الدائرة العشرين ،  محكمة القاهرة االبتدائية  

 .٥٧مرجع سابق، ص ، حسن الفكهاني.أ
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لقلب متى كان ذلـك      قلبية لعامل مريض با    أزمة حدث خارجي سبب     أيثني من ذلك    ستُا
  . )١(rythme du travail  العملإيقاعادة الحدث نتيجة لزي

جـة  وال يشترط أن يكون األصل الخارجي مادًيا بل قد يكون معنوًيا، فالوفاة نتي            
 العامل باالختناق   إصابة رغم عدم    ، عمل إصابةعتبر   من رؤية الحريق ت    الخوف والفزع 

  .)٢(فزًعا وخوفًا أو اختناقًا أو الموت حرقًا إلى فاألصل الخارجي وهو الحريق قد يؤدي
 حادث عمل أن يكون سـببها عـامالً خارجًيـا           اإلصابةكما ال يشترط العتبار     

مع العوامل الخارجيـة   facteurs intérieurs خليةأن اشتراك عوامل دامحًضا ذلك 
 حادث العمل فأي اشتراك لعامل خـارجي فـي           ال ينفي عنها صفة    اإلصابةي إحداث   ف

  . )٣( عملإصابةاعتبارها  إلى  يؤدياإلصابةإحداث 
ولقد كان هذا الشرط محل نقد شديد من جانب الفقه المقارن والذي يرى بأنه غالًبا مـا       

 صـدمة   - حركة خاطئة ( اإلصابة في نفس المصاب قبل وقوع       اإلصابةث  تكمن أسباب حدو  
سـوء تقـدير     إلـى     وهو يعمل أمام اآللة يرجع     -على سبيل المثال  – ل، فقطع يد العام   )نفسية
  . )٤(لعامل نفسي داخلي لديه ترتب عليه مظهر خارجي وهو قطع اليد أو العامل

لفرنسية عـن اشـتراط هـذه       اونتيجة لهذه االنتقادات فقد عدلت محكمة النقض        
  ، وقضت باعتبار الحادث الذي يقع للعامل نتيجة في الحادث) األصل الخارجي(الصفة 

  
  

                                                 
(1) Cass. Soc. No 3559 – 18/7/1996, Lefébvre F., Mémento pratique sociale,Op. cit., 

note 88, p.22. 
  إسماعيل أحمدد محمد   .ما بعدها، أ   و ٢٣٩، ص   ٣٥٨، فقرة   مرجع سابق هواني،  د حسام الدين كامل األ    .أ )٢(

  محمـد حامـد الـصياد   . ، أ١٦٤ اليمني، مرجع سابق، ص التأمينات االجتماعية  قانون   أحكامدراسة في   
 . ٩، المذكرة التاسعة عشر، مرجع سابق، صالتأمينات االجتماعيةليلي محمد الوزيري، مذكرات في . أ

جـالل محمـد    . ، د ٣٥٧ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص           مدأحد  .أ )٣(
 . ٢٠٧، ص مرجع سابقإبراهيم، 

مرجـع   الهاللـي،    زعبد العزي . ، أ   ٢٤٠، ص   ٣٥٩، فقرة   مرجع سابق د حسام الدين كامل األهواني،      .أ )٤(
   . وما بعدها١٤١،ص مرجع سابق محمد محرز، أحمد.د ،٢٠، ص سابق
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 والسالمة وكذلك الحادث الذي يقـع نتيجـة لتـسمم           األمنعدم احترامه لقواعد    ل
، وهو ما يأخذ به معظم الفقه المصري والـذي يـدعو محكمـة              )١(العامل حادث عمل    

أن تتخلى عن هذا الشرط مراعاة للحقائق العلميـة واالعتبـارات           ى   إل النقض المصرية 
  .)٢(اإلنسانية

                                                 
(1)  Cass. Soc. 23/3/1995. 

Cass. Soc. 5/4/1990. 
Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., note 88, p.24.  

  مرجـع سـابق   محمد حسين منصور،    .  وما بعدها، د   ١٤٨، ص   مرجع سابق ثروت فتحي إسماعيل،    . د )٢(
  مرجـع سـابق   ،  د محرز  محم أحمد. ، د ١٤٨، ص مرجع سابق العريف   على   . د  وما بعدها،  ٢٠٨ ص  
 .٦٣، ص مرجع سابق شوقي المليجي، أحمد. ، أ١٤١ ص 
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @
@t…bzÜÛ@òîäè½a@òÐ–ÛaI…b§a@òÓýÇtÝàÈÛbi@H@ @

Le caractère professionnel de l'accident 
áîÔmë@†îè·@Z@ @

ـ      عمل أن تتو   إصابةال يكفي العتبار الحادث       اافر الشروط السالف اإلشارة إليه
حيـث عبـرت المـادة      " بـسببه  أو   أثناء تأدية العمل  "بال البد أن يكون الحادث قد وقع        

 اإلصابة" العمل   إصابة المصري على أنه يقصد ب     التأمين االجتماعي من قانون   ) هـ/٥(
  ....". بسببه أو نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل

 ت االجتماعيـة  التأمينـا من نظـام    ) ٢٧/١(وعلى ذات النهج فقد نصت المادة       
يقع لـه بـسبب      أو    عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل       إصابةتعد  "السعودي بأنه   

  .....". العمل
 وكـذا المـنظم الـسعودي       ، من خالل ما سبق بأن المشرع المـصري        ويتضح

ن يقع بسبب العمل الذي يؤديه المـؤمن         أ وأ ،أن يقع الحادث أثناء تأدية العمل     يشترطان  
  . عمل إصابة الناتجة عنه اإلصابة يمكن اعتبار  وذلك حتى،عليه

 عمل توافر هذين الشرطين     إصابةتجدر اإلشارة بأنه ال يشترط العتبار الحادث        
  .)١(مًعا وإنما يكتفي بتوافر إحداهما فقط

  . وبناًء على ما تقدم سنقوم بدارسة وتوضيح المقصود بهذين الشرطين

  : عين على النحو اآلتيفر إلى وعلى هذا النحو نقسم هذا المطلب
  .  وقوع الحادث أثناء العمل:الفرع األول

  .  وقوع الحادث بسبب العمل:الفرع الثاني

                                                 
 ومـا   ٤٤٢، ص   مرجـع سـابق   الحسن محمد محمد سباق،     .، د ١٤٩، ص مرجع سابق العريف   على   .د )١(

 معاش وتعـويض    ، الكتاب الثالث،  تطبيقات عملية    ،التأمينات االجتماعية محمد حامد الصياد،    . بعدها، أ 
 . ١٠ص ، م٢٠٠٩، ابريل تأمين إصابات العمل
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @
ÝàÈÛa@õbäqc@t…b§a@ÊìÓë@ @

L'accident survenu par le fait du travail 
نلحظ في البداية أن المشرع المصري قد اختلف مع المنظم السعودي في صياغة             

 نتيجـة   اإلصابة"، ذلك أن األول عبر عن هذا الشرط بالنص على أن تكون             هذا الشرط 
، بينما أطلق المنظم السعودي هذا الشرط من كل قيد ".....حادث يقع أثناء تأدية العمـل  

ولم يقيدها بعبـارة    " .... عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل       إصابةتعد  "فقرر بأن   
  .  المشرع المصريكما ذهب إليه" أثناء تأدية العمل"

 العمل إذا كان قد وقع في الساعات المحـددة للعمـل            أثناء ويعتبر الحادث واقًعا  
 حتى ولو لم يكن هناك أدنى صلة بين الحادث          ، لعمله في مكان العمل     تأدية العامل  وأثناء

والعمل، إذ ال يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر عالقة سببية بينـه وبـين                 
 ذلك أن المشرع قد افترض وجود هذه العالقة في جميع الحاالت كما ال يجـوز                ،العمل
  . )١(نفيها

 عمل أًيا كـان     إصابة أثناء تأدية العامل لعمله فإنها تعتبر        اإلصابةومتى وقعت   
خطـأ صـاحب     إلى   سواء كان الحادث يرجع    اإلصابةهذه   إلى   سبب الحادث الذي أدى   

 قوة قاهرة أو إلى خطأ شخصي من الغير إلى  أوla faute de l'employeur العمل
Force majeure عمل إصابة تعتبر اإلصابة عمل، بل إن إصابة تعتبر اإلصابة فإن 

خطأ العامل المصاب شريطة أال يكون هذا الخطأ         إلى   ولو كان الحادث الذي وقع يرجع     
  . )٢(inéxcusable جسمًياأو  intentionnel عمدًيا

                                                 
  . ١٥١ صمرجع سابقالعريف  على .د، وما بعدها، ١٥١، ص مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، . د )١(

ق، مجموعة عصمت الهواري، مرجـع      ٥٠ لسنة   ١٧٨٧م، الطعن رقم    ١٤/٦/١٩٨١نقض مدني، جلسة    
  .٤٥٧سابق، الجزء الرابع،ص 

 محكمة النقض، السنة    أحكام ق، مجموعة    ٤١  لسنة ٣٦١م الطعن رقم    ٢٢/٥/١٩٧٦نقض مدني، جلسة    
 .٢٢١، رقم ١١٦٢ص  ،١جـ السابعة والعشرون،

 مرجع سـابق   شوقي المليجي،    أحمد. أ،  ، وما بعدها،  ١٥١، ص   مرجع سابق ثروت فتحي إسماعيل،    .  د )٢(
 .٦٣ص 
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ن الحماية التأمينية في حال إصابته نتيجة حادث وقع أثناء          وحتى يستفيد العامل م   
  . وزمانه  قد وقعت في مكان العملاإلصابة أن يثبت أن ، فالبدتأدية العمل

 المكان الذي يؤدى فيه العامـل عملـه   Lieu du travail ويقصد بمكان العمل
نفيذ هذا العمـل  بة تأي مكان يتواجد فيه العامل بمناس  أو   ،المتفق عليه مع صاحب العمل    

 soumise au contrôle et à ن خاضًعا لرقابة وإشـراف صـاحب العمـل   طالما كا

l'autorité de l'employeur)أو ، وبحسب األصل يشمل مكـان العمـل المنـشأة   )١ 
حيث يلتزم العامل بتنفيذ عمله في هذه األماكن ويتسع مكان العمل            ،  الشركة أو   المصنع

، وبصفة عامة فإن مكـان العمـل        )٢( dependances اتهاليشمل مداخل المنشأة وملحق   
جميع األماكن التي يكون فيها العامل تحت رقابة صاحب العمل وإشرافه ومن             إلى   يمتد

ثم فإنه إذا ما وقع حادث للعامل في هذه األماكن حتى ولو كانت بعيدة عن مكان العمل                 
  . )٣(ا عمل وتغطى تأمينًيإصابة الناتجة عنه تعتبر اإلصابةفإن 

 la porteوقد اعتبر القضاء الفرنسي أن مكان العمل يبدأ بالبوابـة الخارجيـة  
extérieure                لمكان العمل بحيث أن كل حادث يقع للعامل بدأ من هذه البوابـة يعتبـر 

   .)٤(صاحب العملحادث عمل طالما أنه وقع للعامل وهو تحت سلطة وإشراف وتبعية 
                                                 

 انتهاء العمـل     وقضت محكمة النقض الفرنسية بعدم اعتبار الحادث الذي وقع لعامل عاد إلى المنشأة بعد              )١(
  .للبحث عن أدوات حادث عمل، لكون العامل قد خرج عن نطاق أشراف ورقابة صاحب العمل

Cass. Soc. 11-12-1985.  
Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Dalloz, Op. cit.,note 94, p.24. 

  ملحقاتهاوقضت محكمة النقض الفرنسية بأن مكان العمل يغطي جميع أماكن المنشأة و )٢(
Cass. Soc. N0 4785 30-11-1995 

  وقد يكون الكانتين الواقع داخل المنشأة مكاناً للعمل 
Cass. Soc. 5-1-1995.  

  أو خارج المنشأة
Cass. Soc. 7-4-1988. 

  وكذلك الجراج
Cass. Soc. 3-7-1987. 

  أو داخل مدرج خاص بالمنشأة
Cass. Soc. 7-11-1997. 
Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Dalloz, Op. cit., p.23. 

ثـروت فتحـي    . ، د ١٨٠، مرجع سـابق، ص      التأمين االجتماعي د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون        .أ )٣(
 . وما بعدها١٧٨ص  ،مرجع سابق محمد محرز، أحمد.، د١٥٢ص ، مرجع سابقإسماعيل، 

(4) Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit., p.82. 
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آخر لتأديته كما هو الحال      إلى   العامل من مكان  وقد تستدعي طبيعة العمل انتقال      
للعامـل  حـدثت    ومندوب التأمين، فإذا     VRP ط التجاري بالنسبة لسائق السيارة والوسي   

 وفي خط سيره الذي رسمه له صاحب العمل فإنها تعد حادث عمل             ، أثناء تجواله  إصابة
ا كان يؤدي عمله وفقًا     أًيا كان المكان الذي وقعت فيه، ذلك أن العامل في هذه الحالة إنم            

 محكمـة الـنقض     إليـه ، وهو ما ذهبـت      لما تقضي به تعليمات وأوامر صاحب العمل      
  . )١(الفرنسية

وقع الحادث أثناء العمـل وفـي       وقد ثار تساؤل في الفقه المصري حول ما إذا          
 الناتجة عن   اإلصابة فهل تعد    ،  الراحة التي تتخلل ساعات العمل    ، ولكن خالل فترة     وقته
   ؟.... عملإصابةالحادث ذلك 

من قبيـل إصـابات   أن الحادث في هذه الحالة ال يعد         إلى   )٢(ذهب رأي في الفقه   
 غطى بتأمين إصابات العمل، ذلك أن وجود العامل أثنـاء العمـل ال            العمل ومن ثم ال ي    

   .يكفى العتبار عمله مستمراً
الة ما إذا كـان      التفرقة بين ح    إلى -وبحق –)٣(من الفقه بينما ذهب الرأي الراجح     

 في مكان العمل، وفي هذه الحالة يعد        اإلصابةالعامل يقضي فترة راحته التي وقعت فيها        
 إذا ما قـضى العامـل       أماالحادث قد وقع أثناء العمل ومن ثم يعد الحادث حادث عمل،            

يعد الحادث قد وقع أثناء العمل ومـن         فترة الراحة خارج مكان العمل ففي هذه الحالة ال        
  .  حادث عمليعد نه الثم فا

                                                 
   وقضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار الحادث الذي وقع للمندوب التجاري خارج المنشأة، حادث عمل)١(

Cass. Soc. 3-9-1995, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p. 23. 
، وأشـار   ٧٨٤، ص   ٨٤٢م، بند   ١٩٦١،طبعة  التأمينات االجتماعية د محمد حلمي مراد، قانون العمل و      .أ )٢(

 الذي فرق بين أداء الراحة داخل مكان العمل، وبين قـضاء الراحـة              ساشيهسيادته إلى الفقيه الفرنسي     
خارج مكان العمل حيث اعتبر األولى من قبيل حوادث العمل في حين لم يعتبر األخيرة من قبيل حوادث                  

 . العمل

مرجـع  د جالل محمد إبـراهيم،      .، أ ٢٤٣ ، ص ٣٦٥، فقرة   مرجع سابق د حسام الدين كامل األهواني،      .أ )٣(
  رجـع سـابق   ، م التأمين االجتماعي د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون        . وما بعدها، أ   ٢٣٥، ص   سابق
  مرجـع سـابق    شوقي المليجي،    أحمد.  وما بعدها، أ   ١٥٣، ص مرجع سابق العريف   على   . د ،١٨١ص  

الحسن محمـد   . د  وما بعدها    ٢٣٦، ص   ٢١٠، بند   مرجع سابق  عبد التواب بهجت،     أحمد. ، د ٦٤ ص  
 .٢٢٣ص  مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . ، د وما بعدها٤٤٣، ص مرجع سابقمحمد سباق، 
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 إذا مـا     ذلك أن فترة الراحـة     تباعباإلويبدو للباحث أن الرأي الثاني هو األولى        
  يخضع خاللهـا   العامل كما أن    ،   تعتبر امتداًدا لوقت العمل    فإنهاقضيت في مكان العمل     

لسلطة وإشراف صاحب العمل، وقد كان على المشرع المصري أن يكتفي باشتراط أن             
أثناء العمل وليس أثناء تأدية العمل، وهو ما أخذ به المنظم السعودي ومـن              يقع الحادث   

 عمل فال يكون هنـاك مجـال        إصابة ثم تعد كل اإلصابات التي تحدث أثناء فترة العمل        
  . لالختالف مثلما حدث في الحالة الماثلة
ل  على اعتبار الحادث الواقع للعام     )٢(، والقضاء )١(وفى فرنسا يتفق كال من الفقه     

 حـاث   répas أو فترات تناول الوجبـات  période de repos الراحةأثناء فترات 
  .عمل 

وقوع الحادث خالل الساعات :  le temps du travail ويقصد بزمان العمل
المحددة للعمل، أي في الفترة الكائنة بين موعد بدء العمل وموعد انتهائه، ويتسع زمان              

ية السابقة على بداية العمل إذ قد يحتاج العامل لبعض          ليشمل الفترة التمهيد  ) وقت العمل (
  . تسلم أدوات العمل أو الوقت للقيام ببعض األعمال التمهيدية كتغير مالبسه

طر فيها  ضما يسمى بالفترة التكميلية التي ي     ليشمل  ) وقت العمل (كما يمتد زمان    
تـسليم   أو   لمالبـس  ا الرتـداء الوقت بعد انتهاء مواعيد العمل       التأخر بعض    إلىالعامل  

) التكميليـة  أو   التمهيديـة (أدوات العمل، فإذا تعرض العامل لحادث خالل هذه الفترات          
  .)٣( عمل وتغطى تأمينًياإصابة الناتجة عنه اإلصابةعتبر ت

وقد تقتضي طبيعة بعض األعمال ضرورة تواجد العامل في مكان العمل بصفة            
 تلحق العامل خالل وجودة بمكان      إصابة يأن  فإ ومن ثم    ،مستمرة مثل البواب والحارس   

 ثنـاء أ حتى ولو وقعت      عمل ناتجة عن حادث وقع أثناء تأدية العمل        إصابةالعمل تعتبر   
                                                 

(1) Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit., p.82. 
(2) Cass. Soc. 5-1-1995, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p.23.  

د محمود جمال الدين زكي، بحث في .أ وما بعدها، ١٥٣، ص مرجع سابقي إسماعيل،ثروت فتح. د )٣(
   وما بعدها٤٣ص ، ، مرجع سابق)ضمان أخطار المهنة، في القانون المصري، دراسة مقارنة(
  . وما بعدها١٥١، صمرجع سابقالعريف  على .د

الهواري، مرجـع   ق، مجموعة عصمت    ٥٠ لسنة   ١٧٨٧م، الطعن رقم    ١٤/٦/١٩٨١نقض مدني، جلسة    
  .٤٥٧سابق، الجزء الرابع،ص 

  .٧٩حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص . ، أ٥٥ سنة ٤٢١ و ٥٤ سنة ٧٤٦استئناف القاهرة، االستئنافين 
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 ذلك أن العامل طوال اليوم يكون خاضًعا إلشـراف ورقابـة صـاحب             نوم العامل فترة  
  . )١(العمل

ر نتيجـة    باعتبار الحادث الذي وقع لحارس العقا      الفرنسيةفقضت محكمة النقض    
  .)٢(حادث عمل،  على طلب مالك العقارح الكهرباء بناًء مصابيبإصالح قيامة

خارج مكـان    إلى   ويعتبر في حكم تأدية العامل للعمل التوجه أثناء مواعيد العمل         
 أثناء مغادرة العامل اإلصابة، مثل absence autorisé العمل بإذن من صاحب العمل

 في حالة مغادرة    اإلصابةن يكون اإلذن ضمنًيا، أما      حاجته، ويجوز أ   مكان العمل لقضاء  
 إليه، وهو ما يذهب     )٣( عمل إصابةمكان العمل دون إذن من صاحب العمل فإنها ال تعد           

  .)٤ ( والقضاء في فرنساالفقه
وقد قضت محكمة النقض المصرية باعتبار الحادث واقًعا أثناء العمل ولو وقع في             

  .)٥( يعمل بالفعل لمصلحة صاحب العمل العامل كانأن ماعات المحددة للعمل ماداغير الس

ويثور التساؤل أيًضا حول طبيعة الحوادث التي تقع للعامل المضرب فهل تعـد             
؟ وقبل التطرق ألراء الفقه فـي  ....ادث العمل أم ال تعد كذلكوتلك الحوادث من قبيل ح    

  . هذه الحالة، يجدر بنا تعريف اإلضراب
رفض جماعي ومدبر للعمـل، يظهـر قـصد         "سا بأنه   حيث عرفه الفقه في فرن    

  .)٦("العمال في التحلل مؤقتًا من شروط عقد العمل، وذلك لتأييد نجاح مطالبهم

                                                 
  . ١٨٢، مرجع سابق، ص التأمين االجتماعيد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون .أ )١(

  م٢٦/٢/١٩٥٧ ق، جلـسة     ١٢ سـنة    ٣٨٣م  ئناف رق استئناف اإلسكندرية، الدائرة الثانية المدنية، االست     
 .٨٦، مرجع سابق، حسن الفكهاني. أ

(2) Cass. Soc. 30-4-1997 n0 1874, Lefébvre F., Mémento pratique sociale,Op. cit., 
p.23. 

  . ٢٤٤، ص ٣٦٥، ص فقرة مرجع سابقحسام الدين كامل األهواني،  د.أ )٣(
(4) Dupeyroux , Sécurité sociale,10e éd,Op. cit., p.82. 
وقضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار الحادث الذي وقع لعامل إثناء ذهابه إلى مبنى البلدية بأذن مـن                 

  .حادث عمل، صاحب العمل
Cass. Soc. 28-9-1983, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, ,Op. cit., p. 24.   

ق، مجموعة عصمت الهواري، مرجـع      ٥٠ لسنة   ١٧٨٧ رقم   م، الطعن ١٤/٦/١٩٨١ نقض مدني، جلسة     )٥(
 .٤٥٧ص ، سابق، الجزء الرابع

(6) Roger LATOURERIE, Le droit francais de la grève, Sirey, Paris, 1972, P.266 
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امتناع العمال عن العمـل امتناًعـا إرادًيـا         "في حين عرفه الفقه في مصر بأنه        
  .)١(" لتحقيق مطالب مهنيةاًومدبر

االمتناع "في مصر اإلضراب بأنه ) طوارئ(وقد عرفت محكمة أمن الدولة العليا     
الجماعي المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط             

  .)٢("لالستجابة لمطالبهم
ويعتبر اإلضراب في جمهورية مصر العربية مشروًعا من الناحيـة القانونيـة            

بأن للعمال حـق    ) م١٢/٢٠٠٣( رقمالحالي  من قانون العمل    ) ١٩٢(حيث قررت المادة    
اإلضراب السلمي على أن يكون إعالنه وتنظيميه من خالل منظماتهم النقابية دفاًعا عن             

المقـررة  ة وذلك طبقًا للضوابط واإلجراءات      مصالحهم المهنية واالقتصادية واالجتماعي   
كما أن مصر كانت قد صادقت علـى االتفاقيـة الدوليـة للحقـوق               ،  )٣(في هذا القانون  

 التي أقرتها الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة فـي            )٤(دية واالجتماعية والثقافية  االقتصا
تتعهد الدول األطراف   "من هذه االتفاقية بأن     ) د/٨(م وقد جاء في المادة      ١٦/١٢/١٩٦٦

  : في العهد بكفالة ما يلي
  ". حق اإلضراب، شريطة أن يمارس وفقًا لقوانين البلد المعني") د(

                                                 
، دار النـصر    ) اآلثـار القانونيـة    -المشروعية(، اإلضراب في قانون العمل    ن عبد المحس  طد عبد الباس  . أ )١(

 كي، قانون العمل، الطبعـة الثالثـة      د محمود جمال الدين ز     .، أ ٢٩م، ص   ١٩٩٢لنشر، طبعة   للتوزيع وا 
 .  وما بعدها٨٠٤م، ص ١٩٨٣مطبعة جامعة القاهرة 

 ٤١٩م، في قضية النيابة العامـة رقـم         ١٦/٤/١٩٨٧الصادر في   ) طوارئ(حكم محكمة أمن الدولة العليا     )٢(
 ١٤م، ص   ١٩٨٧ يونيـو    ٨امين، العدد   درة عن نقابة المح    مجلة المحاماة الصا   ، األزبكية م،١٩٨٦لسنة  

 . حيث قضت بحق عمال السكك الحديدية في اإلضراب

  د نبيلـة إسـماعيل رسـالن       .أ: وللمزيد عن أساس حق اإلضراب وشروط وأثـار ممارسـته، راجـع            )٣(
 لـسنة   ١٢ القانون رقـم     أحكام أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق اإلضراب في ضوء          أحمدد مصطفى   .أ

 .م٢٠٠٣

والمنـشور فـي    م،  ١/١٠/١٩٨٧وتـاريخ   ) ٥٣٧( رقم   ةوقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربي       )٤(
م، بالموافقة على انضمام مـصر التفاقيـة        ١٩٨٢ أبريل ٨وتاريخ  ) ١٤( بعددها رقم    ،الجريدة الرسمية 

 . م٨/٤/١٩٦٧تاريخ م والتي صادقت عليها مصر ب١٩٦٦الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
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 ن حيث اعتبار الحادث الذي يقع للعامل المضرب حادث عمل         وقد انقسم الفقه م   
  : فريقين إلى عدم اعتباره كذلكأو 

Þëþa@ÕíŠÐÛa)التـأمين  يرى أن العامل المضرب ال يتمتـع بحمايـة قـانون              :)١
ن العامـل خـالل هـذه     خالل فترة اإلضراب حيث إ االجتماعي

ا فـي   الفترة يكون متوقفًا عن أداء العمل حتى ولو كان متواجـدً          
 وبذلك يخرج العامل المضرب عن سلطة صـاحب         ،مكان العمل 

ل وصاحب العمل   العمل وتبعيته والتي يشترط توافرها بين العام      
ألعمال قانون تأمين إصـابات      فيها الحادث    في اللحظة التي يقع   

 وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي والذي يعتبر أن العامـل            ،العمل
ترة اإلضراب وليس لصاحب    المضرب متوقف عن العمل خالل ف     

العمل أي سلطة عليه ومن ثم فإن الحادث الذي يقع للعامل خالل            
  .)٢(تلك الفترة ال يعد من قبيل حوادث العمل

                                                 
 ات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في التشريع    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  .أ )١(

   ٧٨٥، ص ٨٤٤، فقـرة  مرجـع سـابق   د محمد حلمي مـراد،    . وما بعدها، أ   ١٠٦٥مرجع سابق، ص    
   سـابق  مرجـع محمد حـسن قاسـم،      .  وما بعدها، د   ٢١٤، ص   مرجع سابق محمد حسين منصور،    . د

 خلف، تامين المسئولية من     يمحمد سعيد عبد النب   . ، د ١٥٣، ص مرجع سابق العريف   على   .، د ٢٢٤ص  
 شـوقي  أحمـد .  ومـا بعـدها، أ  ١١٩ص   م،١٩٨١إصابات العمل، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس      

  .٦٤ص ،مرجع سابق المليجي،
 ومتى ال   ، إشراف ورقابة صاحب العمل     القضائية التي توضح متى يعتبر العامل تحت       ألحكاموقد تعددت ا   )٢(

 Cass. Soc. No 1747 ( grève )                     :يعتبر كذلك
Cass. Soc. 4-10-1979, 
Cass. Soc. 11-7-1996, 
Cass. Soc. 29-5-1985, 
Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op.cit., P.23. 



 

 -١٣١-

 األحكام العامة حلادث العمل وحادث الطريق:الفصل األول:الباب الثاني

ïãbrÛa@ÕíŠÐÛa)القول بأن الحوادث التـي تلحـق        إلى   يذهب أنصار هذا االتجاه      : )١
بالعمال المضربين خالل فترة اإلضراب تعتبر من قبيل حـوادث         

 )في حدود الصور المشروعة   ( عمل ذلك ألن ممارسة اإلضراب    ال
 التي تلحق بـه     اإلصابةتعتبر حقًا للعامل ومن الطبيعي أن تكون        

 نشاط العامل وقـت      عمل، كما أن   إصابةأثناء ممارسة هذا الحق     
 تحسين شروط العمل    إلىهو إال نشاط مهني يهدف      ما   اإلضراب
  .وظروفه

                                                 
الوجيز في قـانون    ،  د السيد عيد نايل   . وما بعدها، أ   ٧٢٥، ص   مرجع سابق د عبد الباسط عبد المحسن،      . أ )١(

 . وما بعدها١٨٣، مرجع سابق، ص التأمين االجتماعي
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @
i@t…b§a@ÊìÓëÝàÈÛa@kj@ @

L'accident survenu à l'occasion du travail 
 أثناء العمل فإن ذلك ال يعني غياب الحماية القانونية، ذلك أن            اإلصابةإذا لم تقع    

تأمين إصابات العمل يمتد ليشمل الحادث الذي يقع بسبب العمل ولو وقع في غير مكان               
  . )١(وزمان العمل

 إلـى    إذا ثبت أن الحـادث الـذي أدى        ،مل قد وقعت بسبب الع    اإلصابةوتعتبر  
 lien de  ما كان ليقع لوال ارتباط العامل بالعمل فالبد من وجود عالقة سببيةاإلصابة

causalité   الفقـه   إليـه ، وهو ما يـذهب      )٢(رابطة موضوعية بين الحادث والعمل    أو 
 قيامةثناء   الحادث الذي وقع لعامل أ     باعتبار، وقضت محكمة النقض الفرنسية      )٣(الفرنسي
  .)٤( في حريق نشب في مكان العمل، حادث عملاإلنقاذبعمليات 
قـة وهـي   هذه العال charge de la preuve إثباتقع على عاتق العامل عبء وي

 ال تعـد    اإلصابة ت هذه العالقة فإن   ف، فإذا ما انت   )٥( المحاكم مسألة موضوعية تخضع لتقدير   

                                                 
 . ٢٤٦، ص ٣٧٠، فقرة مرجع سابقد حسام الدين كامل األهواني، .أ )١(

 أحكامدراسة في     إسماعيل، أحمدد محمد   . وما بعدها، أ   ٢١٣، ص   مرجع سابق محمد حسين منصور،    . د )٢(
ليلـى محمـد    . محمد حامـد الـصياد، أ     . ، أ ١٦٤ص،   اليمني، مرجع سابق   تأمينات االجتماعية القانون  

  .١٠ المذكرة التاسعة عشر، مرجع سابق، ص ،التأمينات االجتماعية مذكرات في الوزيري،
 م٢٩/٤/١٩٥٦جلسة  )  عمال كلي  ٥٥ سنة   ٧٥٩القضية رقم   ( الدائرة العاشرة ،  محكمة القاهرة االبتدائية  

  .٤٧ص ، مرجع سابق، لفكهانيحسن ا. أ
 م١٦/١/١٩٥٥جلـسة   )  عمال كلي  ٥٥ سنة   ٤٦٨القضية رقم   ( ةالدائرة التاسع ،  محكمة القاهرة االبتدائية  

 .٦٤ص ، مرجع سابق، حسن الفكهاني. أ
(3) Dupeyroux , Sécurité sociale,10e éd, Op. cit., p.81. 
(4) Cass. 21-12-1988 n0 4532, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p.24. 

   .٢٢٥، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . ، د١٥٤، ص مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، . د )٥(
 د جالل محمـد إبـراهيم     . أ:راجع،  هاإثباتوللمزيد عن مفهوم عالقة السببية بين الحادث والعمل وكيفية          

 .  وما بعدها٢٣٧، ص مرجع سابق
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وقوع الحادث، فإنه يكفـي أن يكـون         إلى   دت وإذا تعددت األسباب التي أ     ،)١( عمل إصابة
 اإلصابةالعمل أحد هذه األسباب فال يشترط أن يكون هو السبب الوحيد، وعلى ذلك تعتبر               

قتلـه فـي    رؤسائه و ناشئة عن حادث وقع بسبب العمل في حالة ما إذا تربص عامل ألحد              
  . )٢(عليهغير مكان وزمان العمل بسبب قرار أصدره الرئيس بتوقيع جزاء تأديبي 

أما إذا اقتصر دور العمل على مجرد تسهيل وقوع الحادث فإنه ال يعد حـادث               
بلد آخر وفي أثناء وجـوده بهـا         إلى    العامل في مهمة   صاحب العمل وفد  أ كما لو    ،عمل

 بينه وبين شخص آخر مشاجرة ترتب       تتوجه لمشاهدة إحدى المباريات الرياضية وحدث     
ذلك أنه ال يكفـي أن      ،  )٣( تغطى بتأمين إصابات العمل     ال اإلصابةعليها إصابته فإن هذه     

  .)٤(يكون الحادث قد وقع بمناسبة العمل بل البد أن يقع بسبب العمل
م، بعدم اعتبـار وفـاة      ٢١/٧/٢٠٠١وقضت محكمة النقض الفرنسية في تاريخ       

 على أثر اختنـاق بالغرفـة        ليالً  وتوفي ،  باريسإلى  العامل الذي أوفد إلى مهمة عمل       
فندقية التي كان يقيم بها حادث عمل، لكون أن الحادث قـد وقـع والعامـل متمتـع                  ال

  .)٥(باستقاللية كاملة
                                                 

      محكمة النقض المصرية إلى أنه من الثابت أن العامل قد غرق في البحـر أثنـاء رحلـة            وفي هذا تذهب   )١(
 قام بها خالل إجازته السنوية مع فريق الجوالة بالشركة، مما تنقضي معـه              -االشتراك فيها اختياري   -

  . ل عمإصابةعالقة السببية بين الحادث والعمل، أي أن هذا الحادث الذي أودى بحياته ال يعتبر 
ق، مجموعة عصمت الهواري، مرجع      ٥٠ لسنة   ١٧٨٧م، الطعن رقم    ١٤/٦/١٩٨١نقض مدني، جلسة    
 .٤٥٧ص  سابق، الجزء الرابع،

   ومـا بعـدها    ١٨٤، مرجـع سـابق، ص       التـأمين االجتمـاعي   د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون        .أ )٢(
 .٦٤ص  ،ع سابقمرج شوقي المليجي،أحمد. ، أ٢٢٩ص ، مرجع سابقكامل الحلواني، . د

 .  وما بعدها٢١٨، ص مرجع سابقد السيد محمد السيد عمران، .أ )٣(
وخالفًا لحالة الحادث الذي يقع أثناء العمل والتي يفترض فيها المشرع وجود عالقة السببية بين الحـادث                  )٤(

  . والعمل في جميع الحاالت التي تقع أثناء العمل
 إثبـات ها عن طريق    إثباتع بسبب العمل غير مفترضه بل البد من         فإن عالقة السببية في الحادث الذي يق      
  . أن العمل هو السبب في وقوع الحادث

التأمينـات  ونود أن نشير إلى أنه من بين التوصيات التي ذهب إليها بعض المـشاركون فـي مـؤتمر                   
ــة ــأمول االجتماعي ــع والم ــين الواق ــرة  ،م٢٠٠٢ ب ــر، الفت ــة األزه ــي جامع ــد ف ــذي عق    وال

  وذلـك باسـتبدال عبـارة       العمـل  إصـابة هي تعديل معنى وضوابط     ،  م٢٠٠٢ كتوبر أ ١٥لىإ ١٣من  
 . " بمناسبة العملاإلصابة" لتكون " بسبب العملاإلصابة"

 :  انظر حكم محكمة النقض على شبكة االنترنت)٥(
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_no_1160.
html . 
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ïãbrÛa@szj½a@ @
ÕíŠİÛa@t…by@òîçbß)١(@ @

áîÔmë@†îè·@Z@ @
إيـابهم مـن     أو   نظًرا لكثرة عدد الحوادث التي يتعرض لها العمال أثناء ذهابهم         

 إلى  لعمالل السعودي ليبسط حمايته     يرهقد تدخل المشرع المصري وكذا نظ     العمل ف وإلى  
ق التي يتعـرض     إصابات العمل لحوادث الطر    تأمينأقصى درجة ممكنة وذلك بشمول      

  . لها العامل في طريقه من والى العمل
وبناء على ما سبق سنتناول بالدراسة تحديد المقـصود بحـادث الطريـق فـي               

 يتطلبها المـشرع العتبـار      يالتشريع المصري والنظام السعودي مع بيان الشروط الت       
بيان المقصود بعوارض الطريـق وأثرهـا علـى          إلى    حادث طريق، ثم نعرج    الحادث

 الـذي اسـتند     يالحماية القانونية لحادث الطريق، كما يجدر بنا توضيح األساس القانون         
  . التأمينية للعامل في حال تعرضه لحادث طريق المشرع لمد الحماية عليه

ثالثة مطالـب علـى      إلى   سم دراستنا لهذا المبحث    ما تقدم نق   ىوعلى هد 
  : النحو اآلتي

  .  أساس الحماية القانونية لحادث الطريق:المطلب األول

  .  تحديد المقصود بحادث الطريق:المطلب الثاني

  . عوارض الطريق :المطلب الثالث

                                                 
 ولقد كان أول تدخل من قبل المشرع المصري لتغطية حوادث الطريق بالحماية التأمينية بمقتضى القانون )١(

م ١٩٥٩ لسنة ٩٢حله القانون رقم والذي لم يطبق طويالً وحل م) ب/١مادة ( م١٩٥٩ لسنة ٢٠٢رقم 
 .٢٥٢، ص مرجع سابقجالل محمد إبراهيم، . د ،)ج/١مادة ( لينص على ذات الحكم 
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Þëþa@kÜİ½a@ @
ÕíŠİÛa@t…b§@òîãìãbÔÛa@òíbà§a@bc@ @

 من المخاطر التي يغطيها تأمين إصابات العمـل إال          ن حادث الطريق يعد   اك إذا
أنه في الواقع يتمتع بقدر من االستقاللية عن حادث العمل هذا االستقالل هو الذي أسبغ               
على حادث الطريق نظرة خاصة من قبل الفقه، مما جعل التساؤل يثور حـول أسـاس                

  . )١(الحماية القانونية لحادث الطريق
لك إلى اتجاهين أولهما يرى أن أساس الحماية هي اإلرادة          وقد انقسم الفقه بشأن ذ    

  . الصريحة للمشرع، وثانيهما يرى أن رابطة التبعية هي أساس الحماية
  . ونتناول فيما يلي كل رأي على حدة

Þëþa@ðcŠÛa@Zòíbà§a@bc@ïç@ò°Š–Ûa@ÊŠ’½a@ñ…a‰g@Z@ @
د متى يعتبر الحـادث    طبقًا لهذا الرأي فإن إرادة المشرع الصريحة هي التي تحد         

حادث طريق ومتى ال يعتبر كذلك، فالمشرع بإرادته فقط هو الذي قرر باعتبار حوادث              
الطريق من قبيل حوادث العمل ويعود ذلك العتبارات إنسانية محضة أهمها كما يـذهب    

   .)٢(البعض هو انتشار حوادث السيارات بصورة مفزعة
ر فكرة التبعيـة كمعيـار ألسـاس        ويشن أنصار هذا االتجاه هجوًما على أنصا      

ن عالقة التبعية هذه ال يمكن اعتبارها أساًسا للحماية ودليل ذلك            حيث إ  ،الحماية القانونية 
أن العامل وفي أثناء طريقه من وإلى العمل ال يكون خاضًعا بأي صورة مـن الـصور              

                                                 
يعتبر حادث الطريق من قبل األخطار المهنية التي لم ينص عليها في قوانين بعض الدول إال في اآلونـة                    )١(

 جعل حوادث السيارات تـزداد بمعـدالت        األخيرة ويعود ذلك إلى ما أدى إليه تطور الحياة وتعقدها مما          
  . كبيرة

د محمد لبيب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات العمل لحـوادث الطريـق، مجلـة العلـوم القانونيـة                   .أ
م، ص  ١٩٦٩جامعة عين شمس، السنة الحادية عشر، العدد الثـاني، يوليـو          -واالقتصادية، كلية الحقوق  

٦٤٩.  

 نيـة للعامـل، منـشاة المعـارف       ض الطريق على الحماية القانو    ثر عوار  أبو عمرو، أ   أحمدمصطفى  .  د )٢(
 .  وما بعدها٣٥ص ، م٢٠٠٨طبعة  ،اإلسكندرية
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ـ             ،لسلطة صاحب العمل   ي  كما أن أساس سلوك الطريق الطبيعي للعمل ال يجد سـنده ف
  . التأمين االجتماعي وإنما في إرادة المشرع متمثلة في قانون ،عالقة العمل

ïãbrÛa@ðcŠÛa@Zòíbà§a@bc@òîÈjnÛa@òİia‰Z@@ @
يذهب أنصار هذا االتجاه إلى اعتبار أن رابطة التبعية بين العامـل وصـاحب              

ريـق  ا المشرع على حوادث الط    هافاألساس للحماية القانونية التي أض    العمل تعتبر هي    
  .  التي تقرر للعامل المصاب الحماية التأمينية من هذه الحوادثفهي

ن العامل مرتبط بعالقة عمل مع صاحب العمل فإنـه يكـون خاضـًعا              حيث إ و
 من مغادرة منزلة ذهاًبا إلى جهـة العمـل          اً وذلك بدء  ،إلشراف وسلطة صاحب العمل   

  . )١(وطوال الطريق المؤدى للعمل، وكذلك في الحالة العكسية
 ومنطقه  حججه أن االتجاه األول هو األولى باإلتباع نظًرا لسالمة           للباحث يبدوو

القانوني، ومع ذلك فإن ما ذهب إليه أنصار االتجاه الثاني قد يصح في الحوادث التـي                
تقع للمؤمن عليه أثناء تنقالته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صـاحب العمـل                 

   .)٢(السعودي صراحةوالتي نص عليها المنظم 
وتجدر اإلشارة إلى أن معيار التفرقة بين حادث العمل وحادث الطريق فـي أن              
األول يقع أثناء الفترة التي يخضع فيها العامل إلشراف وسلطة صاحب العمل بعكـس              

 ال، و )٣(هناك عالقة تبعية بين العامـل وصـاحب العمـل           حيث ال توجد   حادث الطريق 
فيما يتعلق بالعمال الذين ال يكون لهم مقر عمل ثابت كالمندوبين           ثر لهذه التفرقة    تظهر أ 

 بل يعتبر كل حادث يقع لهم في الطريق مـن           ،فإنه ال يتصور بالنسبة لهم حادث طريق      
  . )٤(قبيل حوادث العمل

                                                 
  . وما بعدها٢٣٦ص ،مرجع سابق محمد محرز، أحمد. د)١(
 .  السعوديالتأمينات االجتماعيةمن نظام ) ٢٧/١(المادة  )٢(

سـواًء بالنـسبة    ،  لعمـل وحـوادث الطريـق     ويقيم المشرع الفرنسي أهمية كبيرة للتفرقة بين حوادث ا         )٣(
  :وللمزيد راجـع   داءات التي يحصل عليها العامل،     أو بالنسبة لأل   صاحب العمل  يدفعها   لالشتراكات التي 

  .وما بعدها٦٥٠مين إصابات العمل لحوادث الطريق،مرجع سابق،صمدى تغطية تأد محمد لبيب شنب،.أ
Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit., p. 84. 

  المذكرة التاسعة عـشر    ،التأمينات االجتماعية  في مذكرات   ليلى محمد الوزيري،  . محمد حامد الصياد أ   . أ )٤(
 . ١١مرجع سابق، ص 
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @
ÕíŠİÛa@t…b¡@…ì–Ô½a@†í†¤@ @

áîÔmë@†îè·@Z@ @
ـ /٥( قررت المادة  رقـم   المـصري    مـاعي التـأمين االجت   مـن قـانون      )هـ

 العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خالل فترة         إصابةبأنه يعتبر في حكم     ،  )م٧٩/١٩٧٥(
 أو  اإليـاب دون توقـف     أو   عودته منه بشرط أن يكون الذهاب      أو   ذهابه لمباشرة عمله  

  . )١(انحراف عن الطريق الطبيعي أو تخلف
 بأنه يعد فـي     السعودي التأمينات االجتماعية من نظام   ) ٢٧/١(كما قررت المادة    

محـل عملـه     إلـى    حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه      كل   العمل   إصابةحكم  
 أو   عـادة طعامـه    هالمكان الذي يتناول في    إلى   أثناء طريقة من محل عمله     أو   وبالعكس

  . )٢(تأدية صالته وبالعكس

                                                 
بـأن  ) د/١( م حيث قررت الفقرة األخيرة من المادة    ٦٣/١٩٦٤وهو ذات التعريف الوارد في القانون رقم         )١(

ؤمن عليه خالل فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه بـشرط            كل حادث يقع للم   "يعتبر حادث الطريق    
  ". أن يكون الذهاب أو اإلياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي

 ٢٠٢ولم يتدخل المشرع المصري لتغطية حوادث الطريق بالحماية التأمينية إال بمقتضى القـانون رقـم                
 لهذا القانون بالنص على اعتبار حادث الطريق من قبيل حوادث           م، وتواترت القوانين التالية   ١٩٥٨لسنة  

  ). م٧٩/١٩٧٥( الحالي رقم التأمين االجتماعيالعمل والتي كان آخرها قانون 
 ث الطريـق  م فلم يكن المشرع المصري ينص صراحة على مد المظلة التأمينية لحاد           ١٩٥٨أما قبل عام    

 ومـا   ٦٤٩العمل لحوادث الطريق، مرجع سـابق،ص     د محمد لبيب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات         .أ
 .بعدها

 الملغي والـصادر بموجـب      – التأمينات االجتماعية  نظام   ه ويختلف هذا التعريف عن التعريف الذي أورد       )٢(
 حيـث قـررت المـادة       م،١٦/١١/١٩٦٩، الموافق   هـ٦/٩/١٣٨٩ وتاريخ   ٢٤/المرسوم الملكي رقم م   

 التي تحدث للمؤمن عليه أثناء طريقه من مسكنه إلى محل           صابةاإل  عمل، إصابةه تعتبر   منه بأن ) ٢٧/١(
عمله وبالعكس أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه وبـالعكس علـى                   
شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه أو لم يتوقف خالل مروره فيه لغرض تمليـه عليـه                    

 . حة ال تمت لعمله بصلةمصلحته الشخصية أو مصل
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التأمينـات  وقد أدخل المشرع الفرنسي حوادث الطريـق فـي نطـاق قـانون              
م ١٩٤٦ أكتـوبر    ٣٠الصادر فـي     ٢٤٢٦/٤٦ رقم    وذلك بمقتضى القانون   تماعيةاالج

يعتبر حادث عمل الحادث الـذي      " من هذا القانون على أنه       ٤١٥/١حيث قررت المادة    
  : يقع للعامل خالل طريق الذهاب والعودة بين

 ثـانوي ال همـسكن  أو ، la résidence principale مـسكنه الرئيـسي     - أ
résidence secondaireأي  أو  يتصف بقدر معين من االستقرار والذى
  . مكان العملالى  ألسباب عائلية ومعتادة بصفة لمكان آخر يتردد عليه العام

بصفة عامة المكان الذي يتناول      أو   )المقصف(المطعم   إلى مكان العمل من    -  ب
  .  طعامه- عادة -فيه العامل

 أو   فـي الطريـق     هذه المادة بشرط أال يكون قد حصل توقـف         أحكامق  نطبتو
ه مصلحة شخصية أجنبية عن الحاجات األساسية للحياة الجارية         انحراف عنه لباعث تملي   

  . )١( "ومستقلة عن العمل
  
  
  

                                                 
مـن  ) ٢٧(، بموجب المـادة رقـم     )٤١١/٢( وقد تعدل رقم هذه المادة دون أن يتعدل نصها ليصبح رقمها           )١(

  :وتنص على، م٢٠٠١ يوليو١٧والصادر في ، م٢٠٠١ لسنة ٦٢٤القانون رقم 
" ….. l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le 

trajet d'aller et de retour, entre :  
1) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de 

stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour 
des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le 
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un 
covoiturage régulier ;  

2) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le 
lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le 
parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt 
personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou 
indépendant de l'emploi.", Publié sur le site d'internet: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0BD79745DF145B3
B5DB81F17D028F30F.tpdjo06v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006156122
&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100103 . 
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 اإلصـابة  أنه يشترط العتبـار      ل استعراض النصوص القانونية يتبين    ومن خال 

يق طرال الحادث في  يقع   أن :ثانياً ،)١( نتيجة حادث  اإلصابة أن تكون    :أوال حادث طريق 
 تحديده، ومـا هـو المقـصود        ، فما هو مفهوم طريق العمل وكيف يمكن       لللعم الطبيعي

  ؟ ....بالطريق الطبيعي
  : فرعين إلى وعلى ضوء ما سبق نقسم دراستنا لهذا المطلب

  .  مفهوم طريق العمل:الفرع األول

  .  المقصود بالطريق الطبيعي للعمل:الفرع الثاني

                                                 
 راجعة إلى حادث نحيـل إلـى مـا سـبق دراسـته              اإلصابة وبالنسبة للشرط المتعلق بوجوب أن تكون        )١(

  .  وما بعدها من هذه الدراسة١١٣ر ص  مجال حوادث العمل،انظبخصوص تحديد المقصود بالحادث في
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @
ÕíŠ@âìèÐßÝàÈÛa@@ @

Trajet du travail 
 المـصري رقـم     التأمين االجتمـاعي  من قانون   ) هـ/٥(يتضح من نص المادة     

ن طريق العمل يتحدد بمعيار زمني فقط، فالمشرع لم يحدد سوى نقطة            بأ) م٧٩/١٩٧٥(
 إلى  واحدة للطريق وهي جهة العمل دون تحديد للنقطة األخرى التي يتوجه منها العامل            

  . ي يقصدها عند عودته من العملالت أو مكان عمله
قع للعامل أثناء   المصري إذن يكتفي العتبار الحادث حادث طريق أن ي        فالمشرع  

أثناء عودته منه بصرف النظر عن الجهة التـي يقـصدها عنـد              أو   العمل إلى   توجهه
العمل، فالعبرة بوقوع الحـادث خـالل        إلى   الجهة التي يتجه منها    أو   خروجه من العمل  

  . )١(عائًدا منهأو  مكان العمل إلى زمنية التي يكون فيها العامل متجًهاالفترة ال
 le parcours d'aller وإذا كان من السهولة بمكان تحديد نهاية طريق الذهاب

العمل أًيا كانت النقطة التي انطلق منها العامل فهو ينتهي بمكان العمل، فإنـه مـن                إلى  
 من العمـل، ففـي أي   le parcours de retour الصعب تحديد نهاية طريق العودة

  .؟......مكان ينتهي هذا الطريق؟ خاصة أن المشرع لم يحدد مكانًا لنهاية هذا الطريق
 حالة العـودة     أن طريق العودة ينتهي بتمام     إلى )٢(يذهب الرأي الراجح في الفقه    

ـ             من العمل    ك بصرف النظر عن المكان الذي يذهب إليه العامل، ويجب أن يتبع في ذل
 إلى معياًرا مرنًا يختلف بحسب كل حالة على حدة، فلو انصرف العامل من العمل متجًها            

 السينما مثال فإنه بدخوله السينما تنتهي رحلة العودة من العمل، أما عودته من الـسينما              
                                                 

د محمد لبيب شنب، مدى تغطيـة  .، أ٢٦٦، ص  ٤٠٢، فقرة   مرجع سابق د حسام الدين كامل األهواني،      .أ )١(
  . وما بعدها٦٧١ص تأمين إصابات العمل لحوادث الطريق، مرجع سابق،

ـ .  د ،ويشترط أن يكون الوقت المستغرق هو الوقت المتناسب مع قطع الطريق للوصـول               د سـعيد  محم
 .١٤٢ص  ،مرجع سابق خلف، يعبد النب

د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون       .أ ذات االشارة السابقة،  ،  مرجع سابق د حسام الدين كامل األهواني،      .أ )٢(
 ومـا   ١٨٥، ص   مرجع سـابق  ثروت فتحي إسماعيل،    . د،   ٢٠١التأمين االجتماعي، مرجع سابق، ص    

 . بعدها
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 ومن ثم فإن الحـادث      ،منزله فهي تتعلق برحلة العودة من السينما وليس من العمل         إلى  
 وبالتـالي ال  ،المنزل ال يعتبر حادث طريق     إلى   في الطريق من السينما   الذي يقع للعامل    

العـودة مـن     أو   يغطي تأمينًا وذلك على أساس أن الحادث يجب أن يقع أثناء الـذهاب            
  . مباشرة العمل

أن المعيار الزمني الذي أخذ به المشرع المصري لتحديد          إلى   ويذهب بعض الفقه  
حمايـة هـذا     إلى   ادث طريق العمل فهو سيؤدي    طريق العمل من شأنه توسيع فكرة حو      

 كـان المكـان   وآيا، عمله  إلى الطريق أًيا كان المكان الذي بدأ منه العامل رحلته ذهاًبا        
فإن الحادث الذي يقع له خـالل فتـرة         الذي توجه إليه العامل بعد انتهاء عمله وبالتالي         

  .)١(اة تأمينًياعودته منه يعتبر من حوادث الطرق المغط أو عمله إلى ذهابه
 السعودي بمعيـار مكـاني      التأمينات االجتماعية يتحدد طريق العمل وفقا لنظام      و

وزماني، حيث يقع هذا الطريق دائًما بين نقطتين إحداهما مكان العمل واألخـرى هـي               
  . )٢(المسكن أو المكان الذي يتناول فيه العامل عادة طعامه أو تأدية صالته

                                                 
التأمينات  قانون   أحكام إسماعيل،دراسة في    أحمدد محمد   .، أ ٢٤٠، ص   مرجع سابق م،  محمد حسن قاس  . د )١(

  .ا وما بعده١٦٥ص،  اليمني، مرجع سابقاالجتماعية
ويذهب جانب من الفقه أنه من غير المقبول أن تؤخذ فكرة الطريق بمفهوم زماني فالطريق مسافة بـين                  

 مالزمة له بطبيعتـه    المكان بصدد الطريق هي فكرة       نقطتين ومن ثم البد وأن تؤخذ بمفهوم مكاني ففكرة        
 ليـنص   التأمين االجتماعي من قانون   ) هـ/٥(ويدعو أنصار هذا االتجاه المشرع إلى تعديل نص المادة          

فيه بوضوح على الجهة المقابلة لمكان العمل وأن يعتد بموطن العامل كجهة مقابلة لمكان العمل لما لهذا                 
  . المكان من مفهوم واقعي

   ذهب إليه أنصار هذا الـرأي، راجـع  للمزيد عن مبررات ومزايا التحديد المكاني لطريق العمل وفقًا لما    
 مرجـع سـابق    عجيز،   أحمدمحمد محمد   . وما بعدها،د  ٢٥٤، ص   مرجع سابق د جالل محمد إبراهيم،     .أ

 . وما بعدها٣٣٣ص 
كـل حـادث يقـع       - حادث عمل    –  باعتبار التأمينات االجتماعية من نظام   ) ٢٧/١(حيث قررت المادة     )٢(

 أو أثناء طريقه من محل عمله إلـى المكـان           ،للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس        
  . الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صالته وبالعكس

ر الـصاد م،  ٢٨/٤/٢٠٠١هـ، الموافق   ٤/٢/١٤٢٢وتاريخ  ) ١(الفني رقم   من التعميم   : وطبقًا للبند أوالً  
عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشأن تحديد مفهوم حادث الطريق المشمول بالحماية التأمينيـة              

  . من النظام) ٢٧(في ضوء نص المادة 
  : فإنه يدخل في مفهوم السكن الصور اآلتية

  . المسكن المعتاد للمشترك ولو كان متعدًدا -١
) خوات أو ممن لهم صلة قرابة أو نسب مع المـشترك          األب أو األم، أو األخوة أو األ      (مسكن العائلة    -٢

 . سواء كان هذا المسكن داخل أو خارج المدينة التي بها مقر عمله
 قد توسع في مفهـوم المـسكن ولـم          - وحسنًا ما فعل   –ويتضح من خالل ما سبق أن المنظم السعودي         

 . يقصر هذا المفهوم على المسكن الدائم
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 بحيث البد من    أيضا قًا للنظام السعودي بمعيار زمني    يتحدد طريق العمل وف   كما  
  . )١(أن يقع الحادث خالل الفترة الزمنية المناسبة للذهاب إلى العمل أو العودة منه

وبذلك فإن المنظم السعودي سار على نهج المشرع الفرنسي والذي حـدد هـو              
 المـسكن   ة وبين مكان العمل من ناحي   مكاني يقع بين    زماني و أيًضا طريق العمل بمعيار     

أو  motifs familiales األصلي أو الثانوي أو المكان الذي يتردد عليه ألسباب عائلية
وفقًـا  ( يشترط حتى يستفيد العامل      ، و )٢(ل فيه طعامه من ناحية أخرى     المكان الذي يتناو  
من الحماية التأمينية لحوادث الطرق أن يكون الغرض مـن اجتيـاز            ) للقانون الفرنسي 

طريق العمل هو أداء العمل المتفق عليه وهو ما ذهبت إليـه محكمـة الـنقض                العامل ل 
  . )٣(الفرنسية صراحة

ضل مـن   ومن جانبنا نرى أن موقف المشرع المصري في هذا الشأن قد كان أف            
ن تحديد طريق العمل بمعيار زمني فقط من شأنه توسيع          موقف المنظم السعودي، حيث إ    
التأمين عليهم وهو ما يعتبر من األهداف الرئيسية لقانون         نطاق الحماية التأمينية للمؤمن     

 كمـا فعـل     - وزماني   ، وفي المقابل فإن تحديد طريق العمل بمعيار مكاني        االجتماعي
 عمـل أثنـاء     صابة المشترك الذي قد يتعرض إل      سيؤدي إلى حرمان   -المنظم السعودي 

ام من الحماية التأمينية    توجهه من عمله إلى نقطة أخرى لم يحددها النص الوارد في النظ           
كأن يذهب العامل بعد خروجه من عمله إلى مقر سكن أحد أصدقائه لزيارته أو لحضور               

  . مناسبة اجتماعية

                                                 
ن ذات التعميم الفني المشار إليه بأن تكون أوقات الذهاب إلى العمل والعودة منه              حيث يشترط البند ثانًيا م     )١(

متناسبة مع مواعيد العمل ذاته بداية ونهاية، فإذا وقع الحادث للمشترك قبل بدء العمل بوقـت طويـل ال                   
يـل  يحتاجه الشخص المعتاد عادة للوصول إلى مكان العمل أو وقع الحادث بعد انتهاء العمل بوقـت طو                

 .  عملإصابةيزيد عن الوقت المعتاد فإن الحادث ال يعتبر 
(2) Dupeyroux , Sécurité sociale,10e éd Op. cit., p.83 et 84. 

كل مكان يتخذه الشخص سكنًا له بشرط أن يتـصف          "وعّرفت محكمة النقض الفرنسية محل اإلقامة بأنه        
 "caractère de stabilité   بالمكان المعتاد لإلقامةفمحل اإلقامة يتحدد في مفهومه القانونيباالستقرار، 

Cass. Soc. N.o 763, 31-3-1981, Lefébvre F. 
(3) Cass. Soc. N.o 2651 28-6-1989, Ibid., Mémento pratique sociale, Op. cit., p.24 
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @
ïÈîjİÛa@ÕíŠİÛbi@…ì–Ô½aÝàÈÜÛ@)١(@  

Parcours normal 
 متجًها   التي يغادر فيها العامل باب منزله      يعتبر الحادث حادث طريق منذ اللحظة     

يعتبـر حـادث طريـق       ، فالحادث الذي يقع في المصعد أو في حديقة العمارة         )٢(لعملل
 exécution du contrat شريطة أن تكون المغادرة بقصد الذهاب لمباشـرة العمـل  

ذلك أنه في هذه الحالة األخيـرة   intérêt personnelوليس لتحقيق غرض شخصي 
  . )٣(طريقفإن الحادث الذي يقع ال يعتبر من قبيل حوادث ال

ويشترط المشرع المصري وكذا نظيره السعودي العتبار الحادث حادث طريق          
  . )٤(أن يكون العامل قد سلك الطريق الطبيعي للعمل

                                                 
 وما  ١٤٣،ص  قمرجع ساب  خلف،   يمحمد سعيد عبد النب   . د:  للمزيد عن تعريفات الطريق الطبيعي، راجع      )١(

  .مفهوم الطريق الطبيعي بعدها، حيث سرد سيادته كافة اآلراء التي قيلت في
خالد على محمد الزومط، التامين ضد إصابات       .  وما بعدها، أ   ٢٢٩ص  ،  مرجع سابق كامل الحلواني،   .  د )٢(

 معهـد   ، رسالة ماجـستير   )دراسة مقارنة (نيالعمل وأمراض المهنة في قانون الضمان االجتماعي األرد       
 . ١١٣ص ، م،٢٠٠٤البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 

د السيد عيد نايـل، الـوجيز فـي    .،أ٢٦٩، ص ٤٠٥، فقرة مرجع سابق د حسام الدين كامل األهواني،      .أ )٣(
د محمد لبيب شنب، مدى تغطية تـأمين        . وما بعدها، أ   ١٩٩، مرجع سابق، ص     التأمين االجتماعي قانون  

 .٦٧٩ص عمل لحوادث الطريق، مرجع سابق،إصابات ال

  : Dupeyrouxوهو ما يذهب إليه الفقيه الفرنسي 
" Le trajet doit être lié à l'exécution du travail. Ne sont pas considérés comme 

accidents du trajet, mais comme accients de droit commun, les trajets accomplis 
pour aller et revenir du lieu de travail, mais qui n'ont pas 'eté motiviés par 
l'exécution du travail: par example, trajets pour recevoir le salaire, pour accompli 
rune formalité, pour assister à une réunion de grévistes, pour réprondre à une 
convocation de la Caisse de Sécurité sociale,etc."  
Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit., p. 84. 

من التعميم الفنـي    ) ثانًيا( والبند   ،)م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم    التأمين االجتماعي من قانون   ) هـ/٥(مادة   )٤(
نـات  الصادر من المؤسـسة العامـة للتأمي      م،  ٢٨/٤/٢٠٠١هـ، الموافق   ٤/٢/١٤٢٢وتاريخ  ) ١( قمر

 . االجتماعية في المملكة العربية السعودية
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 من باب   يبدأ الطريق الذي    بأنهويذهب الفقه الفرنسي في تحديد الطريق الطبيعي        
  ي للمنـشأة ، وينتهي عند البـاب الخـارج  la porte de l'habitation سكن العامل

la porte extérieure)١(.  
  . ويتحدد هذا الطريق من حيث المكان ومن حيث الزمان في نفس الوقت

 ال تثور صعوبة في تحديد الطريق الطبيعي إذا لم يكن هناك            –فمن حيث المكان    
سوى طريق واحد للذهاب أو العودة من مكان العمل، ففي هذه الحالة يتعين على العامل               

الطريق في ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه، ويعتبر هذا الطريـق طبيعًيـا             اجتياز هذا   
  . )٢(مهما كان طوله ومهما كانت األخطار المالزمة له

وتثور مشكلة تحديد الطريق الطبيعي في حالة وجود عدة طرق تؤدي إلى مكان             
  : العمل، وقد انقسم الفقه في ذلك إلى رأيين

Þëþa@ðcŠÛa)لمعيار الذي يجب أن يعـول عليـه فـي تحديـد            يذهب إلى أن ا     :)٣
الطريق الطبيعي هو المعيار الموضوعي، بحيث يمكن القول أن         
الطريق الطبيعي هو الطريق الذي يسلكه الرجل العادي للـذهاب          

 وجد في نفس الظروف التي وجـد        لمباشرة عمله والعودة منه لو    
  .  العامل المصابفيها

لعادي ويتوقف ذلك على عدة عوامل تؤثر        ا فالعبرة إذن بمعرفة سلوك الشخص    
وهي طول الطريق ومدى خطورته بحيث يتحدد الطريق الطبيعـي بأنـه             ،في االختيار 

أقصر الطرق المؤدية إلى مكان العمل وأكثرها سهولة وسرعة وأقلها خطـورة، فـإذا              
توافرت هذه الصفات في طريق من الطرق المتعددة كان هو الطريق الطبيعي بحيث إذا              

  . م يسلكه العامل وسلك طريقًا آخر فإنه ال يعتبر على الطريق الطبيعيل

                                                 
(1) Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit., p. 83 . 

  .  وما بعدها١٨٣، ص مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، . د )٢(
 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس       البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد. د. أ )٣(

التأمينـات   قـانون    أحكـام دراسة فـي      إسماعيل، أحمدد محمد   .أ، وما بعدها  ١٢٤١سابق، ص   مرجع  
د محمد لبيب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات        .وما بعدها، أ  ١٦٦ص  ،   اليمني، مرجع سابق   االجتماعية

  . ٢٤٢ص ،مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . د وما بعدها، ٦٨٢العمل لحوادث الطريق، مرجع سابق،ص
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  فان مسألة  على أن الصفات السابقة قد ال تتوافر في طريق واحد وفي هذه الحالة            
 Juge  تعتبر من المسائل التي يختص بتقديرها قاضي الموضوعتحديد الطريق الطبيعي

du fondsلطرق خطورة هـو  اا ما يعتبر أقل  ولكن غالًب،)١( حسب الحالة المعروضة
ـ    ال الطريق الطبيعي ولو كان أطولها كما أن أكثر الطرق خطورة          و الطريـق    يعتبر ه

  .)٢(الطبيعي ولو كان أقصرها

 بأن الطريق الطبيعي هو الطريق األقصر       Dupeyroux يه الفرنسي ويذهب الفق 
le plus court)مل اختيار الطريق  محكمة النقض الفرنسية بأن من حق العاقضت، و)٣

 un trajet le plus long mais plus. األطول إذا كان هـو الطريـق األسـهل   
facile)٤(.  

ïãbrÛa@ðcŠÛa)ويذهب أنصار هذا الرأي إلى األخذ بالمعيار الشخصي والمعيار            :)٥
 بحيث ينظر إلى ظروف كـل      )المعيار المختلط ( الموضوعي مًعا 

بحث عـن مـسلك الرجـل       عامل على حده فال يجب االكتفاء بال      
ية للعامل مـن     الشخص االعتداد بالظروف المعتاد، بل يجب أيًضا     

 ازدحام المـرور أو خـشيته مـن أن          حيث تحمله االنتظار عند   
يطرق سبالً غير مطروقة، فـالطريق الطبيعـي هـو الطريـق            

  . المناسب في ظل الظروف الموضوعية والشخصية المختلفة
ن العمل وبين المكان الذي يقصده العامل ذهاًبا    وإذا تعددت الطرق التي توصل بي     

وإياًبا وكانت كلها طرق طبيعية فيكون للعامل عندئذ أن يختار أي منها ويعتبر اختيـاره               

                                                 
 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  . أ )١(

 .  وما بعدها١٢٤٣مرجع سابق، ص 

  .٣١ص ،مرجع سابق الهاللي، زعبد العزي. وما بعدها،أ٢٩١،ص مرجع سابق محمد محرز،أحمد. د)٢(
(3) Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit., p. 84. 
(4) Cass. Soc. N.o 417, 4-2-1987, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., 

p.24. 
د السيد عيد نايـل، الـوجيز فـي    .،أ٢٧٠، ص ٤٠٦، فقرة مرجع سابق د حسام الدين كامل األهواني،      .أ )٥(

 .  وما بعدها٢٠٢، مرجع سابق، ص التأمين االجتماعيقانون 
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 غيـر   آخر سلوكًا للطريق الطبيعي حتى ولو كان قد اعتاد على أن يسلك طريقًا طبيعًيا            
  . )١( الذي سلكهالطريق

ميز بالخطورة والصعوبة للوصول إلى العمـل أو        وإذا ما اختار العامل طريقًا يت     
 فإنه ال يكون قد سـلك الطريـق         ،العودة منه وترك طريقًا آخر يتميز بالسهولة واليسر       

 فال يعـد حـادث عمـل وال         ،الطبيعي فإذا ما وقع له حادث أثناء اجتيازه لهذا الطريق         
  .)٢(يالتأمين االجتماعينطبق عليه قانون 

عامل وسيلة معينة للمواصالت، فالعبرة بالطريق الذي       وال يشترط أن يستعمل ال    
 فله أن يستخدم أي وسـيلة مـن         ،يسلكه الشخص وليس بالوسيلة التي يقطع بها الطريق       

  . )٣(يكون العامل قد استخدم وسيلة غير مألوفة  الأن شريطة وسائل المواصالت
ـ     بحيث   -ويتحدد الطريق الطبيعي من حيث الزمان      ي يشترط وقوع الحـادث ف

وقت يتفق مع بدء العمل أو      ي  الوقت الطبيعي للطريق، أي يجب أن يتم اجتياز الطريق ف         
 خالل الزمن العادي لرحلة الذهاب إلى العمل أو         اإلصابةانتهائه، وبعبارة أخرى أن تقع      

 بل البد أن    ،العودة منه، وبذلك ال يكفي أن يتحدد الطريق الطبيعي من حيث المكان فقط            
ا الطريق في الوقت الذي يتناسب مع موعد بدء ونهاية العمـل وذلـك              يجتاز العامل هذ  

  . )٤( طريقإصابة اإلصابةحتى تعتبر 
 العمل هو الـذي يـدل علـى أن          وانتهاءبدء   وزمن   اإلصابةفالتناسب في زمن    

 قد وقعت عند ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عند العودة منه ويتحـدد الوقـت                اإلصابة
بمجموعة من االعتبارات منها الشخصية كالسن والجنس والحالة        الطبيعي لطريق العمل    

 ووعورتـه  distance parcourue الصحية ومنها الموضـوعية كطـول الطريـق   

                                                 
د محمد لبيب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات العمـل          .، أ ٢٢٠، ص   مرجع سابق  محمد حسن قاسم،  . د )١(

 .٦٨٢ص لحوادث الطريق، مرجع سابق،

 . ٢٤٣، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . د )٢(

 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د. أ )٣(
  .٢٩٣،ص مرجع سابق محمد محرز، أحمد.د ،١٢٤٣ص ، مرجع سابق

د محمد لبيب شنب، مدى تغطية تأمين إصابات العمـل          .، أ ٦٥، ص مرجع سابق  شوقي المليجي،    أحمد. أ )٤(
 .٦٨٥ص لحوادث الطريق، مرجع سابق،
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ووسـائل المواصـالت المـستعملة     circonstances aériens  والظروف الجويـة 
moyens de transports واالزدحام la difficulté de circulation)١( .  

قع الحادث في الوقت الطبيعي للطريق أي في وقت قريب من الوقـت             وطالما و 
 présomption المحدد لبدء العمـل أو انتهائـه فـإن ذلـك يقـيم قرينـة قانونيـة       

d'imputabilité   الحادث قد وقع أثناء الذهاب إلى العمـل أو          أن لصالح العامل على 
كن للهيئة التأمينيـة مـثالً       فيم ، عكسها إثباتالعودة منه، لكن هذه القرينة بسيطة يجوز        

أنه كان في هذا     وأ ، أن العامل في هذا الوقت لم يكن ذاهًبا إلى عمله أو عائًدا منه             إثبات
  . )٢(إجازةالوقت في 

وعلى العكس من ذلك فإن وقوع الحادث قبل بدء العمل بوقت طويل ال يحتاجه              
مل بوقت طويل يزيد     بعد انتهاء الع   ، أو وقوعه  الشخص عادة للوصول إلى مكان العمل     

 ينشئ قرينة قانونية على أن الحادث لم يقع أثناء ذهاب العامل إلـى              ،عن الوقت المعتاد  
 عكسها عـن    إثبات بحيث يجوز للعامل     ،العمل أو عودته منه ولكنها أيًضا قرينة بسيطة       

ـ            بكطريق التبرير المقبول لت    ن أيره في الذهاب إلى العمل أو تأخره في العودة منـه، ك
 التبكير يرجع إلى سوء األحوال الجوية أو سوء حالة سيارة العامل، أو أن يكـون                يكون

تأخره في العودة من العمل راجًعا النتظاره للحصول على مستحقاته المالية أو إصـالح              
  .)٣(سيارته

                                                 
 وبالنسبة للوضـع  ،  بعدها وما ٢٧٢ ص   ٤١٠،  ٤٠٩، فقرة   مرجع سابق كامل األهواني،    د حسام الدين  .أ )١(

  :فرنسا انظرفي 
Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p. 25. 

 .  وما بعدها٢٤٠، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . د )٢(

 .  وما بعدها١٨٨، ص مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، . د )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @
ÕíŠİÛa@‰aìÇ@ @

Détour ou interruption de trajet 
 ناتجة  اإلصابةبيل إصابات العمل أن تكون      ال يكفي العتبار حادث الطريق من ق      

 وأن يقع هذا الحادث في الطريق الطبيعي للعمل، بـل يـشترط المـشرع               ،عن حادث 
 أال يكون العامل قد توقف أو تخلـف أو انحـرف عـن الطريـق                ،باإلضافة إلى ذلك  

  ). عوارض الطريق(بـهي ما يطلق عليها والطبيعي، 
ريق ثم نبين مدى االعتداد بالباعث علـى        ونبين فيما يلي المقصود بعوارض الط     

  : هذه العوارض وذلك في فرعين على النحو اآلتي

  .  المقصود بعوارض الطريق:الفرع األول

  .  أثر الباعث على عوارض الطريق:الفرع الثاني
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @
ÕíŠİÛa@‰aìÈi@…ì–Ô½a@ @

حادث الطريـق   عتبار  ال) ٧٩/١٩٧٥( المصري رقم    التأمين االجتماعي يشترط قانون   
  .  العمل أال يكون هناك توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعيمن قبيل إصابات

ولقد جاء نص القانون المصري عاًما مطلقًا بحيث يمكن القول على أساسـه أن              
أي توقف أو تخلف أو انحراف يؤدي إلى عدم اعتبار الحادث مـن حـوادث الطـرق                 

عنه ال تعتبر إصابات عمل وال تغطى تأمينًيا وفقا لتـأمين            الناتجة   اإلصابةبالتالي فإن   و
 كان الباعث أو المبرر الذي دفع العامل إلى هـذا التوقـف أو              اً، وذلك أي  إصابات العمل 

  .)١(التخلف أو االنحراف
 أن إال   ،  وعلى الرغم من عدم إشارة المشرع المصري للباعث علـى التوقـف           

 التوقف  إلى وجوب االعتداد بالباعث الذي دفع العامل        إلى الراجح في الفقه يذهب      الرأي
   .)٢( التخلف عن الطريق الطبيعيأوحراف ن االأو

 فهو ال يجعل التوقف أو      - جاء صريحاً  -القانون الفرنسي   النص في  في حين أن  
 العمل إال إذا كان من أجل مصلحة شخـصية          إصابةاالنحراف مؤدًيا إلى استبعاد تأمين      

 nécessitiés essentielles deت األساسية والضرورية للمعيشة ال تتصل بالحاجا
la vie courante ٣(وال تتصل بالعمل( .  

                                                 
  .وما بعدها٢٧٣ص، ٤١٢، فقرة مرجع سابقد حسام الدين كامل األهواني، . أ)١(

  مجلة المحامـاة، العـدد الثـاني      ،   ق ٦٩ لسنة   ١٤٠٤م، الطعن رقم    ٢١/١٢/٢٠٠٠جلسة  ،  نقض مدني 
  .٢٨٧ص ، م٢٠٠٢عام 

  محكمـة الـنقض    أحكاممجموعة  ،   ق ٥٠ لسنة   ١٥٧٧الطعن رقم   ،  م٢٤/٢/١٩٨٦جلسة  ،  نقض مدني 
 .٦١، رقم ٢٧٧ص  ،١جـ السنة السابعة والثالثون،

 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس       لت البرعي، الوسيط في ا    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د. أ )٢(
  .٢٤٥، ص مرجع سابق، محمد حسن قاسم. د، ١٢٤٦مرجع سابق، ص

 : الفرنسي بأنالتأمين االجتماعيمن قانون  ) L 411-2( المادة نصتحيث  )٣(
"… et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif 
dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante 
ou indépendant de l'emploi.".  

  :وهو موقف القضاء الفرنسى أيًضا، انظر
 Cass. Soc. No 3731 , 12-10-1995, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., P. 25. 
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من النظام على عوارض    ) ٢٧/١(ولم ينص المنظم السعودي صراحة في المادة        
وهـي   –ومع ذلك فقد صدر عن المؤسسة العامة للتأمينـات االجتماعيـة            ،  )١(الطريق

ـ ٤/٢/١٤٢٢وتـاريخ   ) ١(يم الفني رقـم      التعم - النظام المؤسسة التي تتولى تنفيذ     هـ
 والذي اشترط العتبار الحادث حادث طريق بـأن ال ينحـرف            م،٢٨/٤/٢٠٠١الموافق  

المشترك أثناء طريقه المعتاد بسبب ال عالقة له بعمله إال إذا كان هذا االنحراف لقضاء               
  . حاجة من الحاجات الضرورية لإلنسان كاألكل وخالفه

يم لمخالفته للمبادئ القانونية وذلك من       عدم صحة هذا التعم    لباحث ا رىوي
  : عدة جوانب

أنه طبقًا لمبدأ تدرج التشريعات فيجب على التشريع األدنى أن ال يخالف التشريع       - ١
 لم ينص صـراحة     التأمينات االجتماعية األعلى منه في المرتبة، وحيث أن نظام        

حراف عن الطريق الطبيعي العتبار     على اشترط عدم التوقف أو التخلف أو االن       
يم الفني وهـو    ال يتضمن التعم  الحادث حادث طريق فإنه من الواجب قانونًا أن         

ليـب  تشريع األعلى، وإن حدث ذلـك وجـب تغ        التشريع األدنى نًصا يخالف ال    
   .)٢(التشريع األعلى

خـالف  من النظام، قد    ) ٢٧/١(وعند صياغته لنص المادة     المنظم السعودي   أن   - ٢
ستدل يهذه المادة عن صياغة المادة المقابلة لها في النظام الملغي، وُ          لياغة  في ص 

  . )٣( إلى هذه المخالفة من األصلتتجهمن ذلك أن نية المنظم كانت 

                                                 
 كما يعد في حكم ذلك أيًضا كل حادث يقـع           ،"............من النظام على أن     ) ٢٧/١(حيث تنص المادة     )١(

للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلـى المكـان                   
 ......". الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صالته وبالعكس

 . ٧٨، ص سابقمرجع ، أحمدعبد الفضيل محمد . د )٢(

 عمل كـل    إصابةتعتبر  " الملغي تنص على أنه      التأمينات االجتماعية من نظام   ) ٢٧/١(حيث كانت المادة     )٣(
 إصـابة  تحدث للمؤمن عليه بتأثير العمل أو من جراء ممارسة العمل مهما كان سببها، كما تعتبر                 إصابة

 إلى محل عملـه وبـالعكس أو أثنـاء           تحدث للمؤمن عليه أثناء طريقه من مسكنه       إصابةعمل أيًضا كل    
 المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه وبالعكس على شرط أن يكـون الطريـق               ىلإطريقة من محل عمله     

الذي سلكه لم يتغير اتجاهه أو لم يتوقف خالل مروره فيه لغرض تمليه عليه مـصلحته الشخـصية أو                   
 ". مصلحة ال تمت لعمله بصلة
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 االنحراف وفقاً لمـا     أوالتوقف أو التخلف    ونستعرض فيما يلي تحديد المقصود ب     
ره السعودي لم يحددا المقصود     وكذا نظي ،   )١(ييه الفقه ذلك أن المشرع المصر     استقر عل 

  . بهذه العوارض

üëc@ZÑÓìnÛa@Z@ @
 مع بقاء العامـل علـى       ن السير في الطريق لفترة من الوقت      ويقصد به الكف ع   
  . الطريق الطبيعي للعمل

ويجب أن يؤخذ في االعتبار مدة التوقف بالنظر إلى المدة الكاملة للرحلـة فـال               
 سوى التوقف الذي يدوم فترة مـن        ،إصابات العمل  تأمين   أحكاميعتبر توقفًا يستعبد من     

 أطـول مـن     يأ ،الرحلة تستغرق وقتًا غيـر عـادي      الزمن يكون من شأنها أن تجعل       
  . )٢(المعتاد

 وقضت محكمة النقض الفرنسية بعدم اعتبار الحادث الذي وقع لعامل توقف في           
  . )٣( حادث طريقشخصلمصافحة طريقه 

îãbqb@ZÒaŠ−üa)٤(@@Z@ @
ه أن يسلك العامل طريقًا يختلف عن الطريق الطبيعي للعمل ولو كـان             ويقصد ب 

هذا الطريق يؤدي كذلك إلى مكان العمل وعلى ذلك فإنه إذا كان التوقف يعني التخلـف                
  . الزمني عن الطريق فإن االنحراف يعني التخلف المكاني عنه

  

                                                 
   .٣٢ص ،مرجع سابقلي،  الهالزعبد العزي.  أ )١(

    : كما لم يرد في المذكرة اإليضاحية للقانون تفسيرا لمصطلحات التوقف والتخلـف واالنحـراف، انظـر               
 . ١٥٢،ص مرجع سابق خلف، يمحمد سعيد عبد النب. د

  . وما بعدها٢٠٥، مرجع سابق، ص التأمين االجتماعيد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون . أ)٢(
(3) Cass. Soc. 17 juillet 1963. 

 -du-administration/cles-missions/magazine/com. rh-super.www://http  
personnel/cid1473-qu-est-ce-qu-un-accident-de-trajet.html, consulté le 3 janvier 2010  

 :أنظر تعريف االنحراف في فرنسا    )٤(
Louis MÉLENNEC et Jean JUTIARD, Traité de la reparation des accidents du 
travail, L.G.D.J., Paris, 1969, p.48 . 
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أطول الطرق  ومثال ذلك أن يسلك العامل في ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه             
  . )١(بهدف إطالة فترة سيره للترويح عن النفس

rÛbqb@ZÑÜ‚nÛa@Z@ @
يقصد بالتخلف وفقًا للرأي الراجح في الفقه انشغال العامل عن متابعة الطريـق             

 ومثال التخلف دخول    ،بأمر آخر ودخوله في مكان أو أمكنة على الطريق الطبيعي للعمل          
   .)٢(مل العطريقعلى العامل مقهى أو مطعم يقع 

 ه حسن البرعي بأن التخلف يصعب تعريفه على حد        أحمدويرى أستاذنا الدكتور    
 تخلف مكاني عن    واالنحراف هو  ،عن الطريق الطبيعي  فالتوقف عبارة عن تخلف زمني      

الطريق الطبيعي، مما يجعل من التخلف خليط من التوقف أو االنحراف أو أي منهمـا                
 األمـر علـى     اوالقضاء الفرنسي حيث قـصر    على حدة، وهو ما يفسر مسلك المشرع        

  . التوقف واالنحراف
 بتعديل النص في القانون المصري ليقتـصر علـى          - وبحق – ويطالب سيادته 
  . )٣(التوقف واالنحراف فقط

والتفرقة بين التخلف والتوقف واالنحراف ال أهمية لها مـن الناحيـة القانونيـة              
رض واحدة وهي حرمان العامل من تطبيـق        فالنتيجة التي تترتب على أًيا من هذه العوا       

 تأمين إصابات العمل على الحادث الذي يقع له بعد توقفه أو تخلفـه أو انحرافـه                 أحكام
  . )٤( بعد ذلكاإلصابةحتى ولو كان العامل قد استمر في طريقه الطبيعي وحدثت له 

                                                 
 . ، وما بعدها١٩٣، ص مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، . د )١(

 . ٢٨٣، ص مرجع سابق، د جالل محمد إبراهيم.أ )٢(

 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  . أ )٣(
 .١٢٤٥مرجع سابق، ص 

  . ٢٧٦، ص ٤١٦، ص فقرة مرجع سابقد حسام الدين كامل األهواني، .أ )٤(
تفرقة بين التخلف والتوقف من حيث انه في التوقف يظل العامـل متوقفـاَ علـى                ويحاول البعض إيجاد    

كما لو تعمـد عامـل دخـول    ،  في حين أن التخلف يتم بدخوله مكاناً يقع على هذا الطريق،الطريق ذاته 
  .٣٠٠،ص مرجع سابق محمد محرز، أحمد.د: مقهى تلبية لدعوة صديق له، انظر
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دث والقاعدة أن الحوادث التي تقع على الطريق الطبيعي للعمل تعد في حكم حوا            
العمل ومن ثم تغطى بتأمين إصابات العمل، فمتى أثبت العامل وقـوع إصـابته أثنـاء                

التوقف أو التخلـف أو      فإنه ال يتعين عليه أن يثبت عدم وجود          ،الطريق الطبيعي للعمل  
العوارض على الهيئـة المختـصة إذا        من هذه    اً وجود أي  إثبات يقع عبء    االنحراف بل 

   .)١(دعت تحققهأ

                                                 
 . ٢٠٧، مرجع سابق، ص التأمين االجتماعي في قانون د السيد عيد نايل، الوجيز.أ )١(
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brÛa@ÊŠÐÛaïã@ @
ÕíŠİÛa@‰aìÇ@óÜÇ@sÇbjÛa@Šqc@ @

التأمينـات  ، وكـذا نظـام      )١( الفرنـسي  التأمين االجتمـاعي   قانون   ألحكاموفقًا  
 ال يؤدي تحقق عارض الطريق إلى حرمان العامل من تـأمين            ،)٢( السعودي االجتماعية

  أو االنحراف بدافع أو باعـث شخـصي        إصابات العمل إال إذا كان التوقف أو التخلف       
ما إذا كان بدافع يتعلق بالحاجات الضرورية للحياة اليومية فإن العامـل يظـل              للعامل، أ 

 وقع له في طريق العمل       الذي لحادثا نتيجة   إصابةمتمتًعا بالحماية التأمينية إذا ما لحقته       
   .على الرغم من حدوث هذا العارض

أما في القانون المصري فقد جاء النص عاًما مطلقًا على أن تحقـق العـارض               
دي إلى حرمان العامل من التأمين، وقد تساءل بعض الفقهاء عـن مـدى االعتـداد                يؤ

هل يظل العامل مشموالً    –بالباعث على التوقف أو التخلف أو االنحراف، وبعبارة أخرى          
بالحماية التأمينية إذا كان الباعث على هذه العوارض يتعلق بالحاجات الضرورية للحياة            

  .؟ .....اليومية وليس باعثًا شخصًيا
يرى االتجاه الراجح في الفقه إلى أنه يجب االعتداد بالباعث الذي دفع العامـل              

حرم من االستفادة من تـأمين إصـابات        إلى التوقف أو التخلف أو االنحراف بحيث ال يُ        
  . )٣(الحياةجل ضرورات  من أالعمل إذا كان قد دفعه إلى ذلك مبرر قوي

                                                 
(1) Dupeyroux, Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit., p.84. 

 بـشأن تحديـد     م،٢٨/٤/٢٠٠١، الموافق   هـ٤/٢/١٤٢٢وتاريخ  ) ١(من التعميم الفني رقم     ) اًثاني( البند   )٢(
التأمينـات  مـن نظـام     ) ٢٧(مـادة   مفهوم حادث الطريق المشمول بالحماية التأمينية في ضوء نص ال         

 .  السعودياالجتماعية

محمـد حـسن    . د ،٣٩٢ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص           أحمدد  . أ )٣(
 ومـا   ١٩٥، ص   مرجـع سـابق   ثروت فتحي إسماعيل،    . د،  ، وما بعدها  ٢٤٤، ص   مرجع سابق قاسم،  

د محمد لبيب شنب، مـدى تغطيـة تـأمين          .، أ ٢٢٢، ص مرجع سابق محمد حسين منصور،    . بعدها، د 
مرجـع   شـوقي المليجـي،      أحمد. أ،   وما بعدها  ٦٩٧إصابات العمل لحوادث الطريق، مرجع سابق،ص     

 .٦٦، صسابق



 

 -١٥٥-

 األحكام العامة حلادث العمل وحادث الطريق:الفصل األول:الباب الثاني

قف أو التخلـف أو االنحـراف لـشراء         ويعتبر من قبيل الباعث المشروع التو     
   أو أداء فريضة الـصالة     ، أو توصيل األبناء إلى المدرسة     ،الحاجات اليومية الضرورية  

  .)١(أو ما يسمى في الفقه الفرنسي بالضرورات األساسية للحياة الجارية

                                                 
 ة بحثه عن طفلـة فـي دور الحـضان   أثناء وقضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار الحادث الواقع لعامل   )١(

  . حادث طريق
Cass. Soc. N0 459, 19-3-1986, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op.cit., p.26. 
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aâbØyþ@òßbÈÛa@@aŠßÿÛ@òîäè½aëòib•⁄a@ò£bäÛa@@ @

@åÇ…bèu⁄aëc@@Öbç‰⁄aÝàÈÛa@åß@@ @
@áîÔmë@†îè·@ @

التي قد تعترض العامل أثناء  risques professionnelsخطار المهنية ن األإ
   .حادث الطريق أو  لعمله متعددة وال تقتصر على حادث العملأدائه

بيئة العمل وهو   بمرض يكون ناتجا عن الظروف المحيطة       بل قد يصاب العامل ب    
عدم قدرته على أداء علمـه      و  العامل ويتسبب في اقعاد  ) المرض المهني   (ما يعرف بـ    

 تؤدي هـي أيـضا      صابةإلإرهاقه من العمل تعرضه      أو   كما قد ينتج عن إجهاد العامل     
    المهنيةاألمراضإليها لذات النتيجة التي تنتهي 

 ما ينبغي اتخاذه من إجراءات      عودي الس ي وكذلك المنظم  رع المصر وقد بين المش  
التـي  تلـك    أو   ، العمل سواء اإلجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل        إصابة وقوع   دعن

 المزايا المقررة في القـانون والمتعلقـة         من يلتزم بها العامل المصاب نفسه لكي يستفيد      
   .إصابات العمل تأمينب

  :  مباحث على النحو التاليةثالث إلى ستنا لهذا الفصلقسم درا ذلك نوعلى هدى
  ماهية المرض المهني  :المبحث األول

  . من العملاإلرهاق أو  الناتجة عن اإلجهاداإلصابة :المبحث الثاني

   العمل إصابة عند وقوع  اإلجراءات التي تُتبع:مبحث الثالثال
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Þëþa@szj½a@ @
è½a@Š½a@òîçbß@ @

 Maladie professionnelle 

áîÔmë@†îè·Z@@ @
ن أعمال قد يتعرضون    العمال هم ثروة الوطن لكنهم ومن خالل ما يقومون به م          

 المهنية الناتجة عن األعمال التي يؤدنها والتي قد تـؤثر علـى             األمراض  بأحد صابةلإل
دائم  أو   م من عجز مؤقت   ه نتيجة ما يلحق ب    ، عن العمل  همتسبب غياب  أو   عملهممستوي  

  وهذا كله ينعكس على    ،وفاتهم إلى   – المهنية   األمراض –قد تؤدي   حيان  وفي بعض األ  
 تحـت مـا     وإدراجهقر الرأي على تسمية هذا المرض        ولقد أست  ،)١(دخل الفرد وأسرته  

تبعهـا لتحديـد    دول فيما بينها في الوسائل التي ت       ال اختلفت ولقد   ، المهني رضالميسمي  
وهنـاك  ار المرض من أمراض المهنة      العتب ط التي تحددها  والشرفي  أمراض المهنة و  

   .وسائل لتحديد أمراض المهنة أو  نظمةثالث
 أحكامني من   في نطاق دراستنا لهذا المبحث كل ما يتعلق بالمرض المه         نتناول  و

تناول  مطالب ن  ةثالث إلى   يم يساعدنا على ذلك هو تقسيم هذا المبحث       سونري أن أفضل تق   
موقـف   إلـى  طـرق ت وفي ثانيهما ن، تحديدهني ووسائلفي أولهما تعريف المرض المه  

فهـوم المنطقـة     السعودي من هذه الوسائل، ثـم نوضـح م         المشرع المصري والمنظم  
   .ثالث في مطلب المكشوفة وكيفية تغطيتها تأمينيا

  : قسم هذا المبحث على النحو التالي ذلك نوعلى
  .ني ووسائل تحديده  تعريف المرض المه:المطلب األول
  . السعودي والنظامالمصري  المهنية في التشريع األمراض تغطية :يالمطلب الثان

   . المنطقة المكشوفة:المطلب الثالث
                                     

 المهنية إال في مرحلة     األمراض قواعد لحماية العاملين من أخطار       التأمينات االجتماعية  ولم تتضمن نظم     )١(
ولعل ذلك يعود إلى أن تلـك       ،  ا التقليدي متأخرة نسبياً بالقياس إلى تغطيتها ألخطار حوادث العمل بمعناه        

 كانت اقل حدوثاً في الماضي، كما أن األمر استغرق وقتا حتى أمكـن لألبحـاث والدراسـات                  األمراض
 قـانون   أحكـام  إسماعيل،دراسة فـي     أحمدد محمد   .الطبية واإلحصائية الكشف عن مصدرها المهني، أ      

  .١٦٩ص،  اليمني، مرجع سابقالتأمينات االجتماعية
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Þëþa@kÜİ½a@ @
½a@Š½a@ÑíŠÈmèê†í†¤@Ýöbëë@@ @

 ذلك أن   ، المهنية األمراضيل  ب العامل من مرض يعتبر من قب      يليس كل ما يص   
وط معنية تخرجـه عـن      ، فهو يتصف بشر   األمراضني مختلف عن سائر     المرض المه 

  .نطاق المرض العادي
وسائل  إلى   تطرق ثم ن  ، بنا أن نتناول تعريف المرض المهني      لذا فانه من الجدير   

ين بـالتعريف ومنتهـين      وذلك في فرعين على التـوالي مبتـدئ        تحديد المرض المهني  
  .بالوسائل

   :فرعين على النحو األتي إلى م هذا المطلبوعليه نقس
  .ف المرض المهني  تعري:الفرع األول

  . وسائل تحديد المرض المهني :الفرع الثاني
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @
è½a@Š½a@ÑíŠÈm@ @

يقصد بالمرض المهني كل مرض ال يصاب به عادة إال األشخاص الذين يعملون         
، وبعبارة أخري فإنه يقصد     من يعملون في تلك المهنة    م المصاب   في مهنة معينة إذا كان    

 causé par le  التي تصيب العامل بسبب بيئة العمـل مراضاأل المهنة تلك بأمراض
travail   وكذلك  منتجاتها أو   حيط بأدائه نتيجة تداول المواد المستعملة     الظروف التي ت  أو 

   .)١(إلشعاعاتها أو التعرض لها
ة وضع تعريف شامل جامع للمـرض       ويرجع السبب كما يذهب الفقه في صعوب      

 ن المرض وطبيعة العمل الـذي يزاولـه       المباشرة بي  العالقة   إثباتصعوبة   إلى   نيالمه
قبل المـرض   تالمؤمن عليه، السيما وأن الناس مختلفون فيما بينهم من حيث استعدادهم ل           

  .)٢(ى وجه قاطع في العديد من الحاالتالمرض بالعمل عل  عالقةإثباتمما يصعب معه 
 نتجـه لذا  ي في التشريعات محل البحث      نوجود تعريف للمرض المه   اء عدم   وإيز

   .صوب المحاوالت التي وضعت تعريفا لذلك المرض
لعمـل   ا  الصادرة عـن مـؤتمر     بالتوصيةي طبقا لما ورد     رف المرض المهن  فُع
 به بين المـشتغلين فـي       اإلصابةكل مرض تكثر    "م بأنه   ١٩٤٤لسنة  ) ٦٧( رقم   الدولي

 مما يستوجب    في مهنه معينة،   م تحدث بسبب المواد المستعملة    محالة تس  أو   مهنة معينة، 
   "شخص ضمن من يعملون في تلك المهنةيض عنه باعتباره مرض مهني إذا كان الالتعو

  

                                     
ثـروت فتحـي    . ، د ١٨٥، مرجع سابق، ص   التأمينات االجتماعية د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون        . أ )١(

التأمينات ليلي محمد الوزيري، مذكرات في      . محمد حامد الصياد أ   . ، أ ١٦٧، ص   مرجع سابق إسماعيل،  
  . ٧، المذكرة التاسعة عشر، مرجع سابق، ص االجتماعية

 عبد التواب   أحمد. ، د ٣٥٩لوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص         حسن البرعى، ا   أحمدد  . أ )٢(
  . ٣٨٣ ص ٣٦٧، فقرة مرجع سابقمحمد بهجت، 
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سببه ظروف محيطة يكـون     تمرض  " أما رجال األمن الصناعي، فيعرفونه بأنه     
عملية خاصة سواء كانت حرفة أم مهنة والتي ال يتعرض العامـل              تقتضيه التعرض لها 

  .)١("لمثيلها خارج نطاق عمله
لخارجية والتي تعني بأن يكـون      أن صفة المباغتة والصفة ا     ىلإجدر اإلشارة   وت

تميزان حادث العمـل     اللتان  هما ،ل المباغت نتيجة مصدر أجنبي عن جسم اإلنسان       الفع
 جسم المـريض    عن المرض المهني، ذلك أن هذا األخير ينشأ عن سبب داخلي مصدره           

  .)٢(ا تدريجيويتطور ببطءتحقق بغتة بل  كما أنه ال ي،تهذا

                                     
  .٣٣٤ص ، مرجع سابق محمد محرز، أحمد. د )١(
  المهنية، مرجع سابق   األمراضعمل و د محمد لبيب شنب، االتجاهات الحديثة في التفرقة بين حوادث ال          . أ )٢(

   .٢٢٥، ص مرجع سابقد حسين منصور، محم. ، د١٧ص 
  :وبالنسبة للفقه في فرنسا، راجع

Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, Op. cit. , p.81. 



 

 -١٦١-

 جهاد أو اإلرهاق من العملاألحكام العامة لألمراض املهنية واإلصابة الناجتة عن اإل: الفصل الثاني : الباب الثاني

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @
è½a@Š½a@†í†¤@Ýöbë@ @

واألسباب التـي سـبق      للحيثياتلمرض المهني   للصعوبة وضع تعريف شامل     
 الذي ترتب عليه    األمر )١(نيلمرض المه  تعدد وسائل تحديد ا    إلى ذلك   أدىتوضيحها فقد   

  . المهنيةاألمراضتباين بين الدول في الوسائل التي تتبعها لتحديد 
األخذ بنظام التغطية الشاملة فـي حـين أخـذت           إلى   ذهبت بعض التشريعات  ف

 األخذ بنظام يجمع بـين      إلىوذهبت بعض التشريعات     ، بنظام الجداول  يريعات أخر تش
 )٢(المخـتلط  أو   النظامين السابقين وهو ما يطلق عليه البعض مسمي النظـام المـزدوج           

   :تيالسابقة وذلك على النحو اآلث ض كل طريقة من الطرق الثالرا بعنقوم من جانبنوس

üëc@Z@òÜßb’Ûa@òîİÌnÛa@âbÄã@ @
 أبعد حد ممكن إلى العاملين ى علالتأمينرع مظله بمقتضي هذه الطريقة يمد المش   

كان نوعها  ياً   أ –كمبدأ عام   - األمراض وحماية من جميع     طمأنينةمنح العامل   ما ي وهو  
 التي  األماكن ف المحيطة بأدائه أو   الظروأو  شريطه أن يكون هذا المرض بسبب العمل        

  .)٣(يتم فيها
وفي ظل الدول التي تأخذ بمقتضي هذه الطريقة يتضمن التشريع تعريفا عامـا             

 لجنة طبية مختصة تكون مهمتها البـت        إلىديد هذا المرض     ويترك تح  ،لمرض المهنة 
عد منهـا  ي المهنية أم ال األمراضمرض الذي أصاب العامل يعد من قبيل       فيما إذا كان ال   

قامة عالقة السببية بـين المـرض       التعريف الذي يتضمنه التشريع مع إ     وذلك في حدود    
 مـن أطبـاء     –األعـم    في األغلب    –جان  لشكل هذه ال   وتُ ،والعمل الذي يقوم به العامل    

                                     
د حـسام الـدين     .أ،  ٣٩٣ حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص           أحمدد  . أ )١(

  . عدها وما ب٢٨٢، ص ٤٢٢بند ، مرجع سابق، األهوانيكامل 
    .٢١١، ص مرجع سابقد السيد محمد السيد عمران، . أ)٢(
  .١٣٢،ص مرجع سابقخالد على محمد الزومط، . ، أ٢٢٩، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، .  د)٣(
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 هـذه   إلـى ولقد وجه    ،)١(من مزيج بين األطباء ورجال األمن الصناعي       أو   متخصصين
  :الطريقة انتقادين

…bÔnãüaÞëþa@Z@@ @
 العالقة الـسببية بـين      إثباتق المؤمن عليه عب     الطريقة تلقي على عات   ن هذه   إ

   .المرض الذي أصابه وبين العمل الذي يمارسه
المختصة بيـان   ويرد على هذا االنتقاد بأن هذه الطريقة قد خولت للجان الطبية            

) ٢(يعـد منهـا   ال   المهينة أم    األمراضعية المرض الذي أصاب العامل وهل يعد من         طبي

انـه   على عاتق العامـل ف     من الناحية القانونية يلقى    وأن كان    ثبات اإل ومن ثم فإن عبء   
  .)٣ ( عاتق هذه اللجنة المختصةإلىينتقل من الناحية العملية 

ïãbrÛa@…bÔnãüa@Z@ @
 صـعوبة فـي      يعترضها األسلوب أو   ن هذه الطريقة  القول بأ  إلى   يذهب البعض 
 ومن جانبنـا    ،)٤( من الخبرة  اللجان الطبية على مستوي عال    ضاء  التطبيق إذا لم يكن أع    

 أو   إذا كان المرض الذي أصاب العامل مهنيا       اللجان الطبية بتحديد ما    إلى   نري أن العهد  
يزة للبعد عن الجمود الذي يـالزم طريقـة          ليس عيبا في حد ذاته بل أنه م        ،يغير مهن 
 تلك اللجـان    ألعضاءمج التدريبية   والبرا الدوراتيمكن من خالل تكثيف     وأنه  ،  الجداول

  . معالجة صعوبة التطبيق

                                     
فتحـي   ثـروت .، د ١٨٦، مرجع سابق، ص     التأمينات االجتماعية ل، الوجيز في قانون     يد السيد عيد نا   . أ )١(

  . ١٦٨، ص مرجع سابقإسماعيل، 
  . ، مرجع سابق، ذات اإلشارة السابقةالتأمينات االجتماعيةد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون . أ)٢(
مرجع  شريعات االجتماعية، الجزء السادس    البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  . أ )٣(

  . ١٠٣٩سابق، ص
 ، المذكرة التاسع عـشر    التأمينات االجتماعية كرات في   ليلي محمد الوزيري، مذ   . محمد حامد الصياد أ   . أ )٤(

 .١٦٨، ص مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، . د، ٨مرجع سابق، ص
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bîãbqZÞëa†¦a@òÔíŠ@ Tableaux@@ @
 المهنية وأكثرها شيوعا في     األمراضلتغطية  م الطرق   تبر هذه الطريقة من أقد    تع
 )١()م١٩٣٤ / ٤٢(ورقم  ) م١٨/١٩٢٥(قم   وتأخذ بها اتفاقيتا العمل الدولية ر      ،دول العالم 

 التي تعتبـر  األمراضفإن المشرع يقوم من جانبه بوضع قائمة ب    قة  وبمقتضي هذه الطري  
مـرض مـن    المهن المـسببة لكـل       أو    المهنية، مع تحديد األعمال    األمراضمن قبيل   
  .)٢( الواردة بالجدولاألمراض

 الـواردة   األمـراض  العامل بمرض من     إصابة بمجرد   بأنهوتتميز هذه الطريقة    
الواردة بالجـدول قـرين     عمل من األعمال     أو   هنة وكان هذا العامل يمارس م     ،بالجدول

 )٣( العكـس  ثباتإل غير قابلة    انونية قاطعة  ق  قرينة ن ذلك يعد   فإ ،يب به المرض الذي أص  
   .ر مرضا مهنياعلى أن المرض الذي أصابه يعتب

  :نوعين هما إلى وتنقسم الجداول بمقتضي هذه الطريقة
Þëþa@ÊìäÛaZ@ÕÜÌ½a@Þë†¦a@@ @

يـة علـى سـبيل       المهن األمراض من الجداول يحدد المشرع      في ظل هذا النوع   
   الـواردة بالجـدول    األمراض مرض من    األعمال المسببة لكل  و الحصر مع بيان المهن   

  .  جهة إضافة أي مرض مهني جديد قد يظهر بعد وضع الجدولأليوال يسمح 
ـ       تأخذ على هذا النوع من الجداول بأنه ال ي        وُي دث سق مع واقع الحياة وما قد يح

 وبالتالي فإن األخذ بهذا النوع      ا وجود سابقا،  جديدة لم يكن له   مستقبال من ظهور أمراض     
 المهنيـة األمـر     األمراض من عداد    األمراضبعاد مثل هذه    است إلى   من الجداول يؤدي  

                                     
 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د. أ )١(

 .١٣٣ص ، قمرجع سابخالد على محمد الزومط، .  وما بعدها، أ١٠٣٩مرجع سابق، ص

د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون       .، أ ٢٨٢ ص   ٤٢٢، بند   مرجع سابق ،  األهوانيد حسام الدين كامل     . أ )٢(
 .١٨٦، مرجع سابق، ص التأمينات االجتماعية

 .٣٣٦ص  ،مرجع سابق محمد محرز، أحمد.د ،٢٢٩، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، .  د)٣(

 وتعرف بأنها استنباط واقعة غير معلوم حكمها من خـالل واقعـة   ثباتوالقرينة هي وسيلة من وسائل اإل 
عبد العزيز  د أسامة روبي    . أ :قرائن قضائية وقرائن قانونية، للمزيد راجع      إلى   معلوم حكمها وثابتة وتنقسم   

 .  وما بعدها٢٥٣م، ص ٢٠٠٥طبعة   المدني، دار النهضة العربية،ثباتالوجيز في القواعد اإلجرائية لإل
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صور الجـدول عـن     ب ق  بس لحقه في الحماية التأمينية    المصاب   نافقدالذي يترتب عليه    
  .)١(رمالحقة التطو
عتباره مرضا مهنيا   ض جديد نتيجة التطور الصناعي وال     رمإذا ما ظهر     ويتعين

  .)٢(بإضافتهأن يصدر قانون 

ïãbrÛa@ÊìäÛaZÞë†¦a@@ìnÐ½a@@ @
 له نظام الجدول المغلق من انتقادات فقد أخذت بعـض التـشريعات             تعرضنظر لما   

بيل الحـصر مـع      المهنية على س   األمراض والذي بمقتضاه يتم تحديد      ،بنظام الجدول المفتوح  
 جديدة أمراض إضافة األسلوب ويسمح بمقتضى هذا     بيان األعمال والمهن المسببة لكل مرض،     

ـ اإلضافة بموجب إجراءات نظامية م     وتتم   ،)٣(ذلك إلى   الظروف الجدول كلما دعت     إلى سطه ب
 الحال بالنسبة للجدول المغلـق بـل         كما هو  ،بموجب قانون  اإلضافة   تمترط أن   تشوسهله فال ي  

  .)٤( مثالتم اإلضافة بموجب قرار من الوزير المختصتكن أن مي

 العامـل   شعور إلى    حيث يؤدي  ل من سابقه  األسلوب يعتبر أفض   أو    النوع وهذا
 الجدول المغلق ويذهب البعض مرحبـاً       بحماية تأمينية أوسع من تلك التي يوفرها نظام       

                                     
 . ١٦٩ص ، مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل،  .د )١(

 ، المذكرة التاسعة عـشر    التأمينات االجتماعية ليلي محمد الوزيري، مذكرات في      . محمد حامد الصياد أ   . أ )٢(
 تسري على الوقائع الـسابقة علـى        – التعديالت   –ورغم أن هذه اإلضافة للجداول      ،  ٧مرجع سابق، ص  

  . فروق مالية عن المدة السابقةصدور التعديالت إال أنه ال يتم صرف 
مرجـع  مجموعة عصمت الهواري،    . ق،٤٧ لسنة   ٨٤٠م، الطعن رقم    ٣١/٥/١٩٨٢نقض مدني، جلسة    

  .٦٢٤ص ، ٣٧١الجزء الخامس، القاعدة رقم ، سابق
مرجـع  مجموعة عصمت الهواري،    . ق،٤٨ لسنة   ٤٥٧م، الطعن رقم    ١٠/١/١٩٨٣نقض مدني، جلسة    

  .٦٢٠ ص ٣٦٩ة رقم ، الجزء الخامس، القاعدسابق
حيث تـنص  ) م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم   التأمينات االجتماعية من قانون   ) ٧٠(وهو ما تذهب إليه المادة      

المرافق ) ١(لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تعديل الجدول رقم             " على انه   
 السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية        بإضافة حاالت جديدة إليه، ويسري هذا التعديل على الوقائع        

 ". عن الفترة السابقة على التعديل

  عـشر  ة، المذكرة التاسع  التأمينات االجتماعية ليلي محمد الوزيري، مذكرات في      .محمد حامد الصياد أ   . أ )٣(
  .٢٣٠، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . ، دذات اإلشارة السابقةمرجع سابق، 

  .ذات اإلشارة السابقة، مرجع سابقم، محمد حسن قاس. د )٤(
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) التغطية الشاملة   (السابقة   عن األخذ بالطريقة     ،)طريقة الجدول ( األخذ بهذه الطريقة     إلى
 فقط أن يثبت أنه يباشر عمـالً مـن          يكفيهن العامل   إذلك أنه بموجب طريقة الجداول ف     

 ذلك  إثباتما استطاع    وإذا   ،الذي أصيب به    في الجدول قرين المرض    األعمال المذكورة 
ن المرض الذي لم يذكر فـي        ولكن يعاب على هذه الطريقة بأ      ، مهنياً اًُعد مرضه مرض  

  .)١( ولو ثبتت عالقته بالعملى حتالتأمين ال يغطيهلجدول ا

brÛbqZ@òuë…Œ½a@òÔíŠİÛa@@ @
 يقوم المشرع بوضع    السابقتينبمقتضي هذه الطريقة والتي تجمع بين الطريقتين        

 المهنية التـي    األمراضدد فيه   رض المهني، كما يقوم بوضع جدول يح      تعريف عام للم  
هـذه  العامل بأحـد  ، فإذا ما أصيب  وقت وضعهالحديثة في الطب   األبحاث   ا عنه تكشف

 إثبـات من  عفي العامل عندئذ    اً وي ين مرضاً مه  مرضه في الجدول عد     الواردة األمراض
القرينة القانونية   إلى    استنادا ، والعمل الذي يؤديه   هض الذي أصاب  رية بين الم  بقة السب العال

أمـا إذا   ،  )٢(مصلحه العامـل   المشرع في    ا العكس التي أقامه   إثباتالقاطعة التي ال تقبل     
 أن هذا المـرض     إثباتمرض غير وراد في الجدول فإن العامل يلزمه         أصيب العامل ب  

  .)٣()السببيةالعالقة (كان ناتجا عن العمل الذي يؤديه 
بموجب هذه الطريقة تكون هناك لجنة طبية لها صـالحيات تحديـد المـرض          و

لذي يرد في القـانون للمـرض       تعريف ا  بال االلتزامالمهني الذي لم يرد في الجدول مع        
  .)٤(المهني

                                     
 .١٨٧، مرجع سابق، ص التأمينات االجتماعيةد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون . أ)١(

مرجـع  خالد على محمد الـزومط،      .أ،   وما بعدها  ٢١٢، ص   مرجع سابق د السيد محمد السيد عمران،      . أ )٢(
 .١٣٥ص  ،سابق

 مرجع سابق ثروت فتحي إسماعيل،    .  د ،٢٨٢ ص ٤٢٢، بند سابقمرجع  ،  األهوانيد حسام الدين كامل     . أ )٣(
  ١٦٩ص 

  المذكرة التاسعة عـشر    التأمينات االجتماعية ليلي محمد الوزيري، مذكرات في      . أ ،محمد حامد الصياد  . أ )٤(
 .٨ص ، مرجع سابق
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بتـوفير   بهذه الطريقة نظرا لما تحققه من مزايا للعمال وذلك           األخذبذ الفقه   ويح
 على  اقتصارها وعدم    التي تنشأ عن العمل،    األمراضمظلة الحماية التأمينية لتشمل كل      

  .)١(السابقتينين فهذه الطريقة تجمع بين مزايا الطريقت  الجدول الواردة فياألمراض

                                     
 .عدها وما ب١٨٧ص ، ، مرجع سابقالتأمينات االجتماعيةد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون .أ )١(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @
@òîİÌmaŠßþað…ìÈÛa@âbÄäÛaë@ðŠ–½a@ÉíŠ’nÛa@¿@òîäè½a@@ @

 المـصري رقـم     التأمينـات االجتماعيـة   مـن قـانون     ) هـ/٥(قررت المادة   
ـ    األمـراض  بأحد   اإلصابة مل ع إصابةعلى أن تعتبر    ) م٧٩/١٩٧٥( ة  المهنيـة المبين

  . المرفق بالقانون)١(بالجدول رقم 
صدره بناء  لوزير التأمينات بقرار ي   " ن بأنه   من هذا القانو  ) ٧٠(ضي المادة   تقتو

 إليـه  المرفق بإضـافة حـاالت جديـدة         )١(على اقتراح مجلس اإلدارة تعديل الجدول       
رف مبالغ مالية عن الفترة      الوقائع السابقة لصدوره مع عدم ص      ري هذا التعديل على   سيو

  ."السابقة على التعديل
 حيث قررت   ، المشرع المصري  السعودي بذات النهج الذي سلكه     وقد أخذ المنظم  

جدول   المهنية بموجب  األمراض بأن تحدد    التأمينات االجتماعية من نظام   ) ٢٧/٣(المادة  
صدر هذا الجدول    وقد   الحاجةيصدره مجلس إدارة المؤسسة ويقوم بمراجعته كلما دعت         

ـ  ٧/٣/١٤٣٠ وتاريخ) تأمينات / ١٥٩(بموجب قرار وزير العمل رقم       ، الموافـق    هـ
  .)١(م٤/٣/٢٠٠٩

 liste fixé) ولاجـد  (ثابتـة  قائمه في المهنية األمراض تحدد )٢( فرنسافيو
 جدوال تحتوى على    ٨٥ ويصل عدد تلك الجداول حاليا إلى        العامة السلطةتحدد بواسطة   

ضـد   التأمينيـة  بالحماية يستفيد العامل    ولكي لها،   المسببة واألعمال   المهنية األمراض
 أصـابه وارد بالجـدول      الذي أن المرض    إثبات يقع عليه عبء     ، فإنه المهنية األمراض

                                     
 المـصري رقـم     التأمينات االجتماعيـة   المهنية المرافق لقانون     األمراضأن جدول    إلى   وتجدر اإلشارة  )١(

 السعودي قد جاءت متفقـة      التأمينات االجتماعية  المهنية في نظام     األمراضوكذلك جدول   ) م٧٩/١٩٧٥(
 المهنيـة   األمراضن عدد من    مع مستويات العمل الدولية المقررة في هذا الشأن وقد تضمنا هذين الجدولي           

 المهنية المرفـق باالتفاقيـة      األمراضيزيد عن الحد األدنى المقرر األخذ به في كل دولة والوارد بجدول             
 .  في حالة إصابات العملاإلعاناتبشأن ) م١٢١/١٩٦٤(الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 

  .م١٩١٩ية في فرنسا بدءاً من عام  المهنية بالحماية التأميناألمراض وقد امتدت تغطية )٢(
Dupeyroux , Sécurité sociale, 4e éd, Op. cit., p.17. 
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 الفرنـسي  جتماعيـة اال من قـانون التأمينـات        )L 1/461 ( رقم المادة في   إليهالمشار  
   . )١ ( بالعمل المسبب لهقيامة إلى باإلضافة

عمـال   لل التأمينيـة  الحمايـة  حرصا منه على توفير      الفرنسيعلى أن المشرع    
 القـانون   أصدرفقد   ، القانون في إليهاالمصابين بأمراض غير مدرجه بالجداول المشار       

 العامل المصاب بمرض غير مدرج فـي        أماموالذي فتح الباب     ،م١٩٩٣ يناير   ٢٧رقم  
 شريطة وجود عالقة سببيه مباشرة بين عمل العامـل          التأمينيةبالتمتع بالحماية    الجداول

تخلـف   ن ينتج عن هذا المرض إما وفاه العامل أو        وأ ،يب به  أص الذيالمعتاد والمرض   
  .)٢( على األقل%٦٦،٦٦عجز دائم يعادل نسبة 

 ح أن المشرع المصري وكذلك المـنظم       النصوص السالفة الذكر يتض    ستقراءوبا
 تلـك   احيث حدد  ، المهنية األمراض قد أخذا بنظام الجدول المفتوح عند تغطية         السعودي
أمراض مهنية جديـدة     بإضافةا   إال أنهما سمح   ،يل الحصر ى سب  في جداول عل   األمراض

التأمينـات  وزيـر   ره   وهذا اإلضافة ال تتم إال عن طريق قرار يـصد          ، هذا الجدول  إلى
ـ المختـصة وذلـك بال    ة   مجلس إدارة الهيئ   اقتراح بناء على    االجتماعية ة للمـشرع   سبن
رار من  عودي إال بموجب ق   الس ي حين أن هذه اإلضافة ال تتم بالنسبة للمنظم        ف ،المصري

  .  للتأمينات االجتماعيةمجلس إدارة المؤسسة العامة

                                     
(1) Dupeyroux , Sécurité sociale 10e éd, Op. cit., p.86. 

   : على، في تحديد المرض المهنيالتأمينات االجتماعيةقانون من ) L461-1(وتنص المادة 
".....Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau 
de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce 
tableau... 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée 
non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi 
qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la 
victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un 
taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 
un pourcentage déterminé...."  

(2) Voir le site d'internet: http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-
pratiques/fiches-pratiques/sante-conditions-travail/accident-du-travail-accident-
trajet-maladie-professionnelle.html, consulté le 7 janvier 2010. 
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 األمـراض  فـي جـداول      والمنظم السعودي ع المصري   كما بين كال من المشر    
  .)١( في كل مرضتسببالمهنية األعمال التي يمكن أن ت

 يـستفيد   تى يعتبر المرض مرضا مهنيا ولكي     ح و هيتضح من خالل ما سبق أن     و
 توافر  من المهنية من الحماية المقررة في القانون فالبد         األمراضبأحد  لمصاب  العامل ا 

   :اآلتيةالشروط األربعة 

Þëþa@ÂŠ’ÛaZÛ@bÈ™b@ÝßbÈÛa@æìØí@æc@´ßdn@ÝàÈÛa@pbib•g@ @
التأمينات  قانون   ألحكامإصابات العمل طبقا     تأمين تطبيق   لقد سبق أن بينا نطاق    

فرع األخطار  ن  تأمي تطبيق   كما أوضحنا نطاق  ) م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم    االجتماعية
 اً ويعد هـذا الـشرط شـرط       ، السعودي التأمينات االجتماعية  نظام   ألحكامالمهنية وفقا   

إصابات العمل فـي حـال       تأمين أحكام توافره بالنسبة للعامل حتى يستفيد من        اًمفترض
  .)٢( المهنيةاألمراض بأحد صابةضه لإلتعر

@ïãbrÛa@ÂŠ’ÛaZ@@½a@æìØí@æc@@@@@@@@@@@@@ÕÏŠ½a@Þë†¦a@¿@éîÜÇ@˜ì–äß@ÝßbÈÛa@éäß@ïãbÈí@ðˆÛa@Š@
æìãbÔÛbi@ @

المـشترك بالحمايـة     أو    حتى يستفيد العامل المؤمن عليه     ومفاد هذا الشرط أنه   
 األمـراض  بأحـد    إصابات العمل، يجب أن يكون مـصاباً       تأمين ألحكامالتأمينية طبقا   

                                     
 ثروت فتحي إسماعيل  . ، د ١٨٨سابق،ص، مرجع   التأمينات االجتماعية انون  د السيد عيد نايل، الوجيز في ق      .أ )١(

كامل الحلواني  .د ،٢٨٣ ص   ٤٢٤، بند مرجع سابق ،  األهوانيد حسام الدين كامل     .أ،  ١٧٠ص  ،  مرجع سابق 
   الـسعودية   ونظامها المملكة العربيـة    التأمينات االجتماعية محمد فاروق الباشا،    . ، د ٢٣١، ص   مرجع سابق 

التأمينات د السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل و         .، أ ٣٧٧م، ص ١٩٨٨ارة العامة، طبعة    معهد اإلد 
  .٣٥٦مرجع سابق،ص ،  في المملكة العربية السعوديةاالجتماعية

 وإن لم يحظى    ،الشرط المفترض ليس حديث العهد في العلم القانوني، بل نشاء في رحاب القانون الخاص              )٢(
  . فقهاء القانون الجنائي اهتماما ملحوظا ة كافيه بينما أهتم بهلدي فقهائه بدراس

مجله القـانون   )  ذاتيتها – طبيعتها   –مدلولها  (د حسنين إبراهيم صالح عبيد، مفترضات الجريمة ا       .أنظر أ 
 والمفترض هو األمر الواجب     ، وما بعدها  ٥٣٨ م، ص    ١٩٨١واالقتصاد، العددان الثالث والرابع، طبعة      

واقعـة   إلـى    وافره لتحقق واقعة معينة ويمكن تأصيله إما إلى مركز أو تصرف قانوني، وإما            أي الالزم ت  
 األمـراض وعليه فيجب في نطاق بحثنا أن يكون العامل المصاب بمرض مـن  ، أوصفة قانونية أو مادية   

  .التأمينات االجتماعية قانون ألحكامخاضعا  المهنية
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على سـبيل     في الجدول  سعودي ال ردها المشرع المصري وكذلك المنظم    ة التي أو  يالمهن
   .)١(الحصر

رقـم   المـصري    التأمينات االجتماعيـة  قانون  من  ) هـ/٥(حيث قررت المادة    
المرافق ) ١( المهنية المبنية بالجدول رقم      األمراضبأحد   اإلصابةباعتبار  ) م٧٩/١٩٧٥(

   . عملإصابةللقانون، 
لمهنية التنفيذية  ا من الئحة تعويضات فرع األخطار    ) ٣٣/١(كما اشترطت المادة    

 يكون مدرجا   أنالمرض مهنيا   العتبار   اشترطت   ، السعودي التأمينات االجتماعية لنظام  
) تأمينات/١٥٩( المهنية والصادر بموجب قرار وزير العمل رقم         األمراضضمن جدول   

  .م٤/٣/٢٠٠٩، الموافق  هـ٧/٣/١٤٣٠وتاريخ 
ص عليهـا وفقـا     أن العامل ال يستحق التعويضات المنـصو      ذلك   على   ويترتب

 الـواردة   األمـراض  ل إذا لم يكن المرض الذي أصابه من       صابات العم إ تأمين ألحكام
  .)٢( بالجدول
 المـصري رقـم     التأمينات االجتماعية المرفق بقانون   ) ١(باستقراء الجدول رقم    و

 المهنيـة   األمراضبلغ عدد    ت بينما ،)٣(حالة مرضية ) ٣٥(يتضح أنه يتضمن    ) م٧٩/١٩٧٥(
   .مرضا مهنياً) ٦٧(التأمينات االجتماعية المهنية في نظام األمراضجدول الواردة ي

                                     
ثروت .  وما بعدها، د ٣٩٤شريعات االجتماعية، مرجع سابق، ص       حسن البرعي، الوجيز في الت     أحمدد  . أ )١(

التأمينات د السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل          . وما بعدها،أ  ١٧١، ص مرجع سابق إسماعيل،  
ـ    . د وما بعدها،    ٣٥٦ص  ،  مرجع سابق ،   في المملكة العربية السعودية    االجتماعية  يمحمد سعيد عبد النب

  .٦٦، صمرجع سابق شوقي المليجي، أحمد. ، أ١٦٥،ص مرجع سابقخلف، 
  .وقضت محكمة النقض بان المرض المشمول بالحماية هو المرض الذي حدده القانون

ض، السنة   محكمة النق  أحكامق، مجموعة   ٥٨ لسنة   ٢٠٩٠ م الطعن رقم     ١٧/٦/١٩٩١نقض مدني، جلسة  
  .٢٠٩، رقم ١٣٧٣ص  ،٢الثانية واألربعون، جـ

 حـسن الفكهـاني   . م، أ ٣١/٦/١٩٥٤لـسة   ج)  عمال كلي  ٥٣ سنة   ٢٤٩٠ القضية رقم    (القاهرة االبتدائية 
 .١٥٤ص ، مرجع سابق

  .٢٣١، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، .  د)٢(
مرضـا  ) ٣٥(مرضا مهنيا في تاريخ صدور القانون وقد بلغت حاليا          ) ٢٩(وقد كان هذا الجدول يتضمن       )٣(

م والمنشور فـي الوقـائع المـصرية بعـددها          ٢٠٠٤لسنة  ) ١(وذلك بموجب قرار وزير التأمينات رقم       
 األمراضأمراض مهنية جديدة ليصبح عدد      ) ٦(م والذي قضى بإضافة     ٢٠٠٤/ ٢٣/٣وتاريخ  ) ٦٤(رقم

  .مرضا) ٣٥(بالجدول حاليا  الواردة
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rÛa@ÂŠ’ÛasÛbZÝßbÈÛa@òäè¶@Š½a@Âbjm‰a@)١(  
 المهنية بل   األمراض السعودي بتحديد    وكذلك المنظم المشرع المصري    فتلم يك 

 تلـك األعمـال      وقـد وردت   ،األمراضالمهن التي تسبب هذه      أو   حددا أيضا األعمال  
   .)٢( قرين كل مرض مهني وارد في الجدولنوالمه

 األمـراض العتبار المرض مرضا مهنيا أن يكون من        ومؤدى ذلك أنه يشترط     
ببية بين   المهنة التي يعمل بها، بمعني أن تقوم عالقة س         المبينة قرين و ،الواردة بالجدول 

تحقق شرط   وال بد من اجتماع الشرطين معاً، فلو         ،العاملالمرض والمهنة التي يزاولها     
  .)٣ (يعد المرض مهنياً وتخلف األخر ال

 أي أصابته بمرض وارد في الجـدول     ، أثبت العامل توافر الشرطين السابقين     ىومت
 هذا المرض خـالل     أعراض وظهرت   ،ومزاولته للعمل الوارد بالجدول قرين هذا المرض      

في نطاق قانون    يعتبر مرضا مهنيا ويدخل تعويضه        مرضه التي يحددها القانون، فإن   المدة  
ن المـرض الـذي     أن تنفي عالقة السببية بي     وال يمكن للهيئة التأمينية      التأمينات االجتماعية 

 التي نشأ عنهـا هـذا المـرض         المهنة أو   أصاب العامل والوارد بالجدول وبين الصناعة     
ـ   إثباتقاطعة ال تقبل    قانونية  فالقرينة التي أقامها المشرع في هذه الحالة قرينة          ال  العكس ف

  .)٤ ( عالقة السببية بين المرض والعمل الذي يزاولهإثباتطلب من العامل ُي

                                     
   :وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بضرورة توافر الصفة المهنية في المرض) ١(

- Cass. Soc. 22-2-1990, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p.31. 
  ق، مجلـة المحامـاة، العـدد الثالـث         ٧١ لـسنة    ٧١٩م، الطعن رقم    ١٣/٦/٢٠٠٢نقض مدني، جلسة     )٢(

 .١٨٢م، ص ٢٠٠٣عام 

 شـوقي   أحمـد . ، أ ٣٩٥ص  ،  مرجع سابق ،   حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية      أحمدد  .أ )٣(
التأمينـات  ليلي محمد الوزيري، مذكرات فـي       . محمد حامد الصياد أ   . ،أ٦٦، ص مرجع سابق المليجي،  
ـ      . د،  ٨ص    المذكرة التاسعة عشر، مرجع سابق،     االجتماعية مرجـع   خلـف،    يمحمد سـعيد عبـد النب

  .١٠، ص مرجع سابق الهاللي، زعبد العزي. ، أ١٦٥،ص سابق
  م٢١/٣/١٩٥٥جلـسة   ،  ) عمـال كلـي    ٥٤ سنة   ١٩٩٤م  القضية رق ( الدائرة التاسعة ،  القاهرة االبتدائية 

  .١٥٦حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص . أ
مرجع  شريعات االجتماعية، الجزء السادس    البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د. أ )٤(

  . ٣٨٤، ص ٣٦٨بند ،مرجع سابق عبد التواب محمد بهجت، أحمد. د. ١٢٥٠سابق، ص
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 أنه ال يشترط العتبار هذا الشرط متوفرا أن يكون العامـل            إلىوتجدر اإلشارة   
 اإلصـابة مشتغال بالعمل الصناعي الذي يستدعي اتصاله مباشرة بالمواد التي قد تسبب            

 بالمحل الذي يمارس الصناعة القائمة علـى         بل يكفي أن يكون مشتغال     ،األمراضهذه  ب
تستدعي اتـصاله    حسابيه الأو كتابيه  بأعماليقوم  العامل   ولو كان    ،استعمال هذه المواد  
 إلـى قد يـؤدي   من هذه المواد  ذلك أن وجود الشخص على مقربه،المباشر بهذه المواد 

  .)١(ته بالمرض المهني الذي ينجم عنهاإصاب
 السعودي قـد    رع المصري وكذلك المنظم   ش بأن الم  ويالحظ في هذا الخصوص   

 ويستفاد ذلك من العبارات     ، المهنية على سبيل المثال    األمراضحددا األعمال التي تسبب     
 ثم يعدد بعد ذلك أنواع األعمـال ويختمهـا          "أي عمل " أو   "كل عمل يستدعي  "المستعملة  

 أو  اسـتعمال  يستدعي    أنه يعمل في عمل    إثبات ءبويقع على العامل ع   " الخ..."بعبارة  
  .)٢(تداول مادة من المواد التي تسبب المرض المهني المحدد بالجدول

ÉiaŠÛa@ÂŠ’ÛaZÝàÈÛa@òİia‰@âbîÓ@õbäqc@Š½a@aŠÇc@‰ìèÃ@  
) م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم    التأمينات االجتماعية من قانون   ) ٦٧( المادة   نصت

ا الباب لمدة سنة ميالديـة مـن         المختصة بالحقوق التي يكلفها هذ     الهيئةتلتزم  "على أنه   
 خاللهـا  مهنـي    يه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض      تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عل    

  .كان يعمل في صناعة ال ينشا عنها هذا المرض  أكان بال عمل أوسواء 
 إال بعد انقـضاء     عراضهام بالنسبة لألمراض التي ال تظهر أ      ويستمر هذا االلتزا  

خـذ  ن الوزير المختص بالتأمينات بعد أ     لتي يصدر بتحديدها قرار م    المدة المشار إليها وا   
  . )٣("رأي وزير الصحة

                                     
مرجـع   محمـد محـرز،      أحمد.وما بعدها، د   ٢٩٢ ص   ١٩١، بند   مرجع سابق مد إبراهيم،   د جالل مح  . أ )١(

   .١٦٥،ص مرجع سابق خلف، يمحمد سعيد عبد النب. د، ٣٥٧ص  ،سابق
  مرجـع سـابق   ثروت فتحي إسماعيل،    .  د ٢٨٤ ص   ٤٢٦، بند مرجع سابق ،  األهوانيد حسام الدين كامل     . أ )٢(

 الوسيط فـي    د السيد عيد نايل   . وما بعدها، أ   ٤٤٨، ص   سابقمرجع  الحسن محمد محمد سباق،     .، د ١٧٤ص  
  . ٣٥٧ في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص التأمينات االجتماعيةشرح نظامي العمل و

التأمينات  قانون   أحكامم بشأن تعديل بعض     ٢٠٠٩ لسنة   ١٣٠ معدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم         )٣(
) تـابع (٢٤م، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم      ١٩٧٥ لسنة ٧٩لقانون رقم    الصادر با  االجتماعية
  .م ٢٠٠٩ يونيه ١١وتاريخ
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 الـسعودي   التأمينات االجتماعيـة  التنفيذية لنظام    ةالئحالمن  ) ٩/١( نصت المادة    كما
  :اللجان الطبية على انهوالخاصة ب

 تعرض لالشتراكإذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع  "
لمهنة التي كان يزاولها قبل تركة      الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدي عالقة المرض با        

  ".أحكام المهنية من األمراضجدول خالل بما يتضمنه العمل دون إ
 فـي   أحكام السعودي من    ل ما قرره المشرع المصري والمنظم     ويتضح من خال  

ون للعامل الذي يصاب بمـرض      القانالتي يكفلها   المختصة بالحقوق   ة  ن أن الجه  هذا الشأ 
على ني   هذا المرض المه   أعراض أن تظهر    :األولى في حالتين، لزم بهذه الحقوق    مهني تُ 
 انقطاع صلة العامل    راض بعد  أن تظهر هذه األع    :الثانية ،أثناء قيام رابطة العمل   العامل  

  . عنه هذا المرضشأنبالعمل الذي ي
 كل حالة    في  السعودي  المنظم موقف المشرع المصري وكذلك   ين فيما يلي    بوسن

   :من هاتين الحالتين

ïÛëþa@òÛb§aZÝàÈÛa@òİia‰@âbîÓ@õbäqc@ÝßbÈÛa@óÜÇ@aŠÇþa@‰ìèÃ@  
مل أثناء قيام رابطـة      المرض على العا   أعراضفي هذه الحالة ينبغي أن تظهر       

 ففـي هـذه     ، بهذا المرض  اإلصابة إلى    قيام العامل بالعمل الذي يؤدي     ءناالعمل، أي أث  
 أو   المـصري  التأمينات االجتماعية إصابات العمل سواء في قانون       تأمينحالة يضمن   ال

إال كنتيجـة    هذا المرض ذلك أنه لـم ينـشأ          – السعودية   التأمينات االجتماعية في نظام   
  . )١(هلممارسة العامل لعمل

أما األعراض التي تظهر على العامل قبل مزاولته هذا العمل فال تعتبر مرضـا              
ـ التـي    ةالمهنبعدام الدليل على عالقة المرض      مهنيا الن  ا العامـل بعـد ظهـور       زاوله

  .)٢(األعراض عليه

                                     
  .  وما بعدها٢٩٧، ص مرجع سابقد جالل محمد إبراهيم، .أ )١(
   .٢٩٨، ص مرجع سابقد جالل محمد إبراهيم، .،أ٦٦، ص مرجع سابق شوقي المليجي، أحمد. أ )٢(

  م١٩٥٥ ينـاير  ١٩، جلـسة    ) ق ٩ سـنة    ٦٨االسـتئناف رقـم     (الدائرة األولـى    ناف اإلسكندرية،   استئ
  .١٥٥حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص . أ
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 السعودي، حيث قررت المـادة      التأمينات االجتماعية  نظام   أيضاوهو ما أخذ به     
ض عن المرض   المهنية عدم استحقاق التعوي    تعويضات في األخطار     الئحةمن  ) ٣٣/٢(

  تـاريخ بـدء    ا المرض قد ظهر على المصاب قبـل       إذا ثبت للجنة الطبية أن هذ     ني  المه
   .اشتراكه في فرع األخطار المهنية

òîãbrÛa@òÛb§a@Zþa@‰ìèÃbi@ÝßbÈÛa@òÜ•@ÊbİÔãa@†Èi@aŠÇè½a@Š½a@éäÇ@d’äí@ðˆÛa@ÝàÈÛ@  
السعودي الحماية على أمـراض المهنـة       المنظم   أو   لم يقصر المشرع المصري   

اء قيام رابطة العمل، بل مدت هـذه التـشريعات          التي تظهر أعراضها على العامل أثن     
ونبـين  الحماية حتى بعد انقطاع صلة العامل بالعمل الذي ينشأ عنه المرض المهنـي،              

  : هذه الحالة وذلك على النحو اآلتيفي موقف المشرع المصري والمنظم السعودي 

ðŠ–½a@ÊŠ’½a@ÑÓìß@Z@ @
عليه الـذي يـصاب بأحـد       المشرع المصري مد الحماية التأمينية للمؤمن       قرر  
المرافق للقانون، وذلـك إذا مـا ظهـرت         ) ١( المهنية الواردة بالجدول رقم      األمراض

أعراضه خالل سنة من تاريخ ترك العمل الذي يسبب هذا المرض وسواء كان العامـل               
  . )١(شأ عنها هذا المرضينكان يعمل في صناعة ال  أو  السنة بال عمل هذهخالل

التي استعملها المـشرع المـصري      " ه خدمة المؤمن علي   هاءانت " عبارة نوحيث إ 
 قـد يكـون     أو بلوغ سن الستين      الخدمة بسبب  انتهاءمل ثالث صور وهي أن يكون       تتح

إذا ترك العامل العمل وكان في       أو   عمل ال يسبب هذا المرض،     إلى   ال العامل بسبب انتق 
  ". بال عمل"حالة بطالة وهو ما يعبر عنه المشرع بعبارة 

 التأمينات االجتماعيـة  من قانون   ) ٦٧(ك ينتقد جانب من الفقه صياغة المادة        لذل
 التـأمين ويرى هذا الفقه بأنه كان يمكن أن يقرر المشرع سـريان            ) م٧٩/١٩٧٥(رقم  

طوال فترة القيام بالعمل المسبب للمرض ولمدة سنة تالية على ترك العمـل فـي هـذه                 

                                     
 عبدالتواب  أحمد. د ،٣٩٥مرجع سابق، ص    ،   حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية      أحمدد  .أ )١(

  .  وما بعدها٣٨٩ص ) ٣٧٦(، فقرة مرجع سابقمحمد بهجت، 



 

 -١٧٥-

 جهاد أو اإلرهاق من العملاألحكام العامة لألمراض املهنية واإلصابة الناجتة عن اإل: الفصل الثاني : الباب الثاني

 مما ينطوي   ،"انتهاء الخدمة " و "ال عمل ب"الصناعة دون أن يخوض المشرع في عبارات        
   .)١(التأمينات االجتماعيةعليه خلط بين اصطالحات قانون العمل وقانون 

مـن  ) ٦٧( فعل المشرع المصري عندما قرر بعد تعديله لنص المادة         وحسناً ما 
 إال عراضهاأتظهر    التي قد ال   المهنية األمراض من   التأمينية الحمايةالقانون، استمرار   

  .)٢(ن تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه مرور سنه ميالدية مبعد

                                     
  . ٣٨٦، ص ٤٢٧، بند مرجع سابق، األهوانيدين كامل د حسام ال.أ )١(
التأمينات  قانون   أحكامم بشأن تعديل بعض     ٢٠٠٩ لسنة   ١٣٠ معدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم         )٢(

) تابع(٢٤م، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم        ١٩٧٥  لسنة ٧٩ الصادر بالقانون رقم     االجتماعية
  .م٢٠٠٩ يونيه ١١وتاريخ

 وقد كان هـذا     ،حيث كان المشرع في السابق يحدد استمرار الضمان لمدة سنة واحدة فقط بعد ترك العمل              
التحديد محالً النتقادات فقهيه عديدة، وذلك ألنه لكل مرض طبيعته الخاصة من حيث مراحل تطوره فـي                 

لمريض وال تظهـر     تكمن في جسم ا    األمراضجسم المريض والفترة التي تظهر أعراضه خاللها فبعض         
إال بعد فترة قد تطول إلى سنوات عديدة، فضالً عن اختالف االستعداد المرضي من عامل آلخر حـسب                  
تكوينه الجسدي، ومن ثم فإنه ُيأخذ على أن تحديد المشرع لمدة سنة واحدة الستمرار الضمان بعد تـرك                  

  .العمل أنما هو تحديد تحكمي جزافي
ثروت . د  وما بعدها،  ١٩١، مرجع سابق، ص     التأمينات االجتماعية ي قانون   د السيد عيد نايل، الوجيز ف     .أ

  . وما بعدها١٦، ص مرجع سابق الهاللي، زعبد العزي. ، أ١٧٥، ص مرجع سابقفتحي إسماعيل، 
ويرى هذا الفقه إلى أنه طالما ثبت أن المرض الذي أصاب المؤمن عليه كـان بـسبب العمـل وضـمن        

فقد كان من المنطق أن يعد مرضه مرًضا مهني مستحق عنه الضمان حتـى               المدرجة بالجدول    األمراض
  .وأن تراخي ظهوره لمدة تتجاوز سنة من تاريخ ترك العامل لهذا العمل

  .٣٩٠، ص )٣٧٧(، فقرة مرجع سابق عبد التواب محمد بهجت، أحمد. د



 

 -١٧٦-

 جهاد أو اإلرهاق من العملاألحكام العامة لألمراض املهنية واإلصابة الناجتة عن اإل: الفصل الثاني : الباب الثاني

ورغبة من المشرع المصري في رعاية الطبقة العاملة وذلك بوقايتها مـن أمـراض              
الهيئـة العامـة    ) م٧٩/١٩٧٥( رقـم    التأمينات االجتماعية لزم قانون   قبل حدوثها فقد أ   المهنة  

 المهنيـة وذلـك مقابـل       األمراضحد   بأ صابة بفحص العاملين المعرضين لإل    ي الصح تأمينلل
  .)١( بمرض المهنةصابة مليم عن كل مؤمن عليه معرض لإل٥٠٠تحصيلها رسًما مقداره 

  
                                     

لـسنة  ) ٥٥٤(ر وزير المالية رقـم      ، وتطبيقًا لهذا النص فقد حدد قرا      ٢٣٦، ص   مرجع سابق محمد حسن قاسم،    . د )١(
 الناتجة عـن    األمراضبأن يجري هذا الفحص الدوري مرة كل ستة أشهر بالنسبة لبعض            ) ٧١(م في مادته    ٢٠٠٧

 الباثولوجية والتأثر بالكروم، ومرة كل سنة بالنسبة لبعض أمراض التسمم األخرى، ومرة كـل               األمراضالتسمم و 
  . األمراضسنتين بالنسبة لباقي 

 أوجب هذا القرار مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي وال يجوز تداول هذه المعلومـات إال                   وقد
  . يجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناًء على طلب كتابي منه، وبين المختصين

 لذلك على   ان الذي يحدد  ، في المك  من ذات القرار الوزاري العامل بالحضور للفحص الطبي       ) ٧٣(كما ألزمت المادة    
  . أن يلتزم صاحب العمل بأجور األوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري

من القرار الوزاري التزاماً على الهيئة العامة للتأمينات الصحي بإجراء فحـص            ) ٧١(كما فرضت المادة    
ك للتحقق من لياقته صحًيا      المهنية، وذل  األمراضطبي دوري ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه ألحد          

للقيام بهذا العمل وذلك قبل تسلمه العمل ويراعى عند إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونـوع المـرض                  
  . المعرض له المرشح للعمل

 والمنـشور فـي الوقـائع       -م١٩٧٧لـسنة ) ٢١٨(وقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب قرار وزير التأمينات رقم         
) ٧٨(م، والمعـدل بموجـب قـرار وزيـر التأمينـات رقـم            ١٧/١٠/١٩٧٧وتاريخ) ٢٣٩(المصرية بعددها رقم  

  .م٢٢/٤/١٩٧٨وتاريخ ) تابع/٩٤( الوقائع المصرية بعددها رقمي والمنشور ف-م١٩٧٨لسنة
 ، المذكرة التاسعة، مرجع سـابق     التأمينات االجتماعية ليلى محمد الوزيري، مذكرات في      . محمد حامد الصياد، أ   . أ

  . وما بعدها١٥ص 
 التشريع المصري إلى ما قررته مستويات العمل العربية في هذا الشأن، والتـي أكـدت علـى                  أحكاموبذلك ترتقي   

ضرورة إجراء الفحص الطبي االبتدائي إللحاق العامل بالعمل الذي يتالءم مع قدرته الصحية والبدنيـة والعقليـة                 
ل للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مـستمرة        باإلضافة إلى إجراء الفحص الطبي الدوري على العما       ،  والنفسية

) م٧/١٩٧٧( والكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها األولى، المادة الثامنة من االتفاقية العربية رقم               
   .بشان السالمة والصحة المهنية
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 تم فحصهم ماضينالمعر الفروع

 1458009640 القاهرة

 53580 54428 اإلسكندرية

 1495 48935 القليوبية

 360 23927 الدلتا وسط

 21377 21377 وسيناء القنال

 62332 63604 الصعيد شمال

 353 1410 الصعيد وسط

 2684 23581 الصعيد جنوب

 16749 16749 الدلتا شمال شرق

 20452 20452 المنوفية

 4090 4309 ياطدم

 165 6700 المنيا

 29275 29275 السويس

 6535 6535 اإلسماعيلية

 73068 73068 الشرقية

 1717 1753 سويف بني

  -: الحظ من الجدولن

 .الدوري  العمل في مجال الفحص الطبيصابة إلالمعرضينمن إجمالي % ٩٩٫٢فحص  بأنه تم 

     .)١(الصحي تأمينالهيئة العامة لل: المصدر •

                                     
(1) http://www.hio.gov.eg/Ar/Pages/default.aspx.  
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ð…ìÈÛa@áÄä½a@ÑÓìß@Z  
التأمينـات  من الئحة اللجـان الطبيـة التنفيذيـة لنظـام           ) ٩/١(قررت المادة   

، بأنه إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعـد انتهـاء العمـل الخاضـع               االجتماعية
بالمهنة التي كان   ة لتحدد مدى عالقة المرض      اللجنة الطبي لالشتراك، تعرض الحالة على     

  . قبل تركه العمليزاولها المشترك 
ومؤدى ذلك استمرار الضمان من المرض المهني طالما ثبت ارتباط المرض المهنـي          

 علـى   لظهور أعراض هذا المرض    هيزاوله المشترك دون تحديد مده محدد     كان  لذي  بالعمل ا 
  عليـه  المشترك، فيكون هذا األخير مستحقًا للتعويضات المنصوص عليها حتى وإن ظهـرت           

   .من تاريخ ترك المشترك العملأو أكثر هني بعد مرور سنة أعراض المرض الم

ة التـي كـان يزاولهـا       وقد ترك المنظم السعودي تقدير ارتباط المرض بالمهن       
  .)١( الطبية المختصةللجنةالمشترك 

ـ  في المملكة العربية الـسعودية       التأمينات االجتماعية ولم يتضمن نظام     ا أحكام
لمصري فيما يتعلق بوجوب إجراء الفحـص الطبـي         مماثلة لتلك التي قررها المشرع ا     

الفحـص   أو    المهنية، األمراض بأحد   صابةالدوري الذي يجري للعاملين المعرضين لإل     
  . األمراض بتلك صابةلعمل يعرضه لإلي االبتدائي الذي يجري لكل مرشح الطب

تفق مـع الـسياسة     المنظم السعودي في هذا الشأن ال ي       أن موقف     الباحث ىوير
ية ئعة في ظل التشريعات الحديثة والتي تركز على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الوقا           المتب

  )٢( بشكل يكفـل حمايـة العمـال      -في وقت مبكر   –الالزمة التخاذ اإلجراءات المناسبة     
                                     

  في المملكة العربية الـسعودية     التأمينات االجتماعية ط في شرح نظامي العمل و     د السيد عيد نايل، الوسي    .أ )١(
   .٣٥٧مرجع سابق، ص 

 وكان من الجدير بالمنظم السعودي النص على هذا اإلجراء وذلك لتوفير الحماية والرعاية للعامل ووقايته                )٢(
 تأمينك هو عدم وجود هيئة لل     وقد يكون سبب ذل   ،   التي قد تصيبه نتيجة العمل الذي يقوم به        األمراضمن  

الصحي في المملكة العربية السعودية، حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي الجهة الوحيـدة               
 . من النظام) ٩(المادة ، التأمينات االجتماعية نظام أحكامالموكل إليها تنفيذ 

لعمل العربية في هذا الـشأن، والتـي         المنظم السعودي لم ترتقي إلى ما قررته مستويات ا         أحكامكما أن   
أكدت على ضرورة إجراء الفحص الطبي االبتدائي إللحاق العامل بالعمل الذي يتالءم مع قدرته الصحية               

باإلضافة إلى إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للمحافظة على لياقتهم           ،  والبدنية والعقلية والنفسية  
 يظهر من أمراض المهنة في مراحلها األولى، المادة الثامنة مـن  الصحية بصفة مستمرة والكتشاف ما قد    

   . .بشان السالمة والصحة المهنية) م٧/١٩٧٧(االتفاقية العربية رقم
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 الهدف األساسي هو منع وقوع      أن العمل ليس هدفًا في حد ذاته بل         إصابة تأمينذلك أن   
  . )١( المهنيةاألمراضها حوادث العمل نفسها والتي من بين

 مثل هذه اإلجراءات من شأنه تخفيف األعبـاء الماليـة           تخاذا نبأيرى الباحث   و
 في مواجهـة المـشترك الـذي        ، العمل ت إصابا تأمينبالتي تلتزم بها الجهة المختصة      

 المهنية، ذلك أنه إذا ما تم الكشف المبكر عن احتمـال            األمراض بأحد   صابةيتعرض لإل 
 ذلك يوسع من إمكانية عالج هذا العامل وعودتـه        ك بالمرض المهني فإن      المشتر إصابة
 التزامه  التأمينات االجتماعية  األمر الذي يرفع عن صندوق       ،عمله تكون بنسبة كبيرة   إلى  

 العامل فعال بـالمرض     أصيبنقدية في حال ما إذا       أو   تعويضات عينة  أو   بصرف مبالغ 
ية ئ إذا ما تم اتخاذ اإلجراءات الوقا      المبالغالمهني، وقد كان من الممكن عدم صرف تلك         

  . لمنع تعرض هذا المشترك لما أصابه من مرض مهني
أن نظام العمل في المملكة العربية السعودية قد فرض على           إلى   وتجدر اإلشارة 

 المعرضين الحتمـال    أكثر لفحص عماله   أو   طبيب إلى   صاحب العمل التزاًما بأن يعهد    
 فـي   المنصوص عليـه  - المهنية   األمراضل  لمحددة في جدو   ا األمراض بأحد   اإلصابة

 فحًصا شامالً مرة كل سنة على األقل، وأن يثبت نتيجة ذلك            -التأمينات االجتماعية نظام  
  . )٢(الفحص في سجالته وكذلك في ملفات أولئك العمال

                                     
 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د. أ )١(

   . ١٠٤٧مرجع سابق، ص
  .م العمل السعودي من نظا) ١٤٣(المادة  )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @
òÏì’Ø½a@òÔİä½a@ @

  عتبار المـرض مهنيـاً    ن اشتراط المشرع المصري وكذلك المنظم السعودي ال       إ
 الواردة في الجدول وأن تكون المهنـة التـي          األمراضفي أن يكون ذلك المرض من       

يزاولها العامل من المهن المحددة بذات الجدول قرين المرض الذي أصيب به، يترتـب              
ـ     ى ذلك عل  ت إصـابا  تأمينالتي ال يغطيها    ) المنطقة المكشوفة (  وجود ما يسميه الفقه ب

يصاب العامل بمرض ال تتوافر فيه الصفات الالزمة العتباره حادث عمـل            العمل، فقد   
 وفي نفس الوقت ال يعـد هـذا         ،فقد يقع المرض بصورة بطيئة أي ال يتصف بالمفاجأة        

 ورد ذكره بالجدول ولكن بالنسبة      أوفي الجدول    المرض من أمراض المهنة لعدم وروده     
 هذه الحالة يجـد العامـل نفـسه فـي      وفي، غير العمل الذي يقوم به العامل أخرلعمل  

المنطقة المكشوفة حيث ال يستطيع المطالبة بتعويض عن مـرض لـم يـذكر بجـدول               
  .)١(أمراض المهنة 

 القول بـأن جـدول      إلى - وبحق -ولتفادي هذه الصعوبة يذهب جانب من الفقه      
عالقة  ال إثبات من   المريض وذلك بإعفائه   العامل على   ر المهنية قُصد به التيسي    األمراض

السببية بين المرض الذي أصابه والعمل الذي يؤديه طالما كـان هـذا المـرض مـن                 
 أما إذا كان المرض الذي أصيب به العامل غير منصوص           ، الواردة بالجدول  األمراض

 المرض من الحماية التـي      عليه في الجدول فال يترتب على ذلك حرمان المصاب بهذا         
 أن يثبت عالقة الـسببية      ط بشر التأميند من هذا     العمل بل يستفي   ت إصابا تأمينيوفرها  

  .)٢(بين المرض والعمل الذي يؤديه
المرض الذي يصيب العامـل بوصـفه        ىالتأمين إل غطاء   ومؤدى هذا الرأي مد   

 حادث عمل إذا وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وبصرف النظر عما إذا كان سببه راجعا               
                                     

  .٢٣١، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، . د )١(
االتجاهات الحديثة في التفرقـة بـين       ،  وقد كان أول من قال بهذا الرأي األستاذ الدكتور محمد لبيب شنب            )٢(

ـ     . د،   وما بعدها  ٣٩، ص   مرجع سابق  المهنية،   األمراضحوادث العمل       خلـف  يمحمد سعيد عبـد النب
  .١٦٦ص  ،مرجع سابق
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 متكررة بطيئة ومتدرجة، طالما استطاع العامل       أفعال إلىفعل مفاجئ أو كان راجعا      إلى  
   . بسببهأو نشأت عن العمل الذي يزاوله إنما إصابته أنفي إقامة الدليل على 

 فيما  ،ويكون الفرق بين المرض المهني الوارد بالجدول والمرض غير الوارد به          
ون عالقة   ففي حالة المرض المهني الوارد بالجدول افترض القان        ،ثباتيتعلق بمسألة اإل  

  . السببية بينه وبين األعمال والمهن الواردة قرين هذا المرض
 عالقـة   إثباتنه يتعين على العامل     جدول فإ أما في حالة المرض غير الوارد بال      

  .)١(يؤديهالسببية بين المرض والعمل الذي 
الئحة المن  ) ٣٣/١( حيث قررت المادة     ،ولقد عالج المنظم السعودي هذه المسالة     

األخطار المهنية بأنه في حال ما إذا تعرض المشترك لمرض          ذية للنظام والخاصة ب   التنفي
 )٢( المهنية تعرض حالته على معالي محـافظ المؤسـسة         األمراضغير وارد في جدول     

  . متي توافر بشأنها أدلة تثبت بأن المرض كان بسبب العمل
بية بين المرض    العالقة السب  إثباتويتضح من ذلك بأنه إذا ما استطاع المشترك         

عليها في  وص   المنص ،نه يستفيد من التعويضات   صابه وبين المهنة التي يزاولها فإ     الذي أ 
   . والمتعلقة بفرع اإلخطار المهنيةالتأمينات االجتماعيةنظام 

  

                                     
 مرجع سابق د جالل محمد إبراهيم،     .، أ ٢٨٣ ص   ٤٢٥، بند مرجع سابق ،  األهوانيد حسام الدين كامل     . أ )١(

  ١٩٦ص  ، مرجـع سـابق    التأمينات االجتماعية د السيد عيد نايل، الوجيز قانون       . وما بعدها، أ   ٢٩٦ص
  .١٤٨ص ، مرجع سابقخالد على محمد الزومط، . وما بعدها، أ

  : محافظ يعين بأمر ملكي بناًء على ترشيح الوزير ويتولى القيام بالمهام اآلتيةويدير شئون المؤسسة) ٢(
  . تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات األخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه-١
  . تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، وهو المسئول مباشرة أمام هذا المجلس-٢
، ومباشرة األعمال اإلدارية والمالية التي تدخل فـي          إدارة مصالح المؤسسة واإلشراف على موظفيها      -٣

  .اختصاصاته، والتأكد من حسن سير أعمالها
من نظام  ) ١٣(مادة  الوللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة،            

  .التأمينات االجتماعية
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áîÔmë@†îè·@Z@ @
 إصـابات اإلرهاق في العمل من قبيل       أو   عن اإلجهاد  الناتجة   اإلصابةإن اعتبار   

 المصري رقـم  التأمينات االجتماعيةالعمل هو من اإلضافات الهامة التي جاء بها قانون       
لم يكـن   ) م٦٣/١٩٦٤( السابق رقم    التأمينات االجتماعية ، ذلك أن قانون     )م٧٩/١٩٧٥(

  . )١(يعتبرها كذلك
 العمل ألنهـا    إصابةحالة من قبيل    كما أن القضاء المصري رفض اعتبار هذه ال       

ليست حادث عمل لتخلف عنصر المباغتة بشأنها، كما أنها ليست من قبيـل أمـراض               
   .)٢(المهنة لعدم ورودها بالجدول المرفق بالقانون

إال أن هذا الوضع كان منتقًدا على اعتبار أن العامل يجـب أن يعـوض عـن                 
 كانـت  أو    بطريقة مباغته وفجائية   تاء حدث بسببه سو  أو   العمل التي تلحقه أثناء     اإلصابة

 والعمـل الـذي     اإلصابة بين   العالقة السببية  ت وذلك طالما ثبت   ،بطريقة تدريجية بطيئة  
   .)٣(يؤديه العامل حتى ولو لم يرد ذكرها ضمن جدول أمراض المهنة

                                     
 .٢٤٥، ص مرجع سابقسم، محمد حسن قا. ، د٦٦، ص مرجع سابق شوقي المليجي، أحمد.  أ)١(

ق، مجموعة عصمت الهـواري، مرجـع       ٤٧ لسنة   ٨١٣م، الطعن رقم    ١٦/٦/١٩٧٩ نقض مدني، جلسة     )٢(
  .٥٣٢ص ، ٨٠٦سابق، الجزء الثالث، المبدأ رقم 

رامـي  .  د ، حسن البرعـي   أحمدد  .أ: وللمزيد عن األسباب التي دعت المشرع إلقرار هذه الحالة، راجع         
 . وما بعدها١٢٢١س، مرجع سابق، صي التشريعات االجتماعية، الجزء الساد البرعي، الوسيط فأحمد

  .  وما بعدها٣٠٠، ص مرجع سابقد جالل محمد إبراهيم، . أ)٣(
 ق،حيث قضت المحكمة باعتبـار      ٣٠ لسنة   ٢٨٦٤م الطعن رقم    ١٣/١١/١٩٨٨نقض مدني، جلسة  : انظر

لة إلصابات العمل واألمن الـصناعي فقهـا         عمل، الموسوعة الشام   إصابةاإلجهاد أو اإلرهاق من العمل      
 . وما بعدها١٣٣، الفتح للطباعة والنشر، الطبعة األولى، ص األودنسمير عبدالسميع . وقانونا وقضاء، أ
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 المـصري رقـم     التأمينـات االجتماعيـة   وفي ضوء ذلك فقد استحدث قـانون        
اإلرهـاق مـن    أو   الناتجة عن اإلجهاد     اإلصابةالة وقرر اعتبار    هذه الح ) م٧٩/١٩٧٥(

  .  عملإصابةالعمل 
 لـم يـنص      في المملكة العربية الـسعودية     التأمينات االجتماعية ن نظام   وحيث إ 
 عمل، فإن دراستنا لهذا المبحث سوف تقتـصر         إصابة تلك الحالة    اعتبارصراحة على   

  . ذا الشأن في هأحكامعلى ما قرره المشرع المصري من 

  : مطلبين على النحو اآلتي إلى  ذلك نقسم هذا المبحثوعلى هدى
اإلرهـاق مـن العمـل      أو   الناتجة عن اإلجهاد     اإلصابة شروط اعتبار    :المطلب األول 

  .  عملإصابة

 إصـابة اإلجهاد   أو    إجراءات التحقق من توافر شروط اعتبار اإلرهاق       :المطلب الثاني 
  . عمل



 

 -١٨٤-

 جهاد أو اإلرهاق من العملاألحكام العامة لألمراض املهنية واإلصابة الناجتة عن اإل: الفصل الثاني : الباب الثاني

Þëþa@kÜİ½a@ @
a@ÂëŠ‘@‰bjnÇòib•⁄a…bèu⁄a@åÇ@ò£bäÛa@@cë@@ÝàÈÛa@åß@Öbç‰⁄aòib•gÝàÇ@@ @

الـشروط  ) ٦٠(في المادة ، )١(م٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤ قرار وزير المالية رقم      أوضح
 إصابة حتى تعد     من العمل  اإلرهاقأو   الناتجة عن اإلجهاد     اإلصابةالواجب توافرها في    

  : ل هذه الشروط فيما يليتمثعمل وت

üëc@ZìØí@æcéä@´n@åß@ÝÓc@lb–½a@å@æ@ @
 الناتجـة   اإلصابةومفاد هذا الشرط أنه يشترط الستفادة المؤمن عليه من اعتبار           

 أقـل مـن     اإلصابةد  كون سنه عن  ي أن   ، عمل إصابةاإلرهاق من العمل    أو  عن اإلجهاد   
أن من تجاوز سـن الـستين      إلى    وقد ذهب جانب من الفقه في تبريره لهذا القيد         ،الستين
إنما تكون في    التي تصيبه    األمراض، وأن   اإلرهاقأو  ال يصاب بأمراض اإلجهاد     عادة  

  . )٢(اإلرهاق أو شيخوخة وليس نتيجة اإلجهادال  عنناتجة الواقع أمراض
بلـوغ   ينتقد مسلك المشرع باستلزام شرط عدم        - وبحق -إال أن الفقه في عمومه    

 التأمينية إذا ما تعرض لإلجهاد     بالحماية   ،ن الستين حتى يستفيد المؤمن عليه المصاب      س
 العمـل   إصـابة أن خـصائص     إلى   د هذا الفقه في تأييد وجهة نظره       ويستن ،اإلرهاقأو  

اإلرهاق ترتبط بالعمـل الـذي يؤديـه         أو    الناتجة عن اإلجهاد   اإلصابةوالتي من بينها    
 اإلرهاق الـذي أصـاب     أو    السببية بين اإلجهاد   تالمؤمن عليه وليس بسنه، فطالما ثبت     

  العمـل  ت إصابا تأمين وجب أن يستفيد المؤمن عليه من        المؤمن عليه وبين أدائه لعمله    
بصرف النظر عن سنه، كما أن هناك بعض الفئات من العمال حدد المشرع سن التقاعد               

                                     
 والمنـشور فـي     ،م١٩٨٥لـسنة ) ٧٤(وقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب قرار وزير التأمينات رقم            )١(

) ٢١(، والمعدل بقرار وزيـر التأمينـات رقـم        ٥/١٠/١٩٨٥ريخوتا) ٢٢٥(الوقائع المصرية بعددها رقم   
  .م٢٩/٧/١٩٨٧وتاريخ ) ١٧٢(والمنشور في الوقائع المصرية بعددها رقم، م١٩٧٨لسنة

 إصـابة  الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمـل          اإلصابة لطفي عبد الرحمن، شروط اعتبار       أحمد. د )٢(
 .٧٧٩، هامش٥م،ص ١٩٨٣األولى، العدد األول، أبريل ، السنة التأمينات االجتماعيةمجلة ، عمل
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حرمـانهم مـن الحمايـة       إلى   بالنسبة لهم بخمس وستين سنة وال يوجد أي سبب يدعو         
   .)١(اإلرهاق من العمل أو تجة عن اإلجهاد النااإلصابةالتأمينية فيما يتعلق ب

 باإلرهاق يزداد مع التقدم في السن فإن ذلك يكـون           صابةوإذا كان التعرض لإل   
 وقد كان يمكـن للمـشرع أن        ،أدعى المتداد الحماية التأمينية القانونية وليس الستبعادها      

  . )٢(يبقي هذه الحماية مع زيادة االشتراكات لمواجهة تزايد الخطر التأميني

bîãbqZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@éîÜÇ@åßûàÜÛ@ð…bÈÛa@…ìèa@ÖìÐí@¿b™g@…ìè©@Þˆi@åÇ@b£bã@Öbç‰⁄a@æìØí@æc
Ži@õaìïÜ•þa@ÝàÈÛa@oÓë@¿@…ìèa@aˆç@Þˆ@ëc@êË@¿ISH  

ويقصد بالمجهود اإلضافي المجهود الذي يزيد عن قدرة المؤمن عليه الشخصية           
" مجهـود إضـافي   "ام به المؤمن عليه      في كون المجهود الذي ق     ةفي أداء عمله، والعبر   

فيتصف المجهود بأنه إضافي طالمـا      " المجهود العادي للمؤمن عليه   " إلى   تكون بالقياس 
يقل  أو    حتى ولو كان المجهود اإلضافي يعادل      ،كان يفوق المجهود المعتاد للمؤمن عليه     

  . )٤(عن المجهود المبذول من زميل آخر له يقوم بنفس العمل
إضافًيا هو معيـار     أو    وما إذا كان جهًدا عادًيا     ،بق في تقدير الجهد   فالمعيار المط 

، ويستوي أن يكـون      نفسه شخصي يعتد فيه بالظروف الصحية والجسمانية للمؤمن عليه       
 وسواء بذل في مكـان  ، في غيرهأو األصلي في وقت العمل  هذا الجهد اإلضافي قد بذل    

                                     
  شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس       البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمد د. أ )١(

 ٣٩٩ص ،٣٨١بنـد ،  مرجع سابق  عبد التواب محمد بهجت،    أحمد.  وما بعدها،د  ١٢٢٨مرجع سابق، ص  
 .  وما بعدها١٦٣، ص ابقمرجع سثروت فتحي إسماعيل، . د وما بعدها،

مرجـع  د جالل محمد إبـراهيم،      .، أ ٢٥٨، ص ٣٩١، فقرة   مرجع سابق ،  األهوانيد حسام الدين كامل     . أ )٢(
 .  وما بعدها٣٠٢، صسابق

  . ق ٣٠ لسنة ٢٥٩٧م، الطعن رقم ١٥/٦/١٩٨٦جلسة ،  نقض مدني)٣(
  .  ق ٢٨ لسنة ١٠٣٦م، الطعن رقم ١٠/١١/١٩٨٥نقض مدني، جلسة 

 .١٣٠، مرجع سابق، ص األودنسمير عبدالسميع . ة الشاملة إلصابات العمل واألمن الصناعي، أالموسوع

 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  . أ )٤(
 . ذات اإلشارة السابقة، مرجع سابق
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يه مثالً، كما يستوي أن يكون اإلجهاد       في غيره من األماكن، كمنزل المؤمن عل       أو   العمل
  .)١(عضلًيا أو ذهنًيا أو عصبًيا

وقد انتقد رأي في الفقه المعيار الشخصي في هذا الشأن واعتبر أن األولى األخذ              
  . )٢ ()المعيار الموضوعي (تادعمبمعيار الرجل ال

rÛbqb@Z@@@@@@@@@@àÇ@‹b¬hi@éîÜÇ@åßû½a@ÑîÜØm@åÇ@b£bã@¿b™⁄a@…ìèa@æìØí@æc@@@@@oÓë@¿@´Èß@Ý
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òÏb™⁄bi@…†ª@oÓë@¿@´Èß@μg@ïÜ•þa@éÜàÇ  
تكليف من    بناًء على   تم وهذا الشرط يعني أنه يجب أن يكون المجهود اإلضافي        

هود تطوًعا أًيـا كـان      من يمثله قانونًا، فإذا ما قام العامل بهذا المج         م  أو صاحب العمل 
، فـال   )٣( عمل إصابة الناتجة عنه ال تعتبر      اإلصابةقيامه بهذا المجهود فإن      إلى   الباعث

  . )٤(التأمينات االجتماعيةإجهاد إال بتكليف في مفهوم قانون 
 وف الطبيعية يبذل مجهوًدا عادًيـا     األصل أن العامل حين يقوم بعمله في الظر       و

 العامل فـي الحـالتين      وجبت حمايته، وبالطبع فإن   " اديببذل مجهود غير ع   "فإذا كلف   
عمل إضافي عالوة   القيام ب  أو   ،أداء عمل في وقت أقصر مما يستغرقه عادة       (المذكورتين  

  .)٥(طر لبذل مجهود إضافييض) على عمله األصلي
 توقيع جزاء على من يعمـل       من الفقه بأن هذا الشرط ينطوي عليه      ويرى جانب   
  . )٦(ا ويحث على التقاعسبجهد طواعية واختياًر

                                     
 شـوقي   أحمـد . ، أ ٢١٤، مرجع سابق، ص     ت االجتماعية التأميناد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون        . أ )١(

 . ٦٧، ص مرجع سابقالمليجي، 

 . ٣٠٤، ص مرجع سابقد جالل محمد إبراهيم، . أ)٢(

 . ١٦٤ص ، مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، .  د)٣(

 . ٢١٤ص ، مرجع سابق، التأمينات االجتماعيةد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون . أ)٤(

 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  د ، حسن البرعي  أحمدد  . أ )٥(
 . ١٢٢٩ص، مرجع سابق

 . ٢٥٩، ص٣٩١بند ، مرجع سابق، األهوانيد حسام الدين كامل . أ)٦(
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تأييد ما قرره المشرع باشتراطه أن يكون المجهـود          إلى   ويذهب رأي في الفقه   
من يمثله قانونًا، ويستند في تأييد      م أو   بناء على تكليف من صاحب العمل     قد تم   اإلضافي  

التأمينـات  أن ما أقره المشرع هو ما يتفـق والقواعـد العامـة فـي                إلى   وجهة نظره 
 العامل من جهد غير عادي ليس        ذلك أنه إذا كان ما أداه      ، من إصابات العمل   ةاالجتماعي

 التي لحقت بالعامل بـسبب هـذا        اإلصابة فإنه عندئذ تكون     ،بتكليف من صاحب العمل   
الجهد ناتجة عن خطأ المؤمن عليه الجسيم وهـو الخطـأ الـذي ال يـشمله الـضمان                  

  . )١(االجتماعي

Èia‰b@Z@@@@ß@Âbjm‰a@Úbäç@æìØí@æc@@@…bèu⁄a@òÛby@´i@Š‘bj@@@ëc@@@@@@@@òÛb§a@´ië@ÝàÈÛa@åß@Öbç‰⁄a
òî™Š½a@ @

اإلرهـاق، بمعنـى أن    إلى    راجعة اإلصابةومفاد هذا الشرط أنه يجب أن تكون        
 أو  تتوافر العالقة السببية بين المرض الذي أصيب به المـؤمن عليـه وبـين اإلجهـاد               

  .)٢(اإلرهاق
 -بارها جهـة العـالج المختـصة      باعت - ي الصح تأمينللوتختص الهيئة العامة    

  . )٣(اإلصابةاإلجهاد وبين  أو بين اإلرهاق) عالقة السببية(بتقدير وجود هذه العالقة 

ßbb@Z…bèufiÛ@òîäßŒÛa@ñÐÛa@æìØm@æc@ëc@⁄aòî™Š½a@òÛb§a@ÊìÓìÛ@òîÏb×@Öbç‰@  
  الناتجة عن اإلجهاد   اإلصابةيستهدف هذا الشرط توضيح أنه ال يشترط العتبار         

  . )٤(مفاجئة أو  عمل أن تكون مباغتهإصابةاإلرهاق أو 
 في  اإلصابةحدوث   إلى   ترض أن اإلجهاد يؤدي   والدليل على ذلك أن المشرع اف     

حال ما إذا استمر فترة زمنية قد تطول وقد تقصر، وأراد المشرع بهذا الشرط أن يؤكد                

                                     
 . ٤٠٤، ص ٣٩١فقرة ، مرجع سابق عبد التواب محمد بهجت، أحمد.  د)١(

 . ٢٤٧ص ، مرجع سابقمحمد حسن قاسم، .  د)٢(

 العربيـة، منـشأة المعـارف      العمل في مصر والدول      إصابةالتعويض عن   ،  األودنسمير عبد السميع    .  أ )٣(
 . ١٢٣م، ص ٢٠٠٤باإلسكندرية، ط

 . ٢٥٩، ص٣٩١فقرة ، مرجع سابق، األهوانيد حسام الدين كامل . أ)٤(
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ه صف(صراحة عن   ى  اإلرهاق ذلك أنه قد تخل     أو   اختالف حادث العمل عن حالة اإلجهاد     
  . )١(اإلرهاق من العمل أو  الناتجة عن اإلجهاداإلصابةفي ) المفاجأة

 تقدير كفاية الفترة الزمنية لإلجهاد لوقـوع        ي الصح تأمينللوتتولى الهيئة العامة    
  . )٢(ا من عدمهاإلصابة

…bb@Z…bèu⁄a@åÇ@ò£bäÛa@òÛb§a@æìØm@æc@ëc@ñ…by@òî™Šß@ŠçbÄß@pa‡@Öbç‰⁄a  
ى جانب من الفقه بأن هذا الشرط قد أورده المشرع علـى سـبيل التزيـد،                وير

 االكتفاء بـه واالسـتغناء عـن       أو   خاصة وأنه يمكن االستغناء عنه بالشرط الذي يليه،       
  . )٣(الشرط الذي يليه

bÈib@ZÖbç‰⁄a@åÇ@wnäí@æc@ëc@@…bèu⁄aåß@ÝàÈÛa@òib•g@†ydi@éîÜÇ@åßû½a@aŠßþaòîÛbnÛa@  
  .  واضحةإكلينيكيةمخ مع انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود عالمات نزيف ال -أ
  . االنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة -ب

 العمـل   صابةاإلرهاق المؤدي إل   أو   يمثل هذا الشرط تضييقًا شديًدا لحاالت اإلجهاد      
رى كثيـرة أهمهـا مـرض       أمراض أخ  إلى   اإلرهاق يمكن أن يؤدي    أو   حيث أن اإلجهاد  

، وقـد كـان أحـرى       األمراض النفسية وغيرها من     األمراضاالنفصال الشبكي والشلل و   
بالمشرع االكتفاء بالشرط السادس بحيث تغطى تأمينًيا كافـة اإلصـابات ذات المظـاهر              

، كما أن المـشرع     )٤(اإلرهاق من العمل   أو   المرضية الحادة طالما كانت ناتجة عن اإلجهاد      
ق للضمان االجتماعي   اإلرهاق المستح  أو   زيادة في التشدد والتضييق بشأن اإلجهاد     استلزم ك 

بـصفة  " أو   " واضـحة  ةبعالمات إكلينيكي "بقة ثابتة    السا األمراض بأحد   اإلصابةبأن تكون   
  . )٥("قاطعة

                                     
  االجتماعيـة، الجـزء الـسادس     شريعات   البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  د ، حسن البرعي  أحمدد  . أ )١(

 .  وما بعدها١٢٣٠ص، مرجع سابق

 . ١٦٥ص ، مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، .  د)٢(

  .٢١٥ص ، مرجع سابق، التأمينات االجتماعيةد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون . أ)٣(

 . ١٦٤ص ، مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، .  د)٤(

 . ٤٠٨، ص ٣٩٦فقرة ، مرجع سابقت،  عبد التواب محمد بهجأحمد.  د)٥(
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ضرورة أن يكـون المـصاب       إلى   شرط ينتهي فقه بأن هذا ال   ويرى جانب من ال   
  . )١(إرهاقه إلى سليًما وصحيًحا ومعاف قبل تكليفه بالعمل الذي أدى

الشروط السابقة مجتمعـة حتـى      أنه البد من توافر     بوبناء على ما سبق، يتضح      
  . عملإصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق اإلصابة عتبارايمكن 

هذا الشأن ومن خالل تقيده للحماية التأمينية        موقف المشرع  في      بأنيرى الفقه   و
 األمـراض اإلرهاق وحـصرها فـي نطـاق         أو    الناتجة عن اإلجهاد   اإلصابةفي حالة   

توافر شروط من المستحيل تحققها جميًعا، إن هذا الموقـف           مع ضرورة    المذكورة فقط، 
اتساع وامتداد مظلـة     إلى    الذي يهدف  التأمينات االجتماعية يخالف روح وجوهر قانون     

  . )٢(التأمينات االجتماعية

                                     
 مرجع سـابق  محمد حسن قاسم،    . د ،٢٦٠، ص ٣٩٢فقرة  ،  مرجع سابق ،  األهوانيد حسام الدين كامل     . أ )١(

 . ٢٤٨ص 

 . ١٦٦ص ، مرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، .  د)٢(
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 الناتجـة   اإلصـابة على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعالج بحالة          

ـ    )١(عن اإلجهاد أو اإلرهاق فور حدوثها      ة العـالج والهيئـة علـى       ، ويكون إخطار جه
 المستندات التـي    خطاراإلبالنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى صاحب العمل أن يرفق          

  : عمل وعلى األخصإصابةتفيد في بحث اعتبار الحالة 
  . ما يثبت تكليف المصاب بمجهود إضافي-١
  : تقرير معتمد من صاحب العمل أو ممن ينيبه متضمنًا-٢

 األصلي واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومـستوى         بيان طبيعة عمل المصاب    -أ
  .أدائه

 بيان ما كلف به من أعمال إضافية وطبيعتها والمدة المحددة ألدائها وما تم - ب
 األصلية أو في ساعات إنجازه منها، وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل

  . وتدعم البيانات المشار إليها بالمستندات المؤيدة لذلكعمل إضافية

                                     
 بموجب قـرار    ، وقد كانت هذه المسألة منظمة     ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم      ) ٦٧(المادة  ) ١(

 فـي   ٢٢٥، والمنـشور فـي الوقـائع المـصرية بعـددها رقـم              ١٩٨٥ لسنة   ٧٤وزير التأمينات رقم    
 الناتجة  اإلصابةم؛ حيث كان هذا القرار األخير يلزم صاحب العمل بإخطار الهيئة عن حالة              ٥/١٠/١٩٨٥

مـن  ) ٦٧(ص المادة   عن اإلجهاد أو اإلرهاق خالل أسبوع على األكثر من تاريخ حدوثها، في حين لم تن              
إخطـار  قرار وزير المالية المشار إليها تحديًدا لهذه المدة واكتفى بالنص على أن يقوم صاحب العمـل ب                

  .اإلصابةالهيئة فور حدوث 
 الناشئة اإلصابةخطار هيئة التأمينات بحالة المصرية بأن التزام صاحب العمل بإوقضت محكمة النقض 

 اإلصابة تتوافر في أن وموافاتها بالمستندات التي تفيد بحثها، شرطه عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل
  .م١٩٨٥  لسنة٧٤الشروط التي حددتها المادة األولى من قرار وزير التأمينات رقم 

  مجلـة المحامـاة، العـدد الرابـع       ،   ق ٧١ لـسنة    ٣٤٠م، الطعن رقم    ١/١٢/٢٠٠٢نقض مدني، جلسة  
  . وما بعدها١٢٨م، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤عام 
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 الملف الطبي للمصاب أو بيان لحالته المرضية من واقـع ملـف خدمتـه وأجازتـه                 -٣
  .المرضية

 الوفاة مباشرة، وفي الحاالت التي     قبل األبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية        -٤
 تقدم البيانات من الهيئة عن      ي الصح تأمينللتم فيها مباشرة العالج بمعرفة الهيئة العامة        

  .)١(رضيةالحالة الم
 الـشروط   تـوافر وينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبـت فـي مـدى            

 والتـي سـبق     ، العمـل  إصابةالمنصوص عليها العتبار اإلجهاد أو اإلرهاق من قبيل         
توضيحها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الصندوق المختص، ويكون من بـين             

لقرار قواعد  تختارهما الهيئة، ويحدد ا    ي الصح تأمينللأعضائها طبيبين من الهيئة العامة      
  .)٢ (وإجراءات عمل اللجنة

ويكون للجنة طلب أي مستندات ترى أنها الزمة لبحث الحالة، كما يكون لها االستعانة              
بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة إلبداء الرأي، وتعقد اللجنة جلـساتها بمقـر اإلدارة               

  . مرة أسبوعًيا لمناظرة الحاالتي الصحتأمينللعامة المركزية للجان الطبية بالهيئة ال

ويجوز ألصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة المشار إليها خالل            
ثالثين يوًما من تاريخ اإلخطار به، ويكون التظلم أمام لجنة تُنـشأ بـالمركز الرئيـسي                

مهمتها فحص هذه   للصندوق ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص تكون          
  .)٣(التظلمات

                                     
 إصـابة ، التعـويض عـن      األودنسمير  . دها، أ  وما بع  ٢٣٠ص،  مرجع سابق محمد حسين منصور،    . د) ١(

  . وما بعدها١٣٣ص، مرجع سابقالعمل في مصر والدول العربية، 
 إصـابة  الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهـاق        اإلصابة وقضت محكمة النقض بأن تقدير توافر شروط اعتبار          )٢(

  .عمل، من سلطة محكمة الموضوع
   محكمـة الـنقض    أحكـام مجموعة  ،   ق ٥٨ لسنة   ٥٩٥م، الطعن رقم    ٢٩/١٠/١٩٩٠ نقض مدني، جلسة  

  . ٢٦٧، رقم٥٨٥ص  ،٢جـ السنة الحادية واألربعون،
م، وقد كانت هـذه المـسألة منظمـة         ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم      ) ٦٩(و) ٦٨(المواد  ) ٣(

 ٢٠٠م والمنشور في الوقائع المصرية بعـددها رقـم          ١٩٩٢ لسنة   ٧٤بموجب قرار وزير التأمينات رقم      
   .٣/٩/١٩٩٢وتاريخ 
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 لما يترتب على وقوع الحادث من استحقاق العامل للمزايا المقررة بموجب            نظراً

و  التي قد تقع في مكـان العمـل أ         اإلصابة وألهمية علم صاحب العمل بوقوع       ،القانون
تعلـق  ت لكي يقوم باتخاذ اإلجراءات التي فرضها عليه النظام سواء تلك التـي              ،خارجه

بتقديم اإلسعافات األولية للعامل المصاب، أو التي تتعلق بضرورة قيامة بإخطار الجهـة             
  .  حتى يتسنى لها القيام بالتزاماتها نحو العامل المصاب،اإلصابةالمختصة بوقوع 

 وكذلك المنظم الـسعودي اإلجـراءات الواجـب         فقد أوضح المشرع المصري   
 وقد بينا االلتزام الواقع على عاتق العامـل         ،اتخاذها عند وقوع حوادث العمل أو الطرق      

  . المصاب نفسه أو تلك االلتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل في هذا الشأن
تبار كما بين المشرع المصري والمنظم السعودي الجهة المختصة لبحث مدى اع          

 عمل من عدمه، ومنحا صاحب الشأن الحـق         إصابة التي لحقت بالمؤمن عليه      اإلصابة
  . في االعتراض على ما تصدره تلك الجهة من قرارات

  :على النحو اآلتي  ،وسوف نستعرض في هذا المبحث تلك اإلجراءات

  .)المكتب المختص( التزام صاحب العمل بإخطار الشرطة والهيئة:المطب األول

  . التزام العامل بإخطار صاحب العمل أو الشرطة:لب الثانيالمط

  . التزام صاحب العمل بتقديم اإلسعافات األولية:المطلب الثالث

  .عقوبة عدم اإلخطار: المطلب الرابع

  . وكيفية االعتراض على قراراتهااإلصابة الجهة المختصة بتحديد نوع :المطلب الخامس
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التزاًمـا علـى     )م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم    التأمينات االجتماعية فرض قانون   
 بإبالغ الشرطة عـن كـل       ،صاحب العمل في القطاع الخاص أو المشرف على العمل        

 ساعة من تاريخ تغيبه عـن       ٤٨حادث يقع ألحد عماله ويعجزه عن العمل وذلك خالل          
  :  البالغ مشتمالً علىالعمل ويكون

 والعضو المصاب والجهة    ،اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه      (
  . )١()التي نقل إليها المصاب لعالجه

أما إذا وقع الحادث على أحد العاملين في الحكومة أو القطاع العـام أو قطـاع                
 يجرى بمعرفة الجهة المختصة بإجراء      ،األعمال العام فإنه يكتفي بمحضر تحقيق إداري      

 على أن يكون تحقيقًا من صورتين مع سماع الشهود وبيـان كافـة تفاصـيل                ،التحقيق
الحادث، وموافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق والتي يجوز لها طلب اسـتكمال             

  . )٢(التحقيق إذا رأت محالً لذلك
  

ن عليهم من الخاضعين لقـانون     كما يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤم       
 من غير العاملين في الحكومة أو القطاع العام بإخطـار الهيئـة             ،التأمينات االجتماعية 

                                     
  .من القانون) ٦٣( المادة رقم )١(

 ، المذكرة التاسعة عشر   التأمينات االجتماعية ليلى محمد الوزيري، مذكرات في      . محمد حامد الصياد، أ   . أ
  . ١٣، ص مرجع سابق

 عن  التأمينات االجتماعية بان يقوم بإبالغ صندوق     وفي فرنسا يفرض القانون على صاحب العمل التزاماً         
 )L441- 6 , R 441-2 المـواد (  ساعة من تاريخ علمه بوقوع الحادث٤٨وذلك خالل  كل حادث العمل

   .التأمينات االجتماعيةمن قانون والئحة 
  : راجع ، وللمزيد عن اإلجراءات التي تتبع عند وقوع حادث العمل في فرنسا

Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p. 26 et s. 
  .من القانون) ٦٤( المادة رقم )٢(

      مرجـع سـابق    العمل في مصر والـدول العربيـة،         إصابة، التعويض عن    األودن عسمير عبد السمي  . أ
 . ١٢ص 
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 فـور    تقع بـين عمالـه     إصابة الغرض عن كل     المختصة على النموذج الذي تعده لهذا     
وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العـالج أو لمرافقـة صـورة مـن هـذا                  

   .)١(اإلخطار
وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اإلخطار فإنه يجوز للمصاب أو من ينيبـه              

 وعلى الـصندوق عندئـذ اتخـاذ        ، فور حدوثها  اإلصابةأن يخطر الصندوق المختص ب    
  . )٢(اإلجراءات الالزمة

والغرض من إخطار الهيئة هو أن تقوم بأداء الحقوق المقـررة للعامـل وفقًـا               
  .)٣(تماعيةالتأمينات االج قانون ألحكام

التنفيذيـة للنظـام    الئحـة   القـررت     السعودي التأمينات االجتماعية وفي نظام   
تعويضات فرع األخطار المهنية، بأن على صاحب العمل أو من ينوب عنـه             والخاصة ب 

إبالغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي ال تكفي لها اإلسعافات الطبية األوليـة              
يخ إبالغه من قبل المشترك المـصاب أو علمـه بوقـوع            وذلك خالل ثالثة أيام من تار     

 ويتضح من خالل ما قرره المنظم السعودي بأن التـزام صـاحب العمـل               ،)٤(اإلصابة
باإلبالغ يظل قائًما حتى ولو لم يقم المشترك المصاب بإبالغه طالما علم صاحب العمل              

  .  كان مصدر علمه أياًاإلصابةبوقوع 

                                     
 الـسادس  شريعات االجتماعيـة، الجـزء       البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  د ، حسن البرعي  أحمدد  . أ )١(

 .  وما بعدها١٢٦٠، صمرجع سابق

  . م٢٠٠٧ لسنة ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم ) ٦١( المادة )٢(
وفي فرنسا قرر القانون حق العامل في اإلبالغ عن حادث العمل الذي يقع له، في حال امتناع صـاحب                   

  .التأمينات االجتماعية من الئحة قانون  )R 441-4المادة (، العمل عن اإلبالغ
 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  د ، حسن البرعي  أحمدد  . أ )٣(

  . ١٢٦١، صمرجع سابق

 .تعويضات فرع األخطار المهنيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ١/٢( المادة )٤(



 

 -١٩٥-

 جهاد أو اإلرهاق من العملاألحكام العامة لألمراض املهنية واإلصابة الناجتة عن اإل: الفصل الثاني : الباب الثاني

ïãbrÛa@kÜİ½a@ @
ÈÛa@âaŒnÛaòŠ’Ûa@ëc@ÝàÈÛa@kyb•@‰bİhi@Ýßb)١(@ @

م، الـصادر   ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم      ) ٦١(أوضحت المادة   
، بـأن علـى     )م٧٩/١٩٧٥(  المصري رقم  التأمينات االجتماعية  قانون   أحكامبشأن تنفيذ   

 إبالغ صاحب العمل أو مندوبه فوًرا بأي حـادث          ،المؤمن عليه أو المشرف على العمل     
  . )٢( ويكون سبًبا في إصابته مبينًا الظروف التي وقع فيها،ي مكان العمليقع ف

 العمل الناتجة عـن     إصابةكما يلتزم المؤمن عليه بإبالغ الشرطة المختصة عن         
 مذكرة أو محـضر بالحـادث        عندئذ ، وتحرر  بذلك حوادث الطريق عندما تسمح حالته    

وإذا ،  )٣(لتزامات المقررة عليـه   ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام باال       
كان نبأ الحادث قد وصل إلى علم الشرطة وقامت بإجراء تحقيق فيه بما ال يدع مجـاالً                 

 صاحب العمـل   إبالغ   ب فإن ذلك يغني عن وجو     ، أثناء العمل  اإلصابةللشك في حدوث    
  . )٤(بالحادث

علـى   فعليـه أو     ،وإذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خـارج الـبالد          
المستحقين عنه بحسب األصول التقدم بصورة من محضر التحقيق عن الحـادث الـذي              

 أو مترجًما ترجمة    ، بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية     يكون محرراً على أن   أصيب فيه   
رسمية إلى هذه اللغة، ومصدقًا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمـًدا مـن               

  .وزارة الخارجية المصرية

                                     
  العمل عن حادث العمل الذي يقع لـه         وفي فرنسا يفرض القانون التزاماً على العامل بأن يخطر صاحب          )١(

  . ساعة من تاريخ وقوع الحادث، وذلك فيما عدا حالة القوه القاهرة٢٤وذلك خالل 
Voir: Dupeyroux , Sécurité sociale, 10e éd, p.87.  

  ) تجـاري  ٩ سـنة    ٤٠٩االسـتئناف رقـم      ( استئناف اإلسكندرية، الدائرة الثانيـة المدنيـة والتجاريـة         )٢(
 . ٦٥حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص . م، أ١٩٥٤نوفمبر ١٠جلسة 

 .١٨٣ص  ،مرجع سابق خلف، يمحمد سعيد عبد النب. د )٣(

 .٢٩٢، ص ٤٣٦، بند مرجع سابق، األهوانيد حسام الدين كامل . أ)٤(
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ال توجد عقوبة ضـد العامـل إذا        "أنه  ب )٢( وفرنسا )١( قرر القضاء في مصر    وقد
ذلك أن القانون وإن كان قد ألزم العامـل         " أهمل في تقديم هذا البالغ أو تأخر في تقديمه        

 بوقوع الحادث فور حصوله، إال أنه ترخص فيه إلى أن           صاحب العمل المصاب بإبالغ   
  .  بذلكتسمح حالته

المنصوص عليها بخصوص إصابات العمل ال تعدو أن تكون         كما أن اإلجراءات    
قواعد تنظيمية ال يترتب على عدم إتباعها سقوط حق العامل في اقتـضاء المعونـة أو                

  . )٣(المعاش
 التأمينـات االجتماعيـة   وتطبيقًا لما قرره نظام      وفي المملكة العربية السعودية   

  . )٤(ت العمل إلى اللوائح التنفيذيةوالذي أحال مهمة تحديد طرق ومهل اإلبالغ عن إصابا
تعويضات فرع األخطـار المهنيـة      التنفيذية للنظام الخاصة ب   الئحة  الفقد أوجبت   

على المشترك المصاب أو من ينوب عنه التزاًما بأن يبلغ صاحب العمل خـالل              أوجبت  
لك  أو االنتكاسة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذ         اإلصابةسبعة أيام من تاريخ وقوع      

  . )٥(عن االستمرار في أداء عمله متى كانت حالته تسمح بذلك

                                     
مرجـع  ق، مجموعة عصمت الهـواري،       ٢٩ لسنة   ٢١٩م، الطعن رقم    ٨/٦/١٩٦٤نقض مدني، جلسة     )١(

  . ٥٨٠ص ، ٣٣٤ل، القاعدة الجزء األو، سابق
(2) Cass. Soc. 12-10-1989, Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p. 26.  

 شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس        البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  د ، حسن البرعي  أحمد د. أ )٣(
 .  وما بعدها١٢٥٦ص، مرجع سابق

 .من النظام) ٢٩/٦( المادة )٤(

 . تعويضات فرع األخطار المهنيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ١/١( المادة )٥(
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  علـى  ، التزامـا  )م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم  التأمينات االجتماعية فرض قانون   
، بأن يقوم بنقل المصاب إلى مكان العالج وتتحمـل          اإلصابةصاحب العمل عند حدوث     

لجهة المختصة بصرف تعويض األجر، بأداء مصاريف انتقـال المـصاب بوسـائل             ا
االنتقال العادية من محل اإلقامة إلى مكان العالج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقـيم                

 وبأداء مصاريف االنتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متـى قـرر الطبيـب               ،بها
  . )١(وسائل االنتقال العاديةلعماله المعالج إن حالة المصاب ال تسمح باست

 تـأمين للوقبل نقل المصاب إلى مكان العالج الذي تحدده لـه الهيئـة العامـة               
 اإلصـابة ، يلتزم صاحب العمل بتقديم اإلسعافات األولية للمصاب ولو لم تمنعه            يالصح

  .)٢(من مباشرة عمله
عافات الطبية  التزاما على صاحب العمل بتقديم اإلس     كما فرض المنظم السعودي     

األولية للمشترك المصاب، وأن يقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا االلتزام آخـذًا   
بعين االعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم واألخطار المهنية التي تـنجم عـن طبيعـة               

  . )٣(ممارسة األعمال القائمة لديه
عافات نقـل المـشترك     كما يجب على صاحب العمل وبعد قيامة بتقديم تلك اإلس         

أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز      جهة العالج المتعاقدة مع المؤسسة،      المصاب إلى   
  . الصحية التابعة لها إذا لزم األمر

وتجدر اإلشارة إلى أن نظام العمل السعودي قد أوجب على صاحب العمل بأن يعد خزانـة أو                 
  .)٤( مما يلزم لإلسعافات الطبية األوليةأكثر لإلسعافات الطبية مزودة باألدوية وغيرها

                                     
  . م٢٠٠٧لسنة٥٥٤ من قرار وزير المالية رقم ٨٣ إلى٧٨والمواد من  من القانون،) ٦٥ و ٥٠(ن ا المادت)١(

 . ٢٩١، ص ٤٣٤بند، مرجع سابق، األهوانيد حسام الدين كامل .أ
ليلى محمد الـوزيري، مـذكرات      . محمد حامد الصياد، أ   . أ ،التأمينات االجتماعية قانون  من  ) ٦٥(المادة )٢(

ـ    . د ،١٤ص  ،  مرجع سابق ، المذكرة التاسعة عشر،     التأمينات االجتماعية    خلـف  يمحمد سعيد عبد النب
 .وما بعدها١٨٦ص ، مرجع سابق

 . تعويضات فرع األخطار المهنيةنظام والخاصة بالتنفيذية للالئحة المن ) ٢(من النظام، والمادة ) ٢٩/٣( المادة )٣(
 . من نظام العمل) ١٤٢( المادة )٤(
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) م٧٩/١٩٧٥(  رقـم  التأمينات االجتماعيـة  فرض المشرع المصري في قانون      
عقوبة على صاحب العمل الذي يمتنع عن إبالغ أو إخطار الهيئة بأي حادث يقع ألحـد                

 وبغرامة ال تزيد علـى      ،ثة شهور عماله ويعجزه عن العمل، بالحبس مدة ال تتجاوز ثال        
خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن نقل              
المصاب إلى مكان العالج أو يمتنع عن إبالغ الشرطة بغرامة ال تقل عن مائه قرش وال               

  .)١(تجاوز ألفي قرش
الغرامة في الحالـة    عقوبة  " حسن البرعي وبحق أن      أحمدويرى أستاذنا الدكتور    

األخيرة ال تتناسب وتطور مستوى المعيشة واألسعار بحيث أصبحت هذه الغرامة حتى            
  . )٢("في حدها األقصى ال تشكل أي عبء على صاحب العمل

ويرى الباحث بأنه من الضروري أن يعيد المشرع المصري النظر فـي هـذه              
  .  القانونامأحكالعقوبة بحيث تكون رادعة لصاحب العمل الذي يخالف 

 علـى   عقوبة سواء على المـشترك المـصاب أو        كما فرض المنظم السعودي   
 منهما بما يفرضه النظام عليه من التزام باإلبالغ عن          صاحب العمل في حال إخالل أياً     

  .  العمل خالل المهل المحددةإصابة
üëc@Zlb–½a@Ú’àÜÛ@òjäÛbi@ @

محددة بإبالغ صاحب العمـل عـن   إذا لم يقم المشترك المصاب وخالل المهلة ال     
 فإنه ال يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وفي حال قيام المصاب             ،اإلصابةوقوع  

 بعد فوات المهلة المحددة فإنه ال يحق له المطالبة بصرف البـدل             اإلصابةباإلبالغ عن   

                                     
 ). م٧٩/١٩٧٥( رقم  المصريالتأمينات االجتماعية من قانون ١٨٠، ١٧٩ المواد )١(

  شريعات االجتماعيـة، الجـزء الـسادس       البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  . أ )٢(
 .٩١٤ وما بعدها، هامش رقم ١٢٥٦ص، مرجع سابق
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يه ناتًجا عن   اليومي عن المدة السابقة على اإلبالغ، إال إذا كان عدم اإلبالغ أو التأخير ف             
  . )١(أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص

îãbqb@ZÝàÈÛa@kyb–Û@òjäÛbi@ @
لقد أشرنا سابقًا بأن المنظم السعودي قد حدد مهلة لصاحب العمل لقيامة بـإبالغ              
أو إخطار المكتب المختص عن إصابات العمل، فإذا ما تأخر صاحب العمل في اإلبالغ              

تب المختص، فإن المؤسسة ترجع عليه بقيمة البـدل اليـومي           دون عذر يقبله مدير المك    
  . المستحق للمشترك المصاب عن المدة السابقة على اإلبالغ

 أو صورته للمكتب من جهة العالج أو ورود إشـعار           اإلصابةويعد ورود بالغ    
  .)٢( من أي جهة حكومية في حكم اإلبالغاإلصابةبحدوث 

 البدل اليومي يظل قائًما حتى ولو لم        ومؤدى ذلك أن حق المشترك المصاب في      
، طالما أن المـصاب قـد قـام         اإلصابةيقم صاحب العمل بإبالغ المكتب المختص عن        

 خالل المهلـة المحـددة،      اإلصابةبااللتزام المفروض عليه وأبلغ صاحب العمل بوقوع        
  . اإلصابةوعندئذ يتحمل صاحب العمل وحده المسئولية عن تأخره في اإلبالغ عن 

مـن  ) ٦٢/١( يحول ذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المـادة            وال
  :النظام على صاحب العمل في هذه الحالة، والتي نصت على أنه 

 هذا النظام ولوائحه أحكاميفرض على صاحب العمل الذي ال يتقيد بأي حكم من       "
د في حالة   خمسة آالف ريال، ويضاعف هذا الح     ) ٥٠٠٠(التنفيذية غرامة ال تزيد على      

العود، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمـل بـصددهم             
مخالفة أو أكثر، على أن ال تزيد مجموع الغرامات المفروضة فـي كـل مـرة علـى                  

  ". خمسين ألف ريال) ٥٠٠٠٠(

                                     
               .تعويضات األخطار المهنيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ١/١( المادة )١(

               .تعويضات األخطار المهنيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ١/٢( المادة )٢(
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وتجدر اإلشارة بأن صالحية مدراء المكاتب في التجاوز عن التأخير في اإلبالغ            
صابات العمل غير مقيدة متى كان عدم اإلبالغ أو التأخير فيه ناتًجا عـن أسـباب                عن إ 

  . )١(مبررة يقبلها مدير المكتب المختص
وفي جميع األحوال ال تقبل المطالبة بالبدالت اليومية وبدالت االنتقال واإلقامـة            

ـ      ،ومنحه عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة       ضات بعـد    وال تقبل المطالبة ببقية التعوي
مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض، مـا لـم يكـن هنـاك عـذر تقبلـه                    

  . )٢(المؤسسة
وفي فرنسا فرض القانون جزاءين على صاحب العمل الذي يمتنع عن إبالغ أو             

 التي يلتزم   amendeإخطار الصندوق بأي حادث يقع ألحد عماله وهما الغرامة المالية           
باإلضافة إلى احتفاظ العامل بحقه في مطالبة صـاحب          ،صاحب العمل بدفعها للصندوق   

  .)٣( عما لحقه من أضرار نتيجة عدم اإلبالغ أو اإلخطارréparationالعمل بتعويضه 

                                     
  أمينيـة بالمؤسـسة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة         مدير عـام الحقـوق الت     صادر من    خطاب تعميمي    )١(

 . م٢٧/٤/٢٠٠٦، الموافق هـ٢٨/٣/١٤٢٧م وتاريخ ٦٠٠٨٦/٦رقم 

 . من النظام) ٥٧( المادة )٢(

  .التأمينات االجتماعية من قانون والئحة ) ,R- 471-3 L 471-1( المواد )٣(
   :وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية 

Cass. Soc. 19-2-1992  
  :حتى ولو كان صاحب العمل حسن النية 

Cass. Soc. 4-2 – 1999  
Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Op. cit., p.28.            
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ار الحالـة  قرر المشرع المصري بأن يتولى الصندوق المختص ببحث مدى اعتب         
 واالنتهاء إلى قرار في هذا الشأن خالل شهر من تـاريخ ورود             ، عمل من عدمه   إصابة

  . )١( مستوفًيا المستندات المبينة بهاإلصابةإخطار 
وعلى صاحب الشأن الذي يرغب في التظلم من القرار الصادر من الـصندوق             

 المنازعـات   المختص في هذه الحالة، أن يتقدم بطلب عرض النزاع على لجنة فحـص            
، والتي يصدر رئـيس الـصندوق       التأمينات االجتماعية  قانون   أحكامالناشئة عن تطبيق    

المختص قراًرا بتشكيلها، وذلك خالل ثالثين يوًما من تاريخ استالمه اإلخطار المحـدد             
  . )٢(لحقوقه لدى الصندوق المختص

ـ            ات وبذلك فإن المشرع منع أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصـحاب المعاش
 من اللجوء للقضاء مباشرة قبل اللجوء إلـى         ،والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين    

 التأمينات االجتماعية من قانون   ) ١٥٧(اللجنة المشار إليها والمنصوص عليها في المادة        
  . )٣ ()م٧٩/١٩٧٥(رقم 

                                     
 . م٢٠٠٧ لسنة ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم ) ٦٨( المادة )١(
 المتعلقـة   ألحكام ا م٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم      ٢٦٨ حتى   ٢٥٨ وقد تضمنت المواد من      )٢(

بأن على رئيس الصندوق المختص تـشكيل       ) ٢٥٨(باإلجراءات التي تتبع في هذه الحالة، فقررت المادة         
  )م٧٩/١٩٧٥( رقـم    التأمينـات االجتماعيـة    قـانون    أحكاملجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق       

   .من ذات القرار إجراءات عرض الطلب ومواعيده) ٢٦٠(كما أوضحت المادة 
  ق، مجلـة المحامـاة، العـدد الثالـث        ٦٨ لـسنة    ١٨٤م، الطعن رقم    ١٢/٣/٢٠٠٢نقض مدني، جلسة    

  .١٩٥م، ص ٢٠٠٣عام 
 األولمجلـة المحامـاة، العـدد       ،   ق ٦٣ لـسنة    ٥٤٤٩م، الطعن رقم    ١٨/٥/٢٠٠٠نقض مدني، جلسة    

   وما بعدها٢٧٣م، ص ٢٠٠١عام
   محكمـة الـنقض    أحكـام مجموعة   ،ق٤٨ لسنة   ٤٧٧الطعن رقم   ،  م٢٠/١٢/١٩٨٢جلسة  ،  نقض مدني 

  .٢١٦، رقم ١١٩٣،ص ٢جـ ، السنة الثالثة والثالثون
  ، العـدد الرابـع    المحامـاة مجلـة   ،   ق ٦٢ لـسنة    ٩٠٦م، الطعن رقم    ١٣/١١/٢٠٠٣نقض مدني، جلسة   )٣(

  .٣٤٧م، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤عام 
ـ    المحامـاة مجلـة   ،   ق ٦٣ لسنة   ٣٣٩٥الطعن رقم   ،  م١١/١/٢٠٠١ نقض مدني، جلسة     اني، العـدد الث

 .٢٨٧ص م،٢٠٠٢عام 
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وعليه فقد قضت محكمة النقض بأن الدفع بعدم قبول الـدعوى لعـدم مراعـاة               
، اعتبـاره   التأمينـات االجتماعيـة    والمواعيد المنصوص عليها في قـانون        اإلجراءات

مطروًحا على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها وعلة ذلك تعلقه بالنظـام العـام                
أثره وجوب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وهذا يعني أن الدعوى التي ترفـع                و

 المشار إليها يحكم بعدم قبولها، لتعلق ذلـك         مباشرة إلى القضاء دون اللجوء إلى اللجنة      
  . )١(بالنظام العام

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية اللجان المنصوص عليهـا فـي            
) ٦٨(، عندما تم الطعن بعدم دستوريتها لمخالفتها نص المادة          التأمينات االجتماعية قانون  

  . )٢(من الدستور
 أو المرض فيما إذا     اإلصابةرير وتحديد نوع    مهمة تق  وقد عهد المنظم السعودي   

كان مهنًيا أو غير مهني وكذا تقدير نسبة العجز إلى اللجان الطبية االبتدائية، والتي تنشأ               
في المركز الرئيسي للمؤسسة ومكاتبها في المناطق والمحافظات وتشكل تلك اللجان من            

  . )٣( المؤسسةطبيبين على األقل على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثل
وفي جميع األحوال ال يجوز النظر في حاالت إصابات العمل التي مضى عليها             

 إال بعد موافقـة     ،اإلصابةخمس سنوات فأكثر، دون تقديم طلب ودون ورود بالغ عن           
  .)٤(المحافظ على التجاوز في التأخير

 أو المؤسسة االعتراض على     -حسب الحال –ويحق للمشترك أو المستحقين عنه      
 التي تنشأ   ة، أمام اللجنة الطبية االستئنافي    القرارات التي تصدرها اللجان الطبية االبتدائية     

                                     
عبد الفتاح مراد، التعليق علـى قـانون        .ق، أ ٦٩ لسنة   ٣٠الطعن رقم   ،  م١١/٥/٢٠٠٠جلسة،   نقض مدني  )١(

  .٥٣٣ص ، د ت، ، د نالتأمينات االجتماعية
 الـسنة   ، محكمة النقض  أحكاممجموعة  ،  ق،٦١ لسنة ٥٠٢٤الطعن رقم ،  م١/٣/١٩٩٨جلسة  ،  نقض مدني 

  .٥١، رقم ٢٠٩ص  ،١جـ، التاسعة واألربعون
م، منشور فـي    ٦/٦/١٩٩٨ق دستورية جلسة    ١٩ لسنة   ١٤٥ حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم        )٢(

 أحكـام محمد ماهر أبو العينـين، وجيـز        . م، د ١٨/٦/١٩٩٨ وتاريخ   ٣٥الجريدة الرسمية بعددها رقم     
 .٢١٤م، ص ١٩٩٩المحكمة الدستورية العليا، طبعة مايو 

 . اللجان الطبيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ١/١(من النظام، والمادة ) ٥٣/١( المادة )٣(

 .اللجان الطبيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ٤/٣( المادة )٤(
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في المركز الرئيسي للمؤسسة، على أن يقدم هذا االعتراض خالل واحد وعشرين يـوم              
  . )١( على األكثر من تاريخ إبالغ المعترض بقرار اللجنة الطبية االبتدائية،عمل

 من ثالثة أطباء على األقل من خارج المؤسسة         االستئنافيةوتشكل اللجنة الطبية    
وال شك أن هذا التشكيل يؤكد حرص المؤسسة وسعيها على حياديـة القـرارات التـي                

ـ         ،)٢(تصدرها هذه اللجنة    ة االسـتئنافية   وال تعتبر القرارات التي تصدرها اللجنـة الطبي
 والـذي لـم     -حسب الحال – ذلك أنه يمكن للمشترك أو المستحقين عنه         ،قرارات نهائية 

 أن يتقدم بشكوى أمـام الجهـة        ،يقبل اعتراضه الذي قدمه إلى اللجنة الطبية االستئنافية       
  . )٣(القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل

وتختص الهيئات االبتدائية لتسوية الخالفات العمالية المنصوص عليها في المادة          
إصابات العمل   المتعلقة ب  في خالفات التعويضات  من نظام العمل، بالفصل ابتدائًيا      ) ٩٠(

مهما بلغت قيمتها، في حين تختص الهيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية بالفصل نهائًيا             
  . في جميع القرارات الصادرة من الهيئات االبتدائية والتي ترفع لالستئناف أمامها

وية الخالفـات العماليـة   ويجب على المستأنف أن يرفع استئنافه للهيئة العليا لتس    
، ومن   االبتدائية في القرارات الحضورية     يوًما من تاريخ النطق بقرار الدائرة      ٣٠خالل  

  . )٤(تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها
  الخالفات العماليـة قـراراً     وعندئذ يعتبر القرار الصادر من الهيئة العليا لتسوية       

ان المشترك المصاب أو المؤسسة العامـة        واجب التنفيذ وعلى المستأنف سواء ك      ،اًنهائي
  .مون ما ورد بقرار الهيئة العلياللتأمينات االجتماعية تنفيذ مض

  

                                     
 . اللجان الطبيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ١١/١( المادة )١(

 . اللجان الطبيةية للنظام والخاصة بالتنفيذالئحة المن ) ١/٢( المادة )٢(

 . من النظام) ٦١/٢( المادة )٣(

 .من نظام العمل) ٢١٧(و ) ٢١٦(و ) ٢١٤(و ) ٢١٠( المواد )٤(
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 ةـــــات املستحقـــــويضالتع:الباب الثالث

sÛbrÛa@lbjÛa@ @
òÔzn½a@pbšíìÈnÛa@ @

áîÔmë@†îè·Z@ @
 العمل الـسابق    إصابات تحقق خطر من المخاطر التي يغطيها تأمين         إذا

يستفيد مما يقرره له قـانون التـأمين        )  المستحقين عنه  أو( بيانها، فإن المصاب    
  .من حقوق تأمينيهاالجتماعي 

ـ        ام العامـة  وقد أورد المشرع المصري والمنظم السعودي بعـض األحك
 كيفية تقدير نسبة العجـز       بموجبها تحددي والتي   ،التعويضهذا  المتعلقة باستحقاق   

  .التي تخلفت لدى العامل المصاب، والجهة المختصة بتحديدها
 ي يحرم فيها المصاب من التعويـضات      الحاالت الت كما تبين تلك األحكام     

حدود الجمع بين التعويضات المستحقة طبقاً ألحكام تـأمين إصـابات العمـل             و
  .والحقوق األخرى

نتناول فـي أولهـا     هذا الباب إلى فصلين     وعلى هدى ذلك نقسم دراستنا ل     
ظـام   والنالتعويضات المقررة للمؤمن عليه المصاب فـي التـشريع المـصري        

لمتعلقة بتأمين إصـابات     وفي ثانيهما نستعرض بعض األحكام العامة ا       ،السعودي
  . في التشريعينالعمل

  :وذلك على النحو اآلتي
النظـام  و  التعويضات العينية والنقدية فـي التـشريع المـصري         : األول الفصل

  .السعودي
   .امة المتعلقة باستحقاق التعويض األحكام الع: الثانيالفصل
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Ý–ÐÛaÞëþa@@ @
ðŠ–½a@ÉíŠ’nÛa@¿@òí†ÔäÛaë@òîäîÈÛa@pbšíìÈnÛað…ìÈÛa@âbÄäÛaë@@ @

@ @
†îè·áîÔmë@Z@ @

  

المرض المهنـي، أن يـصبح       أو   حادث الطريق  أو   يترتب على حادث العمل   

المؤمن عليه في حاجة للعالج، ويقتضي األمر حينئـذ تقـديم التعويـضات العينيـة               

المـشترك   أو   المؤمن عليه  إلى   )تعويض األجر ( وكذلك التعويضات النقدية     ،)العالج(

 تستقر حالته  أو   طوال الفترة التي يكون فيها عاجزاً عن العمل وحتى يتم شفاءه نهائياً           

استحق العامل مـا    " ستديمجزئي م  أو   عجز كلي "فإذا استقرت حالته وأصبح في حالة       

  .التعويضات من تعويضات نقدية وفي حالة وفاته استحق ورثته تلك نظمةاألتقرره 

  :ينحثبم إلى ما تقدم نقسم دراستنا لهذا الفصلوعلى هدى 

  .التعويضات العينية والنقدية في التشريع المصري : األولالمبحث

  . النظام السعوديالتعويضات العينية والنقدية في : الثانيالمبحث
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Þëþa@szj½a@ @
ÈÛa@pbšíìÈnÛaðŠ–½a@ÉíŠ’nÛa@¿@òí†ÔäÛaë@òîäî@ @

áîÔmë@†îè·Z@ @
التـأمين   قـانون    ألحكـام  عمل فإنه تنشأ له وفقـاً        إصابةإذا أصيب العامل ب   

تتمثل في  ،  التأمينات االجتماعية  قبل هيئة    حقوق معينة ) م٧٩/١٩٧٥(  رقم االجتماعي
وتشمل تعويض األجر وتعويض    ( وكذلك في الحقوق المالية      ،العالج والرعاية الطبية  

  ).اإلصابة
التأمينات  هيئة   حقوق هو القانون ومن ثم فإن     لوينبغي توضيح أن مصدر هذه ا     

 قد سدد االشـتراكات     صاحب العمل  تلتزم بها قبل العامل حتى ولو لم يكن          االجتماعية
فـي التـأمين    بل حتى ولو لم يكن قد اشتراك عن العامل           التأمينات االجتماعية لهيئة  
 ذلك أنه ال يجوز أن يضار العامـل مـن جـراء إخـالل صـاحب العمـل                    أصال

  . )١(بالتزاماته
كما تلتزم هيئة التأمينات بهذه الحقوق في مواجهة العامل حتـى ولـو كانـت      

ذلك مسئوليته عـن تعـويض      ب وتحققت   ،خطأ شخص من الغير    إلى    راجعة اإلصابة

                                                 
تلتزم الهيئة المختصة   " بأن) م٧٩/١٩٧٥( رقم   التأمين االجتماعي من قانون   ) ١٥٠( حيث قررت المادة     )١(

 صـاحب العمـل   بالوفاء بالتزاماتها المقرر كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقـم      
  ..."  المنصوص عليها في هذا القانونألحكامباالشتراك عنه في الهيئة المختصة، وتقدر الحقوق وفقاً ل

  ق، مجموعـة عـصمت الهـواري      ٤٩ لسنة   ١٦٨٤م، الطعن رقم    ١٠/٥/١٩٨٥نقض مدني، جلسة    
 .٤٩٣،ص ٣٤٤، الجزء الرابع، القاعدة رقم مرجع سابق

ي هذه المسألة يكون أفضل من نظيره السعودي، حيث اشـترط           وبذلك فإن موقف المشرع المصري ف     
 قـد   اإلصابة عمل أن تكون تلك      صابةهذا األخير الستحقاق المشترك للتعويضات في حال تعرضه إل        

مـن نظـام    ) ٢٨/٢مـادة   (وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص،           
  .التأمينات االجتماعية

 المنظم السعودي في هذا الشأن يترتب عليه حرمان العامـل المـصاب مـن تلـك       والشك بأن موقف  
التعويضات وتحميله تبعية إخالل صاحب العمل بالتزاماته إذا ما تراخى هذا األخير عن تسجيل العامل               

   .في النظام
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العامل وفقاً لقواعد المسئولية المدنية، فمثل هذا األمر ال يشكل ذريعة تجيـز لهيئـة               
  .)١(من التزاماتها في مواجهة العامل المصاب التحلل التأمينات االجتماعية

  :مطلبين إلى وعلى هدى ما تقدم نقسم دراستنا لهذا المبحث
  .التعويضات العينية: األولالمطلب 

  .الحقوق المالية: المطلب الثاني

                                                 
لمختـصة  تلتزم الجهة ا  "بأن  ) م٧٩/١٩٧٥( رقم   التأمين االجتماعي من قانون   ) ٦٦( حيث تقرر المادة     )١(

 تقتضي مسئولية شخص آخـر      اإلصابة هذا الباب حتى ولو كانت       ألحكامبجميع الحقوق المقررة وفقاً     
  ".خالف صاحب العمل دون إخالل بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول

ال يلتـزم   " والتي نصت علـى أنـه        التأمينات االجتماعية من نظام   ) ٥٤/٢(وهو ذات ما تقرره المادة      
 عمل وال إلى أفراد عائلتـه إال إذا كانـت           إصابةاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب ب       ص

 قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه                 اإلصابة
ـ                 راد النظام أو اللوائح المتعلقة بالسالمة والصحة في العمل، وفي هذه األحوال يحتفظ المـصاب أو أف

عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة اإلسالمية أو األنظمة األخـرى، كمـا                
عاديـة يكـون     إصـابة  عمـل أو   إصابة يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بهذه الحقوق أيضاً في حالة         

تدفع إلـى   المسئول عنها شخصاً ثالثاً غير صاحب العمل، وفي جميع الحاالت يجب على المؤسسة أن               
  ". المستفيدين التعويضات التي كفلهما لهم النظام
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½akÜİÞëþa@@ @
òîäîÈÛa@pbšíìÈnÛa@ @

أنـه يقـصد بـالعالج      ب ،التأمين االجتماعي من قانون   ) ٤٧ ( المادة أوضحت
والرعاية الطبية الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والخدمات الطبيـة علـى             
مستوى االخصائيين بما في ذلك أخصائي األسنان، والرعاية الطبية المنزليـة عنـد             

كـز المتخصـصة    االمر أو   ت والمصحات ، والعالج واإلقامة في المستشفيا    االقتضاء
خرى حـسب اللـزوم، والفحـص باألشـعة         العمليات الجراحية وأنواع العالج األ    و

، وصـرف   يرها من الفحوص الطبية وما في حكمهـا       وبالبحوث المعملية الالزمة وغ   
   .)١(األدوية الالزمة في جميع الحاالت المشار إليها

 وتقديم األطراف الصناعية وذلـك طبقـاً   ،كما يشمل العالج الخدمات التأهيلية  
  .)٢(حة باالتفاق مع وزير التأميناتلشروط واألوضاع التي يحددها وزير الصل

ويكون عالج المصاب في جهات العالج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين            
 إال أنه في حالة تعذر نقل المصاب للعالج بالجهة المحددة تلتزم تلك الجهـة               ،الصحي

  عليها و بما ال يزيد على فئات العالج المعمول بها لديها،برد ما تكلفه من نفقات عالج
  

                                                 
  )١١٥ (م والمنشور في الوقائع المـصرية بعـددها رقـم         ١٩٧٦ لسنة   ١٤٠ قرار وزير الصحة رقم      )١(

  .م، بشأن تحديد الحد األدنى لمستويات تقديم الخدمة الطبية التأمينية١٩٧٦ /١٨/٥وتاريخ 
إلى ما قررته مستويات العمل الدولية في هذا الـشأن، والتـي             التشريع المصري    أحكاموبذلك ترتقي   

) م١٧/١٩٢٥(نصت على حق العمال المصابين في الرعاية الصحية بمختلف درجاتها، االتفاقية رقـم            
بـشان المعـايير الـدنيا للـضمان        ) م١٠٢/١٩٥٢(بشان التعويض عن حوادث العمل، واالتفاقية رقم      

بشان المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الـوطنيين         ) م١١٨/١٩٦٢(االجتماعي، واالتفاقية رقم    
  . في حالة إصابات العملاإلعاناتبشان ) م١٢١/١٩٦٤(في مجال الضمان االجتماعي، واالتفاقية رقم 

م والمنشور في الوقائع المصرية بعـددها رقـم         ١٩٧٦ لسنة   ١٤١وقد صدر قرار وزير الصحة رقم        )٢(
والذي أوضح في مادته الثالثة األجهزة التي تقوم الهيئة بصرفها ومـن            م،  ١٨/٥/١٩٧٦ وتاريخ   ١١٥

، وكـذا   )النظارات بأنواعها، العيون الصناعية، العدسات الالصـقة      (بينها األجهزة التعويضية للعيون     
  . األجهزة التعويضية لألسنان، واألطراف السفلية والعلوية، وأجهزة الشلل لإلطراف السفلية
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ها أن حالة المصاب ال تسمح بنقله       قرر طبيب  إذا   أن ترد نفقات العالج بالكامل    
  .)١(للعالج بمستشفياتها وأن هذه النفقات ضرورية للعالج

لم يتوافر العالج الـالزم      إذا   وتتولى الهيئة عالج المصاب خارج الجمهورية     
ـ      وتتكفل بنفقات هذا العالج ويجوز للمصاب العال       ،داخل البالد  ن ج في درجة أعلى م

وجـد   إذا   يتحملها صاحب العمـل    أو   روق التكاليف درجته التأمينية على أن يتحمل ف     
  .)٢(اتفاق بذلك

 أو  بـالعجز  أو    سـواء بالـشفاء    ،أن تنتهي حالة المصاب    إلى   ويستمر العالج 
بالوفاة ويستمر العالج حتى ولو انتهت خدمة المصاب ألي سبب من األسباب، مثـل              

  .)٣(قاعدبلوغ سن الت
 مكـان العـالج    إلى    بنقل المصاب  اإلصابةويلتزم صاحب العمل عند حدوث      

 بمصاريف انتقال المـصاب    األجر   وبعد ذلك تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض      
كان يقع خارج المدينـة      إذا   مكان العالج  إلى   وسائل االنتقال العادية من محل اإلقامة     ب

 أو   الخاصة داخـل المدينـة     ال بوسائل االنتقال  التي يقيم فيها، وبأداء مصاريف االنتق     
تى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب ال تسمح باستعمال وسائل االنتقال            خارجها م 
  .)٤(العادية

                                                 
  . م٢٠٠٧  لسنة٥٥٤ من قرار وزير المالية رقم٧٥، ٧٤ المواد )١(

مرجع ق، مجموعة عصمت الهواري،      ٣٨ لسنة   ٢٠٢م، الطعن رقم    ٢٢/٦/١٩٧٤نقض مدني، جلسة    
  .٥٩١، ص ٣٤١، الجزء األول، القاعدة سابق

محمـد حامـد    .  أ ،٢١٩، مرجع سابق، ص     التأمين االجتماعي  نايل، الوجيز في قانون      يدد السيد ع  . أ )٢(
، المذكرة التاسعة عـشر، مرجـع       التأمينات االجتماعية ليلى محمد الوزيري، مذاكرات في      . ، أ الصياد

  .١٧سابق، ص 
مرجـع  د محمد حلمي مـراد،      . ،أ٢٩١ ص   ٤٣٥،  بند    مرجع سابق ،  األهوانيد حسام الدين كامل     . أ )٣(

  .٨٠٩، ص ٨٨٠، بند سابق
الدولـة  : ويقصد بالجهـة المختـصة    ، وما بعدها،    ٢٣٧، ص   مرجع سابق محمد حسين منصور،    . د )٤(

ووحدات القطاع العام وأصحاب األعمال الذين رخص لهم بتحمل األجر ومصاريف االنتقـال مقابـل               
تخفيض نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل، وإال فإن الجهة المختصة هي الهيئة العامة للتأمينـات               

  .م٢٠٠٧ لسنة٥٥٤لية رقم من قرار وزير الما) ٨٣(إلى ) ٧٨(االجتماعية، المواد من 
م، والمنشور فـي    ١٩٧٦لسنة) ٢٩٦(وقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب قرار وزير التأمينات رقم         

  .م ٢٩/١١/١٩٧٦وتاريخ ) ٢٧٤(الوقائع المصرية بعددها رقم 
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عالج المصاب ورعايته طبياً متى حصل على تصريح         مل الع ويجوز لصاحب 
 بالـشروط   ريحمـنح التـص    وتلتزم الهيئـة ب    ،ة للتأمين الصحي   من الهيئة العام   بذلك

 القرار الصادر في هذا الشأن من وزير الصحة باالتفاق مـع            واألوضاع التي يحددها  
اك صاحب العمل في تأمين     ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض نسبة اشتر       )١(وزير التأمينات 

الهيئـات   أو   كان من وحدات الجهاز اإلداري للدولة      إذا    العمل بواقع النصف   إصابات
 وللهيئـة   ،كان من القطاع الخـاص     إذا    العام، وبواقع الثلث   وحدات القطاع  أو   العامة

  .)٢( يجري عالجه المصاب حيثماالمختصة الحق في مالحظة

                                                 
م، والمنشور في الوقائع المـصرية بعـددها رقـم    ١٩٨٧ لسنة ٢٣قد صدر قرار وزير الصحة رقم      و )١(

بأنه يجوز للهيئة العامة للتـامين الـصحي        ) ١/المادة(م، والذي قرر في     ١٦/٣/١٩٨٣ريخ  وتا) ٦٤(
 والمرض بناًء على طلبـه إذا كـان         اإلصابةالتصريح لصاحب العمل بعالج العاملين لديه في حالتي         

 التأمينمن قانون   ) ٤٧(لصاحب العمل نظاما يقدم العالج والرعاية الطبية المنصوص عليها في المادة            
، وبمستوى ال يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينية التي تقدمها الهيئة، وعلى األخص في            االجتماعي

  :الحاالت اآلتية
إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما في حكمها أو كان صاحب العمل يمتلـك أو                  -١

 .يدير داراً مخصصة لعالج العاملين لديه ورعايتهم طبياً

طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية، كشركات الطيـران            إذا كان من     -٢
ومنشآت النقل البحري وشركات المقاوالت والنقل، أو كانت المنشأة في أماكن نائيـة كـشركات               

 .حفر آبار البترول

مين التـأ  قـانون    ألحكامإذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من األجانب غير الخاضعين             -٣
 .االجتماعي

إذا كان لصاحب العمل نظام عالجي معتمد من المجلس األعلى للرعاية العالجية التأمينية المنـشأ                -٤
م، وكان هذا النظام يقدم العالج والرعاية الطبيـة المنـصوص           ١٩٨١لسنة  ) ١٢٦(بالقانون رقم   

دمة الطبية التأمينية   ، وبمستوى ال يقل عن الخ     التأمين االجتماعي من قانون   ) ٤٧(عليهما في المادة  
 .التي تقدمها الهيئة

من ذات القرار الحد األقصى لمدة التصريح وهو ثالث سنوات، قابلة للتجديـد             ) ٣/المادة( وقد حددت   
  . إذا تقدم صاحب العمل بطلب التجديد قبل انتهاء التصريح بثالثة اشهر

 المـذكرة التاسـعة     لتأمينات االجتماعية اليلى محمد الوزيري، مذاكرات في      . محمد حامد الصياد، أ   .  أ )٢(
  .١٨، ص مرجع سابقعشر، 
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 الـسابقة الخاصـة بالرعايـة الطبيـة         ألحكام جميع ا  أن إلى   وتجدر اإلشارة 
يا والتزامات تسري علـى حـاالت        من مزا  ريف االنتقال بكل ما اشتملت عليه     ومصا

  .اإلصابةحاالت مضاعفات  واإلصابةانتكاس 
بعـد إتمـام     اإلصـابة  أو    المرض آالم أن تعاود المصاب     باالنتكاسةويقصد  

  . األصليةصابة لإلاًاسة عندئذ امتدادعمله، وتعتبر االنتك إلى ه وعودتهعالج
 ممـا يهـدد      بل ازدياد حالتها سوءً    اإلصابةأما المضاعفة فتفرض عدم شفاء      

  .)١( األصليةاإلصابةويجري على المضاعفة حكم ال خطرها ومضاعفة أثرها باستفح

                                                 
    مرجـع سـابق   العمل في مصر والدول العربيـة،        إصابة ، التعويض عن  األودنالسميع   سمير عبد .  أ )١(

  .  وما بعدها٨٨ص 
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½a@kÜİïãbrÛ@ @
òîÛb½a@ÖìÔ§a@ @

†îè·áîÔmë@Z@ @
 فإن الجهة المختـصة تلتـزم       ، بين المؤمن عليه وبين عمله     اإلصابةإذا حالت   
  . خالل فترة تخلفه عن العمل الذي فقدهبتعويضه عن أجره

عجز مستديم   أو   ا وفاة  غير قابلة للشفاء بحيث تخلف عنه      اإلصابةوإذا ثبت أن    
ـ           فإنه يصرف ل   ز الجزئـي   لمصاب معاش دائم في حالة العجز الكامـل وحالـة العج

 فـي   كون مستحقاً لتعويض من دفعة واحده      وي ،%٣٥ إلى   نسبتهالمستديم الذي تصل    
 وفي حالة وفـاة المـصاب       ،%٣٥حالة العجز الجزئي المستديم الذي تقل نسبته عن         

  . معاش دائميكون للمستحقين عنه الحق في
  :اآلتي على النحو فرعين إلى طلبلهذا الموعلى هدى ذلك نقسم دراستنا 

  .األجر تعويض : األولالفرع

  .اإلصابة تعويض : الثانيالفرع
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ÊŠÐÛaÞëþa@@ @
Šuþa@œíìÈm@ @

 فإن الجهة المختصة تلتـزم      اإلصابة أداء عمله بسبب      لم يتمكن العامل من    إذا
  .)١(بصرف تعويض األجر

ي ل للمـصاب الـذ    غ من النقود يعادل األجر الكام     عويض األجر مبل  ويقصد بت 
تراض مباشرته لعمله، وبالنسبة لعناصـر األجـر        على أساسه االشتراكات باف    تؤدي

 فيحـدد   اإلضـافية بساعات العمـل     أو   بمعدالت األداء  أو   باإلنتاجالمتغير المحسوبة   
 وأديت  هذه األجور التعويض المستحق على أساس متوسط ما حصل عليه العامل من           

   .)٢(اإلصابةعنها اشتراكات التأمين خالل السنة السابقة لتاريخ وقوع 
 إما أجر اليوم الـذي      اإلصابة األجر من اليوم التالي لوقوع       ويستحق تعويض 

   .)٣( خاللهاإلصابة فيلتزم به صاحب العمل أياً كانت ساعة وقوع اإلصابةوقعت فيه 

                                                 
ـ الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيـة       هي   - تلتزم بتعويض األجر   يويقصد بالجهة المختصة الت    )١( ك وذل

 .هي التي تتحمل تعويض األجر    لعاملين لدى أصحاب األعمال الذين لم يرخص لهم بذلك فأن           لبالنسبة  
  .٣١٤ص ،مرجع سابق د جالل محمد إبراهيم.أ

، المـذكرة التاسـعة     التأمينات االجتماعية ليلى محمد الوزيري، مذكرات في      . محمد حامد الصياد،أ  . أ )٢(
  .٢٠، ص مرجع سابقعشر، 

  مرجـع سـابق   محمـد حـسن قاسـم،       . ، د ٨١٣، ص ٨٩٠، بند   مرجع سابق مد حلمي مراد،    د مح . أ )٣(
  .٢٥٦ص 

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصري، قد ارتقى على المستوى الدولي الذي تقرره المادة الـسادسة                
بشأن التعويض عن حوادث العمل في هذا الشأن، حيث قرر في           ) م١٧/١٩٢٥(من االتفاقية الدولية رقم   

بأن تؤدي الجهة المختصة للمؤمن عليه      ) م٧٩/١٩٧٥( رقم   التأمين االجتماعي من قانون   ) ٤٩(ادة  الم
 عمل يتخلف بسببها عن عمله، تعويضا عن أجره يعادل أجـره المـسدد عنـه                صابةالذي يتعرض إل  

  .االشتراك وذلك طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله واعتباًرا من اليوم األول لتخلفه عن العمل
في حين أن المستويات الدولية تقضي بأن يتم البدء في صرف التعويض في حالة العجز ابتـداًء مـن                   

  .اليوم الخامس من وقوع الحادث على األكثر



 

 -٢١٤-

  التشريع املصري والنظام السعوديالتعويضات العينية والنقدية يف :  الفصل األول :الباب الثالث

  منـه  اجزء أو   )١(كون العامل قد فقد أجره    ويشترط لصرف هذا التعويض أن ي     
 أو  بسبب توقفه عن العمل للعالج، فإذا كان صاحب العمـل لـسبب     خالل نفس الفترة  

آلخر قد استمر في صرف األجر فإن العامل ال يستحق تعويض األجر، ويستفاد ذلك              
فتعويض األجر يفترض فقد األجر، واستمرار صرف األجـر         " التعويض"من عبارة   

ويستحق تعويض األجر عن جميع األيام بما في ذلك أيـام            ،)٢(دم توافر ضرر  يعني ع 
الراحة األسبوعية ذلك ألن هذه الراحة أصبحت مأجورة بالنسبة لجميع العاملين بمـا             

 أو حين شـفائه   إلى   ويستمر صرف تعويض األجر للعامل     ،)٣(في ذلك القطاع الخاص   
سن التقاعد، وهو معفى من الضرائب      بلوغ   أو   حدوث الوفاة  أو   ثبوت عجزه المستديم  

  .)٤(التأمين االجتماعيوال تخصم منه اشتراكات 

                                                 
    مرجع سابقالرحمن قدوس،  حسن عبد. ، داًلعامل يباشر عمالً يستحق عنه أجرفيجب أن يكون ا )١(

 .٣٧٦ص 

  .٢٩٣، ص٤٣٧، بندمرجع سابق، األهوانيد حسام الدين كامل .أ )٢(
   .٢٤١، ص مرجع سابقمحمد حسين منصور، .  د)٣(
 شريعات االجتماعية، الجـزء الـسادس      البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  . أ )٤(

  .٣١٤، صمرجع سابقد جالل محمد إبراهيم، . أ وما بعدها،١٢٦٦ص، مرجع سابق 
 عقد العمل، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن تكـون فـي اسـتطاعة               وبصرف النظر تماماً عن سريان    

صاحب العمل بإرادته المنفردة حين ينهي عقد العمل أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التي                
  .تلتزم جهة التامين بأدائها

 ق، مجموعـة عـصمت الهـواري       ٥٠ لسنة   ١٦٤٩م، الطعن رقم    ١٢/١/١٩٨٧نقض مدني، جلسة    
  .٥٤٨، الجزء السابع، ص بقمرجع سا

  محكمـة الـنقض    أحكام ق، مجموعة    ٤٢ لسنة   ٣٧٧م، الطعن رقم    ٢٦/٦/١٩٧٩نقض مدني، جلسة    
   .٣٣٢، رقم ٧٧٥،ص ٢السنة الثالثون،العدد 

حسن الفكهاني، مرجـع    . م، أ ٨/١/١٩٥٧، جلسة   ٥٦ سنة   ١٤٨القضية رقم   (محكمة الجيزة مستعجل    
  .١٥١سابق، ص 

 م١٠/١١/١٩٥٦، جلـسة    ) عمال كلي  ٥٢  سنة ٢١٩٢القضية رقم   ( الدائرة التاسعة    القاهرة االبتدائية، 
  .١٥٣حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص .أ

ويالحظ أن عقد العمل يكون موقوفاً خالل فترة المرض وبحسب األصل اليجوز لصاحب العمـل أن                
  .ينهي العقد لنفس السبب الذي أدى إلى وقف العقد

 شريعات االجتماعية، الجـزء الثـاني      البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد   .أ
مرجـع   صـابر،    د رمضان عبدا هللا   . إسماعيل أ  أحمدد محمد   .، أ ا وما بعده  ٧٥٢ص  ،  مرجع سابق   

  . وما بعدها٢٥٨، ص سابق
  محكمـة الـنقض    أحكام ق، مجموعة    ٤٢ لسنة   ٣٧٧م، الطعن رقم    ٢٦/٦/١٩٧٩نقض مدني، جلسة    

  .٣٣٢، رقم ٧٧٥،ص ٢ون، العدد السنة الثالث
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ويستمر صرف التعويض خالل فترة التخلف عن العمل للتأهيل الطبي، وكذلك           
حدوث مضاعفة لها، حتى لو وقعت       أو   اإلصابةفي حالة التخلف عن العمل النتكاس       

 إذا  يض األجر ال يستحق المؤمن عليه تعو    والمضاعفة بعد انتهاء الخدمة،      أو   االنتكاسة
ويستحق التعويض من تـاريخ     ،   خارج الجمهورية  انتدابه أو   إعارتهأصيب أثناء فترة    

زال عاجزاً عـن العمـل      ي ما   كان إذا   انتدابه أو    إعارته انتهاءعودته للجمهورية بعد    
  .)١(اإلصابةبسبب 

  

                                                 
 ، المذكرة التاسـعة عـشر     التأمينات االجتماعية ليلى الوزيري، مذكرات في     . محمد حامد الصياد، أ   . أ )١(

  . ٢٠ص  ،مرجع سابق
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ÊŠÐÛaïãbrÛa@@ @
@œíìÈmòib•⁄a@ @

áîÔmë@†îè·Z@ @
 إلى   تكون قد أدت إما    اإلصابة تاماً فإن    شفى المصاب من إصابته شفاءً    إذا لم ي  

  .إصابته بعجز مستديم أو وفاته
 من المال على سبيل التعويض لـه        استحق المؤمن عليه مبلغ   في هذه الحالة ي   و

 في شكل تعويض من    أو   في شكل معاش  عن الضرر الذي لحقه، وهذا المبلغ قد يكون         
 القـانون  ، كما قرر  )١(اإلصابةنتيجة النهائية المترتبة على     دفعة واحدة وذلك بحسب ال    

 عـن  المتعلقة بـالعجز الناشـئ       ألحكامتعويضات إضافية للعامل المصاب وأوضح ا     
  .اإلصابات المتكررة

 حقوق، وما بينـه مـن       وسنقوم بدراسة ما قرره المشرع للعامل المصاب من       
  :ى النحو اآلتي عند تقدير هذه الحقوق وذلك علتباعهاإقواعد يتعين 

                                                 
  .٢٩٥، ص ٤٤١ ، بند مرجع سابق، األهوانيد حسام الدين كامل . أ)١(

كان الشكل الذي يتخذه هو تعـويض قـانوني         ويجب التأكيد على أن التعويض من إصابات العمل أياً               
) أي العجز أو الوفـاة (جزافي تحدد على ضوء عناصر معينة هي األجر والضرر الناجم عن اإلصابة   

  .وبالتالي فال يملك القاضي سلطة تقدير هذا التعويض
  ق، مجلة المحامـاة، العـدد األول      ٦٨ لسنة   ١٠٦٤م، الطعن رقم    ٢٨/١١/١٩٩٩نقض مدني، جلسة    

  .٢٧٢م، ص ٢٠٠١عام 
  ق، مجموعـة عـصمت الهـواري      ٣٠ لـسنة    ٢٧١م، الطعن رقـم     ٢/٦/١٩٦٥نقض مدني، جلسة    

  .٥٨٤ص ، ٣٣٦ مرجع سابق، الجزء األول، القاعدة 
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@†äjÛaÞëþa@ @
ñbÏìÛa@òÛby@¿@”bÈ½a@ëc@@ÝßbØÛa@ŒvÈÛaI⁄a@”bÈ½aib•ïH@ @

أنه على  ،  )م٧٩/١٩٧٥(رقم   التأمين االجتماعي من قانون   ) ٥١(دة  تنص الما 
مـن  % ٨٠معـاش بنـسبة     وفاة سوى ال   أو   ،)١( كامل العمل عجز  إصابة إذا نشأ عن  "

 يزيد عن الحد األقصى المنصوص عليـه        بما ال ) ١٩(عليه بالمادة   األجر المنصوص   
 بـالفقرة   وال يقل عن الحد األدنى المنصوص عليـه       ) ٢٠(بالفقرة األخيرة من المادة     

كل خمس سنوات حتى بلـوغ      % ٥ويزاد هذا المعاش بنسبة     ،  )٢٤(الثانية من المادة    
ء خدمة  االوفاة سبباً في إنه    أو   كان العجز  إذا   حكماً أو   المؤمن عليه سن الستين حقيقة    

  ".ةالتاليمن المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة  لمؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءاًا
ـ الـذي    أو    السابق أن المؤمن عليه الذي يتوفى      ويتضح من خالل النص    شأ ين

 في  – حسب الحال    –لورثته   أو   العمل فإنه يقرر له الحق     إصابة ل بسبب عجزه الكام 
شهري لألجور خالل السنة األخيرة لخدمـة       من المتوسط ال  % ٨٠معاش تكون نسبته    

  .)٢(مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك أو المؤمن عليه

                                                 
كل عجز من شأنه أن يحول كليه وبصفة مستديمة بين المؤمن عليـه             :  ويقصد بالعجز الكامل المستديم    )١(

مهنه أو نشاط يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك حاالت األمراض           ومن مزاولته ومهنته األصلية أو أية       
  ).م٢٠٠٧ لسنة ٥٥٤ من قرار وزير المالية رقم ١٠٢المادة (العقلية 

 بموجـب قـرار    ةم، والمعدل ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٤٤(من قرار وزير المالية رقم      ) ١٠٤(وقد حددت المادة    
) أ( تـابع    ١٩٧ المصرية بعددها رقـم      م، والمنشور في الوقائع   ٢٠٠٩لسنة  ) ٥١٧(وزير المالية رقم    

م، حددت األمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر فـي حكـم العجـز     ٢٠٠٩ أغسطس ٢٤وتاريخ  
الكامل ومن بينها األورام الخبيثة وأمراض الدم الخبيثة واألمراض العصبية وأمراض الجهاز الحركي             

) ٢٦٦(رار وزيـر التأمينـات رقـم        وغيرها من األمراض، وقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب ق         
  .م١٠/١٢/١٩٨٠وتاريخ) ٢٧٨( والمنشور في الوقائع المصرية بعددها رقم،م١٩٨٠لسنة

ويثبت العجز بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتوضح في الـشهادة درجـة العجـز                 
ليلـى محمـد    . صياد، أ محمد حامد ال  .  أ : راجع ،، للمزيد عن كيفية تقدير العجز     اإلصابةالمتخلف عن   

  .٢١، المذكرة التاسعة عشر، مرجع سابق ، ص التأمينات االجتماعيةالوزيري مذاكرات في 
  . وما بعدها٢٢٢، مرجع سابق، صالتأمين االجتماعيد السيد عيد نايل، الوجيز في قانون .أ )٢(
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األجر األساسي عن الحد األقصى المنصوص عليـه        بشرط أن ال يزيد معاش      
من الحد األقصى ألجر    % ٨٠، وهو   )١(من القانون ) ٢٠( الفقرة األخيرة من المادة      في

وأن ال يقل عن عشرين جنيه وهذا هو الحد األدنى          ،  )٢(قاق تاريخ االستح  فياالشتراك  
 ويكـون الحـد األدنـى       ،)٣( من القانون  ٢٤المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة       

لم تتوافر للمؤمن عليـه شـروط        إذا    أربعون جنيهاً  اإلصابةلمعاش العجز الناتج عن     
بة للعـاملين الـذين ال      ، وبالنـس  )٤(استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة      

 سنة والمتدرجين مـن التالميـذ الـصناعين         ١٨يتقاضون أجراً الذين يقل سنهم عن       
امة يقـرر   مكلفين بالخدمة الع  والطالب المشتعلين في مشروعات التشغيل الصيفي وال      

 أو  التي العجـز الكامـل     مقداره عشرة جنيهات شهرياً في ح      اًلهم القانون معاشاً موحد   
  .)٥(الوفاة

عاية من المشرع للمصاب، وتعويضاً له وألسرته في حالتي العجز والوفاة           ور
قرر ، ف هعجز أو    وفاة اإلصابةرتب في أجره لو لم ينتج عن        تعن الزيادة التي كانت ست    

كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه       % ٥صابي بنسبة    زيادة المعاش اإل   القانون
سـبباً فـي     اإلصابةالناتجة عن   الوفاة  و   أ كان العجز  إذا   ،حكماً أو   سن الستين حقيقة  

   .)٦(إنهاء خدمة المؤمن عليه
انتهت خدمة العامل بسبب عجزه الكامـل النـاتج عـن            إذا   أنهويقصد بذلك   

 كذلك،  كل خمس سنوات حتى بلوغه سن الستين      % ٥ فإن معاشه يزاد بنسبة      اإلصابة

                                                 
 الجريدة الرسمية   فيشور  م، والمن ٢٠٠٩ لسنة   ١٣٠من القانون رقم    ) ٢٠(معدلة بموجب أحكام المادة       )١(

  .م١٢/٦/٢٠٠٩م، وعمل بالتعديل اعتباراً من ٢٠٠٩ يونيه ١١ وتاريخ )تابع (٢٤بعددها رقم 
والحد األقصى ألجر االشتراك األساسي يزيد سنوياً بنسبة العالوة المضمومة إلى الحد األقصى لهـذا                 )٢(

  .األجر قبل ضم العالوات الخاصة إليه
  .٢٠٥، صمرجع سابق، اعيلثروت فتحي إسم. د )٣(
، المذكرة التاسعة التأمينات االجتماعيةليلى محمد الوزيري، مذكرات في . محمد حامد الصياد، أ.  أ)٤(

  .، وما بعدها٢٢، ص مرجع سابقعشر،
د السيد محمـد    .، أ ٤٠٢، ص   مرجع سابق  حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية،        أحمدد  . أ )٥(

  .، وما بعدها٢٢٦، ص ع سابقمرجالسيد عمران، 
ليلى محمد الوزيري، مذكرات . محمد حامد الصياد، أ. أ ،٢٥٩، صمرجع سابقمحمد حسن قاسم، .  د)٦(

  . ذات اإلشارة السابقة، المذكرة التاسعة عشر،التأمينات االجتماعيةفي 
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ه حيـاً  ؤنه يفترض بقافإ ،وفاته إلى اإلصابة أدت أو ، توفيثم العامل بعجز    أصيبإذا  
حتى بلوغه سـن الـستين      % ٥ ويزاد معاش المستحقين عنه كل خمس سنوات بنسبة       

  .)٢( التالية عند تحديد مبلغ الزيادةكل زيادة جزءاً من المعاش وتعتبر، )١(افتراضا
 أو  حـدوث الوفـاة  انتهت خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين قبـل  إذا   أما

 الخدمة في هذه الحالة     انتهاء أن، ذلك   )٣( زيادة يأالمعاش  لى   إ ضافثبوت العجز فال ي   
  . العجز حيث كانوا الحقين عليها أو  لم يكن بسبب الوفاةاألخيرة

 معـاش    من أول الشهر الذي استحق فيه      اًوتحسب بداية الخمس سنوات اعتبار    
ستحق الزيادة عن كل من معاش األجر األساسي ومعاش األجر المتغيـر             وت اإلصابة

  .م٢٤/١٢/٢٠٠٦ وذلك اعتباراً من دون التقيد بالحد األقصى للمعاش
 العمل فقط، وبالتالي تستبعد    إصابة وتحسب الزيادة عن المعاش المستحق عن     

  : حساب الزيادةدجزاء التالية عنمن المعاش األ
  .العجز والوفاةالمستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والمعاش  - ١
 .الزيادة االستثنائية في المعاش - ٢

  .)٤(المعاش إلى  التي تضافاإلعاناتالزيادات و - ٣

                                                 
د حسام الدين .أ، ٤٠٥، صمرجع سابق حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعية، أحمدد .أ )١(

  .٢٩٥، ص٤٤٢، فقرة مرجع سابق، األهوانيكامل 
  .٢٠٦، صمرجع سابقثروت فتحي إسماعيل، . ، د٣٢٠، صمرجع سابقد جالل محمد إبراهيم، . أ)٢(
 شريعات االجتماعية، الجزء السادس البرعي، الوسيط في التأحمدرامي .  د، حسن البرعيأحمدد .أ )٣(

  .١٢٧٧ص ، مرجع سابق 
العمل  إصابة م بشأن الجمع بين معاش    ٢٠٠٧ لسنة   ١قاً لما انتهى إليه منشور وزارة التأمينات رقم         ف و )٤(

 م٢٠٠٦ لسنة   ١٥٣ القانون رقم    ألحكامومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصى وفقاً          
ل بعـض  م بشأن تعـدي ٢٣/١٢/٢٠٠٦وتاريخ  ) مكرر(٥١والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم       

التأمينات ليلى محمد الوزيري، مذكرات في      . محمد حامد الصياد، أ   .  أ ،التأمين االجتماعي  قانون   أحكام
  .٢٣، ص مرجع سابق، المذكرة التاسعة عشر، االجتماعية
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†äjÛaïãbrÛa@@ @
énjã@Ý–m@ðˆÛa@áí†n½a@ïöŒ¦a@ŒvÈÛa@òÛby@¿@”bÈ½a@μg@SUE@ @

فأكثر استحق  % ٣٥ إلى    عجز جزئي مستديم تصل نسبته     اإلصابة عن   إذا نشأ 
   يعــادل نــسبة هــذا العجــز مــن معــاش العجــز الكامــلالمــصاب، معاشــاً

  ي وفقاً لمـا سـبق إيـضاحه، ثـم يـضرب           اب معاش العجز الكل   بمعني أن يتم حس   
   فـي هـذه    اإلصـابة معاش العجز الكلي في نسبة العجز المتخلف، أي أن معـاش            

  . )١(نسبة العجز× % ٨٠× أجر التسوية =  الحالة
إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر          إلى   وإذا أدى هذا العجز   

ات حتى بلوغ المـؤمن     كل خمس سنو  % ٥عاشه بنسبة   ، يزداد م  )٢(لدى صاحب العمل  
                                                 

كل عجز بخالف حاالت العجز الكامل من شأنه أن يحـول بـصفة             :  ويقصد بالعجز الجزئي المستديم    )١(
 لـسنة   ٥٥٤ من قرار وزير الماليـة رقـم         ١٠٢مادة  (عليه وبين عمله األصلي     مستديمة بين المؤمن    

 جنيـه  ٦٠نفترض أن متوسط األجر األساسي الشهري للمصاب خالل السنة األخيرة      : ، مثال )م٢٠٠٧
 جنيه فإن ٢٠ومتوسط األجر المتغير % ٥٠ في عجز جزئي مستديم قدرت نسبته بـ         اإلصابةوتسببت  

  :تيمعاش المصاب يحسب كاآل
60=   المعاش الكامل عن األجر األساسي 

100
8048   .  جنيه=×

48=  معاش العجز الجزئي عن األجر األساسي 
100
5024   . جنيه=×

20=   معاش العجز الكامل عن األجر المتغير 
100
8016   . جنيه=×

  . جنيه٤٠=١٦+٢٤=جر األساسي والمتغير فيصبح إجمالي المعاش المستحق بسبب العجز الجزئي عن األ
 ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات باالتفـاق مـع                   )٢(

الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحـسب األحـوال                
التـأمين   من قانون    ١٨مادة  (د وإجراءات عمل اللجنة     وممثل عن الهيئة المختصة، ويحدد القرار قواع      

  ).م١٩٧٥/ ٧٩ رقم االجتماعي
 المتعلقـة   ألحكامم ا ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤ من قرار وزير المالية رقم       ١٠٨ إلى   ١٠٦وقد تضمنت المواد من     

  .ليهوالمؤمن ع العمل بتشكيل تلك اللجنة وكيفية انعقادها، ويعتبر قرار هذه اللجنة ملزماً لكل من صاحب 
ـ    ١٩٩٩لسنة) ٣٧(وقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب قرار وزير التأمينات رقم             يم، والمنـشور ف

  .م١١/١١/١٩٩٩وتاريخ) ٢٥٦(الوقائع المصرية بعددها رقم
وقضت محكمة النقض المصرية بأن انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم، شرطه عـدم               

  .وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل
 محكمة الـنقض    أحكام ق، مجموعة    ٦٨ لسنة   ١١٥٨م، الطعن رقم    ٢٨/١١/١٩٩٩نقض مدني، جلسة  

  .٢٣٠، رقم ١١٧٢، ص ٢السنة الخمسون، جـ
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ي  الت ألحكام الزيادة ذات ا   هحكماً وتسري على هذ    أو   سن الستين حقيقة  عليه المصاب   
 ، وفـي  تسري على الزيادة المقررة لصاحب معاش العجز الكلي التي سبق توضيحها          

حق هـذه   خدمة المؤمن عليه فإنه ال يـست       ءإنها إلى    العجز الجزئي  لم يؤدى  إذا   حال
  .)١(الزيادة

†äjÛasÛbrÛa@@ @
by@¿@œíìÈnÛaÔm@ðˆÛa@áí†n½a@ïöŒ¦a@ŒvÈÛa@òÛ@åÇ@énjã@ÝSUE@ @

فإن العامل  % ٣٥ إلى    عجز جزئي مستديم ال تصل نسبته      اإلصابة نشأ عن    إذا
  .المصاب يستحق ما يسمى بتعويض الدفعة الواحدة

  العجز الكامل  التعويض بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش        ويقدر هذا 
   .)٢( هذا التعويض دفعة واحدةى عن أربع سنوات، ويؤدالمستديم

†äjÛaÉiaŠÛa@@ @
@ñ‰ŠØn½a@pbib•⁄a@åÇ@ø‘bäÛa@ŒvÈÛaI@‰aŠØmòib•⁄aH@ @

 لديه درجة عجـز     أي لعامل غير سليم   اإلصابة وقوع   اإلصابةيقصد بتكرار   
على أساس مجمـوع    سابقة، ويحسب المعاش في حالة اإلصابات المتتالية         إصابة من

  :نسب العجز عن كل اإلصابات مع مراعاة القواعد اآلتية
 مـن   ل السابقة أق  اإلصابة الحالية و  اإلصابةئ عن   إذا كانت نسبة العجز الناش     - ١

 الناشئة  اإلصابةيعوض المصاب عن إصابته األخيرة على أساس نسبة         % ٣٥
 دفعـة    السابقة بتعويض مـن    اإلصابة عوض عن    أنعنها فقط ألنه سبق له      

                                                 
  .، وما بعدها٣١٨، ص مرجع سابقد جالل محمد إبراهيم،  . أ)١(
عجز الجزئي   جنيه وبلغت نسبة ال    ١٠٠لو افترضنا أن متوسط األجر الشهري في السنة األخيرة          : ال مث )٢(

  :فإن تعويض الدفعة الواحدة يقدر كاآلتي% ٢٠
  . جنيه٨٠% = ٨٠ × ١٠٠=  الحد األقصى النسبي× متوسط األجر = معاش العجز الكامل 

  قيمة تعويض الدفعة الواحدة 
80=  سنوات ٤× نسبة العجز الجزئي  × معاش العجز الكامل= 

100
2048   . جنيه٦٧٨=  شهر ××
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واحدة، وعندئذ يستحق العامل في هذه الحالة تعويضاً من دفعة واحدة للمـرة             
  %. ٣٥الثانية ألن نسبة العجز أقل من 

% ٣٥ الحالية واإلصابات السابقة يساوي      اإلصابةإذا كانت نسبة العجز نتيجة       - ٢
  :فيفرق بين فرضين فأكثر،

% ٣٥قل من أ السابقة اإلصابة عن الناشئ تكون نسبة العجز   أن : األولض  الفـر 
واستحق عنها المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، ففـي هـذه الحالـة             

جميع   نسبة العجز المتخلف عن    أساسيستحق المؤمن عليه معاشاً على      
 نه الحالة برد التعويض الذي سبق أ      لزم المصاب في هذ   وال يُ ،  إصاباته
  .األولى إصابته عن تقاضاه

 فـأكثر % ٣٥ الـسابقة    اإلصابة عن   الناشئعجز   تكون نسبة ال   أن: الفرض الثاني 
واستحق المؤمن عليه تبعاً لذلك معاشاً، ففي هذه الحالة يقدر معاشـه            

، ويعاد تقدير المعاش على هذا      اإلصابتين العجز الناتج عن     أساسعلى  
 اإلصـابة يقل المعاش الجديد عـن معاشـه عـن          أال   بشرط   األساس
 السنة اآلجر يتم وفقاً لمتوسط       حساب وحكمه هذا الشرط أن   ،  )١(السابقة

األخيرة، فإذا كان العامل قد أصيب من قبل فإن أجره لن يكون كامالً             
 األولـى  اإلصابةبل سيكون منخفضاً بسبب العجز الجزئي الناشئ عن      

 اإلصـابة حق بـسبب    وسيكون لذلك أثره عن حساب المعاش المـست       
اش الجديـد   راط أال يقل المع   ت المشرع على اش   األخيرة، ولذلك حرص  

  .)٢(عن المعاش السابق

                                                 
  . ٢٦٢، ص مرجع سابقحمد حسن قاسم، م.  د)١(
 شريعات االجتماعية، الجزء الـسادس     البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  د ، حسن البرعي  أحمدد  . أ )٢(

  .  وما بعدها١٢٨٠، صمرجع سابق
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†äjÛaßb¨a@@ @
òîÏb™⁄a@ÖìÔ§a@ @

 انتهت خدمته لوقوع وفاته أو لثبوت عجزه        قرر المشرع أن للمؤمن عليه الذي     
 أو  يثبت عجزه الكاملالكامل أو الجزئي نتيجة إصابة عمل، وكذلك للمؤمن عليه الذي      

ر  في تعويض إضـافي ويقـد       الحق  ، عمل بعد انتهاء الخدمة    إصابة تقع وفاته بسبب  
مبلغ التعويض اإلضافي بنسبة من األجر الذي سوى على أساسه المعاش مضروباً في             

ف  ويستحق نـص   ،ؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة االستحقاق      أثني عشر تبعاً لسن الم    
 العجز الجزئي، وفي جميع األحوال يزداد مبلـغ         مبلغ التعويض اإلضافي في حاالت    

  .)١(العمل إصابة فيما يتعلق بالحاالت الناتجة عن% ٥٠بنسبة التعويض المستحق 
ورعاية من المشرع للمؤمن عليه صاحب معاش العجز الكامـل فقـد قـرر              

قـررت   إذا   من قيمة ما يستحقه من معـاش      % ٢٠استحقاقه إلعانة عجز تقدر بنسبة      
 للقيـام   المعاونة الدائمة من شخص آخـر      إلى   الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج     

زوال  أو   ، ويوقف صرف هذه اإلعانة في حالة االلتحاق بعمـل         باء حياته اليومية  بأع
كما توقف هذه اإلعانة فـي  ، حاجة المؤمن عليه للمعاونة الدائمة وفقا لما تقرره الهيئة     

  .)٢(حال وفاة العامل الذي كان مستحقاً لها

                                                 
حتـى  ) ١٣٨(والمواد من   ) م٧٩/١٩٧٥( رقم   التأمين االجتماعي  من قانون    ١١٩،  ١١٨،  ١١٧ المواد   )١(

  .٢٠٠٧ لسنة ٥٥٤زير المالية رقم من قرار و) ١٤٠(
 التأمين االجتماعي ، المرفق بقانون    )٥(على الجدول رقم    ) ١١٨( وقد أحال المقنن المصري في المادة     
  .في تحديد مبلغ التعويض اإلضافي

 د السيد محمد السيد عمـران     .أ: نظروللمزيد عن كيفية تقدير التعويض اإلضافي وحاالت استحقاقه، أ        
  .  بعدها، ومامرجع سابق

ـ  محكمـة  أحكام ق، مجموعة    ٥٤ لسنة   ٢٠٢م، الطعن رقم    ١٨/٣/١٩٨٥نقض مدني، جلسة      نقض ال
  .         ٩٠، رقم ٤١٩، ص ١السنة السادسة والثالثين، جـ 

  .م١٩٧٥ لسنة٧٩ رقم التأمين االجتماعيمن قانون ) مكرر/١٠٣( المادة )٢(
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 م٢٠٠٧لـسنة    ٥٥٤ الماليـة رقـم      من قرار وزير  ) ١٥٢(د حددت المادة    وق
  .)١(ستحق فيها هذه اإلعانةتالحاالت التي 

 أو  األجـر  وفاة تقدر بواقع  صاحب المعاش منح     أو   ق المؤمن عليه  كما يستح 
أجـر   كما يستحق المؤمن عليه    ،شهر الوفاة والشهرين التاليين   معاش المستحق عن    ال

 أو  جـر  الجهة التي كانـت تـصرف األ       الذي تلتزم به  أيام العمل خالل شهر الوفاة و     
  .)٢(المعاش

                                                 
بين تلك الحاالت فقـد البـصر كليـاً، فقـد           ، ومن   ٢٠٧، ص   مرجع سابق ثروت فتحي إسماعيل،    . د )١(

الذراعين، الشلل الرباعي الكامل، فقد الطرفين السفليين، المرض العقلي،شلل الطرفين السفليين المقعد            
عن الحركة،الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة،هبوط القلب المزمن الشديد، التـشوهات الـشديدة              

ي تقعد عن الحركة، األورام الخبيثة المصحوبة بمـضاعفات         بالعظام والمفاصل والضمور العضلي الت    
  .تعجز عن الحركة

م، والمنشور فـي    ١٩٨٠لسنة) ١٥٩(وقد كانت هذه المسألة منظمة بموجب قرار وزير التأمينات رقم         
   .م١٤/٩/١٩٨٠وتاريخ) ٢١١(الوقائع المصرية

ولية في هذا الـشأن، والتـي        التشريع المصري إلى ما قررته مستويات العمل الد        أحكاموبذلك ترتقي   
 إلى حالة من العجز تقتضي حاجة المـصاب إلـى           اإلصابةتقضي بدفع تعويض إضافي عندما تؤدي       

بشان التعـويض عـن حـوادث العمـل         ) م١٧/١٩٢٥(مساعدة دائمة من شخص آخر، االتفاقية رقم      
  . في حالة إصابات العملاإلعاناتبشان ) م١٢١/١٩٦٤(واالتفاقية رقم

، من قرار وزيـر     ١٤٢،  ١٤١والمواد  ) م٧٩/١٩٧٥( رقم   التأمين االجتماعي من قانون   ) ١٢٠( المادة   )٢(
  . م٢٠٠٧، لسنة ٥٥٤المالية رقم 

، بـأداء نفقـات     )م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم    التأمين االجتماعي من قانون   ) ١٢٢(كما قررت المادة    
، وتلتـزم   ) جنيه ٢٠٠(ره  جنازة عند وفاة صاحب المعاش، وذلك بواقع معاش شهرين بحد أدني مقدا           

  .بأداء تلك النفقات الجهة التي كانت تصرف المعاش
 التشريع المصري إلى ما قررته مستويات العمل الدولية في هـذا الـشأن والتـي                أحكاموبذلك ترتقي   

) ١٨/٢( عمل، المـادة   صابةتقضي بمنح إعانة دفن ال تقل عن تكلفة الدفن العادية في حال التعرض إل             
  . في حالة إصابات العملاإلعاناتبشان ) م١٢١/١٩٦٤(ة الدولية رقم من االتفاقي



 

 -٢٢٥-

  التشريع املصري والنظام السعوديالتعويضات العينية والنقدية يف :  الفصل األول :الباب الثالث

ïãbrÛa@szj½a@ @
ð…ìÈÛa@âbÄäÛa@¿@òí†ÔäÛaë@òîäîÈÛa@pbšíìÈnÛa@ @

@ @
áîÔmë@†îè·ZM@ @

أصيب المـشترك   إذا تحقق أحد األخطار التي يغطيها فرع األخطار المهنية و         
ني، فإنه يستفيد من التعويضات المنصوص عليها في نظام         مرض مه  أو   بحادث عمل 

  .ئحه التنفيذية ولواالتأمينات االجتماعية
مـا يمكـن تـسميته       أو   وتتمثل هذه التعويضات في العالج والرعاية الطبية      

ما يمكن تسميته بالتعويـضات      أو   بالتعويضات العينية، ومجموعة من الحقوق المالية     
ورثته في حال وفاته هذه التعويضات النقديـة         أو   النقدية، ويستحق المشترك المصاب   

قصرت هـذه    أو   لمصاب لدى المؤسسة سواء طالت    بصرف النظر عن مدة اشتراك ا     
  .المدة

مطلبين علـى النحـو      إلى   م دراستنا لهذا المبحث   وعلى هذا النحو نقس   
  :اآلتي

  . التعويضات العينية:المطلب األول

  . الحقوق المالية:المطلب الثاني
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Þëþa@kÜİ½a@ @
òîäîÈÛa@pbšíìÈnÛa@ @

لى صاحب العمـل    ني وجب ع  مرض مه  أو   صيب المشترك بحادث عمل   ُأإذا  
جهة العالج التي حـددتها      إلى   بعد قيامه باإلسعافات األولية الالزمة أن ينقل المصاب       

  .المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
  :دود العناية الطبية العالج وحجهةونبين فيما يلي 

QM@èuÈÛa@òxýZ@ @
الصحية والعيـادات     المؤسسة في المستشفيات والمراكز    يتم العالج على نفقة   

ها المؤسسة  لعالج الخاصة المتعاقدة والتي حددت    في جهات ا   أو   ،الخاصة المملوكة لها  
   .)١( المصابين لصاحب العمل لعالج عمالهمن قبل

ة بنقـل    تلتـزم المؤسـس    ،العالج المتعاقد معها  ة  وإذا لم يتوفر العالج في جه     
ج الـالزم سـواء كانـت      جهة عالج أخرى يتوفر فيها العـال       إلى   المشترك المصاب 
لمؤسسة كامل تكاليف العالج     تتحمل ا   وعندئذ ،غير متعاقدة معها   أو   المؤسسة متعاقدة 

 ن يتم النقل بموافقة مدير المكتب المختص      أة   شريط ، المشترك ليهاة المنقول إ  في الجه 
 محـافظ   مة تكـاليف العـالج إال بموافقـة معـالي         نه ال يتم التعويض عن قي     وإال فإ 

  .)٢(المؤسسة
 تتحمل  ي الحاالت التي ال   أ ،ويجوز للمشترك المصاب في الحاالت المستعجلة     

أي مـن    إلى   ن يلجأ  أ ،ها المؤسسة جهة العالج التي حددت    إلى   حالة المصاب فيها نقله   
 هـذه    وفـي  ،مستشفى خاص  أو   عيادة طبية خاصة   أو   جهات المرخص لها كطبيب   ال

   يام منثة أص بذلك خالل ثالبالغ المكتب المختالحالة يجب على صاحب العمل إ
  
  

                                                 
  .من الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بتعويضات األخطار المهنية) ٤/١( المادة )١(
  .من الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بتعويضات األخطار المهنية) ٥/٥( المادة )٢(
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 حالة المصاب لـم     أنما تبين    وإذا   ،ة العالج المذكورة  جه إلى   تاريخ االلتجاء 
  .)١ (تكن من الحاالت المستعجلة فان المؤسسة التتحمل نفقات عالج المصاب

RMòîjİÛa@òíbäÈÛa@…ë†y@Z@ @
 حفـظ صـحة     -يع الوسائل الممكنـة    بجم -ن تستهدف العناية الطبية    يجب أ 

ن تستهدف تحسين حالتـه الـصحية       نا فيجب أ  كلم يكن ذلك مم    وإذا   ،مصاب وشفاءه ال
 تبذل العناية الطبية    أن ويراعي   ،وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية      

 تقديم العالج   ي تحديد في الزمن وطوال ما تقضيه حالة المصاب ويجب ان يتم           بدون أ 
سـتكمال  زمـة ال لصحية وطوال المـدة الال  حالته اله مهما كان نوعه حسبما تقتضيه     

  .تستقر حالته أو  تماما يشفىأن إلى عالجه
ين  وتأهيـل المـصاب    ،اإلصابةية الطبية عالج التشويه الناتج عن       وتشمل العنا 

هزة التعويضية وصـيانتها    جاألطراف الصناعية واأل  مين   جسدياً ومهنياً وتأ   وأعدادهم
  .)٢(وتجديدها

من  أو    المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل      انتقالت  كما تلتزم المؤسسة بنفقا   
الـذي يجـري فيـه تركيـب الجهـاز       أو ،المكان الذي يلتقي فيه العالج   إلى   مسكنه

ما قـررت اللجنـة      إذا   قامتهإ المرافق و  ت انتقال  كما تتحمل المؤسسة نفقا    ،يالتعويض
  .)٣ ( العالجثناءأمرافق  إلى ختصة حاجة المصابالطبية الم

                                                 
  .٣٨٠ ص،مرجع سابقمحمد فاروق الباشا، .  د)١(

  .من الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بتعويضات األخطار المهنية) ج/٥/٤(والمادة ) ٥/١(المادة 
 النظام السعودي إلى ما قررته مستويات العمل الدولية في هذا الشأن، والتي نصت              أحكاموبذلك ترتقي   

بـشان  ) م١٧/١٩٢٥( رقـم على حق العمال المصابين في الرعاية الصحية بمختلف درجاتها، االتفاقية 
 ير الدنيا للضمان االجتمـاعي    بشان المعاي ) م١٠٢/١٩٥٢(التعويض عن حوادث العمل، واالتفاقية رقم     

بشان المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فـي مجـال            ) م١١٨/١٩٦٢( واالتفاقية رقم 
  . حالة إصابات العمل فياإلعاناتبشان ) م١٢١/١٩٦٤(الضمان االجتماعي، واالتفاقية رقم

  .من الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بتعويضات األخطار المهنية) ٣/٢( المادة )٢(
  .تعويضات األخطار المهنيةالالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بمن ) ٦( المادة )٣(
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kÜİ½aïãbrÛa@@ @
òîÛb½a@ÖìÔ§a@ @

áîÔmë@†îè·Z@ @
تعـويض  (يـومي    للمشترك المصاب الحق في البدل ال      قرر المنظم السعودي  

 أو  طوال الفترة التي يكون فيها عاجزاً عن العمل وحتي يـتم شـفاءه نهائيـا              ) جراأل
  .تستقر حالته

تخلف  أو   ما توفي  إذا   - حسب الحال  -ورثته أو   كما يستحق المشترك المصاب   
ويض مقطوع  تع أو ،)١ (جزئياً مستديم عائدة شهرية    أو    عجزاً كلياً  اإلصابةه بسبب   لدي

  .وذلك حسب نسبة ما اصابه من عجز
  :اآلتي على النحو ينعفر إلى  المطلبم دراستنا لهذاوعلى هدى ذلك نقس

  .)األجرتعويض (  البدل اليومي :األول الفرع

  .اإلصابة تعويض :الفرع الثاني

                                                 
ـ ، المهنيةاألخطار فرع  ألحكامالتعويضات المستحقة طبقا    " العائدة" ويقصد بلفظ    )١( ك لتميزهـا عـن    وذل

  ).المعاش( يعبر عنها النظام بعبارة األخيرة وهذه ، فرع المعاشاتألحكامالتعويضات المستحقة طبقا 
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@ÊŠÐÛaÞëþa@ @
@ïßìîÛa@Þ†jÛaIþa@œíìÈmŠuH@ @

 ألتزمـت  ،إصـابته  لم يتمكن المشترك المصاب من القيام بعملـه نتيجـة            إذا
 إصـابة   تكون أن شريطة   ،أجرهالمؤسسة بان تدفع له بدالً نقدياً يوميا تعويضا له عن           

   .ليها سابقاًإ المتبعة والتي اشرنا اإلجراءاتالعمل قد سجلت وفق 
 على  قعادمن تاريخ اإل   أو   ،اإلصابةي لوقوع   وم التال ويستحق هذا البدل من الي    

 عن  أجره فإن صاحب العمل يدفع للعامل       اإلصابة يوم وقوع    أما ،كان الحقاً  إذا   العمل
  .ذلك اليوم وال يستحق عنه بدالً

ترتـب   إذا   مضاعفاتها أو   اإلصابةكما يستحق البدل اليومي في حالة انتكاس        
    .)١(لعمل عن ا المصاب مؤقتاًقعادعليها إ

                                                 
 وتجدر اإلشارة إلى أن المنظم السعودي، قد ارتقى على المستوى الدولي الذي تقرره المادة الـسادسة                 )١(

حيث قرر في     العمل في هذا الشأن،    بشأن التعويض عن حوادث   ) م١٧/١٩٢٥(من االتفاقية الدولية رقم   
 بأن للمصاب في حالة عجزة المؤقت عن العمل والناجم          التأمينات االجتماعية من نظام   ) ٣٠/١(المادة  
  عن العمل بما في ذلـك أيـام العطـل           يومي عن كل يوم إقعاد     إصابة عمل الحق في بدل    إصابة عن

 وينتهي الحق في    اإلصابة من اليوم التالي لوقوع       بدًءا صابةلإل) تعويض األجر (وتدفع البدالت اليومية    
  . أو شفائه أو ثبوت عجزة المستديم أو وفاته،البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل

في حين أن المستويات الدولية تقضي بأن يتم البدء في صرف التعويض في حالة العجز ابتـداًء مـن                   
 .راليوم الخامس من وقوع الحادث على األكث

 بعد إتمام عالجه وعودتـه إلـى        اإلصابة أن تعاود المصاب آالم المرض أو        اإلصابةويقصد بانتكاس   
  . األصليةصابةعمله مما ينتفي معه استكمال عالجه، وتعتبر االنتكاسة امتداًدا لإل

، بل ازدياد حالتها سوًءا ممـا يهـدد باسـتفحال خطرهـا             اإلصابةأما المضاعفة فتفرض عدم شفاء      
  . األصليةاإلصابةفة أثرها، ويجري على المضاعفة حكم ومضاع

 العمل في مـصر والـدول العربيـة         إصابة ، التعويض عن  األودنالسميع   سمير عبد . أ: للمزيد انظر 
  . وما بعدها٨٨مرجع سابق، ص



 

 -٢٣٠-

  التشريع املصري والنظام السعوديالتعويضات العينية والنقدية يف :  الفصل األول :الباب الثالث

QMïßìîÛa@Þ†jÛa@òàîÓ@Z@ @
جـر االشـتراك اليـومي      مـن أ  %) ١٠٠( بواقع   صابةيقدر البدل اليومي لإل   

جر الشهر الذي التحق    أ أو   ،اإلصابةللمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه         
  . قد وقعت خالل هذا الشهراإلصابةكانت  إذا فيه المشترك بالعمل

 وجود المشترك المـصاب      فترة أثناء%) ٧٥(إلى   وتخفض قيمة البدل اليومي   
ق المصاب هذا البـدل      ويستح ،حد مراكز العالج  تحت العالج على نفقة المؤسسة في أ      

تتخلل مدة   التي   األسبوعيةيام العطل الرسمية والراحة      بما في ذلك أ    قعادعن كل يوم إ   
 العمل بـسبب    كما يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن         ،)١ (قعاداإل

  .استبدال الطرف الصناعي أو صيانة أو تركيب

RMïßìîÛa@Þ†jÛa@ÖbÔzng@ÂëŠ‘@Z@ @
 طتتـوافر الـشرو    أنيجـب   ،  حتى يستحق المشترك المصاب البدل النقدي اليـومي       

  -:اآلتية

@ÂŠ’Ûa@Þëþa@Zcæ⁄a@ání@@åÇ@Îýiòib•⁄a@ @
 اإلصابة  يكون المشترك المصاب قد قام بابالغ صاحب العمل بوقوع         أنيجب  
 يقم المـصاب     لم فإذا ،اكتشاف المرض  أو   اإلصابة من تاريخ وقوع     أيامخالل سبعة   

 بعد انتهـاء  اإلصابةبلغ عن  وإذا   ،باإلبالغ فال يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي       
 المهلة المحددة فال يحق له المطالبة بالبدل اليومي عن المدة السابقة على اإلبـالغ إال              

التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلهـا مـدير المكتـب             أو   إلبالغاكان عدم   إذا  
  .المختص

كما يلتزم صاحب العمل بإبالغ المكتب المختص بإصابات العمل وذلك خالل           
من تاريخ علمـه بوقـوع       أو   بالغه من قبل المشترك المصاب    ثالثة أيام من تاريخ إ    

                                                 
تعويـضات األخطـار    الالئحة التنفيذية للنظام والخاصـة ب     من  ) ٨/١(من النظام، والمادة    ) ٣٠( المادة   )١(

  .المهنية
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 عليه المؤسسة بقيمـة البـدل       بالغ دون عذر مقبول رجعت     تأخر عن اإل   فإذا اإلصابة
  .)١(اإلبالغاليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على 

Ûa@ÂŠ’Ûaïãbr@ZŠuÿÛ@Ú’½a@ÖbÔzng@â†Ç@ @
 أما البدل فهو تعـويض عـن        ،يستحق العامل االجر مقابل ما يؤديه من عمل       

عمل قعاده مؤقتا عن ال    إصابته في إ   ت المصاب الذي تسبب   االجر يحصل عليه المشترك   
  .األجر من ومن ثم حرمانه

ثبت للمؤسـسة    فإذا ،واألجر بين البدل اليومي     ولذلك ال يجوز للمصاب الجمع    
 في الفترة المقرر له عنها بدل يومي        ،األجر كانت قيمة    أياقيام المصاب بعمل مأجور     

 ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما صرف له من هـذا            ،فال يصرف له هذا البدل    
  .)٢(حقالبدل بغير 

بين البدل اليومي المـستحق لـه وبـين         وللمشترك المصاب الحق في الجمع      
  .)٣(المعاش الذي يصرف له عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات

 عجـز جزئـي مـستديم       المشترك المصاب الذي يتقاضي عائدة    كما يستحق   
ين البـدل اليـومي      عن العمل الجمع ب    قعادهإ إلى    عمل جديدة تؤدي   صابة إل ويتعرض

  . السابقةاإلصابةائدة المستحقة عن المستحق وبين الع
 عـودة  إلـى    أدت إذا    األصـلية  اإلصابةكم   ح المضاعفة أو   وتأخذ االنتكاسة 

 اإلصابة عن   ة المستحق العائدة وعندئذ توقف    ،ة العالج جه إلى   العائدةالمصاب مستحق   
 هـذا التـاريخ      ويبدأ من  ،ة العالج اً من أول الشهر التالي لدخوله جه      األصلية اعتبار 

نتهاء الحـق   تباراً من اليوم التالي ال     اع العائدةصرف البدل اليومي ثم يستأنف صرف       
  .)٤ (في البدل

                                                 
 فـي المملكـة العربيـة       التأمينات االجتماعيـة  شرح نظامي العمل و   الوسيط في   د السيد عيد نايل،     . أ )١(

  .، وما بعدها٣٦٩السعودية، مرجع سابق، ص 
  .٣٨٧، ص مرجع سابقمحمد فاروق الباشا، .  د)٢(

  .تعويضات األخطار المهنيةالالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بمن ) ٩(المادة 
  .تعويضات األخطار المهنيةالالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بمن ) ١٤/٣( المادة )٣(
  .تعويضات األخطار المهنيةالالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بمن ) ١٤/٢(والمادة ) ١٤/١( المادة )٤(
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SM@Þ†jÛa@ÕîÜÈm@éîÏ@Õ§a@ÂìÔ@Léöbènãa@LïßìîÛaZ@ @
ـ        إ طبيـب المؤسـسة أن      أو   ة العـالج  ذا ما تبين بموجب تقرير طبي من جه

 أو  ،التي تتطلبها حالتـه الـصحية     المشترك المصاب رفض التقيد بالتعليمات الطبية       
 فإنه يتم تعليق دفع البـدل اليـومي للمـشترك وذلـك     ،رفض الخضوع لفحص طبي  

  .بموجب قرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب
 )١( التعليمات الطبيـة   تباعإ إلى   عاد المشترك المصاب   إذا   ويستأنف دفع البدل  

  -:اآلتيةكما ينتهي الحق في البدل اليومي في الحاالت 
، ويكون ذلـك    اإلصابةن  إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفى تماماً م          -أ 

  .اللجنة الطبية المختصة أو ة العالجبقرار من جه
 بعـد خروجـه مـن       إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء عالج المصاب        - ب 

ر حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كـان عجـزاً             ارالمستشفى واستق 
 .جزئياً أو ياًكل

  . إذا توفى المصاب -ج 
ي سبب من   توقفها أل  أو   اليومي بانتهاء عالقة العمل    في البدل    وال ينتهي الحق  
لم يطالب المصاب بما يستحقه من بدالت يوميـة          وإذا   ،)٢(داقعاألسباب خالل مدة اإل   

ه ر تقبل  ما لم يكن هناك عذ     ،تاريخ االستحقاق فإن حقه يسقط بعد مرور سنة واحدة من         
  .)٣ (المؤسسة

                                                 
ـ    التأمينات االجتماعيـة  ل، الوسيط في شرح نظامي العمل و      د السيد عيد ناي   . أ )١( ة العربيـة    فـي المملك

  .٣٧١السعودية، مرجع سابق، ص
  .٣٨٨، صمرجع سابقمحمد فاروق الباشا، .  د)٢(

  .تعويضات األخطار المهنيةالالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بمن ) ١٦(المادة 
  .من النظام) ٥٧( المادة )٣(
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@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ @
@œíìÈmòib•⁄a@ @

áîÔmë@†îè·Z@ @
 أو  اإلصابةإذا انتهت فترة عالج العامل المصاب دون شفاء، بحيث تخلف عن            

التزمـت المؤسـسة العامـة       ،)١ (جزئيا أو   المرض عجز دائم سواء كان عجزا كليا      
رية شهريا وهـو    للتأمينات االجتماعية بأن تصرف له تعويضا نقديا قد يدفع بصفة دو          

 العائدة الشهرية، وقد يدفع مـرة واحـدة         التأمينات االجتماعية نظام   في   ما يطلق عليه  
 أو  النظام المذكور التعويض المقطوع، وذلك حـسب درجـة         في   وهو ما يطلق عليه   

  .لحقت المصاب التي نسبة العجز
 أو  يـة الصـابات المتت   بكيفية التعامل مـع اإل      المتعلقة ألحكاماكما بين النظام    

ما سبق   وبناء على    ،ضافية للمشترك المصاب   إ ت كما قرر المنظم تعويضا    ،المتكررة
 وما  ،للمشترك المصاب من حقوق    التأمينات االجتماعية ره نظام   قوم بدراسة ما قر   سن

  : الحقوق، وذلك على النحو التاليكبينه من قواعد يتعين اتباعها عن تقدير تل

@†äjÛaÞëþa@ZóÜØÛa@ŒvÈÛa@œíìÈmáí†n½a@@ @
 بحيـث تخلـف عـن       ، فترة عالج المشترك المصاب دون شفاء      نتهيتعندما  

% ١٠٠ه عجزا كليا ال تقـل نـسبة عـن           عجز أو   المرض وفاة المشترك   أو   الحادث
 شـهرية   ورثته حسب الحال عائدة    أو   –كان سعوديا    إذا   –استحق المشترك المصاب    

ن ال تقل هذه    أ، على   )٢(اكرتلالش الخاضع   الشهريجر  ألمن متوسط ا  %) ١٠٠(تعادل  
  .ريال شهريا) ١٥٠٠( عن األحوالجميع  في العائدة

                                                 
حدد وجـود العجـز      وي ، أو وظائفه  اإلنسان جزء من اجزاء جسم      ألي ويقصد بالعجز فقدان أو اختالل       )١(

ودرجته بناء على الوسائل الطبية المعتمدة ويعتبر العجز دائما عند حدوث االستقرار الطبي، تعريفات              
) تأمينات/١٦٠( وردت في جدول نسب العجز المستديم الصادر بموجب قرار وزير العمل رقم            أحكامو

  .م٤/٣/٢٠٠٩، الموافق هـ٧/٣/١٤٣٠وتاريخ 
 أجـوره لث مجمـوع     العائدة، بأخذ ث   أساسهتقدر على    الذي   هرى للمصاب  ويحسب متوسط االجر الش    )٢(

 فإن كانت مدة أو مـدد       اإلصابةحدثت فيه    الذي    خالل الثالثة اشهر السابقة للشهر     لالشتراكالخاضعة  
اشتراكه المسجلة تقل عن ذلك يؤخذ متوسط اجور اشتراكه الشهرى الخاضع لفرع االخطار المهنيـة               

  .خالل المدة المسجلة
  . المهنيةاألخطارتعويضات الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بمن ) ١٧/١(من النظام والمادة ) ٣١/٤(المادة 



 

 -٢٣٤-

  التشريع املصري والنظام السعوديالتعويضات العينية والنقدية يف :  الفصل األول :الباب الثالث

ثبوت العجز   أو   ،وتدفع هذه العائدة اعتبارا من يوم توقف دفع البدالت اليومية         
 الـشهر   أول  مـن  ائدةحالة عدم استحقاق البدل تستحق الع     فى  والدائم لدى المصاب،    

  .ز دائم لدى المصاب، ويكون الدفع مقدما لتاريخ اسقرار الحالة على ثبوت عجالتالي
 أو  وفاتـه  إلى   اإلصابة  وأدت -سعودي غير   –أما إن كان المشترك المصاب      

 حسب  – ألسرته أو   فانه ُيدفع له  % ١٠٠ نسبته عن    عجزه عجزا كليا مستديما ال تقل     
قـصى  ئدة المستحقة عن سبع سنوات وبحد أا تعويض مقطوع يعادل جملة الع    –الحال  
  .)١( ريالألف) ٣٣٠٠٠٠(قدره 

ïãbrÛa@†äjÛa@Záí†n½a@ïöŒ¦a@ŒvÈÛa@pbšíìÈm@ðˆÛa@@Ý–ménjã@μg@UP@EŠr×dÏ@ @
عجز جزئى   تخلف لديه    والذي -إذا كان سعوديا     –يستحق المشترك المصاب    

 ن يتقاضى عائـدة   أ في،  %١٠٠ إلى   وال تصل % ٥٠تجاوز  ت أو   مستديم تعادل نسبته  
  العجز الكلى المـستديم    لمئوية لهذا العجز بعائدة   النسبة ا شهرية تعادل حاصل ضرب     

  .ا لو كان عجزه كليام يتقاضها فيأنكان يمكن التي 
عجـز جزئـى     وتخلف لديه    – غير سعودى    –كان المشترك المصاب     إذا   أما

ى تعويـضا    فإنه يتقاض  ،%١٠٠ إلى   وال تصل % ٥٠وز  تجات أو   مستديم تعادل نسبته  
عجز جزئى مستديم   حقة عن خمس سنوات للمصاب ب     ة المست مقطوعا بواقع جملة العائد   

  .)٢( ريالألف) ١٦٥٠٠٠ (أقصىبحد 

                                                 
تعويضات الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة ب    من  ) ١٩/١(من النظام والمادة    ) ٣٤/١(و  ) ٣١/١( المادة   )١(

  . المهنيةاألخطار
 تخلف لدية بسببها عجز كلـى مـستديم       عنها وفاته أو     عمل نتج    إصابة ب أصيبمشترك  : مثال تطبيقي 

  . ريال، فما هو مقدار العائدة الشهرية التي يستحقها٣٠٠٠ شهرية أجوروكان يتقاضى 
  . ريال٣٠٠٠ = ٣÷  شهور ٣× ٣٠٠٠متوسط االجر 

  . ريال٣٠٠٠= ١٠٠÷١٠٠×٣٠٠٠= العائدة الشهرية في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم 
  :المشترك المصاب غير سعودى فإنه يستحق تعويضا مقطوعا يحسب على النحو اآلتيوإذا كان 

  . الف ريال٢٥٢٠٠٠= شهر ٨٤× ) ٣٠٠٠(مقدار العائد الشهرية 
  .من النظام)٣٦/٢(و ) ٣٤/٣(و ) ٣١/٢( المواد )٢(

   عمل تخلف لديه بسببها عجز جزئـى مـستديم قـدرت نـسبته           إصابة ب أصيبمشترك  : تطبيقيمثال  
  . ريال٣٠٠٠فما مقدار العائدة التي يستحقها، علماً بأنه كان يتقاضى أجور شهرية % ٥٥بـ 

  . ريال٣٠٠٠= ١٠٠ ÷١٠٠ × ٣٠٠٠= مقدار العائدة الشهرية في حال الوفاة أو العجز الكلى المستديم 
 نـسبة العجـز     ×كلى المـستديم  مقدار عائدة العجز ال   =  المستديم   الجزئيمقدار العائدة الشهرية في حالة العجز       

  . ريال١٦٥٠= ١٠٠ ÷ ٥٥× ٣٠٠٠= الجزئى 
 كان المصاب غير سعودى فانه يستحق تعويضا مقطوعا يحسب على النحو االتى مقـدار عائـدة                 وإذا

  . ألف ريال٩٩٠٠٠= ٦٠ × ١٦٥٠) =  سنوات٥( شهر ٦٠× العجز الجزئ المستديم 
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sÛbrÛa@†äjÛa@ZöŒ¦a@ŒvÈÛa@pbšíìÈmïˆÛa@áí†n½a@ð@åÇ@énjã@ÝÔm@UPE@ @
 إصابة ديم الناجم عن   المست حالة العجز الجزئي   في   مشترك المصاب ى ال يتقاض

 مرة مـن العائـدة      )٦٠(مقطوع يساوى    إصابة  تعويض ،%٥٠ عن   عمل تقل نسبته  
ن يطالب به تبعـا للنـسبة       أكان يمكن    الذي   الشهرية المحددة للعجز الجزئى المستديم    

 لم تـزد علـى      اإلصابة تاريخ حدوث    فيكان سنة    إذا   لعجز الحاصل، وذلك  المئوية ل 
ليه بمقدار عدد من    زيد عن ذلك يخفض التعويض المشار إ      ربعين سنة، فإن كان سنة ت     أ

  .ربعينتزيد عن سن األ التي مساو لعدد السنواتالعائدات الشهرية 
قل قيمة التعويض عن ست وثالثين مرة من        ن ال ت  وفى جميع األحوال يجب أ    

  .)١(لف ريالأ) ١٦٥٠٠٠(ال  حشهرية المفترضة، وال يتجاوز بأيقيمة العائدة ال

ÉiaŠÛa@†äjÛa@Z@åÇ@œíìÈnÛapbib•⁄aòîÛbnn½a@@ëc@ñ‰ŠØn½a@ @
 إصابة عنخر ناتج   آ بعجز   ، مستفيد من عائدة عجز جزئى مستديم      أصيب إذا

بعا لجملة االضرار الالحقـة     وبة ت سح فإنه يحق له تقاضى عائدة جديدة م       ،أخرىعمل  
 رق الـشه   تـسب  يالت  الثالثة األشهرجر  أساس  أ حسب هذه العائدة الجديدة على    به، وت 
 الـذي    يقل عن ذلـك    المتوسط هذا   أنما تبين    وإذا   ،األخيرة اإلصابةوقعت فيه   الذي  

 المتوسـط  أسـاس فإن العائدة الجديدة تحسب على     ساسه،  حسبت العائدة األولى على أ    
  .لألجر األعلى

تعرض المشترك المصاب لعجز جزئى مستديم تقل درجتـه          إذا   وفى حال ما  
ـ نـه يـستحق عا    جديدة فإ  إصابة  إلى ،وتقاضى عنه تعويضا مقطوعا   % ٥٠عن    ةدئ

  %.٥٠تزيد عن  أو  تعادلاإلصابتين فيوع نسب عجزه كان مجم إذا شهرية
بالحسم وذلك   ،له وعندئذ تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه       

ولـى السـتحقاق هـذه      ا على الشهور الستة والثالثين األ     مقسطومن العائدة الشهرية    
  .العائدة

                                                 
  .من النظام) ٣٢( المادة )١(
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م يترتـب   ل  ولو اإلصابةتكرار  حال   في   حوال تضم نسب العجز   وفى جميع األ  
زيادة ما يستحقه المصاب    كان من شأن الضم      إذا    استحقاق عائدة شهرية،   مهاضعلى  

هذه الحالة يخصم مـن      في   لحقته، و  التي   اإلصابات مقطوع عن مجموع     من تعويض 
دفعه له من تعويضات مقطوعة عن      التعويض المستحق عن جملة االصابات ما سبق        

  .)١ (صابات السابقةاإل

ßb¨a@†äjÛaZ@a@ÖìÔ§òîÏb™⁄a@ @
 إضـافية ت   العمل من تعويضا   إصاباتنظمة تأمين   أغلب  أاق ما تقرره     سي يف

 التأمينات االجتماعية العمل، فقد قرر نظام      إصابة صيب بعجز من جراء   أتستحق لمن   
تخلف لدية عجز    الذي   ضافية للمشترك  السعودية بعض الحقوق اإل    المملكة العربية في  
  .عمل إصابة  مستديم ناجم عنيجزئ أو كلى

  :تياآل في  بيان هذه الحقوق والمتمثلةيليونستعرض فيما 
QM@òãbÇgÌÛa@ñ†Çbß@Z@@ @

ـ  أو   يستحق المشترك المصاب صاحب عائدة العجز الكلى        المـستديم   يالجزئ
ثبت للجنـة    إذا    وذلك ،يتقاضاها التي   من قيمة العائدة  %) ٥٠(عانة عجز تقدر بنسبة     إ

عبـاء حياتـه     بشكل دائم للقيام بأ    ،غيرالمساعدة  إلى   الطبية المختصة حاجة المصاب   
  .)٢ (اليومية

 أقـصى حد  ريال شهريا ك  ) ٣٥٠٠( مبلغ   اإلعانةتجاوز قيمة هذه    على أن ال ت   
 سـتحقاقها  ما لم يتقرر ا    ،ول يوم استحقت فيه عائدة العجز     أ من   اإلعانةستحق هذه   وت

                                                 
تعويـضات  الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة بمن ) ١٧/٣(و ) ١٧/٢(المواد  من النظام، و  ) ٣٣( المادة   )١(

  . المهنيةاألخطار
  .٣٨٩، صمرجع سابقمحمد فاروق الباشا، . دمن النظام، ) ٣١/٣(المادة  )٢(

 النظام السعودي إلى ما قررته مستويات العمل الدولية في هذا الشأن، والتي تقضي              أحكاموبذلك ترتقي   
 إلى حالة من العجز تقتضي حاجة المصاب إلى مـساعدة           اإلصابة إضافي عندما تؤدي     بدفع تعويض 

  بـشان التعـويض عـن حـوادث العمـل         ) م١٧/١٩٢٥(دائمة من شخص آخـر، االتفاقيـة رقـم        
  . في حالة إصابات العملاإلعاناتبشان ) م١٢١/١٩٦٤( واالتفاقية رقم
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قررت فيه اللجنـة     الذي    للشهر التاليول الشهر   أ فعندئذ تستحق من     ،تاريخ الحق في  
  .)١(الطبية استحقاقها

  :اآلتيتينالحالتين في  اإلعانةويوقف صرف هذه 
هذه الحالة اعتبارا مـن تـاريخ        في   اإليقافوقف صرف عائدة العجز، ويبدأ      أ إذا   -أ

  .ايقاف صرف العائدة
ـ     إلى   قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز      إذا   -ب ذ مساعدة الغير الدائمة، وعندئ

تقرر فيه اللجنة زوال سبب      الذي    للشهر التاليول الشهر   يبدأ اإليقاف اعتبارا من أ    
  .االستحقاق

استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة بعـد مـرور          إذا   عانة نهائية وتصبح اإل 
  .)٢(عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة

RMñ‹bä¦a@pbÔÐã@Z@ @
 إصابة سبببتوفى   الذي   لمشتركتلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل الجثمان ا      

  .ى عائدة عجز مستديميتقاض كان الذيالمشترك المتوفى  أو عمل
 إلـى    والكفن ونفقات نقلـه    وتشمل تلك النفقات نفقات تغسيل وتحنيط الجثمان      

موطنه، وكذلك نفقات ترجمة وتصديق المستندات الالزمة وكل مـا           إلى   لنقلهالمطار  
  .)٣( المتوفىأسرةيلزم إلشعار 

                                                 
  .تعويضات األخطار المهنيةنظام والخاصة بالالئحة التنفيذية للمن ) ٢٠/٢(و ) ٢٠/١( المواد )١(
 فـي المملكـة العربيـة       التأمينات االجتماعيـة   العمل و  نظاميد السيد عيد نايل، الوسيط في شرح        . أ )٢(

  .٣٩٢السعودية، مرجع سابق، ص
 األخطـار تعويـضات   الالئحة التنفيذية للنظام والخاصـة ب     من  ) ٧/٢(من النظام، والمادة    ) ٣٧( المادة   )٣(

  .يةالمهن
 المنظم السعودي إلى ما قررته مستويات العمل الدولية في هذا الشأن والتي تقضي              أحكاموبذلك ترتقي   

) ١٨/٢(  عمل، المـادة   صابةإلالعامل  بمنح إعانة دفن ال تقل عن تكلفة الدفن العادية في حال تعرض             
  .ل في حالة إصابات العماإلعاناتبشان ) م١٢١/١٩٦٤(من االتفاقية الدولية رقم 
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SMñbÏìÛa@òzäß@Z@ @
 أو  توفى صاحب عائدة عجـز كلـى       أو   عمل إصابة ذا توفى المشترك نتيجة   إ

عائـدة    منحـة وفـاة تـساوى      ،تحقينفراد عائلته المس   مستديم فإنه يصرف أل    يجزئ
الف ريال، وتـوزع    عشرة آ ) ١٠٠٠٠(أشهر بحد اقصى    المشترك المتوفى عن ثالثة     

لم يوجـد سـوى      وإذا    بالتساوى فيما بينهم،   فراد العائلة المستحقين  ألمنحة على   تلك ا 
 .)١(ى هذه المنحة كاملةنه يتقاضمستحق واحد فإ

                                                 
 األخطـار تعويـضات   الالئحة التنفيذية للنظام والخاصة ب    من  ) ٢٥(من النظام، والمادة    ) ٥١/١( المادة   )١(

  .المهنية
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@ @
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

aâbØyþœíìÈnÛa@ÖbÔznbi@òÔÜÈn½a@òßbÈÛa@@ @
@ @

áîÔmë@†îè·ZM@ @
 تقدير نـسبة    بكيفية المتعلقة   ألحكاما  المشرع المصري والمنظم السعودي    بين

  . على الحقوق التأمينيةثارآالعجز وتعديلها، وما يترتب على هذا التعديل من 
ـ  أو حرم فيها المؤمن عليهالحاالت التي يُ  كما حددا    صاب مـن   المـشترك الم

 العمل  أثناء اإلصابة على الرغم من وقوع      ، إصابات العمل  التعويض المقرر في تأمين   
  .  بسببهأو

 المتعلقة بالجمع   ألحكاما المشرع المصري والمنظم السعودي كافة       أوضحوقد  
  . وحدود هذا الجمعاألخرى والمستحقات اإلصابةبين معاش 

  :اآلتي ثالثة مباحث على النحو إلىهذا الفصل هدى ذلك نقسم دراستنا لوعلى 

  . المترتبة على التعديلواآلثار ا كيفية تقدير نسبة العجز وتعديله:األولالمبحث 

  . حاالت حرمان المصاب من الحقوق المالية:المبحث الثاني

 األخـرى  الحقـوق    أو واألجـر صابي  اعد الجمع بين المعاش اإل     قو :المبحث الثالث 
  .التأمينات االجتماعيةون الناشئة عن قان



 



 

 -٢٤٠-

  العامة املتعلقة باستحقاق التعويضاألحكام:الثانيالفصل:الباب الثالث

@szj½aÞëþa@ @
èÜí†Èmë@ŒvÈÛa@òjã@Ší†Ôm@òîÐî×b@‰bqŁaëÝí†ÈnÛa@óÜÇ@òjm½a@@ @

áîÔmë@†îè·Z@ @
 العمل أو المرض المهني قد تنتهـي بالـشفاء          إصابةيتضح مما سبق أن     

التام وعودة العامل إلى الوضع الصحي السليم، وقد تستقر عن تخلف عجز دائم             
، وفى هذه الحالة األخيرة أيضا تتفاوت نسبة هذا العجز بين طفيفة            كلي أو جزئي  

وكبيرة وفى جميع الحاالت البد من تقدير نسبة العجز حتى يتم حساب مستحقات             
  .العامل

ما يستحق للمصاب     تحديد هذه النسبة وعلى ضوئها يتم تحديد       فيتعين أوالً 
  ).معاش أو تعويض(من حق مالي 

ذلـك   ىيترتب عل ، و صحية قد يطرأ عليها تغير    كما أن حالة المصاب ال    
   . في نسبة العجز سواًء بالزيادة أو النقصانتغيير

   :ث إلى مطلبين على النحو اآلتيوعلى هدى ما تقدم نقسم هذا المبح

 والنظـام   في التشريع المصري  كيفية تقدير نسبة العجز وتعديلها       :األولالمطلب  
  .السعودي

  .لتحكيم الطبيإجراءات ا : الثانيالمطلب 
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@kÜİ½aÞëþa@ @
@bèÜí†Èmë@ŒvÈÛa@òjã@Ší†Ôm@òîÐî×@ @

ðŠ–½a@ÉíŠ’nÛa@¿ð…ìÈÛa@âbÄäÛaë@@ @
@ÊŠÐÛaÞëþa@ZŒvÈÛa@kã@lby@òîÐî×@ @

 رقـم المـصري    التأمينـات االجتماعيـة   مـن قـانون     ) ح/٥( عرفت المادة 
لمؤمن  فقدان ا  إلىكل عجز يؤدي بصفة مستديمة      "العجز المستديم بأنه    ) م٧٩/١٩٧٥(

عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته األصلية أو قدرته على الكسب بوجه               
 المزمنة والمستعصية التي يـصدر      كذلك األمراض  و ، العقلية األمراضحاالت  و ،عام

  .)٢)(١("بها قرار من وزير التأمينات باالتفاق مع وزير الصحة
 وعليه فان منـاط     ،أو عجزاً جزئياً   كامالً   العجز المستديم إما أن يكون عجزاً     و

 عمل يكتسب  أواستطاعة المؤمن عليه القيام بأي مهنة        عدم استحقاق العجز الكامل هو   
  .)٣( منه

  

                                                 
العجز الكامـل بأنـه     تعرف  م،  ١٩٨٠ لسنة   ٩٣عديلها بموجب القانون رقم     قبل ت ) ح  /٥(المادة  وكانت   )١(

إي مهنة أو عمـل     كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة               "
  ".يكتسب منه

 بموجب قـرار    ةم، والمعدل ٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤من قرار وزير المالية رقم      ) ١٠٤(وبالفعل حددت المادة     )٢(
 األمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر في حكـم العجـز           ،م٢٠٠٩ لسنة   ٥١٧ المالية رقم    وزير

  . مرضا١٦ًالكامل وقد بلغت 
  م٢١/٢/١٩٥٥، جلـسة    )٥٣ سـنة    ٣١٨٦القـضية رقـم     ( محكمة القاهرة االبتدائية، الدائرة التاسعة    

  .٥٥حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص . أ
 شريعات االجتماعية، الجـزء الـسادس      البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  .أ )٣(

  .١٢٨٢ص، مرجع سابق
 السنة  ، النقض محكمةق، مجموعة أحكام    ٣٩ لسنة   ١٣٠الطعن رقم   ،  م١٥/٣/١٩٧٥ جلسة ،نقض مدني 

   .١١٩رقم ، ٥٩٤السادسة والعشرون، ص 
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 المرافـق ) ٢(سب الجـدول رقـم    المستديم فتقدر نسبته بحيالعجز الجزئأما  
لعامل  والذي يتضمن حاالت العجز التي قد يتعرض لها ا         التأمينات االجتماعية لقانون  

، ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في       )١()المعيار الجامد (مع بيان نسبة كل نوع      
 ، ويحـدد    اإلدارة حاالت جديدة بناًء على اقتراح مجلـس         إضافةالجدول المذكور أو    
  .)٢(القرار تاريخ العمل به

 هذه الطريقة تمتاز بالوضوح والتحديد والبعد عـن         أنويرى جانب من الفقه     
إحدى الحاالت الواردة فـي الجـدول        العامل على    إصابةكفي مطابقة    حيث ي  ،تحكمال

  .)٣( يمكن تبين العجز ونسبتهحتى
 اإلصابات أنواع كل   إليه ال يتضمن الجدول المشار      أنوخشية من المشرع في     

 لم يكن العجز ممـا ورد فـي الجـدول          إذانه  فقد قرر أ  ،  وحاالت العجز الناشئة عنها   
 العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن          أصاب نستبه بنسبة ما      تقدر ،المذكور

تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية التي تصدر من الهيئة العامـة للتـأمين الـصحي                
  .)٤()المعيار المرن(

وإذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكـسب فـي              
 مع بيان تأثير    ،ذي يؤديه المصاب تفصيالً    فيجب توضيح نوع العمل ال     ،األصليةمهنته  

  .)٥(ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحاالت عن النسب المقررة لها في الجدول
توضع حدود العجز المستديم تبعـاً        السعودي التأمينات االجتماعية وفي نظام   

لكاته  وعمره والمهنة التي يزاولها وم     ،لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب     

                                                 
  .٢٢٨ ص ،مرجع سابق ،د السيد محمد السيد عمران. أ)١(
  .م١٩٧٥ لسنة ٧٩مين االجتماعي الحالي رقم من قانون التأ) ٥٥(المادة )٢(
  ٢٤٧ ص،مرجع سابق ،محمد حسين منصور. د )٣(
 وقضت محكمة النقض المصرية بأن اللجوء إلى هيئة التأمين الصحي أو المجالس الطبية لتقدير نـسبة                 )٤(

وللمحكمة أن تستند إلى    ،  عجزال يحول دون اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة ال        ،  العجز الكامل والمستديم  
  .تقرير الجهة الطبية التي تراها

مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة      ق،   ٦٠ لسنة   ٨٠٥م، الطعن رقم    ٨/٢/١٩٩٣نقض مدني، جلسة  
             .٨٩، رقم ٥٣٦ص  ،١ جـالرابعة واألربعون،

  .٤٠٩ص، مرجع سابق،  حسن البرعي، الوجيز في التشريعات االجتماعيةأحمدد . أ)٥(
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دليل يكون ذلك على أساس جدول      ، و )١(الجسدية والعقلية، وذلك تبعاً إلمكاناته المهنية     
وتـاريخ  ) تأمينـات / ١٦٠(نسب العجز الصادر بموجب قرار وزير العمـل رقـم           

  .م٤/٣/٢٠٠٩، الموافق هـ٧/٣/١٤٣٠
 استقرار الحالـة أو     إثباتالطبية االبتدائية هي الجهة المختصة ب     لجان  لوتعتبر ا 

تخلف العجز الدائم بعد انتهاء العالج، كما تختص تلك اللجان بتقدير درجـة العجـز               
 – حـسب الحـال      -ويمكن للمشترك أو لورثته    ،)٢ (المشروط الستحقاق التعويضات  

 وفقـا    اللجان أمام لجنة طبية اسـتئنافية       هذه تصدرها التي   تاالعتراض على القرارا  
  .)٣( الًللقواعد ذاتها التي سبق لنا شرحها تفصي

وتمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويجـب علـى المؤسـسة أن تعـرض              
  المصابين لفحوص دورية خالل الخمس سنوات األولى التـي تلـي تقريـر العجـز              

  .)٤ (وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها
ÊŠÐÛaïãbrÛa@Z@óÜÇ@Ćõbäi@ŒvÈÛa@òjã@Ýí†Èm@ñ…bÇgzÐÛa@dmë@İÛa@—ÝßbÈÛa@ÖìÔy@óÜÇ@êq@ @

 حالة  استقرار عند   يأ ، نسبة العجز يتم تقديرها عند ثبوت ذلك العجز        أنكون  
ن حالة العجز قد يطرأ عليها تغير خالل فترة من الزمن فتصبح             ومع ذلك فإ   ،المصاب

  . أو قد يشتد عجزه، من السابقأفضلحالة المصاب 
 المصري رقـم    ين االجتماعي التأممن قانون   ،  )٥()٥٨( المادة   أجازتلذلك فقد   

 لكل من المصاب وجهة العالج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحـص            )م٧٩/١٩٧٥(
 ومرة كل سنة    ، من تاريخ ثبوت العجز    األولىالطبي مرة كل ستة اشهر خالل السنة        

 تعيد تقدير درجة العجز فـي  أن ويجب على جهة العالج     ،خالل الثالث سنوات التالية   
 أربع سنوات من تاريخ ثبـوت العجـز،         ز إعادة التقدير بعد انتهاء     وال يجو  ،كل مرة 

                                                 
  .من النظام) ٣٤/١(  المادة)١(
  .٣٨٢ص، مرجع سابقمحمد فاروق الباشا، .  د)٢(
  . وما بعدها من هذه الدراسة١٩٨راجع ما سبق توضيحه في هذا الشأن، ص  )٣(
  .من النظام) ٣٤/٢(المادة  )٤(
 ٢٢ رقـم    م ، والمنشور في الجريـدة الرسـمية بعـددها         ١٩٩٢ لسنة   ٣٠معدلة بموجب القانون رقم      )٥(

  .م١٩٩٢ يونيه ١وتاريخ ) ب(مكرر
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 التقدير في الحاالت التي يثبت طبيـاً        إعادة بقرار يصدره إطالة مدة      التأميناتولوزير  
 الحاالت السابقة على تاريخ صدوره مع عـدم         ىالقرار عل حاجتها لذلك، ويسري هذا     

  .صرف فروق مالية عن الفترة السابقة
 الحكمة من تقرير المشرع بعدم      أن حسن البرعي    أحمد الدكتور   ناأستاذويرى  

 تكمن  ، سنوات من تاريخ ثبوت العجز     األربعجواز إعادة تقدير نسبة العجز بعد انتهاء        
ن هذه الفتـرة كافيـة لكـي         وأ ، المؤمن عليهم  أوضاعفي رغبة المشرع في استقرار      

 بعيـد   أمـرا ز أو نقصانها    تستقر حالة العجز بشكل نهائي وتصبح زيادة درجة العج        
  .)١(االحتمال

 حق للهيئـة    أيضا فهو   ، كان طلب إعادة الفحص الطبي حقاً للمؤمن عليه        وإذا
 يتبين من نتيجته نقص نسبة العجز وبالتالي التخفيف مـن التزامـات             أنحيث يمكن   

التـأمين   من قـانون     )٦٠( في إعادة الفحص تقرر المادة       ، وحماية لحق الهيئة   ،الهيئة
 الشهر التالي للتاريخ المحـدد      أول من   اعتبارا وقف صرف معاش العجز      ،تماعياالج

 إلعادة الفحص الذي تطلبـه       المعاش  لم يتقدم صاحب   إذا وذلك   ،إلعادة الفحص الطبي  
 ويستمر وقـف صـرف      ،جهة العالج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به         

 الفحص عن نقصان    إعادة أسفر فإذا ،)٢ ( يتقدم صاحبه إلعادة الفحص    أن إلىالمعاش  
 للتسوية اعتباراً  أساسا اعتبرت النسبة الجديدة     ،درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها     

 أن ويجـوز للهيئـة المختـصة        ،من التاريخ الذي كان محدداً إلعادة الفحص الطبي       
ف  ويتبع في صر   ،تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسباباً مقبولة          

  .)٣( الفحص الطبيإعادة ما تسفر عنه نتيجة ،المستحق عن مدة الوقف
 نتيجـة   وأسـفرت  ، التزم المؤمن عليه بالموعد المحدد إلعادة الفحـص        وإذا

  :اآلتية اتبعت القواعد ،الفحص عن تعديل في نسبة العجز

                                                 
 شريعات االجتماعية، الجـزء الـسادس      البرعي، الوسيط في الت    أحمدرامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  .أ )١(

  .١٢٨٤ص، مرجع سابق
  .٢٦٥ ص، مرجع سابق ،محمد حسن قاسم. د )٢(
  .٢٤٩ ص،مرجع سابق ،محمد حسين منصور. د )٣(
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 فحصه تغيرت نسبة العجز دون      إعادة وعند ، كان المصاب صاحب معاش    إذا - ١
 نقصا تبعاً لتغير نسبة العجز وذلـك        أويعدل معاش زيادة    % ٣٥ تقل عن    أن

 . الشهر التالي لثبوت درجة العجزأولاعتباراً من 

  %٣٥قـل مـن   أأما إذا ترتب على إعادة الفحص نقص في نسبة العجز إلى          
  .)١( صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدةأوقف

 بتعويض الدفعة الواحـدة ألن نـسبة        تهإصاب كان المصاب قد عوض عن       إذا - ٢
 :يراعي ما يلي% ٣٥ل من قالعجز كانت أ

 نسبة العجز تقل عن النسبة المقررة من قبل         أن تبين عند إعادة الفحص      إذا -
 أثـار  إيوالتي استحق عنها تعويض الدفعة الواحدة فال يترتب على ذلك           

 .  صرف له من تعويضأنويحتفظ المصاب بما سبق 

ـ           أنالفحص  إذا ظهر من     - ل  نسبة العجز تزيد عن النسبة المقـدرة مـن قب
استحق المصاب تعويضا من دفعة واحـدة       % ٣٥قل من   ولكنها ما تزال أ   

 األولـى  عن ثبوت العجز في المـرة        واألجر ،األخيرة النسبة   أساسعلى  
 . مخصوماً منه التعويض السابق صرفه له

فـي هـذا الحالـة       ف أكثر أو% ٣٥ نسبة العجز تبلغ     أنإذا اظهر الفحص     -
 النسبة التي تبينت عنـد إعـادة        أساسيستحق المصاب معاش العجز على      

 ويصرف  ،األولى عند ثبوت العجز في المرة       األجرعلى أساس   و  الفحص
 الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجـز        أول هذا المعاش اعتباراً من      إليه

 ابق صرفه له  يخصم من المعاش الفرق بين التعويض السأن على ،األخيرة

  درجة العجز المقـدرة فـي      أساسوقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على       
   . )٣)(٢ ( ويكون الخصم في حدود الربعاألولىالمرة 

                                                 
  .٤١١ص، مرجع سابق، يز في التشريعات االجتماعية حسن البرعي، الوجأحمدد . أ)١(
  .٢٨٩صمرجع سابق ،  العمل في مصر والدول العربيةإصابة التعويض عن ،األودنالسميع  سمير عبد. أ )٢(
بمعنى انه يتم حساب المعاش على أساس درجة العجز األولى ثم تجمع المعاشات الشهرية حتـى تـاريخ                   )٣(

 ويخصم هذا المبلغ من تعويض الدفعة الواحدة        ،س درجة العجز األخيرة   استحقاق صرف المعاش على أسا    
.  أ،محمد حامد الصياد. أ. ق على المصاب للهيئة التأمينية ويكون الفرق هو الرصيد المستح،السابق صرفه

  .٢٥ ص، مرجع سابق، المذكرة التاسعة عشر،التأمينات االجتماعيةليلى محمد الوزيري، مذكرات في 
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 ألحكـام  تراعى القواعد وا   -بأن   السعودي   التأمينات االجتماعية وقرر نظام     
لمستديم، تعديل  اإذا ما ترتب على إعادة الفحص الطبي لصاحب عائدة العجز            -اآلتية

  :نسبة العجز لديه
إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي تعديل نسبة العجز، مع بقـاء المـصاب               - ١

، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول           ةمستحقا لعائد 
  .الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز

يوقف %) ٥٠(نسبة العجز عن     الفحص الطبي انخفاض  عادة  إإذا ترتب على     - ٢
  . ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز،صرف العائدة

تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز            - ٣
على أساس متوسط األجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائـدة التـي             

  .ل نسبة العجزكانت مستحقة قبل تعدي
إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العائدة اعتبارا مـن              - ٤

  .)١ (أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية

                                                 
  .تعويضات األخطار المهنيةالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ٢١(ة  الماد)١(



 

 -٢٤٧-

  العامة املتعلقة باستحقاق التعويضاألحكام:الثانيالفصل:الباب الثالث

ïãbrÛa@kÜİ½a@ @
İÛa@áîØznÛa@paõaŠug@ @

 المريض بانتهاء العالج وبما يكون قـد      أو المصاب   بإخطارتلتزم جهة العالج    
  .تخلف لديه من عجز ونسبته

العالج وذلـك خـالل      جهة يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار        أنوللمؤمن عليه   
 إلـى  كان وجه الطعن هو انتهاء العالج أو تاريخ العودة           إذا ،اإلخطارأسبوع من تاريخ    

 )١(اإلخطارن يرفع الطعن خالل شهر من تاريخ         وأ ، بمرض مهني  إصابته عدم   أوالعمل  

 .)٢( تقدير نسبة هذا العجزأو ثبوت العجز  عدمأوثبوت   كان وجه الطعن هوإذا

   مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيـدة لوجهـة        ةالمختص الهيئة   إلىويقدم الطلب   
  .خمسة جنيهات كرسم تحكيمأداء  مع ،نظره

 مقـرر   إلـى  جميع المستندات الخاصة بالنزاع      إرسالوعلى الهيئة المختصة    
  . تاريخ تقديم طلب التحكيم مناألكثر على أياملجنة التحكيم خالل عشرة 

 األوراق من تـاريخ ورود      األكثر على   أسبوعين تنعقد اللجنة خالل     أنويجب  
 شهادات طبية أو مستندات   أو بيانات   أية ويجوز لطرفي النزاع تقديم      ، مقرر اللجنة  إلى
  . اللجنة حتى اليوم السابق على موعد انعقادهاإلى

 التي أبديت فـي شـأن       اآلراءناً   يصدر قرار اللجنة مسبباً ومتضم     أنويجب  
بعلـم    المصاب بكتاب موصـى عليـه      إخطار ويتعين على الهيئة المختصة      ،النزاع

  . )٣ ( من تاريخ صدورهاألكثر على أيامالوصول خالل ثالثة 
                                                 

 مجموعة أحكام محكمـة الـنقض     ،   ق ٦٠ لسنة ١٢٠٤الطعن رقم   ،  م٧/١٢/١٩٩٥جلسة  ،   نقض مدني  )١(
  .٢٦٢، رقم ١٣٣٤ص  ،٢ جـالسنة السادسة واألربعون،

طعن عند رفض منحـه اإلعانـة أو أن    وقد قررت مستويات العمل الدولية الحق لكل طالب إعانة أن ي           )٢(
بشأن المعايير الدنيا للضمان    ) م١٠٢/١٩٥٢(من االتفاقية رقم   )٧٠(يشكو من نوعيتها أو مقدارها،المادة    

  . في حالة إصابات العملاإلعاناتبشأن ) م١٢١/١٩٦٤(من االتفاقية رقم) ٢٣/١(االجتماعي، والمادة
  .ليه إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياًوقضت محكمة النقض المصرية بان لجوء المؤمن ع

  مجموعة أحكام محكمـة الـنقض       ق، ٥٣ لسنة   ١٣٦٠الطعن رقم   ،  م٢/١/١٩٨٩جلسة  ،  نقض مدني 
  .١٦، رقم ٦١، ص ١ جـالسنة األربعون،

 ١٣٠والمعدلة بموجب القانون رقم     ) م١٩٧٥/ ٧٩(  رقم   التأمين االجتماعي  من قانون    ٦٢ و ٦١المواد   )٣(
م، والمواد  ٢٠٠٩/يونيه/١١وتاريخ) تابع(٢٤منشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم       م، وال ٢٠٠٩لسنة  
 قرار وزير الماليـة  م، والمعدلة بموجب٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤لية رقم    من قرار وزير الما    ٩٨  إلى ٩٢من  
  . وما بعدها٢٦٦، ص مرجع سابق، محمد حسن قاسم. م، د٢٠٠٩ لسنة ٥١٧رقم 

 والمنـشور فـي   ،م١٩٧٧لسنة) ٢١٥(موجب قرار وزير التأمينات رقموقد كانت هذه المسألة منظمة ب    
م، والمعدل بموجب قرار وزير التأمينـات       ١٧/١٠/١٩٧٧وتاريخ) ٢٣٩(الوقائع المصرية بعددها رقم   

  .م٢٢/٦/٢٠٠٣وتاريخ) ١٣٨( والمنشور في الوقائع المصرية بعددها رقمم،٢٠٠٣لسنة) ١٦(رقم



 

 -٢٤٨-

  العامة املتعلقة باستحقاق التعويضاألحكام:الثانيالفصل:الباب الثالث

 قرار لجنة التحكيم يعتبر نهائياً وملزماً لطرفي النزاع إال أن محكمة            أنورغم  
فالقواعد الواردة بالقـانون والخاصـة       ،)١ (إللزاماالنقض قد بينت بوضوح حدود هذا       

 لجنة التحكيم هي قواعد تنظيميـة يقـصد منهـا           أمامبالتظلم من قرار اللجنة الطبية      
ن نص القانون على اعتبار قـرار        ومن ثم فإ   ،التيسير على العامل في اقتضاء حقوقه     

 طلـب   إذاي حالة ما    يسري إال ف   لجنة التحكيم الطبي نهائياً وغير قابل للطعن عليه ال        
 إلـى  لم يلجأ العامل     إذا أما ، وصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع      ،العامل التحكيم 

    .)٢( القضاءإلى في االلتجاء األصلينه يظل محتفظا بحقه التحكيم الطبي فإ
 قـرار لجنـة     أن وعلى الرغم من أن قضاء محكمة النقض قد استقر علـى            

 ألحكـام ملزماً للطرفين وغير قابل للطعن عليه، طبقـاً         التحكيم الطبي يعتبر نهائياً و    
م، ١٩٧٥ لـسنة    ٧٩من قانون التأمين االجتماعي رقم      ) ٦٢(  من المادة  األخيرةالفقرة  

 على  ينطوي المحكمة الدستورية العليا قد قضت بأن نص المادة سالفة الذكر لم             أنإال  

                                                 
االلتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزاميا على المؤمن عليه         " ت بأن    إال أن محكمة النقض المصرية قض      )١(

 فإن قرار لجنة التحكيم الصادر في موضوع المنازعـة          ،ولكنه إذا اختار هذا الطريق القتضاء حقوقه      
  " وعدم التحلل منهبالقرار للطعن فيه منه ويتعين عليه التزامه  يكون نهائيا وغير مقابل

 مجموعة أحكام محكمـة الـنقض     ،   ق ٥٩ لسنة   ٨٢٩م، الطعن رقم    ٢٣/٤/١٩٩٢نقض مدني، جلسة    
  .١٣٦، رقم ٦٤٨ص  ،١جـ السنة الثالثة واألربعون،

 ٧٩ رقـم    التأمين االجتماعي من قانون   ) ٦٢(وتشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة         
  :م، على الوجه اآلتي١٩٧٥لسنة
 .لة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العملطبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العام -١
 .طبيب من الهيئة العامة للتامين الصحي -٢
  لحالة صاحب الشأن طالب التحكـيم      طبيب أخصائي يختاره مدير الشؤون الصحية بالمحافظة تبعاً        -٣

 .وذلك بناًء على طلب المقرر
من قـرار   ) ٩٣(تصة، مادة وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المخ          

  .م٢٠٠٩لسنة) ٥١٧(م، والمعدل بموجب قرار وزير المالية رقم٢٠٠٧لسنة ) ٥٥٤ (وزير المالية رقم
 مجموعة أحكام محكمـة الـنقض     ،   ق ٦٤ لسنة   ٨٤٤٤الطعن رقم   ،  م١٤/٣/١٩٩٦جلسة،   نقض مدني  )٢(

  .٩٧، رقم ٥٠٨ص  ،١جـ السنة السابعة واألربعون،
 مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض       ،   ق ٥٩ لسنة   ٨٢٩الطعن رقم   ،  م٢٣/٤/١٩٩٢نقض مدني، جلسة  

  .١٣٦، رقم ٦٤٨ص  ،١جـ السنة الثالثة واألربعون،
مرجع ق، مجموعة عصمت الهواري،     ٣٨ لسنة   ٢٥٥م، الطعن رقم    ١٨/٥/١٩٧٤نقض مدني، جلسة    

  .٥٨٨، ص ٧٠٤ء األول، المبدأ رقم ، الجزسابق
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القضاء، وأن مـن حـق       لجنة التحكيم الطبي من الطعن عليها أمام         تحصين قرارات 
                      .)١(طرفي النزاع اللجوء إلى القضاء بعد أن تصدر اللجنة الطبية قرارها في النزاع

 السعودي أحكاما تتعلق بالتحكيم الطبي      التأمينات االجتماعية ولم يتضمن نظام    
  .كما هو عليه الحال في التشريع المصري

                                                 
م، منشور في الجريدة الرسمية بعددها      ٢٠٠٣ ابريل   ١٣ ، جلسة     ق دستورية  ٢٣ لسنة   ٨١القضية رقم    )١(

  .م٢٠٠٣ ابريل ٢٤وتاريخ ) تابع(١٧رقم 
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ïãbrÛa@szj½a@ @
Šy@pübyòîÛb½a@ÖìÔ§a@åß@lb–½a@æbß@ @
سـوء   نتيجـة    اإلصـابة  أو حدثت    ، نفسه إصابة تعمد   إذايحرم العامل من الضمان     

ـ       ،مقصود من جانبه  و فاحش   سلوك ) العمل الجنـائي  (  وهو ما يعبر عنه المنظم السعودي ب
على أنه  ) م٧٩/١٩٧٥(المصري رقم    التأمين االجتماعي من قانون   ) ٥٧(وقد نصت المادة    

  :اآلتية في الحاالت اإلصابة وتعويض األجر يستحق تعويض ال" 

  . نفسهإصابة تعمد المؤمن عليه إذا  -أ
 بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر          اإلصابة حدثت   إذا -ب

 :في حكم ذلك

  .كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات - ١
  . ظاهرة في محل العملأمكنةلقة في كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المع - ٢

 عجز مـستديم    أو تخلف  وفاة المؤمن عليه     اإلصابة نينشأ ع لم   وذلك كله ما  
  . من العجز الكامل% ٢٥تزيد نسبته على 

 ثبت ذلك من التحقيق الذي      إذا إال) ب(و )أ( الحالتين   بإحدىوال يجوز التمسك    
  ."ن هذا القانونم) ٦٤ ،٦٣( في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين يجرى

 التأمينـات االجتماعيـة   من نظام   ) ٥٤/١(وعلى ذات النهج فقد نصت المادة       
 عائلتـه كامـل     ألفـراد  أو المشترك   إلى تدفع   أنيجب على المؤسسة    " بأنهالسعودي  

التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانـت أسـباب حـدوث الخطـر               
 كان الخطر قد نشأ بصورة مقـصودة        إذا  إال أن هذه التعويضات ال تستحق      ،وظروفه

تعرض لحـاالت   ن أنوقبل   ،)١( " نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد      أوممن يستفيد منها    
نه يتضح من خالل ما تضمنه نص قانون        أ إلى اإلشارة ينبغي   ،الحرمان من التعويض  

                                                 
 وتقضي مستويات العمل الدولية بجواز وقف اإلعانة المستحقة بموجب أحكامها في حال ما إذا كانـت                 )١(

 ص المعنـي  خطير ومتعمد ارتكبـه الـشخ     الحالة الطارئة قد نجمت عن عمل إجرامي أو سوء سلوك           
) ٢٢( بشأن المعايير الدنيا للضمان االجتماعي، والمادة     ) م١٠٢/١٩٥٢( من االتفاقية رقم  ) ٦٩( المادة

  . في حالة إصابات العملاإلعاناتبشأن ) م١٢١/١٩٦٤(من االتفاقية رقم 
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 ن حرمان العامل من التعـويض مقـصور       أ ب إليه المصري المشار    التأمين االجتماعي 
العالج والرعاية  (عينية   التعويضات ال  إلىعلى التعويضات النقدية وحدها وال ينصرف       

  .)١()الطبية
 المنظم السعودي قرر حرمان العامل في هذه الحاالت مـن كافـة       أنفي حين   

 العينية وهو ما يتبين من خالل الـنص النظـامي حيـث             أوالتعويضات سواء النقدية    
  . جاءت عبارة التعويضات مطلقة

 في هـذا     من نظيره السعودي   أفضلن المشرع المصري كان     بأويرى الباحث   
 موقف المشرع المصري فيه مراعاة للرعاية االجتماعيـة والـصحية           أنذلك  الشأن،  

  .التأمينات االجتماعيةالتي استهدفها قانون 
وبناء على ما سبق سوف نبين مفهوم كل من الخطأ العمدي وسـوء الـسلوك               

 العمل الجنائي ثم نوضح تأثيرها على المستحقات المالية للمصاب          أوالفاحش المقصود   
  :اآلتيوذلك على النحو 

  . مفهوم الخطأ العمدي:األول المطلب
  .  العمل الجنائيأو المقصود بسوء السلوك الفاحش المقصود : الثانيالمطلب

 أو   سوء السلوك الفـاحش المقـصود      أو العمدى القانوني للخطأ    األثر :المطلب الثالث 
  .العمل الجنائي

                                                 
 مرجـع سـابق    ، العمل في مصر والدول العربيـة      إصابة التعويض عن    ،األودن عسمير عبد السمي  .  أ )١(

  . ٢٩٤ص
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kÜİ½aþa@Þë@ @
@âìèÐßð†àÈÛa@dİ¨a@ @

   الـضرر بنفـسه    إلحـاق  يتعمـد    يأ نفسه   إصابة يتعمد العامل    أنويقصد به   
 الخطأ حيث يتعمد فيه الفاعل ليس فقط الفعل         أنواعشد  والخطأ العمدي بشكل عام هو أ     

مـراداً ينبغـي    النتيجة المقصودة فهي تكون من جانبه هدفاً أيضا ولكن  ،الصادر عنه 
  .)١(إليهالوصول 

والعمد المقصود هو العمد العام الذي يكفي فيه مجرد العلم بحقيقـة الواقعـة              
 الفعـل   إلتيان وذلك بغض النظر عن الباعث الذي دفع العامل          ،وقصد وقوع الضرر  

 الحصول على تعويض    أو إجازة الحصول على    أوفيستوي أن يكون القصد االنتحار      
 وسـواًء تحققـت     ،من الفعل االدعاء على خصومه باالعتداء عليه      هدفه    يكون أنأو  

 ولقاضـي   ، كان قاصداً حدوث الضرر    طالما ، لم تتحقق  أمالنتيجة التي قصد تحقيقها     
  .)٢(الموضوع القول الفصل في توافر عنصر العمد من عدمه

 المبدأ الذي قرره القانون هنا، وهو حرمان المتعمـد مـن   أنومما ال شك فيه   
مين بشكل عـام حيـث مـن         استقراراً في مجال التأ    األكثر من المبادئ    ،تعمدهثمرة  

ن أمين الخطأ العمدي للمؤمن عليـه وأ       ت األحوالنه ال يجوز بحال من       أ ،المستقر عليه 
   .)٣(هذا المبدأ يتعلق بالنظام العام

                                                 
  .٣٢٤ ص،مرجع سابق ،د جالل محمد إبراهيم. أ)١(

  محمـد محـرز     أحمـد . د :وللمزيد عن صور لبعض تطبيقات الخطأ العمد في إصابات العمل، انظر          
  . وما بعدها٣٧٨،ص مرجع سابق

  . وما بعدها٢٢٧ ص،مرجع سابق ،التأمين االجتماعي الوجيز في قانون ،د السيد عيد نايل. أ)٢(
  .ا وما بعده٣٠٠، صمرجع سابقالدين كامل األهواني، د حسام . أ)٣(

، جلـسة   ) عمـال كلـي    ٥٣ سـنة    ٢١٩٤القـضية رقـم     ( الدائرة التاسعة ،  محكمة القاهرة االبتدائية  
  .٧١حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص .أ م،١٣/٢/١٩٥٥



 

 -٢٥٣-

  العامة املتعلقة باستحقاق التعويضاألحكام:الثانيالفصل:الباب الثالث

kÜİ½aïãbrÛa@@ @
i@…ì–Ô½aïöbä¦a@ÝàÈÛa@ëc@…ì–Ô½a@“ybÐÛa@ÚìÜÛa@õì@ @

حالة اختلف المشرع المصري عن المنظم السعودي فـي صـياغة           في هذا ال  
  .النص القانوني المتعلق بها

ـ      فـي  ) سوء السلوك الفاحش المقـصود    (حيث عبر عنها المشرع المصري ب
ـ   هناك أنولكون  ) العمل الجنائي ( حين عبر عنها المنظم السعودي بـ         بـين   ا اختالف

مقصود بسوء الـسلوك الفـاحش       نوضح ما هو ال    أناألمر   لذا يقتضي    ،المصطلحين
  .المقصود ومن ثم نبين مفهوم العمل الجنائي

@ÊŠÐÛaÞëþaZ@…ì–Ô½a@“ybÐÛa@ÚìÜÛa@õì@ @
لم يبين المشرع المصري المقصود بسوء السلوك الفاحش والمقصود ومن ثـم        

  . الجتهاد الفقه والقضاءاألمرفقد ترك 
 يتصف سوء السلوك    أن بمعنى   ، اعتباره مرادفاً للخطأ الجسيم    إلى رأيفذهب  

  .)١( يكون جسيماً مثيراً لالستنكارأن إيبالفحش 
   .)٢(قول بأنه الخطأ الذي يبرر اللوم الشديد لفاعلهإلى ال أخروذهب رأي 

 هو صورة مـن     إنما سوء السلوك الفاحش المقصود      أنفي حين يعتبر البعض     
  .)٣ ( غير المغتفرالخطأصور 

                                                 
  .٣٩٢ص، مرجع سابق محمد محرز، أحمد.د )١(

 مجموعة أحكام محكمـة الـنقض     ،   ق ٤٤سنة   ل ٨٠٨الطعن رقم   ،  م٢٦/٤/١٩٨٠جلسة  ،  نقض مدني 
        .٢٣٤، رقم ١٢٣٦،ص ١السنة الحادية والثالثون،جـ 

 ) عمــال كلــي٥٣ ســنة ١٧٨٠لقــضية رقـم  ا( الـدائرة التاســعة ، محكمـة القــاهرة االبتدائيــة 
  .٦٢حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص .م،أ١/١٢/١٩٥٥

  .٩١ صمرجع سابق ،على العريف. د)٢(
 )رنةضمان أخطار المهنة، في القانون المصري، دراسة مقا(ال الدين زكي، بحث في د محمود جم.أ )٣(

  .٧٣ص ، مرجع سابق
 مجموعة أحكام محكمـة الـنقض     ،   ق ٤٤ لسنة   ٨٠٨الطعن رقم   ،  م٢٦/٤/١٩٨٠جلسة  ،  نقض مدني 

        .٢٣٤، رقم ١٢٣٦،ص ١جـ  السنة الحادية والثالثون،
 م١/١٢/١٩٥٥،  ) عمال كلـي   ٥٣ سنة   ١٧٨٠القضية رقم   ( لتاسعةالدائرة ا ،  محكمة القاهرة االبتدائية  

  .٦٢حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص .أ
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 faute ت الخطأ تقع بين الخطأ العمديوالخطأ غير المغتفر درجة من درجا
intentionnelleوالخطأ الجسيم  faute grave الخطـأ  أي  - هذا الخطأأن بمعنى

   جسامة من الخطأ الجسيمأكثرقل جسامة من الخطأ العمدي ولكنه  أ-غير المغتفر
 وفقا لتعريف الدوائر la faute inexcusable ويقصد بالخطأ غير المغتفر

خطأ ذو جـسامة     " ،م  ١٩٤١   يوليو  ١٥مة النقض الفرنسية بتاريخ     المجتمعة لمحك 
 إدراك مع omission volontaire إرادي ترك أو القيام بعمل إلىاستثنائية يرجع 

 ويتميز هذا الخطأ بانعـدام القـصد الـذي       ،فاعله بخطورته وال يكون له سبب يبرره      
  .)١( "الخطأ العمديفي يتوافر 

                                                 
  :  حيث نصت المحكمة في تعريفها )١(

".. faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission 
volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence 
de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel 
de la faute visée au paragraphe 1er (faute intentionnelle).." 

 صـاحب  إال أن تلك المحكمة عادت وصاغت تعريف جديد للخطأ غير المغتفر إذا كان صادراً من جانـب               
توافر الخطورة اإلستثنائيه، فقضت بأن مجرد عدم التزام صـاحب العمـل             ضرورةفيه   ال يشترط    ،العمل

، على الرغم من انتفاء صفة الخطورة االسـتثنائية         ريعتبر خطا غير مغتف   ،  بإتباع تعليمات األمن والسالمة   
طورة االسـتثنائية هـو حمايـة       وكان الدافع لقضاء تلك المحكمة في عدم اشتراط صفة الخ         ،  في ذلك الفعل  

 عمل بسبب عدم إتباع صاحب العمل لتعليمات األمن والسالمة، األمر الذي            صابةالعامل الذي قد يتعرض إل    
 لعدم توافر الـصفة     ،قد يحرمه من التعويض الكامل نتيجة عدم اعتبار خطا صاحب العمل خطا غير مغتفر             

  : على٢٠٠٢ / ٤/ ٢٨وقد نص قضائها في  االستثنائية
"le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens 
de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait, ou 
aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas 
pris les mesures nécessaires pour l'en préserver". 
إال انه بالرغم من اعتبار عدم التزام صاحب العمل بتعليمات األمن والسالمة خطـأ غيـر مغتفـر، إال أن                    
العامل ال يستحق التعويض الكامل إذا ما ارتكب من جانبه هو أيضا خطأ غير مغتفر، وهو ما قضت بـه                    

   :م، بتخفيض التعويض المستحق للعامل١٩/١٢/٢٠٠٢محكمة النقض الفرنسية في 
"la majoration de rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute 
inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité 
sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement 
lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de 
l'article L 453-1 du même code". 
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_20
02_140/deuxieme_partie_etudes_documents_143/etudes_theme_responsabilite_145
/matiere_accident_6109.html   
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 لـآلالت  يرتكبه العامل عـدم اسـتخدامه        الذيمغتفر  ومن أمثلة الخطأ غير ال    
بعمل من شأنه تعطيـل أنظمـة األمـان فـي            قيامة أو   ، وعن قصد  صحيحةبطريقه  
  . )١(المنشأة

 أو تتوافر شروط خمسة فـي الفعـل         أننه يجب   ويتبين من التعريف السابق أ    
  -:الترك حتى يعد خطأ غير مغتفر وهذه الشروط هي

QMärnüa@ñ‰ìİ¨a@òîöbdİ¨a@¿@Z 

 الترك غير متفق مع القواعـد       أو يكون الفعل    أننه يجب   أومعنى هذا الشرط    
 مثل من يقود سيارته عكس االتجاه فـي طريـق           ،إتباعها الواجب   األساسية والمبادئ
   .)٢(سريع

RM@Šİ¨a@Úa‰…g@ëcéi@áÜÈÛa@Z@ @
 يكون عالماً بخطـورة     أن مرتكب الخطأ غير المغتفر ينبغي       أنوهو ما يعني    

 إدراك  أو تخلف عنصر العلـم      فإذا ، امتناعه أو تترتب على فعله     أنالنتائج التي يمكن    
 يكون مرتكب الخطـأ     أن ولكن ال يلزم     ، غير مغتفر  بأنهالخطورة فال يوصف الخطأ     

 يكـون عالمـا     أن بـل يكفـي      ، الخطأ عمدياً  أصبح وإال   ،على علم تام بنتائج الخطر    
  .)٣(اإلتباع واجبة واألصولوالواجبات بالقواعد النافذة والعادات المهنية 

SM@òÐ–Ûa@òí…a‰⁄a@ÝÈÐÜÛ@cë@ÊbänßüaZ@ @
 إليـه نه ليس مجرد حركة     أ و ،أراده مرتكبه قد    أنيفترض الخطأ غير المغتفر     

  . مرتكبه عن إرادة حرةأتاه الترك قد أو يكون الفعل أن بل يجب ، اندفاعاً عشوائياًأو
                                                 

 بخصوص صحة وسالمة    م،١٩٨٩ لسنة   ٣٩١ من قانون الجماعة األوروبية رقم       ١٣ وقد نصت المادة     )١(
  .العاملين باإلتحاد األوروبي على التزامات العامل بشأن األمن والسالمة

 مجموعة أحكام محكمـة الـنقض     ،   ق ٤٤ لسنة   ٨٠٨الطعن رقم    ،م٢٦/٤/١٩٨٠جلسة  ،  نقض مدني 
        .٢٣٤، رقم ١٢٣٦ص  ،١جـ السنة الحادية والثالثون،

 ) عمــال كلــي٥٣ ســنة ١٧٨٠لقــضية رقـم  ا( الـدائرة التاســعة ، محكمـة القــاهرة االبتدائيــة 
  .٦٢حسن الفكهاني، مرجع سابق، ص .م،أ١/١٢/١٩٥٥

  . وما بعدها٢٥٢، ص٣٧٨، فقرة مرجع سابق، د حسام الدين كامل األهواني. أ)٢(
  .٣٢٧ ص،مرجع سابق ،د جالل محمد إبراهيم. أ)٣(
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 التي تنـشأ    أو التي تتم عن سهو      فعالاألوالغرض من هذا الشرط هو استبعاد       
  .)١(كردود فعل عشوائية

TMÐnãa@@†–Ó@õbta†yg‰ŠšÛa@Z 

 فإذا كان   ،وهذا الشرط هو ما يميز الخطأ غير المغتفر عن الخطأ العمدي          
 أن الفعل المكون للركن المـادي للخطـأ إال          إحداثالفاعل في كل منها قد قصد       
 في  أما ، الضرر إحداث  العمدي قصد   فهو في الخطأ   ،القصد في كل منهما يختلف    

 ولم يكن هذا الضرر نتيجـة       ، الضرر إحداثالخطأ غير المغتفر فالفاعل لم يقصد       
 توقعها الفاعـل ولـم      ، متوقعة أو ولكنه كان فقط نتيجة محتملة       ،مراده من جانبه  

  .)٢ (ا ولكنه لم يأبه به،يريدها

UM@õbÐnãaÚÛa@ëc@ÝÈÐÛa@‰í@bß@Z@ @
  فال يكون هناك خطأ    ، وجد سبب أو مبرر معقول الرتكاب الفعل أو الترك         إذا
 أو ،خطر اكبر   الترك لتجنب وقوع   أو ارتكب العامل الفعل     إذا وعلى ذلك    ،غير مغتفر 

 فـال يعتبـر خطـأ غيـر         ، ممن يجب عليه طاعته    إليهكان الفعل تنفيذا ألمر صادر      
  .)٣(مغتفر

   .)٤(لحالة سوء السلوك الفاحش المقصودهذا وقد أورد المشرع المصري تطبيقين 

  :جاء ذكرها على سبيل المثال وهماوقد 
  . المخدراتأو المصاب تحت تأثير الخمر يأتيهكل فعل  - ١
 . محل العمل ظاهرة فيأمكنهلوقاية المعلقة في كل مخالفة صريحة لتعليمات ا - ٢

                                                 
  .٢٣٠ ، صمرجع سابق، التأمين االجتماعي الوجيز في قانون ،د السيد عيد نايل. أ)١(

Cass. Soc. 10 / 11/ 1995, disposant que "seule est inexcusable la faute volontaire 
d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger 
dont il aurait dû avoir conscience".  
Voir:http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rappo
rt_2002_140/deuxieme_partie_etudes_documents_143/etudes_theme_responsabilit
e_145/matiere_accident_6109.html 

  .٣٢٧، صمرجع سابق ،اهيمد جالل محمد إبر. أ)٢(
  . وما بعدها٢٥٢، ص٣٨٠، فقرة مرجع سابقد حسام الدين كامل األهواني، . أ)٣(
  .)م٧٩/١٩٧٥( المصري رقم التأمين االجتماعيمن قانون ) ٥٧( المادة )٤(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@Z@ïöbä¦a@ÝàÈÛbi@…ì–Ô½a@ @
سوء السلوك الفـاحش    "سعودي لم يستعمل مصطلح     لمنظم ال ن ا ذكرنا سابقاً بأ  

عند تحديده للحاالت التي يحرم فيها المشترك من التعويضات المنـصوص           " المقصود
   ."العمل الجنائي" عبارة م بدال منها واستخد،التأمينات االجتماعيةعليها في نظام 

  ؟.....ويثور التساؤل هنا ما هو المقصود بالعمل الجنائي
 أكانـت الجنائي كل فعل يرتب عقوبة جزائية على مرتكبه سواء        يقصد بالعمل   

  .اًتعزيرهذه العقوبة حدا أو قصاصا أو 
ارتكب عمالً جنائيا     ما إذاويشترط لحرمان المشترك المصاب من التعويضات       

  -:اآلتيةتوافر الشروط 
  .قيام المشترك بفعل يعتبر جريمة مقدر له عقوبة جزائية - ١
 أيـاً  ، الفعل الجنائي وبين حدوث الخطر المؤمن منه       ثبوت عالقة السببية بين    - ٢

 . وفاةأو عجز أو عمل إصابةكان نوع الخطر 

 بتوقيـع العقوبـة علـى       ،صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية المختصة       - ٣
 ثبوت الفعل الجنائي من التحقيقات التي تجريهـا الـشرطة           أومرتكب الفعل   

 أمثلـة  ومـن    ،ب الفعل الجنائي   مرتك ا في الحاالت التي يتوفى فيه     ،المختصة
الخمر   حدوث الخطر تحت تأثير    إلى أدىلفعل الذي   ل المؤمن عليه    إتيانذلك  

  . )١(رأو االنتحا

العمـل  " العبارة التي استخدمها المـنظم الـسعودي وهـي           أنويرى الباحث   
 أن الجسيمة التي قد تقع من المشترك ذلـك     األخطاءال تغطي بالضرورة كل     " الجنائي
  ذلك مخالفـة المـشترك     أمثلةومن  ،  )٢( ما ال يعتبر عمالً جنائيا     األخطاءن تلك   من بي 

ن كانت تعتبر خطأ غير مغتفر يحرم بسببها المؤمن         إ فهذه المخالفة و   ،لتعليمات الوقاية 
 ال تعتبر عمال جنائيا ومن      أنها إال   ، المشرع المصري  ألحكامعليه من التعويض طبقاً     

                                                 
مرجـع   ، في المملكة العربية السعودية    التأمينات االجتماعية  شرح نظامي العمل و    ،د السيد عيد نايل   . أ )١(

  .  وما بعدها٤٠٣ ص،سابق
  .  وما بعدها٢٠٧، ص مرجع سابق عجيز، أحمدمحمد محمد . د:  للمزيد راجع)٢(



 

 -٢٥٨-

  العامة املتعلقة باستحقاق التعويضاألحكام:الثانيالفصل:الباب الثالث

البة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة بـالحقوق        ثم يكون للمشترك الحق في مط     
  .والتعويضات
ن يستخدم بدال منهـا      النظر في صياغة هذه العبارة وأ      عادةإ يرى الباحث لذا  

باعتباره من المصطلحات المتعارف عليها في القواعد القانونية        " الخطأ الجسيم " عبارة  
 التي تعتبر مـن قبيـل       األعمال لىإ باإلضافة الجنائية   األعمالالعامة وهي تشمل كل     

  .عن نطاق العمل الجنائي المغتفر والتي تخرج غير الخطأ
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kÜİ½asÛbrÛa@@ @
Šqþa@ð†àÈÛa@dİ‚ÜÛ@ïãìãbÔÛa@ëc@@ÚìÜÛa@õì@ @

ïöbä¦a@ÝàÈÛa@ëc@…ì–Ô½a@“ybÐÛa@ @
 إذا المترتب   األثراختلف موقف المشرع المصري والمنظم السعودي من حيث         

 سـوء سـلوك فـاحش       أو خطأ المؤمن عليه العمـدي       إلىجعة   را اإلصابةما كانت   
  .ومقصود من جانبه

حرمـان  ) م١٩٧٥/ ٧٩( المصري رقـم     التأمين االجتماعي حيث قرر قانون    
 يأ فـال يـستحق      اإلصابة وتعويض   األجرالمؤمن عليه في هذه الحالة من تعويض        

 يسقط ولو تعمـد      ولكن ال يمتد ذلك ليشمل حق العامل في العالج فهذا الحق ال            ،منهما
  . سلوك فاحش ومقصودء ارتكب سوأو نفسه إصابةالعامل 

 المشرع المصري استثناء على هذه القاعدة حيث قـرر اسـتحقاق            أوردوقد  
 نفسه أو ارتكب سـوء سـلوك        إصابةالعامل للتعويضات المالية في حال ما إذا تعمد         

% ٢٥ نسبته عن     تخلف عجز مستديم تزيد    أو وفاته   فاحش ومقصود وترتب على ذلك    
ال شك  و،  )١( المالية التعويضات مستحقا لكافة    - رغم ذلك  -ففي هذه الحالة يظل العامل    

 فـي   ،التأمين االجتمـاعي  في ذلك تحقيقاً للرعاية االجتماعية التي استهدفها قانون         أن  
 إصابة السعودي قرر حرمان المشترك الذي يتعمد        التأمينات االجتماعية  نظام   أنحين  
رتكب عمالً جنائياً ينتج عنه الخطر، من كافة التعويضات التـي يتـضمنها              ي أونفسه  
 إلـى  باإلضـافة  ومؤدى ذلك حرمان المشترك مـن التعويـضات النقديـة            ،النظام

 المشترك في هذه الحالة من تلك       وُيحرم) العالج والرعاية الطبية  (التعويضات العينية   
 المشترك للخطأ العمـدي أو      تكابارالمترتبة على     كانت نسبة العجز   أياالتعويضات  
  .العمل الجنائي

  

                                                 
، جلـسة   )كلـي  عمـال    ٥٤ سـنة    ١٦٥٥القـضية رقـم     (  محكمة القاهرة االبتدائية، الدائرة التاسعة     )١(

  . ٦٣الفكهاني، مرجع سابق، ص حسن . م، أ١٨/١٢/١٩٥٥
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 حاالً مـن    أفضل موقف المشرع المصري كان      أنويتضح من خالل ما سبق      
 اإلنـسانية  األهـداف   لم يـراع   األخير هذا   أننظيره السعودي في هذه المسألة حيث       

التـأمين  جلهـا قـانون     أ التي شرع مـن      األهداف أهمواالجتماعية والتي تعتبر من     
  .اعياالجتم
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sÛbrÛa@szj½a@ @
⁄a@”bÈ½a@´i@Éà¦a@†ÇaìÓïib•@@ÖìÔ§aëôŠþa@ @

ـ     كما يعبر  أوتعتبر معاشات      العمل إصابة) عائدات( عنها المنظم السعودي ب
فقـدان   و رته على الكسب  دتعويضا للمؤمن عليه عما لحقه نتيجة عجزه وعدم ق         تعتبر
 أن ضـرورة    ،ره الـسعودي   وترتيباً على ذلك راعي المشرع المصري ونظي       ،الداخل

تكفي هذه المعاشات لمواجهة كل الخسائر المادية والمعنوية التي تأثر بها المؤمن عليه             
  .)١ (المستحقين عنه كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحدوث العجز والوفاةأو 

 فـي   )م٧٩/١٩٧٥( المصري رقـم     التأمين االجتماعي ولهذا فقد قرر قانون     
  -:اآلتية ألحكاماو القواعد )٧١( المادة
  . بدون حدودأجره وبين اإلصابةمعاش يجمع المؤمن عليه بين  - ١
 وتعويض البطالة عند توافر شـروط       اإلصابةيجمع المؤمن عليه بين معاش       - ٢

 .استحقاقه بدون حدود

 اإلصـابة  المستحقون بين معـاش      أو صاحب المعاش    أويجمع المؤمن عليه     - ٣
 والعجز والوفاة وذلك بـدون      والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة     

 .)٢(أقصىحد 

يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بـين            - ٤
معاشه األساسي ومعاشه اإلضافي وفقاً لهذه القوانين في حالة صرفه، وبـين            

 عن األجر األساسي واألجر المتغيـر، وذلـك بـدون حـد             اإلصابةمعاش  
 .)٣(أقصي

                                                 
 المذكرة التاسعة عشر    ،التأمينات االجتماعية  مذكرات في    ، محمد الوزيري   ليلى ،محمد حامد الصياد  .  أ )١(

  . وما بعدها٢٥ ص،مرجع سابق
المنشور في الجريدة الرسـمية      م٢٠٠٦ لسنة   ١٣٥ معدلة بموجب أحكام المادة األولى من القانون رقم          )٢(

  .م٢٠٠٦   ديسمبر ٢٣في  )مكرر/٥١( بعددها رقم
  .م٢٠٠٩ لسنة ١٣٠ وجب القانون رقم معدلة بم)٣(
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 والمتعلقة  اآلتية ألحكاموا السعودي القواعد    لتأمينات االجتماعية اكما قرر نظام    
  -:األخرى أو بين العائدة والحقوق واألجربالجمع بين العائدة 

 مـن   وأجرةائدة  ة بين هذه الع   يجمع المشترك المصاب المستحق لعائدة شهري      - ١
  .العمل بدون حدود

ـ  المـستحق طبقـاً      –يجمع المشترك بين العائدة والمعـاش        - ٢  فـرع   امألحك
 أساسه الذي حسبت على     األجرمن متوسط   % ١٠٠ بما ال يجاوز     -المعاشات

 . اكبرأيهما - المعاشأساسه الذي حسب على األجر متوسط أوالعائدة 

 المهنية  األخطاريجمع المشترك بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع          - ٣
   .)١(وتعويضات فرع المعاشات

                                                 
  .تعويضات المعاشاتالتنفيذية للنظام والخاصة بالئحة المن ) ٣٨( والمادة، من النظام) ٥٥( المادة )١(
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 دراسـة   –تعرضنا من خالل هذا البحث لدراسة المفهوم القانوني إلصابة العمل           

  التطور الـصناعي ، وقد رأينا كيف أدى ظام السعودي مقارنة بين التشريع المصري والن    
 ذلك من أثـر مهـم      على   وما ترتب ،  تنظيم عالقات العمل   على   غلبة الطابع المادي  إلى  

وبالذات أخطار إصابات العمل    ،  قة العاملة بصفة خاصة لألخطار    تمثل في تعرض الطب   
  .  متالحظ في حياتنا اليوميةازديادوالتي باتت في 

 كيف أن قوة العمل قد أصبحت بلغة علم االقتـصاد سـلعة             – أيضا   –كما رأينا   
  ولذلك فإنها ربما تفقد قيمتها كلما فقـدت صـالحيتها         ،  تخضع لقانون العرض والطلب   

 نظـام   إيجاد إلى   كل ذلك أظهر الحاجة   ،  وهو األجر ،  فقد العامل الثمن المقابل   ومن ثم ي  
العمـل مؤقتـا أو      علـى    عدم قدرتهم  إلى    ضد المخاطر التي تؤدي    األمانيكفل للعمال   
  . بينها مخاطر إصابات العمل  منوالتي، بصفة كلية

ساس وكيف أن األ  ،   ضد هذه األخطار    الدراسة دواعي حماية العمال    أظهرتوقد  
عامـة فـي المـسئولية    أساس القواعد ال على القانوني لهذه الحماية والذي قام في البداية  

عاجزة عـن   ،  وجوب إثبات الخطأ   على    أن أصبحت هذه القواعد القائمة     إلى التقصيرية
تزايـد   إلـى    ور التكنولوجي والصناعي والـذي أدى     توفير الحماية للعمال في ظل التط     

 ة والقضائية التي بذلت لتخفيف عـبء      يمن المحاوالت الفقه  الرغم  على  ،  إصابات العمل 
  . ثبات عن المصابين اإل

ت العمل  إيجاد نظاما قانونيا خاصا للتعويض عن إصابا       إلى   لذلك ظهرت الحاجة  
مسئولية صـاحب العمـل     (فكرة الخطر المهني     على    وإنما الخطأفكرة   على   ال يرتكز 
التأمين  إلى   صابة العمل من المسئولية الفردية    ثم انتقلت مسئولية التعويض عن إ     ) الفردية

  . االجتماعي 
 العمـل فـي     إصـابة وقد بينت الدراسة المراحل التاريخية التي مر بها تأمين          

 وتشرف عليـه    ترعاهأن أصبح نظاما قانونيا      إلى   ودي،التشريع المصري والنظام السع   
األشخاص والمخـاطر   كما أوضحت الدراسة نطاق تطبيق هذا التأمين من حيث          ،  الدولة

من نطاق   لتطبيق في التشريع المصري أوسع    والمكان والتي تبين من خاللها بأن نطاق ا       
  .  النظام السعودي التطبيق في
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 لم تضع تعريفا محـددا      – محل البحث    –وقد أوضحت الدراسة بأن التشريعات      
 واستعرضنا  ومن ثم ترك األمر للفقه والقضاء للتحديد المقصود بالحادث        ،  لحادث العمل 

كما تبـين مـن     ،   يمكن تكيفه بأنه حادث عمل     روط الالزم توافرها في الحادث حتى     الش
خالل هذه الدراسة بأن المشرع المصري قد أخذ بالمعيار الزماني فقط عند تحديد طريق              

في حـين   ،  وهو ما من شأنه توسيع نطاق الحماية التأمينية ضد حوادث الطريق          ،  العمل
قد أخذ بالمعيارين الزماني والمكاني عند تحديـده لطريـق العمـل    أن المنظم السعودي   

  .األمر الذي يشكل تضيقا لنطاق الحماية التأمينية 
وكيف أن المشرع المصري لـم      ،   ماهية عوارض الطريق    إلى  الدراسة شارتوأ

هذه العوارض حيث جاء النص مطلقا وذلك بعدم اعتبـار الحـادث             على   يعتد بالباعث 
 لو   حتى ،العمل أو من العمل    إلى    طريقه ما توقف أو تخلف العامل في      إذاحادث طريق   

فـي حـين أن المـنظم       ،  كان هذا التوقف أو التخلف تقتضيه حاجة ضرورية لإلنسان        
 الطريق فـي حـال      السعودي لم يقرر حرمان العامل من الحماية التأمينية ضد حوادث         

 كـان ذلـك لباعـث       إذاال  إ،  العمل أو العكس   إلى    في طريقه من مسكنه    توقف العامل 
 –الدراسة بأن التشريعات     كما أظهرت  لإلنسان ال تقتضيه الحاجات الضرورية      يشخص

وقـد  ،   قد أخذت بنظام الجدول المفتوح عند تغطية األمـراض المهنيـة           –محل البحث   
اشترطت العتبار المرض مرضا مهنيا أن يكون من األمراض المدرجة فـي جـدول              

كون العامل يعمل في مهنة أو عمل من األعمال المسببة لهـذا            وأن ي ،  األمراض المهنية 
 بأن تظهر أعراض المرض     تلك التشريعات  تشرطتكما  ،  المرض والمبينة في الجدول   

  .  العامل خالل فترة مزاولته للعمل المهني على
 اعتبار اإلصابة   سة بأن المنظم السعودي لم ينص على      وتبين من خالل هذه الدرا    

المشرع المصري  عكس  على  ،  إصابة عمل ،   من العمل  اإلرهاق جهاد أو اتجة عن اإل  الن
من العمل تغطي    اإلرهاق الناتجة عن اإلجهاد أو    ن اإلصابة أب والذي نص صراحة على   

  .بالحماية التأمينية المقررة في قانون التأمين االجتماعي 
ـ          ه إلصـابة   كما أوضحت الدراسة التعويضات المقررة للعامل في حال تعرض

والتعويـضات  ) العالج والرعاية الطبية    (  التعويضات العينية    ، والتي تشتمل على   عمل
وفي هـذا الجانـب     ) وكذلك تعويض اإلصابة  ،  تعويض األجر أو البدل اليومي    ( النقدية  

  . تعديل هذه النسبة  على بينت الدراسة كيفية تقدير نسبة العجز واآلثار المترتبة
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حرم فيها العامل المصاب من     لحاالت التي يُ   هذه الدراسة لتوضيح ا    وقد تعرضت 
 ن نظيره السعودي  وكيف أن المشرع المصري كان أفضل حاال م       ،  التعويضات المقررة 
 ولو كانت اإلصابة ناتجة عـن       رمان العامل من تلك التعويضات حتى     حينما قرر عدم ح   

  نتج عن اإلصـابة    إذافي حال   ،  عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل          
في حين أن المنظم السعودي قرر حرمان العامـل فـي        ،  وفاة العامل أو عجزه المستديم    

و عجـزه   اإلصـابة وفاتـه أ     على    وأن ترتب   الحالة من التعويضات المقررة حتى     هذه
  .المستديم

أهم النتائج والتوصيات العديدة التـي       إلى   باإلشارة،  تم هذه الدراسة  ومن المفيد أن تخ   
 أن يكون ذلك فـي      على،  ها نصيبا من البحث والتدقيق     كان لنا مع   والتي،  توصلنا إليها 

  :  غير مخل وفقا لما يلي إيجاز
وكذلك االتفاقيات الصادرة   ،   المواثيق الدولية الصادرة عن األمم المتحدة      اهتمت )١

عن منظمتي العمل الدولية والعربية، اهتماما ملحوظا بتأمين إصابة العمل وهو           
ضرورة توفير الحماية    إلى    من االتفاقيات التي تهدف    صدور العديد  إلى   ما أدي 

  . التأمينية للعاملين ضد مخاطر إصابات العمل 
مقـررا أول نظـام     ،  م١٩٣٦ لـسنة    ٦٤أصدر المشرع المصري القانون رقم       )٢

  العمل صاحب على   قانوني خاص للتعويض عن إصابات العمل والذي يفرض       
مـسئولية صـاحب    (بة عمل    إلصا مالتزاما بتعويض العمال في حالة تعرضه     

وتخضع قواعد الحماية التأمينية إلصابات العمـل وأمـراض         ،  )العمل الفردية 
 رقـم    المـصري  المهنة في الوقت الحاضر ألحكام قانون التأمين االجتمـاعي        

أمين االجتماعي بتعويض العامـل      هيئة الت  هوالذي تلتزم بموجب  ) م٧٩/١٩٧٥(
 . لقانون  إصابته بأحد المخاطر التي يغطيها اعن

وتـاريخ  ) ٤٤(وفي المملكة العربية السعودية صدر المرسوم الملكـي رقـم           
بـإقرار نظـام تعـويض عمـال        ،   م ٢٤/٩/١٩٣٧هـ الموافق   ١٨/٧/١٣٥٦

قـانوني للتعـويض عـن       أول نظـام   المشاريع الصناعية والفنية والذي يعتبر    
  )مـسئولية صـاحب العمـل الفرديـة       ( على   أيضاإصابات العمل والذي يقوم     

أن صدر أول نظام للتأمينـات االجتماعيـة بموجـب           إلى   واستمر هذا الوضع  
م ١٦/١١/١٩٦٩ هـ الموافق    ٦/٩/١٣٨٩ وتاريخ   ٢٢/المرسوم الملكي رقم م     
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هـ الموافق  ٣/٩/١٤٢١ وتاريخ   ٣٣/ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م       
 هـذا   الجتماعية الحـالي ويـوفر    م والذي أقر نظام التأمينات ا     ٣٠/١١/٢٠٠٠

وتلتزم بموجبه المؤسسة العامـة     ،  الحماية التأمينية ضد إصابات العمل    ،  النظام
  . للتأمينات االجتماعية بتعويض العامل عند تعرضه إلصابة العمل 

 التأمين االجتمـاعي الحـالي رقـم     أنه أحسن فعل المشرع المصري في قانون       )٣
االشـتراكات   سبةن  عند تحديد  عندما أخذ بمبدأ االشتراك المتغير    ) م٧٩/١٩٧٥(

 والذي يتالءم مع درجة الخطر بالنسبة لكل نـوع          الخاصة بتأمين إصابة العمل   
، في حين أن المنظم السعودي أخذ بمبدأ االشتراك الموحد        ،  من أنواع الصناعة  

  بغض النظر عـن طبيعـة      يده لنسبة االشتراكات الخاصة بهذا التأمين     عند تحد 
  . أخر  إلى ال وقوعه من قطاعالخطر المؤمن من أجله أو نسبة احتم

ب واألخـذ   وهو ما يدعونا لمطالبة المنظم السعودي بإعادة النظر في هذا الجان          
ذلك أن توحيد النسبة المئوية للتقـدير ال يحفـز رب           ،  بمبدأ االشتراك المتغير  

  . االهتمام بالوسائل الضرورية للوقاية وتأمين بيئة العمل على  العمل
العـاملين   علـى    تأمين إصـابة العمـل     ريان أحكام  قرر المشرع المصري س    )٤

في حين أن المنظم السعودي     ،  المدنيين بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات العامة       
 نظام التأمينـات    ألحكامي الدولة المدنيين من الخضوع      استثناء موظف  على   نص

  . التقاعد المدني وقرر إخضاعهم لنظام ، االجتماعية بصفة عامة
ية التأمينية ضـد     ال يوفر للخاضعين ألحكامه الحما     األخيرن هذا النظام    وحيث أ 

  إصـابات العمـل  مخاطر هذه الفئة دون حماية من تظل  ثمإصابات العمل ومن  
وهو ما يدعونا لمطالبة المنظم السعودي بتوفير هذه الحماية لتلـك الفئـة مـن               

  . العاملين 
 تـأمين   أحكـام  عند تطبيـق     "شخصية القانون   " يأخذ المشرع المصري بمبدأ      )٥

عـت  وق ولـو    التي تلحق العامل حتـى     د باإلصابة إصابة العمل وبذلك فهو يعت    
وعلي العكس من ذلك فإن المـنظم الـسعودي         ،  خارج جمهورية مصر العربية   

التـي تقـع      باإلصابة –فهو ال يعتد بحسب األصل      ،  يأخذ بمبدأ إقليمية القانون   
لمـنظم الـسعودي بعـض      وقد أورد ا  ،  ديةللعامل خارج المملكة العربية السعو    
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وبال شك فإن من شأن ذلك حرمان بعض العاملين         ،   هذا األصل  االستثناءات من 
ـ             ة من الحماية التأمينية في حال تعرضهم إلصابة عمل خارج المملكـة العربي

  . لمصلحة صاحب العمل السعودية وأثناء قيامهم بمهام 
ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب      وهو ما يدعونا لمطالبة المنظم السعودي ب      

 – وقوع اإلصابة    مكانللعامل بصرف النظر عن     وذلك بتوفير الحماية التأمينية     
 طالما ثبت أن العامل وأثناء تعرضه لإلصابة كان         –داخل المملكة أو خارجها     

  . يقوم بمهمة عمل كلفه بها صاحب العمل 
 ة القوميـة للتـأمين     الهيئ  عندما قرر بالتزام   –حسنا ما فعل المشرع المصري       )٦

 ولو لـم    رة كاملة بالنسبة للمؤمن عليه حتى     بالوفاء بالتزاماتها المقر   االجتماعي
 هذا التوجـه    من شأن و،  يقم صاحب العمل باالشتراك عنه في الهيئة المختصة       

 لـو   من الحماية التأمينية حتى    العامل   عدم حرمان من جانب المشرع المصري     
 .  تسجيله في الهيئة القومية مل عنتقاعس أو تراخى صاحب الع

إصـابة   وعلي النقيض من ذلك فإن المنظم السعودي يشترط العتبار اإلصـابة          
وبال ،  أن تكون قد وقعت للعامل بعد تسجيله في نظام التأمينات االجتماعية          ،  عمل

حرمان العامل من الحماية  إلى   يؤدي  من المنظم السعودي   االشتراط شك فإن هذا  
 تقاعس صاحب العمل عن تسجيله في       إذاد إصابة العمل في حال ما       التأمينية ض 

 . النظام 

 ال يـضار    دي بإعادة النظر في هذا الشرط حتـى       ومن هنا نطالب المنظم السعو    
 العامل نتيجة عدم التزام صاحب العمل بتسجيله في نظام التأمينات االجتماعيـة           

استمرار الحماية التأمينيـة    ير  يتم تحديد الضوابط والقواعد الالزمة لتقر     أن  على  
للعامل في هذه الحالة وبالصورة التي ال يتضرر من خاللهـا أيـضا صـندوق               

ويمكن االستعانة بما قرره المـشرع المـصري فـي هـذا            ،  التأمين االجتماعي 
 . الجانب

التنفيذية لنظام   من الالئحة ) ٣٢(أوضحت الدراسة بأن الحكم الوارد في المادة         )٧
والذي يشترط  ،   المهنية األخطارية والخاصة بتعويضات فرع      االجتماع التأمينات

كات العتبار اإلصابة إصابة عمل أن يكون صاحب العمل قـد سـدد االشـترا             
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فهذا الحكم يتضمن مخالفة    ،  ل حدوث اإلصابة  المستحقة عن العامل المصاب قب    
  :من النظام والتـي نـصت علـى أن        ) ٥٤/٣(ة لحكم المادة    حريصواضحة و 

   . "فع صاحب العمل لالشتراكات في استحقاق العامل للتعويضاتدال يخل عدم "
 الحكم الوارد في الالئحـة التنفيذيـة         فإننا نطالب المنظم السعودي بإلغاء     ولذلك

  . بمبدأ تدرج التشريعالوارد في النظام تمشيا والتزاما مع الحكم لتعارضه
رين الزمـاني   أن المنظم السعودي قد أخذ عند تحديده لطريق العمـل بالمعيـا            )٨

من النظام بأن تكون نقطة البداية ) ٢٧( في المادة  والمكاني حيث اشترط صراحة   
 وأن يقع الحادث خالل الفتـرة الزمنيـة المناسـبة           ،أو النهاية هي مكان العمل    

  . العمل أو العودة  إلى للذهاب
عند تحديده  بينما أخذ المشرع المصري بالمعيار الزماني دون المعيار المكاني          

 تكون نقطة البدايـة أو النهايـة فـي          أن طريق العمل فلم ينص صراحة على     ل
  . الطريق هي مكان العمل 

وال شك أن موقف المشرع المصري في هذا الجانب أفضل حاال مـن موقـف               
المنظم السعودي ذلك أن تحديد طريق العمل بمعيار زماني فقط من شأنه توسيع            

في حين أن األخذ بالمعيار المكاني      ،  قنطاق الحماية التأمينية ضد حوادث الطري     
  . المعيار الزماني يضيق من نطاق هذه ا لحماية  إلى باإلضافة

أن يكون  ،  طريق أن المشرع المصري أشترط صراحة العتبار الحادث حادث        )٩
فـي  ،   دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعـي          واإليابالذهاب  

االجتماعيـة  ا في نظـام التأمينـات       حين أن هذه العوارض لم يرد النص عليه       
هـ والصادر عن   ٤/٢/١٤٢٢وتاريخ  ) ١(ميم الفني رقم    إال أن التع  ،  السعودي

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية قد اشترط العتبار الحدث حادث طريـق           
 إذاإال  ،  بأن ال ينحرف العامل أثناء طريقه المعتاد بسبب ال عالقة لـه بالعمـل             

  . من الحاجات الضرورية لإلنسان   لقضاء حاجةكان هذا االنحراف
مـن   )٢٧(ة المنظم السعودي بضرورة تعديل المـادة        امناد إلى   وهو ما يدعونا  

نـص المـادة     إلـى    ميم الفني المشار إليه   لنظام وذلك بإضافة ما يشترطه التع     ا
  . المذكورة 
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ل من  حرمان العام ،  مجرد تحقق عارض الطريق    على   أن المنظم السعودي لم يرتب     )١٠
 كان االنحراف بدافع أو باعث شخص للعامـل وال تقتـضيه            إذاالحماية التأمينية إال    

عث الـذي    في حين أن المشرع المصري لم يعتد بالبا        ،الحاجات الضرورية لإلنسان  
 أن تحقق هذه    النص عاما مطلقا على   حيث جاء   ،   االنحراف التوقف أو  إلى   دفع العامل 

  . من الحماية التأمينيةحرمان العامل  إلى العوارض يؤدي

، بضرورة إعادة النظر في هذا األمر     وهو ما يدعونا لمطالبة المشرع المصري       
 من قـانون التـأمين االجتمـاعي رقـم        ) هـ/ ٥( وإن يتم تعديل نص المادة      

 إذابما يتحقق معه استمرار الحماية التأمينية للعامل في حال ما           ،  )م٧٩/١٩٧٥(
النحراف يتعلق بالحاجات الضرورية    ا للتوقف أو الباعث الذي دفع العامل     كان  

  . لإلنسان 
 مـن   اإلرهـاق  ار اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو     ندعو المنظم السعودي باعتب    ) ١١

أسوة بما قرره المشرع    ،  شمولة بالحماية التأمينية  ر من المخاطر الم   طالعمل كخ 
  . المصري والذي كان أكثر مرونة وعدالة في هذا المجال 

 وهو موقف المشرع المصري     -ة المتبعة في ظل التشريعات الحديثة     أن السياس  ) ١٢
 اتخـاذ ضـرورة    على    والخاصة بتأمين إصابات العمل تقوم بالتركيز      –أيضا  

، اإلجراءات الوقائية الالزمة لحماية العاملين من اإلصابة بـاألمراض المهنيـة         
أكد من  وذلك عن طريق إجراءات الفحص الطبي االبتدائي لكل مرشح للعمل للت          

وكذلك إجراءات الفحص الطبي الـدوري لكـل        ،  لياقته صحيا للقيام بهذا العمل    
 األمـراض عامل معرض لإلصابة بأحد األمراض المهنية بهدف اكتشاف هذه          

 لذلك ندعو المنظم السعودي باألخذ بتلك اإلجـراءات ليتحقـق           ،في وقت مبكر  
 . نية مهحمايتهم من اإلصابة باألمراض البذلك وقاية العاملين و

مطالبة المشرع المصري بإعادة النظر في مقدار المعاش المستحق فـي حالـة              ) ١٣
العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، والمقرر للفئات التـي ال تتقاضـي              

) عشرة جنيهات (والمقدر بـ   )  سنة والمتدرجين  ١٨الذين يقل سنهم عن     (أجراً  
ن االجتماعي أو ال يقل عـن       بحيث ال يقل مقدار هذا المعاش عن معاش الضما        

أربعون جنيها  (الحد األدنى الرقمي لمعاش تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة           
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 بحالة صاحب معاش العجز الجزئي نتيجة إصابة عمل والذي لـم            أسوة) شهرياً
 .تتوافر لديه شروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة

 والتي نأمـل أن نكـون قـد وفقنـا فـي             – الدراسة   وأخيرا هذه توصياتنا في هذه    
  . وما الكمال إال هللا رب العالمين ، استخالصها وأن يؤخذ بما جاء فيها من صواب

  َوقُلِ اْعَملُواْ فََسَيَرى اللُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ : قال تعالي
   ) ١٠٥اآلية : سورة التوبة (

<ÐéÊçjÖ]<êÖæ<]æJ< <
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cüë@ZòîiŠÈÛa@ÉuaŠ½a@ @
@cH@òßbÈÛa@òîèÔÐÛa@ÉuaŠ½aZ@ @

 البرعـي، الوسـيط فـي التـشريعات         أحمـد رامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  .أ - ١
 لسنة  ١٢االجتماعية، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي وفقاً ألحكام القانون           

  .م٢٠٠٩طبعة م، دار النهضة العربية،٢٠٠٣
ــشريعات   ، ---------------------------- - ٢ ــي الت ــيط ف الوس

االجتماعية، الجزء السادس، التأمينات االجتماعية، دار النهضة العربية، طبعـة          
  .م٢٠٠٩

: الوجيز في التـشريعات االجتماعيـة، الكتـاب األول        ،   حسن البرعي  أحمدد  .أ - ٣
  .م٢٠٠٨التأمينات االجتماعية، دار النهضة العربية، طبعة 

عقد العمل  :الجتماعي، الكتاب األول  ، الوسيط في القانون ا    -------------- - ٤
 .م١٩٩٨دار النهضة العربية، طبعة، الفردي

المـصادر  ،  الجزء األول، الكتاب الثـاني    ،  نظرية االلتزام ،   شرف الدين  أحمد .د - ٥
طبعـة  ،  دون ناشـر  ،  ) اإلثراء بال سبب   –المسئولية التقصيرية   ( غير اإلرادية   

  .م٢٠٠٧-٢٠٠٦
 التشريعات االجتماعية الكتاب الثالث قـانون       في  شوقي المليجي، الوسيط   أحمد. أ - ٦

  .م١٩٨٠طبعة، التأمين االجتماعي
 عبد التواب محمد بهجت، دروس في قانون التأمينات االجتماعيـة، دار            أحمد. د - ٧

  .م٢٠٠٢النهضة العربية، طبعة 
أسامة روبي عبد العزيز، الوجيز في القواعد اإلجرائية لإلثبات المـدني، دار            . د - ٨

  .م٢٠٠٥ية، طبعة النهضة العرب
ثروت فتحي إسماعيل، قانون التأمين االجتماعي المـصري وفقًـا ألحـدث            .د  - ٩

  .م ٢٠٠٥كلية الحقوق، جامعة عين شمس، طبعة ، التعديالت التشريعية
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د جالل محمد إبراهيم، الوجيز فـي شـرح قـانون التأمينـات االجتماعيـة،           .أ -١٠
  .م٢٠٠٣-٢٠٠٢طبعة

الجزء األول، مـصادر  ،  نظرية العامة لاللتزام  ال،  هوانيألحسام الدين كامل ا   د  .أ -١١
 -١٩٩٧طبعـة ،  دون ناشـر  ،  .المصادر غير اإلرادية  ،  المجلد الثاني ،  االلتزام  
  .م١٩٩٨

-١٩٩٩طبعـة    ، أصول قانون التـأمين االجتمـاعي،      -------------- -١٢
  .م٢٠٠٢

 .م ٢٠٠٨-٢٠٠٧ طبعة، أسس وقواعد القانون اإلداري، د سعيد السيد علي.أ  -١٣

ن محمد محمد سباق، الوسيط في شرح أحكام العمل الجديد والتأمينات           الحس. د  -١٤
  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ األولىاالجتماعية، دار النهضة العربية، الطبعة 

د السيد عيد نايل، الوجيز في قانون التأمين االجتماعي، دار النهضة العربية،            .أ  -١٥
 .م٢٠٠٧طبعة 

،  النهضة العربيـة   مصادر االلتزام غير اإلرادية، دار    ،  -------------- -١٦
  .م٢٠٠٦-٢٠٠٥طبعة 

، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية        -------------- -١٧
عمادة شؤون المكتبات، طبعة    ،  في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود      

  .هـ١٤١٧/م ١٩٩٧
د السيد محمد السيد عمران، شرح أحكام قانون التأمينات االجتماعيـة رقـم             .أ  -١٨

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧وتعديالته، مطابع السعدني، طبعة ) م٧٩/١٩٧٥(
 اآلثـار   -المشروعية(د عبد الباسط عبد المحسن، اإلضراب في قانون العمل        .أ  -١٩

  .م١٩٩٢، دار النصر للتوزيع والنشر، طبعة )القانونية
  .د ت، عبد الفتاح مراد، التعليق على قانون التأمين االجتماعي، د ن. د  -٢٠
 فـي   مبادئ القانون في ظل األنظمة المعمول بها       ,أحمدمحمد  عبد الفضيل   . د  -٢١

  .دون تاريخ , دار النهضة العربية , المملكة العربية السعودية 
  .م١٩٩٩طبعة، عصام أنور سليم، قانون العمل، منشأة المعارف. د  -٢٢
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أحكام عامه، هيئـة    (علي العريف، شرح التأمينات االجتماعية، الجزء األول      . د  -٢٣
مطبعة  ،)جتماعية،االشتراكات،تأمين إصابات العمل،التأمين الصحي   التأمينات اال 

  .م١٩٦٥مخيمر بالقاهرة، طبعة 
رمضان عبد اهللا صابر، شرح قانون العمـل، دار         . د،   إسماعيل أحمدد محمد   .أ  -٢٤

  .م٢٠٠٨ بني سويف،طبعة –النهضة العربية 
  اعية اليمنـي   إسماعيل،دراسة في أحكام قانون التأمينات االجتم      أحمدد محمد   .أ  -٢٥

  .دت د ن،
 الجوانـب   -محمد حسن فايق، التأمينات االجتماعيـة، المبـادئ النظريـة         . د  -٢٦

الرياضية مع التطبيق على المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، كليـة            
  .العلوم اإلدارية، الطبعة األولى

 المكملـة   النظام األساسي والنظم   –محمد حسن قاسم، التأمينات االجتماعية      . د  -٢٧
  .م١٩٩٥دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة 

  .م١٩٩٧محمد حسين منصور، قانون التأمين االجتماعي، طبعة. د  -٢٨
  .م١٩٦١د محمد حلمي مراد، قانون العمل والتأمينات االجتماعية، طبعة.أ  -٢٩
 .م٢٠٠٦طبعة  محمد سامي عمر، محاضرات في قانون التنظيم الدولي، د.أ  -٣٠

االجتماعي ونظامها المملكة العربية الـسعودية، معهـد        محمد فاروق الباشا    . د -٣١
  .م١٩٨٨اإلدارة العامة، طبعة 

 بع الهيئة المصرية العامة للكتاب    مطا،  عقد العمل ،  د محمود جمال الدين زكي    .أ -٣٢
  .م١٩٨٢الطبعة الثانية

 عة الثالثة، مطبعة جامعة القـاهرة     ، قانون العمل، الطب   --------------  -٣٣
 .م١٩٨٣

الجمال، الوسيط في التأمينات االجتماعية، دار المطبوعات        مدد مصطفى مح  .أ  -٣٤
  .م١٩٨٤الجامعية، اإلسكندرية، طبعة 

 .م١٩٩٩-١٩٩٨د نبيلة إسماعيل رسالن، عقد العمل، طبعة.أ -٣٥
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l@Hò•b¨a@òîèÔÐÛa@ÉuaŠ½aZ@@@ @
 البرعـي، الوسـيط فـي التـشريعات         أحمـد رامي  .  حسن البرعي د   أحمدد  .أ - ١

دار ،  ثارها االجتماعية والقانونيـة   آ، الثورة الصناعية و   لاألواالجتماعية، الجزء   
  .م٢٠٠٩النهضة العربية، طبعة

حسن عبد الرحمن قدوس، التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسئولية           د  .أ - ٢
المنـصورة، الطبعـة    -الجديـدة    ، مكتبـة الجـالء    ية والتأمين االجتماعي  المدن

  .م١٩٩٧،األولى
التعويض عن إصابة العمل في مـصر والـدول          ،ودنألسمير عبد السميع ا   . أ - ٣

  .م٢٠٠٤العربية، منشأة المعارف، باإلسكندرية، طبعة
الموسوعة الشاملة إلصابات العمل واألمن الـصناعي        ،-------------- - ٤

  .دار الفتح للطباعة، الطبعة األولى فقهاً وقانوناً وقضاًء،
ص المختلفـة فـي   الصادق شعبان، االتفاقيات الدولية وغيرها مـن النـصو    . د - ٥

طبعـة  ،  مجاالت هامة من حقوق اإلنسان، دار العلم للماليين، المجلـد الثـاني           
  .م١٩٨٩

عبد العزيز الهاللي، تأمين إصابات العمل علما وعمـال، مطبعـة النهـضة             . د - ٦
  .م١٩٦٧الجديدة، طبعة 

حقوق العمال المهاجرين في التأمينـات االجتماعيـة        ،   إسماعيل أحمدد محمد   .أ - ٧
  .، د ت)ارنةدراسة مق(
مـذكرات فـي التأمينـات      ،   ليلى محمـد الـوزيري     ،.محمد حامد الصياد أ   . أ - ٨

والتـأمين  المراحل التي مرت بها نظم المعاشات       ( المذكرة األولى    -االجتماعية
  .م٢٠٠٩يوليو ، )االجتماعي ومجال تطبيق قوانين التأمين االجتماعي السارية

ــي  ---------------------------- - ٩ ــذكرات ف ــات ، م التأمين
تأمين إصابات العمل فـي قـانون التـأمين         (االجتماعية، المذكرة التاسعة عشر     

  .م٢٠٠٩يوليو ، )م١٩٧٥ لسنة ٧٩االجتماعي رقم 
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 المحاضـرة   -محمد حامد الصياد، محاضرات في التأمينـات االجتماعيـة        . أ -١٠
القطاع تأمين إصابات العمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام و       (الثانية والثالثين   

  .م٢٠٠١، يوليو)الخاص
، الكتـاب   تطبيقـات عمليـة    ،، التأمينات االجتماعية  -------------- -١١

 .م٢٠٠٩أبريل ،  معاش وتعويض تأمين إصابات العملالثالث،

ثر عوارض الطريق على الحمايـة القانونيـة        أ أبو عمرو،    أحمدد مصطفى   .أ -١٢
  .م٢٠٠٨طبعة  للعامل، منشاة المعارف،اإلسكندرية،

 أبو عمرو، التنظـيم القـانوني       أحمدد مصطفى   .أ،  يلة إسماعيل رسالن  د نب .أ -١٣
  .، د ت، د نم٢٠٠٣ لسنة ١٢أحكام القانون رقم لحق اإلضراب في ضوء 

 المـصري، مقارنـاً     قـانون ال فـي    فل الط ، حقوق د نبيلة إسماعيل رسالن   .أ -١٤
  .بالشريعة اإلسالمية، شرح ألحكام قانون الطفل،د ت

@x@HòîÈßb¦a@ÝöbŠÛaZ@ @
، رسـالة   )دراسة مقارنة ( محمد محرز، الخطر في تأمين إصابات العمل       أحمد. د - ١

  .م١٩٧٦دكتوراه،جامعة القاهرة
مين ضد إصابات العمل وأمراض المهنـة فـي         أخالد على محمد الزومط، الت    . أ - ٢

، رسـالة ماجـستير، معهـد       )دراية مقارنة (قانون الضمان االجتماعي األردني   
  .  م٢٠٠٤ معة الدول العربية،البحوث والدراسات العربية، جا

دراسـة  (  الخالد، حادث الطريق في قانون العمـل الـسعودي         أحمدعلي بن   . أ - ٣
 .م٢٠٠٧ سنة ، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية،)مقارنة

محمد سعيد عبد النبي خلف، تامين المسئولية من إصابات العمـل، رسـالة             . د - ٤
  .م١٩٨١ دكتوراه، جامعة عين شمس

دراسـة  ( عجيز، دور الخطأ في تأمين إصـابات العمـل           أحمدمحمد محمد   . د - ٥
رسـالة دكتـوراه، جامعـة حلـوان        ) مقارنة من القانونين المصري والفرنسي    

  .م، دار النهضة العربية٢٠٠٣
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…@Htb¡þaòîãìãbÔÛa@pýaë@Z@ @
االتفاقية الدولية لحماية جميـع العمـال المهـاجرين         "، حسن البرعي    أحمدد  . أ - ١

، كتاب األهرام االقتصادي، الصادر عن مؤسسة األهرام، العـدد          "وأفراد أسرهم 
  . م٢٠٠٧، أول أكتوبر ٢٤١

، بحث في أحكام هجرة األيدي العاملة بين الدول العربية          -------------- - ٢
  .م٢٠٠٤وفقاً لمستويات العمل الدولية والعربية، 

 بـين   ، اإلطار القانوني لحماية األيدي العاملة المهاجرة      -------------- - ٣
األقطار العربية،ندوة سياسات الهجرة في البلدان العربيـة المـصدرة للعمالـة،            

  .م١٩٩٢ مايو٤-٢، الفترة من القاهرة
 لطفي عبد الرحمن، شروط اعتبار اإلصابة الناتجـة عـن اإلجهـاد أو              أحمد.د - ٤

 مجلة التأمينات االجتماعية، الـسنة األولـى،        -اإلرهاق من العمل إصابة عمل    
  . م١٩٨٣، أبريل العدد األول

 – طبيعتهـا    –مـدلولها   (د حسنين إبراهيم صالح عبيد، مفترضات الجريمة ا       .أ - ٥
  . م١٩٨١مجله القانون واالقتصاد، العددان الثالث والرابع، طبعة ) ذاتيتها

السيد محمود السيد غانم، نشأة وتطور التأمينات االجتماعية في مصر، مؤتمر           . أ - ٦
 مركز صالح كامـل     -ع والمأمول، جامعة األزهر   التأمينات االجتماعية بين الواق   

  .م٢٠٠٢/أكتوبر ١٥-١٣لالقتصاد اإلسالمي، الفترة من 
، مجلة العلوم القانونيـة     )دراسة مقارنة (كامل الحلواني تأمين إصابات العمل      . د - ٧

، يناير  األولواالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،السنة العاشرة، العدد         
  .م١٩٦٨

عيد رشدي، التزام صاحب العمل بتعويض العامل عـن إصـابات           محمد الس . د - ٨
 جامعة الكويـت، الـسنة      -العمل وأمراض المهنة، مجلة المحامي، كلية الحقوق      

  . م١٩٩٥التاسعة عشر، يناير 
التأمينـات االجتماعيـة بـين المفهـوم        ،   بن صالح الصالح   أحمدد محمد بن    .أ - ٩

  المملكة العربيـة الـسعودية     ية على  دراسة تطبيق  -والمخاطر والتطور واآلثار  
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مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، جامعة األزهر، مركز صالح          
  .م٢٠٠٢/ أكتوبر ١٥-١٣عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، الفترة من

  أمين إصابات العمل لحـوادث الطريـق      د محمد لبيب شنب، مدى تغطية ت      .أ -١٠
، كلية الحقوق، جامعة عـين شـمس، الـسنة          مجلة العلوم القانونية واالقتصادية   

  .م١٩٦٩يوليو، الحادية عشر، العدد الثاني
، االتجاهات الحديثة في التفرقة بين حـوادث العمـل          -------------- -١١

جامعـة   واألمراض المهنية، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحقـوق،        
 .م١٩٦٧يناير سنة ، السنة التاسعة، العدد األول، عين شمس

ضمان أخطار المهنة، فـي القـانون   (محمود جمال الدين زكي، بحث في    د  .أ -١٢
 القتصاد، العـدادان األول والثـاني     ، مجلة القانون وا   )المصري، دراسة مقارنة  
  .م ١٩٥٥مارس ويونيه ، السنة الخامسة والعشرون

 األول االجتماعيـة، الجـزء      التأميناتالصبور، الوجيز في نظام       فتحي عبد  -١٣
ــدم  ــىبحــث مق ــد إل ــة اإلدارة معه ــة العربي ــاض، المملك ــة بالري  العام

  .هـ١٤١٧/م١٩٩٦السعودية
 م، والعدد ٢٠٠١ لعام األول   العدد،  مجلة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين      -١٤

م، والعـدد الرابـع لعـام       ٢٠٠٣ لعـام  الثالـث    والعـدد ،  م٢٠٠٢ لعامالثاني  
  .م٢٠٠٤/٢٠٠٥

ç@Hpbí‰ë†Ûa@Z@ @
 المحكمة الدسـتورية العليـا فـي الـدعوى الدسـتورية مـن              موسوعة مبادئ  - ١

 .م١٩٩٥ هبه، طبعة أحمدم، للمستشار ١٩٩٥م حتى يوليو ١٩٨٧يوليو

طبعة مـايو    محمد ماهر أبو العينين،   . د،  وجيز أحكام المحكمة الدستورية العليا     - ٢
  .م١٩٩٩

ـ           - ٣ ل والتأمينـات   مجموعة عصمت الهواري، قضاء النقض فـي منازعـات العم
 .يةاالجتماع
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 المدونة الذهبية للقواعد التي قررتها محكمة النقض المصرية، اإلصدار المـدني            - ٤
 .لألستاذ عبد المنعم حسن، إصدار مركز حسن للدراسات القانونية 

الجزء ، محكمة النقض، المستشار عبد المنعم الشربيني  الموسوعة الشاملة ألحكام - ٥
 . ١٠٧٦ص ، م١٩٨٢ى ديسمبرمن أكتوبر حت السنة الثالثة والثالثون، الثالث،

  الجـزء الثـاني  ، ) مجلـس الدولـة  – قـضاء  – فقه -تشريع( المدونة العمالية    - ٦
  .م١٩٥٨الطبعة االولى، حسن الفكهاني.أ

ë@Hpa‰aŠÔÛaë@|öaìÜÛaë@´ãaìÔÛaZ@ @
üëc@@Z‰ì’ä½aë@pa‰aŠÔÛaë@´ãaìÔÛaòîiŠÈÛa@Š–ß@òí‰ìèà @ò•b¨a@paZ@ @
 والمنشور في الجريـدة     ،م١٩٧١ عام   دستور جمهورية مصر العربية الصادر     - ١

 .م١٩٧١سبتمبر  ١٢وتاريخ ) أ(مكرر ) ٣٦(الرسمية بعددها رقم 

، والمنشور فـي الوقـائع      )م١٩٤٨ لسنة   ١٣١(القانون المدني المصري رقم      - ٢
 .م١٩٤٨ يوليه ٢٩وتاريخ " غير اعتيادي" مكرر أ ١٠٨المصرية بعددها رقم 

والمنـشور فـي    ،  م١٩٨٠ لـسنة    ١١٢مين االجتماعي الشامل رقم     أقانون الت  - ٣
  .م١٩٨٠ يونيه ٥ وتاريخ) ٢٣( الجريدة الرسمية بعددها رقم

بالوقـائع  ، والمنشور م١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمين االجتماعي المصري رقم   - ٤
 ا تطبيقه اعتبـار   أ وبد ،م٢٨/٨/١٩٧٥وتاريخ  ) تابع (٣٥المصرية بعددها رقم    

 .م٢٠٠٩م، وتعديالته حتى ١/٩/١٩٧٥ من

والمنشور في الجريدة الرسمية بعـددها رقـم        ) م١٢/٢٠٠٣(ن العمل رقم    قانو - ٥
  .م٢٠٠٣ ابريل٧وتاريخ ) مكرر( ١٤

الجريدة الرسـمية بعـددها      م، والمنشور في  ١٩٩٦ لسنة   ١٢قانون الطفل رقم     - ٦
  .م١٩٩٦ مارس٢٨وتاريخ ) تابع(١٣رقم 

ون بشأن القواعـد المنفـذة لقـان      ،  م٢٠٠٧ لسنة   ٥٥٤وزير المالية رقم    قرار   - ٧
والمنشور في الوقـائع    ،  )م٧٩/١٩٧٥(التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم      

  .م٢٠٠٧ سبتمبر ٥وتاريخ ) تابع (٢٠٤المصرية بعددها رقم 
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قـرار  م بشأن تعديل بعض أحكام ال     ٢٠٠٩لسنة  ) ٥١٧( قرار وزير المالية رقم    - ٨
 رقم  والمنشور في الوقائع المصرية بعددها    ،  م٢٠٠٧لسنة) ٥٥٤( الوزاري رقم 

 . م ٢٠٠٩ أغسطس ٢٤وتاريخ ) أ( تابع ١٩٧

 والمنشور في الوقائع المـصرية      ،م  ١٩٨٧ لسنة   ٢٣قرار وزير الصحة رقم      - ٩
  .م١٩٨٧  مارس ١٦ وتاريخ ٦٤بعددها رقم 

ر بالوقـائع المـصرية     ونشالم و ،م١٩٧٦ لسنة   ١٤١قرار وزير الصحة رقم      -١٠
  .م١٨/٥/١٩٧٦ في ١١٥بالعدد رقم 

 والمنشور في الوقائع المـصرية      ،م١٩٧٦ لسنة   ١٤٠قرار وزير الصحة رقم      -١١
  .م١٩٧٦ /١٨/٥ وتاريخ) ١١٥(بعددها رقم

 والمنشور في الوقائع المـصرية      ،م١٩٧٦ لسنة   ١٤١قرار وزير الصحة رقم      -١٢
 . م١٨/٥/١٩٧٦ وتاريخ ١١٥بعددها رقم 

م، والمنشور في الوقـائع المـصرية       ١٩٨٧ لسنة   ٢٣قرار وزير الصحة رقم      -١٣
  .م١٦/٣/١٩٨٣وتاريخ ) ٦٤(بعددها رقم 

فـي شـأن   ، م١٩٨٢ لسنة ٢٥للقوى العاملة والتدريب رقم  قرار وزير الدولة -١٤
والمنشور في الوقائع المـصرية بعـددها   ، العمل لألجنبي شروط الترخيص في

  .م١٩٨٢/فبراير/١٣وتاريخ) تابع(٣٦رقم 
ر والمنشو ،م١٩٨٨ لسنة ٤٣ رقم  للقوى العاملة والتدريب وزير الدولة قرار -١٥

  .م ١٩٨٨ مارس ٢١ وتاريخ ٦٩في الوقائع المصرية بعددها رقم 
 ٢٦/٧/٢٠٠٤م، والصادر فـي     ٢٠٠٤ لسنة) ٢( منشور وزارة التأمينات رقم    -١٦

  مـن قـانون التـأمين االجتمـاعي رقـم          )١٥٠(بشأن قواعد تطبيق المـادة      
 ).م٧٩/١٩٧٥(

بة العمـل   م بشأن الجمع بين معاش إصا     ٢٠٠٧ لسنة   ١منشور وزارة التأمينات رقم      -١٧
ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصى وفقاً ألحكام القـانون رقـم              

وتاريخ ) مكرر( ٥١م، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم        ٢٠٠٦ لسنة   ١٥٣
  .م بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي٢٣/١٢/٢٠٠٦
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شأن المعاملة التأمينيـة لـشركات      م، ب ١٩٧٧لسنة  ) ١(منشور وزارة التأمينات رقم      -١٨
 .قطاع األعمال العام التي يتم تحويل ملكيتها كلًيا أو جزئًيا إلى القطاع الخاص

bîãbq@Z¨a@áîßbÈnÛaë@pa‰aŠÔÛaë@òàÄãþaòí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½bi@ò•bZ@ @
النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية والصادر بموجب المرسـوم            - ١

والمنشور في جريـدة أم القـرى       ،  هـ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ   ٩٠/ م أ الملكي رق 
  .م١٩٩٢/مارس/ ٦هـ الموافق ١٤١٢/ ٢/٩وتاريخ ) ٣٣٩٧(بعددها رقم 

وتاريخ ) ٣٣/م(نظام التأمينات االجتماعية الحالي بمقتضى المرسوم الملكي رقم          - ٢
  .م٣٠/١١/٢٠٠٠هـ الموافق٣/٩/١٤٢١

وتـاريخ  ) ٥١/م(وم الملكي رقـم     نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرس      - ٣
م، والمنشور في جريدة أم القرى بعددها       ٢٧/٩/٢٠٠٥هـ الموافق   ٢٣/٨/١٤٢٦

  .م٢٠٠٥/أكتوبر/ ٢٨هـ الموافق٢٥/٩/١٤٢٦وتاريخ) ٤٠٦٨(رقم 
 وتـاريخ   ٤١/نظام التقاعد المدني الصادر بموجب المرسـوم الملكـي رقـم م            - ٤

  .م٢٨/٨/١٩٧٣، الموافق هـ٢٩/٧/١٣٩٣
  وتـاريخ  ٢٤/د العسكري الصادر بموجب المرسوم الملكـي رقـم م         نظام التقاع  - ٥

  . م١٧/٤/١٩٧٥، الموافق هـ٥/٤/١٣٩٥
ـ ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  ) ٦/م(نظام الشركات بموجب المرسوم الملكي رقم        - ٦ ، هـ

  .م٢١/٧/١٩٦٥الموافق 
 و تـاريخ    ١/المرسـوم الملكـي رقـم م      نظام االستثمار األجنبـي بموجـب        - ٧

  .م١٠/٤/٢٠٠٠، الموافق هـ٥/١/١٤٢١
اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات االجتماعية، والصادرة بموجـب قـرار وزيـر             - ٨

ـ ٢٥/١٠/١٤٢١تأمينـات وتـاريخ     /١٢٨العمل والشئون االجتماعية رقم       هـ
) ٣٨٣٣(رى بعـددها رقـم       والمنشور في جريدة أم الق     م،٢١/١/٢٠٠١الموافق  
ئحة التسجيل  ال( وتشتمل على ،  م٣/٣/٢٠٠١هـ، الموافق ٧/١٢/١٤٢١وتاريخ  

الئحة تعويضات فرع المعاشات، الئحة تعويضات فرع األخطار        ،  واالشتراكات
  ). الئحة اللجان الطبية، المهنية
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 الموافـق   هــ، ٧/٣/١٤٣٠وتـاريخ   ) تأمينـات /١٦٠(قرار وزير العمل رقم    - ٩
  ).جدول نسب العجز(  والمتضمنم،٤/٣/٢٠٠٩
ـ ٤/٢/١٤٢٢وتـاريخ   ) ١(التعميم الفني رقم     -١٠  م٢٨/٤/٢٠٠١  الموافـق  هـ

الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشأن تحديد مفهـوم حـادث            
  . من النظام) ٢٧(الطريق المشمول بالحماية التأمينية في ضوء نص المادة 

خطاب تعميمي مدير عام الحقوق التأمينيـة بالمؤسـسة العامـة للتأمينـات              -١١
  .م٢٧/٤/٢٠٠٦لموافق  اهـ٢٨/٣/١٤٢٧م وتاريخ ٦٠٠٨٦/٦االجتماعية رقم 

brÛbq@ZòîÛë†Ûa@pa†èÈ½aë@Õîqaì½a@LòîiŠÈÛaë@òîÛë†Ûa@ÝàÈÛa@àÄäß@åÇ@ñ‰…b–Ûa@pbîÓbÐmüaëZ@ @
 الصادر والموقع في مدينة سـان فرانسيـسكو بتـاريخ           –ميثاق األمم المتحدة     - ١

   .م١٩٤٥/ يونيه/٢٦
  .م١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  - ٢
 . م١٩٦٦لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام العهد الدولي الخاص با - ٣

 ٩٠اتفاقية (حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم   لاالتفاقية الدولية    - ٤
  ). م١٩٩٠لسنة 

بـشأن التعـويض عـن حـوادث العمـل          ) م١٢/١٩٢١(االتفاقية الدولية رقم     - ٥
  .)الزراعة(
  .ويض عن حوادث العملبشأن التع) م١٧/١٩٢٥(االتفاقية الدولية رقم  - ٦
  .بشأن األمراض المهنية) م١٨/١٩٢٥(االتفاقية الدولية رقم  - ٧
 بشأن المساواة في المعاملة بـين     )  مراجعة –م  ١٩/١٩٢٥(االتفاقية الدولية رقم     - ٨

  .الوطنيين واألجانب فيما يتعلق بالتعويض على حوادث العمل
  .األمراض المهنيةبشأن تعويض العمال عن ) م٤٢/١٩٣٤(االتفاقية الدولية رقم  - ٩
بـشأن المعـايير الـدنيا للـضمانات        ) م١٠٢/١٩٥٢(االتفاقية الدولية رقم     -١٠

  .االجتماعي
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بشأن المـساواة فـي المعاملـة بـين         ) م١١٨/١٩٦٢(االتفاقية الدولية رقم     -١١
  .الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان االجتماعي

حالـة إصـابات    بشأن اإلعانات فـي     ) م١٢١/١٩٦٤(االتفاقية الدولية رقم     -١٢
  .العمل

بشأن إقامة نظام دولي للحفـاظ علـى        ) م١٥٧/١٩٨٢( االتفاقية الدولية رقم     -١٣
  .الحقوق في مجال الضمان االجتماعي

بـشأن المـستوى األدنـى للتأمينـات        ) م٣/١٩٧١(االتفاقية العربية رقـم      -١٤
  .االجتماعية

  ".معدلة"بشأن تنقل األيدي العاملة)م١٩٧٥ / ٤(االتفاقية العربية رقم  -١٥
  .بشأن السالمة والصحة المهنية) م٧/١٩٧٧(االتفاقية العربية رقم  -١٦
 بشأن حق العامل العربي في التأمينـات      ) م١٩٨١/ ١٤(االتفاقية العربية رقم     -١٧

  .االجتماعية عند تنقله للعمل في أحد األقطار العربية

‹@Hpaë†äÛaë@paŠ·û½aZ@ @
 صـالح  مركز -األزهر امعةج والمأمول، الواقع بين االجتماعية التأمينات مؤتمر - ١

    .م٢٠٠٢ أكتوبر ١٥ الى١٣ من الفترة اإلسالمي، لالقتصاد كامل

 من الفترة خالل القاهرة للعمالة، المصدرة العربية البلدان في الهجرة سياسات ندوة - ٢
 .م١٩٩٢ مايو ٤ إلى ٢
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bîãbq@Z@ÉuaŠ½aòîjäuþa@ @
1- Dupeyroux J.J., Sécurité sociale, Paris, Sirey, 10e éddition, 

2000. 
2- Dupeyroux J.J., Sécurité sociale, Paris, Sirey, 4e éddition, 

1983.  
3- Lefébvre F., Mémento pratique sociale, Paris, Dalloz, 2000. 
4- Louis MÉLENNEC et Jean JUTIARD, Traité de la 

reparation des accidents du travail, L.G.D.J., Paris, 1969. 
5- Lyon-Caen G., et Pélissier J., Droit du travail, Paris, Précis 

Dalloz, 16e éddition, 1992. 
6- Rodière P., Droit social de l'union européenne, Paris, 

L.G.D.J, 1998. 
7- Roger LATOURERIE, Le droit francais de la grève, Sirey, 

Paris, 1972. 
 

brÛbq@Z@ãüa@òØj‘@óÜÇ@ÉÓaìßoã 
1- http://www.legifrance.gouv.fr 
2- http://www.courdecassation.fr       

3- http://www.lexinter.net   
4- http://www.urssaf.fr   
5- http://www.travail-solidarite.gouv.fr   

6- http://www.ilo.org                      موقع منظمة العمل الدولية  :   

7- www.alolabor.org/nArabLabor/index.php   :موقع منظمة العمل العربية 
  موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

8- www.capmas.gov.eg     بجمهورية مصر العربية  :  
9- www.gosi.com.sa :  موقع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالمملكة العربية السعودية   
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  رســـالفه
  الصفحة  وعـــالموض

  ١  المقدمة
  ٨  نشأة وتطور تأمين إصابة العمل وأحكامه في مستويات العمل الدولية والعربية: فصل تمهيدي

  ٩  نشأة وتطور تأمين إصابة العمل : المبحث األول
   نشأة تأمين إصابة العمل: المطلب األول
  لعملاألساس القانوني لتأمين إصابة ا: المطلب الثاني

  لمسئولية مرحلة تطبيق القواعد العامة في : المرحلة األولى
 العمل مرحلة وضع التشريعات الخاصة بتأمين إصابة: المرحلة الثانية
  مرحلة تقرير نظام الضمان االجتماعي : المرحلة الثالثة

١٠  
١٢  
١٢  
١٧  
١٨  

  ٢١  والعربية أحكام تأمين إصابة العمل في مستويات العمل الدولية : المبحث الثاني
  تأمين إصابة العمل في مستويات العمل الدولية: المطلب األول

  المواثيق الصادرة عن األمم المتحدة: الفرع األول
  االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية: الفرع الثاني

٢٢  
٢٤  
٣٠  

  ٤٧  تأمين إصابة العمل في مستويات العمل العربية: المطلب الثاني
التطور التاريخي لتأمين إصابة العمل ومصادر تمويله و نطاق تطبيقـه فـي             : لالباب األو 

  التشريع المصري والنظام السعودي
٥٥  

ــصل األول ــأمين : الف ــة بت ــاعي الخاص ــأمين االجتم ــنظم الت ــاريخي ل ــور الت التط
  مملكة العربية السعوديةإصابة العمل في  جمهورية مصر العربية و ال

٥٦  

  التطور التاريخي لنظم تأمين إصابة العمل في مصر : المبحث األول
  التطور التاريخي لنظم تأمين إصابة العمل في السعودية: المبحث الثاني

٥٧  
٦١  

  ٦٤  مصادر تمويل تأمين إصابة العمل في التشريع المصري والنظام السعودي: الفصل الثاني
   مصادر التمويل في التشريع المصري:المبحث األول
  مصادر التمويل في النظام السعودي: المبحث الثاني

٦٥  
٧٠  

  ٧٢  نطاق تطبيق تأمين إصابة العمل في التشريع المصري والنظام السعودي: الفصل الثالث
  نطاق التطبيق من حيث األشخاص : المبحث األول
  نطاق التطبيق من حيث المخاطر: المبحث الثاني

٧٣  
١٠١  
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  نطاق التطبيق من حيث المكان: مبحث الثالثال
موقف المشرع المصري  والمنظم السعودي مـن إصـابة العامـل غيـر               -

  )لغير المسج( المشترك 

١٠٣  
١٠٦  

الحـادث بـالمعنى    (المهنيـة   المبادئ العامة لتأمين إصابة العمل واألمراض       : الباب الثاني 
  )الضيق، والحادث بالمعنى الواسع

١١٠  

  ١١١  األحكام العامة لحادث العمل وحادث الطريق : صل األولالف
  ١١٣  ماهية حادث العمل: المبحث األول

  المدلول القانوني لحادث العمل : المطلب األول
  ) عالقة الحادث بالعمل(الصفة المهنية للحادث : المطلب الثاني

  وقوع الحادث أثناء العمل : الفرع األول
  دث بسبب العملوقوع الحا: الفرع الثاني

  ماهية حادث الطريق: المبحث الثاني
  أساس الحماية القانونية لحادث الطريق : المطلب األول
  تحديد المقصود بحادث الطريق : المطلب الثاني

  مفهوم طريق العمل : الفرع األول
  المقصود بالطريق الطبيعي للعمل: الفرع الثاني

  عوارض الطريق: المطلب الثالث
   المقصود بعوارض الطريق :الفرع األول
  أثر الباعث على عوارض الطريق: الفرع الثاني

١١٤  
١٢٣  
١٢٤  
١٣٢  
١٣٤  
١٣٥  
١٣٧  
١٤٠  
١٤٣  
١٤٨  
١٤٩  
١٥٤  

  ١٥٦  األحكام العامة لألمراض المهنية واإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل: الفصل الثاني
  ماهية المرض المهني : المبحث األول

  تعريف المرض المهني ووسائل تحديده : ولالمطلب األ
  تعريف المرض المهني : الفرع األول
  وسائل تحديد المرض المهني: الفرع الثاني

  تغطية األمراض المهنية في التشريع المصري والنظام السعودي : المطلب الثاني
  المنطقة المكشوفة: المطلب الثالث

  

١٥٧  
١٥٨  
١٥٩  
١٦١  
١٦٧  
١٨٠  



 -٢٨٦-

  اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل: المبحث الثاني
شروط اعتبار اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهـاق مـن           : المطلب األول 

  العمل إصابة عمل 
إجراءات التحقق من توافر شروط اعتبار اإلرهاق أو        قواعد و : المطلب الثاني 

  اإلجهاد إصابة عمل
  ابة العملند وقوع إصاإلجراءات التي تُتبع ع:  المبحث الثالث

  احب العمل بأخطار الشرطة والهيئةالتزام ص: المطلب األول
  امل بإخطار صاحب العمل أو الشرطةالتزام الع: المطلب الثاني
   العمل بتقديم اإلسعافات األوليةالتزام صاحب: المطلب الثالث

  عقوبة عدم اإلخطار: لمطلب الرابعا
ديد نوع اإلصابة وكيفيـة االعتـراض       الجهة المختصة بتح  : المطلب الخامس 

  على قراراتها

١٨٢  
١٨٤  
  
١٩٠  
  
١٩٢  
١٩٣  
١٩٥  
١٩٧  
١٩٨  
٢٠١  

  ٢٠٤  التعويضات المستحقة: الباب الثالث
  ٢٠٥  التعويضات العينية والنقدية في التشريع المصري والنظام السعودي: الفصل األول

  صريالتعويضات العينية والنقدية في التشريع الم: المبحث األول
  التعويضات العينية: المطلب األول
  الحقوق المالية: المطلب الثاني

  تعويض األجر: الفرع األول
  تعويض اإلصابة: الفرع الثاني

  ينية والنقدية في النظام السعوديالتعويضات الع: المبحث الثاني
  التعويضات العينية: المطلب األول
  الحقوق المالية: المطلب الثاني

  ) تعويض األجر( بدل اليومي ال: لالفرع األو
  تعويض اإلصابة: الفرع الثاني

  
  
  
  

٢٠٦  
٢٠٨  
٢١٢  
٢١٣  
٢١٦  
٢٢٥  
٢٢٦  
٢٢٨  
٢٢٩  
٢٣٣  
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  ٢٣٩   األحكام العامة المتعلقة باستحقاق التعويض:الفصل الثاني
  كيفية تقدير نسبة العجز وتعديلها واآلثار المترتبة على التعديل: المبحث األول

تقدير نسبة العجز وتعديلها في التشريع المصري والنظام        كيفية  : المطلب األول 
  السعودي

  كيفية حساب نسب العجز: الفرع األول
تعديل نسبة العجز بناًء على إعـادة الفحـص الطبـي           : الفرع الثاني 

  وتأثيره على حقوق العامل
  إجراءات التحكيم الطبي : الثانيالمطلب 
  وق الماليةحاالت حرمان المصاب من الحق: المبحث الثاني

  مفهوم الخطأ العمدي: المطلب األول
    المقصود بسوء السلوك الفاحش المقصود أو العمل الجنائي: المطلب الثاني

  سوء السلوك الفاحش المقصود: الفرع األول
  المقصود بالعمل الجنائي :الفرع الثاني

األثر القانوني للخطأ العمـدي أو سـوء الـسلوك الفـاحش            : المطلب الثالث 
  صود أو العمل الجنائي المق

قواعد الجمع بين المعاش اإلصابي واألجر أو الحقوق األخرى الناشئة       : المبحث الثالث 
  عن قانون التأمينات االجتماعية

٢٤٠  
٢٤١  
  
٢٤١  
٢٤٣  
  
٢٤٧  
٢٥٠  
٢٥٢  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٧  
٢٥٩  
  
٢٦١  

  ٢٦٣   والتوصياتالخاتمة
  ٢٧١  المراجع
  ٢٨٤  الفهرس
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  )مستخلص الرسالة(
 هذه الدراسة نشأة تأمين إصابات العمـل وأساسـه القـانوني            استعرضت

 روأحكامه في مستويات العمل الدولية والعربيـة ، وأوضـحت الدراسـة التطـو             
التاريخي لتأمين إصابة العمل في جمهورية مصر العربيـة والمملكـة العربيـة             

  .يالسعودية ومصادر تمويله ونطاق تطبيقه  في التشريع المصري والنظام السعود
كما بينت الدراسة المبادئ العامة لتأمين إصابة العمل واألمراض المهنيـة،           
حيث أوضحت األحكام العامة لحادث العمل وحادث الطريق من حيـث الـشروط             
الواجب توافرها في الحادث لكي يمكن اعتباره حادث عمل وكذا ضرورة تـوافر             

ث أثناء تأدية العمل أو     الصفة المهنية في الحادث وهو ما يستلزم معه وقوع الحاد         
بسببه، كما أوضحت الدراسة أساس الحماية القانونية لحادث الطريق ، مع تحديـد             

  .مفهوم الطريق الطبيعي للعمل وماهية عوارض الطريق
وأشارت الدراسة إلى األحكام العامة لألمراض المهنية واإلصابة الناتجـة          

المرض المهنـي ووسـائل     عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل،  من حيث تعريف           
تحديده مع بيان الوسيلة التي يتبعهـا كـالً مـن المـشرع المـصري والمـنظم                 
السعودي،والشروط الواجب توافرها  لتغطية األمراض المهنية بالحماية التأمينيـة          
طبقاً للتشريعين محل الدراسة، كما تناولت الدراسة بيان الشروط الالزم توافرهـا            

ة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصـابة عمـل مـع             العتبار اإلصابة الناتج  
  .توضيح اإلجراءات الالزم اتخاذها للتحقق من توافر هذه الشروط

كما أوضحت هذه الدراسة التعويضات العينية المستحقة للعامـل المـصاب      
والمتمثلة في العالج والرعاية الطبيـة والخـدمات التأهيليـة وتقـديم األطـراف        

 حـسب   -لتعويضات النقدية المستحقة للمـصاب أو ورثتـه       الصناعية ، وكذلك ا   
 وذلك طبقاً ألحكام التشريع المصري والنظام السعودي، والتي تتمثل فـي            -الحال

تعويض األجر وتعويض اإلصابة  وهذا األخير قد يكون في شكل مبلغ من دفعـة               
  . واحده أو في شكل معاش حسب نسبة العجز المتخلف الناتج عن اإلصابة
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