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تمهٌد
-1
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-3
-4
-5

كان القانون رقم  64لسنة  1936أول قانون أصدره المشرع المصرى لتنظٌم التعوٌض عن إصابة
العمل  ،وقد أقام فٌه مسبولٌة صاحب العمل على أساس تحمل التبعة  ،فبنٌت فلسفة التشرٌع على أساس
أن حوادث العمل ٌمكن أن تقع نتٌجة ألخطار العملٌات اإلنتاجٌة دون أن ٌكون هناك خطأ من جانب
العامل أو صاحب العمل  ،على أنه من العدل أن ٌتحمل صاحب العمل الخسارة التى لحقت العامل ألنه
ٌتمتع بمكاسب المشروع وعلٌه أن ٌتحمل الخسابر وٌضمنها .
وبعد ذلك صدر القانون رقم  86لسنة  1942الذى ألزم فٌه المشرع صاحب العمل بالتأمٌن عن
مسبولٌته المدنٌة عن إصابات العمل لدى شركات التأمٌن.
وفى سنة  1950صدر القانون  89لسنة  1950لٌحل محل القانون رقم  64لسنة  ، 1936كما صدر
القانون رقم  117لسنة  1950الذي أضاؾ لمسبولٌة صاحب العمل عن إصابات العمل مسبولٌته عن
أمراض المهنة أٌضا .
وفى سنة  1958ألؽٌت هذه القوانٌن جمٌعها وحل محلها القانون رقم  202لسنة  1958الذى أصبح
ٌنظم مسبولٌة صاحب العمل عن حوادث العمل وأمراض المهنة والتأمٌن اإلجبارى عن هذه المسبولٌة .
لما كانت قواعد المسبولٌة المدنٌة برؼم تأسٌسها على فكرة تحمل التبعة  ،ومع تدعٌمها بالتأمٌن
اإلجبارى عنها ال تكفل للعامل الحماٌة التأمٌنٌة الكافٌة ذلك ألنها على األقل تلزمه برفع دعوى على
صاحب العمل أو على شركة التأمٌن وهو ما ال ٌتفق مع حاجة العامل إلى اإلعانة السرٌعة  ،لذلك كان
من الواجب جعل هذه المسبولٌة جماعٌة ٌتحملها جمٌع أصحاب األعمال لمصلحة جمٌع العمال من
خبلل نظام التأمٌن االجتماعى  ،وهو ما بدأه المشرع المصري فى قانون التأمٌنات االجتماعٌة الصادر
بالقانون رقم  92لسنة  ، 1959وتناوله بمزٌد من المزاٌا فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة الصادر
بالقانون رقم  63لسنة  ، 1964ومن بعده فى قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة
 ، 1975وأخٌرا ما تضمنه قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
.2019
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الفصل األول
مفهوم إصابة العمل
المبحث األول
المخاطر التً ٌغطٌها تأمٌن إصابات العمل
تنص المادة  1بند ( )15من قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات على أنه " :فً تطبٌق أحكام هذا
القانون ٌقصد بإصابة العمل اإلصابة بأحد األمراض المهنٌة المبٌنة بالجدول رقم ( )1المرافق لهذا القانون
جدول رقم  : 1أمراض المهنة
 ،أو اإلصابة نتٌجة حادث وقع أثناء تأدٌة العمل أو بسببه  ،وٌعتبر فً حكم ذلك كل حادث ٌقع للمؤمن علٌه
خبلل فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن ٌكون الذهاب أو اإلٌاب دون تخلؾ أو توقؾ أو
انحراؾ عن الطرٌق الطبٌعً  ،وتعتبر اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى
توافرت فٌها الشروط والقواعد التى تحددها البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون بالتنسٌق مع ربٌس مجلس ادارة
الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحً. ".
ومن هذا النص ٌبٌن أن النظام ٌغطى أربعة مخاطر :
 -1اإلصابة بأحد األمراض المهنٌة .
 -2اإلصابة نتٌجة حادث أثناء العمل أو بسببه .
 -3اإلصابة نتٌجة حادث ٌقع للعامل أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه .
 - 4اإلصابة نتٌجة اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل .
المبحث الثانً
المقصود بكل خطر
المطلب األول
أمراض المهنة
أوال  :المقصود باألمراض المهنٌة :
ٌقصد بأمراض المهنة تلك األمراض التً تصٌب العامل بسبب بٌبة العمل أو الظروؾ التى تحٌط
بأدابه نتٌجة تداول المواد المستعملة أو منتجاتها  ،وكذلك التعرض لها وإلشعاعاتها .
ثانٌا  :النظم واألسالٌب التً تتبع فى مجال تحدٌد أمراض المهنة :
 -1أسلوب الجدول المغلق :
تحدد فٌه األمراض المهنٌة على سبٌل الحصر  ،وترتٌبا على ذلك فإنه ٌتعٌن إلعتبار المرض
مرضا مهنٌا أن ٌرد فً الجدول الذى ٌلحق عادة بالقانون  .وإذا ظهر مرض جدٌد نتٌجة للتطور
الصناعى فٌتعٌن إلعتباره من بٌن األمراض المهنٌة أن ٌصدر قانون بإضافته .
 -2أسلوب الجدول المفتوح :
تحدد فٌه األمراض على سبٌل الحصر مع السماح بإضافة أمراض مهنٌة جدٌدة بإجراءات سهلة
مبسطة تسمح بإضافة األمراض التً تكتشؾ نتٌجة التطور فً طب الصناعات  ،ونتٌجة
إستخدام مواد صناعٌة جدٌدة لها خطورتها على الصحة .
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 -3أسلوب التغطٌة المفتوحة :
ٌتضمن التشرٌع فً هذا األسلوب تعرٌفا عاما لمرض المهنة  ،وٌترك تحدٌد المرض المهنى إلى
اللجنة الطبٌة المختصة التً ٌتعٌن علٌها تشخٌص المرض فً حدود التعرٌؾ الذي ٌتضمنه
التشرٌع  ،مع إقامة السببٌة بٌن المرض والعمل الذي ٌقوم به العامل  .وٌتمٌز هذا األسلوب
بالمرونة الكاملة  ،إال أنه تعترضه صعوبة فى التطبٌق إذا لم ٌكن أعضاء اللجان الطبٌة على
مستوى عال من الخبرة .
 -4األسلوب المزدوج :
ٌكون هناك جدول ألمراض المهنة مرفق بالقانون  ،وتكون هناك لجنة طبٌة لها صبلحٌات تحدٌد
المرض المهنى الذى لم ٌرد بالجدول مع اإللتزام بالتعرٌؾ الذى ٌرد بالقانون للمرض المهنى .
ثالثا  :األمراض المهنٌىة فى قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
: 2019
ٌ -1أخذ المشرع فى قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
 2019بأسلوب الجدول المفتوح  ،حٌث ألحق بهذا القانون جدوال متضمنا بٌانا تفصٌلٌا لما ٌعتبر
من أمراض المهنة
(الجدول رقم  : 1أمراض المهنة)
 ،وكذا بٌانا لؤلعمال التى ٌنشأ عنها كل مرض من هذه األمراض .
:
ٌ -2تضمن الجدول المشار إلٌه
 – 01األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض لعوامل ناتجة عن النشاط المهنى:
 – 0101عوامل كٌمٌابٌة.
 – 0102عوامل فٌزٌابٌة.
 – 0103عوامل حٌوٌة.
 - 02األمراض المهنٌة تبعا ً لوظائف وأجهزة الجسم:
 – 0201األمراض المهنٌة فى الجهاز التنفسى.
 – 0202األمراض المهنٌة فً الجلد واألؼشٌة المخاطٌة.
 – 0203اإلعتبلالت العضلٌة العظمٌة الناتجة عن التعرض المهنى.
 – 0204اإلضطرابات النفسٌة السلوكٌة الناتجة عن التعرض المهنى.
 – 0205أمراض مهنٌة أخرى.
 - 3حددت األمراض المهنٌة على أساس دراسة علمٌة لؤلمراض التً ٌتعرض لها العمال بإختبلؾ
نوع العمل الذى ٌؤدونه  ،وفى الوقت ذاته سمح القانون ( مادة  )68لربٌس الهٌبة بقرار ٌصدره
بناء على إقتراح مجلس االدارة إضافة حاالت جدٌدة للجدول سواء بالنسبة لبٌان األمراض أو
لبٌان األعمال المسببة لؤلمراض .
ورعاٌة للوقابع السابقة على صدور القرار  ،فقد نص القانون على سرٌانه فً شأنها  ،بمراعاة
أن ٌكون صرؾ الحقوق المالٌة إعتبارا من تارٌخ صدوره سواء فى ذلك المزاٌا العٌنٌة والعبلج
والرعاٌة الطبٌة ونفقات اإلنتقال لجهة العبلج أو المزاٌا النقدٌة .
ٌ -4شترط إلعتبار المرض من األمراض المهنٌة أن ٌكون من األمراض الواردة بالجدول وأن تكون
مهنة العامل المسببة للمرض من األعمال الواردة بالجدول قرٌن المرض  ..والبد من اجتماع
الشرطٌن معا ً  .فلو تحقق شرط وتخلؾ اآلخر ال ٌعد المرض مهنٌا ً .
 -5إذا كان العامل قد ترك العمل أو المهنة التً نشأ عنها المرض فإن قانون التأمٌنات االجتماعٌة
والمعاشات ٌكفل له جمٌع الحقوق المقررة ألمراض المهنة عندما تظهر علٌه أعراض مرض
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مهنى ٌرتبط بهذا العمل خبلل سنة مٌبلدٌة من تارٌخ إنتهاء الخدمة سواء كان خبلل هذه السنة
ببل عمل أو كان قد التحق بعمل فى صناعة ال ٌنشأ عنها ذلك المرض .
وٌستمر هذا االلتزام بالنسبة لؤلمراض التى ال تظهر أعراضها إال بعد انقضاء المدة المشار إلٌها
والتى تحددها البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون بعد أخذ رأى الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
المطلب الثانً
حوادث العمل
لتوافر هذا الخطر  ،وبالتالى إ متداد الحماٌة التً ٌكفلها النظام عند تحققه ٌ ،تعٌن أن ٌكون هناك حادث وأن
تكون هناك عبلقة بٌن هذا الحادث والعمل .
 -1مفهوم الحادث :
لم ٌحدد المشرع المقصود بالحادث  ،ولذلك فإن األمر فى هذا الشأن متروك إلجتهاد الفقه والقضاء .
ومن المستقر علٌه تعرٌؾ الحادث بأنه كل ما ٌمس جسم اإلنسان وٌتحقق منه ضرر وٌكون ذو أصل
خارجى وٌتسم بالمفاجأة  ،وذل على التفصٌل اآلتى :
أ -مساس الحادث بجسم اإلنسان :
سواء كان هذا المساس خارجٌا أم داخلٌا  ،عمٌقا أم سطحٌا  ،ظاهرا أم خفٌا  ،عضوٌا أو نفسٌا ،
وٌشمل ذلك الجروح والكسور واإلضطرابات العصبٌة والنفسٌة .
وال ٌعتبر حادثا ما ٌصٌب العامل فً ماله أو سمعته أو شرفه  ،وال ٌعوض عنها العامل على أساس
حوادث العمل بقانون التأمٌن االجتماعى  ،بل على أساس القواعد العامة فى المسبولٌة المدنٌة .
ب -أن تكون اإلصابة نتٌجة قوة خارجٌة :
ومؤدى ذلك أن ٌكون السبب المباشر للحادث الذي إنتهى إلى اإلصابة ناتج عن مؤثرات خارجٌة
عن جسم اإلنسان ولٌس من داخله  .وهذا الشرط ٌقصد به التفرقة بٌن الحادث والمرض  ،وال
ٌشترط فى القوة الخارجٌة أن تكون مادٌة  ،بل ٌمكن أن تكون معنوٌة أٌضا .
جٌ -جب أن ٌكون الحادث مفاجئا :
ٌجب أن ٌكون الفعل الذى تسبب فً وقوع الحادث قد حدث فجأة  ،أى فى وقت محدد ال ٌفصل بٌن
بداٌته ونهاٌته أى فاصل زمنى  .وهذا الشرط هو معٌار التفرقة بٌن الحادث ومرض المهنة ،
فالضرر ذاته قد ٌعتبر حادثا أو مرضا تبعا لطول أو قصر الوقت الذى استؽرقه وقوع الفعل الذى
تسبب فٌه .
وباإلضافة لهذا المعٌار فإن هناك فروقا طبٌعٌة بٌن حوادث العمل وأمراض المهنة ٌلجأ إلٌها أوال
للتفرقة بٌن هذٌن النوعٌن من مخاطر إصابات العمل  ،فكل ما ٌصٌب جسم اإلنسان من حروق أو
جروح أو كسور ٌصدق علٌه وصؾ حادث العمل وال ٌثور بشأنه أي جدل  .كذلك فإن بعض
اإلصابات التى تحدث عن أمراض معروؾ عنها فً الطب أنها تنشأ نتٌجة إلستمرار العمل فً
مهنة معٌنة أو عمل معٌن تدخل فً مفهوم مرض المهنة على أن هناك منطقة مشتركة بٌن حوادث
العمل وأمراض المهنة تتمٌز اإلصابات التً تقع فٌها أنها من الناحٌة الطبٌة تعتبر مرضا  ،وفى
الوقت ذاته لم ترد بجدول أمراض المهنة أو ورد ذكرها فً الجدول منسوبة إلى عمل آخر ؼٌر
العمل الذي ٌزاوله العامل الذي أصابه هذا المرض  .وهذه اإلصابات لو اعتبرت مرضا فبل ٌعوض
عنها العامل وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات  ،وال ٌكون له الرجوع بالتعوٌض عنها إال
على أساس القواعد العامة فً المسبولٌة التقصٌرٌة  .أما لو أعتبرت حادث عمل فإن ذلك ٌؤدى إلى
التعوٌض عنها وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات  ،ومعٌار السبب المفاجا الذي أخذ به
فً تحدٌد الحادث ٌحقق خدمة كبٌرة للعامل المصاب فى حاالت اإلصابات التً تسمى أمراضا فى
لؽة الطب  ،ولم ٌرد بشأنها ذكر فى جدول أمراض المهنة  ،ألنها لم تلحق العامل ببطء وعلى سبٌل
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التدرج بل لحقته بطرٌقة سرٌعة ومفاجبة  ،وبقدر التوسع فى تفسٌر هذا العنصر من عناصر
الحادث ٌمكن تؽطٌة المنطقة المشتركة المكشوفة بٌن حادث العمل وأمراض المهنة(. )1
 -2وقوع الحادث أثناء العمل أو بسببه :
ال ٌكفى أن ٌقع حادث للعامل لشموله بالرعاٌة التى ٌكفلها التأمٌن  ،وإنما ٌجب أن تكون هناك عبلقة
سببٌة بٌن الحادث وبٌن العمل  ،وذل على التفصٌل اآلتى :
أ -وقوع الحادث أثناء العمل :
ٌفترض المشرع وجود عبلقة السببٌة فى جمٌع الحاالت التى ٌقع فٌها الحادث أثناء تأدٌة العمل  ،فبل
ٌشترط فى هذه الحالة إثبات وجود العبلقة كما ال ٌجوز نفٌها .
وٌعتبر الحادث قد وقع أثناء العمل إذا كان قد وقع خبلل الساعات المحددة للعمل وأثناء تأدٌة العامل
لعمله  .وتمتد الحماٌة للعمل الذى ٌباشره فى ؼٌر الساعات المقررة مادام لمصلحة صاحب العمل .
وبالنسبة للحوادث التى تقع فى أوقات الراحة التى تتخلل ساعات العمل فإنها تعتبر واقعة أثناء العمل
طالما كان العامل خبللها ال ٌزال خاضعا إلشراؾ صاحب العمل فى اللحظة التى وقع فٌها الحادث.
ب -وقوع الحادث بسبب العمل :
عبلقة السببٌة فى هذه الحالة ؼٌر مفترضة بٌن الحادث والعمل  ،بل ٌتعٌن إثباتها عن طرٌق إثبات
أن العمل هو السبب فى وقوع الحادث  ،وال ٌكفى أن ٌكون الحادث قد وقع بمناسبة العمل .
المطلب الثالث
اإلصابة الناتجة عن
اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل
حاول االجتهاد تؽطٌة هذا الخطر فى ظل األنظمة التً حل محلها قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون
رقم  79لسنة  ، 1975ومن بعده قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة
 2019عن طرٌق التوسع فً تفسٌر عنصر المفاجأة فً الحادث  .وقد أثار هذا االجتهاد كثٌرا من الجدل
والمناقشة مما دعا المشرع فً القانونٌن المشار الٌهما إلى حسم الموضوع  ،فأضاؾ لتعرٌؾ اإلصابة نصا
ٌقضى باعتبار اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فٌها الشروط
والقواعد التى تحددها البلبحة التنفٌذٌة لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات بالتنسٌق مع ربٌس مجلس
ادارة الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحً.
وقد تضمنت الالئحةة التنفٌذٌةة للقةانون أنةه ٌشةترط العتبةار اإلصةابة الناتجةة عةن اإلجهةاد أو اإلرهةاق مةن
العمل إصابة عمل ما ٌاتى:
-1أال ٌكون المصاب قد بلػ سن الشٌخوخة.
(ذلك ألن األمراض الناتجة عن اإلجهاد واإلرهاق بعد هذه السن تعتبر من األمراض الطبٌعٌة لمرحلة
الشٌخوخة) .
ً
-2أن ٌكون اإلجهاد أو اإلرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى ٌفوق المجهود العادى للمؤمن علٌه سواء بٌذل
هذا المجهود فى وقت العمل األصلى أو فى ؼٌره.
-3أن ٌكون المجهوود اإلضوافى ناتجوا ً عون تكلٌوؾ الموؤمن علٌوه بإنجازعمول معوٌن فوً وقوت محودد ٌقول عون
الوقت البلزم عادة إلنجاز هذا العمل  ،أو تكلٌفه بإنجاز عمل معٌن فى وقت محدد باإلضافة إلى عمله
األصلً.
( )1د .سمٌر عبد السٌد تناؼو  ،التأمٌنات االجتماعٌة  ،اإلسكندرٌة

تأمٌن إصابات العمل فى قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات 81/10
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

محمد حامد الصٌاد – لٌلً محمد الوزٌرى
W : www.elsayyad.net

ٌناٌر 2022

مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة
المذكرة التاسعة عشرة بعد المائة

-4أن ٌكون هناك إرتباط مباشر بٌن حالة اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل والحالة المرضٌة.
-5أن تكون الفترة الزمنٌة لئلجهاد أو اإلرهاق كافٌة لوقوع الحالة المرضٌة.
-6أن تكون الحالة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق ذات مظاهر مرضٌة حادة.
-7أن ٌنتـج عن اإلجهاد أو اإلرهاق فى العمل إصابة المؤمن علٌه بأحد األمراض التالٌة:
أ -نزٌؾ المـخ أو إنسـداد شراٌٌن المخ متى ثبت ذلك بوجود عبلمات إكلٌنٌكٌة واضحة.
ب -اإلنسداد بالشراٌٌن التاجٌة للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
-8أال تكون الحالة المرضٌة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضٌةسابقة.
وٌراعى أن من ثبت إصابته بأى من مرضى اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل ال ٌتم تكلٌفه بأى أعمال إضافٌة
من جهة عمله  ،وال ٌقبل ملف إصابة جدٌدة ناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق.
المطلب الرابع
حوادث الطرٌق
ٌشترط إلستحقاق المؤمن علٌه الرعاٌة التً ٌكفلها نظام التأمٌن اإلجتماعى لحاالت حادث الطرٌق أن ٌقع
حادث للعامل وأن ٌكون ذلك فى الطرٌق الطبٌعى للذهاب إلى العمل أو العودة منه  ،وأال ٌكون العامل قد
تخلؾ أو توقؾ أو انحرؾ عن الطرٌق الطبٌعى  ،وذل على التفصٌل اآلتى :
 -1إصابة العامل فى حادث :
ٌرجع فى تعرٌؾ الحادث لما سبق بٌانه من مفهوم الحادث.
 -2وقوع الحادث فى طرٌق العمل:
لم ٌحدد المشرع طرٌق العمل إال بمعٌار زمنى فقط  ،فهو الطرٌق الذى ٌسلكه العامل خبلل فترة ذهابه
للعمل وعودته منه  .ولم ٌضع المشرع أى قٌد ٌتعلق بالمكان الذى ٌذهب إلٌه العامل بعد مؽادرته العمل
أو ٌأتى منه فى طرٌقه لعمله  ،وذلك طالما أن الحادث وقع خبلل الفترة الزمنٌة التى ٌكون فٌها العامل
متجها من مكان العمل أو إلٌه .
وٌبلحظ أن معٌار التفرقة بٌن حادث العمل وحادث الطرٌق أنه فى األول ٌقع الحادث أثناء فترة ٌخضع
فٌها العامل لسٌطرة رب العمل وإشرافه  ،وعلى ذلك فإن العمال الذٌن ال ٌكون لهم مكان عمل ثابت
كالمندوبٌن والطوافٌن ال ٌتصور بالنسبة لهم حادث طرٌق  ،بل ما ٌقع لهم من حوادث فً الطرٌق ٌعتبر
حوادث عمل .
 -3مفهوم الطرٌق الطبٌعً للعمل :
ٌبدأ طرٌق العمل عند ما ٌؽادر العامل المكان الذى ٌوجد به فى اتجاهه لعمله  ،وعندما ٌؽادر مكان
عمله فى إتجاهه إلى المكان الذى ٌقصده  ،فبمجرد أن ٌترك العامل باب الشقة التى كان ٌوجد بها فإنه
ٌعتبر فى طرٌق عمله .
وٌجب أن ٌكون الطرٌق الذى ٌسلكه العامل الطرٌق الطبٌعى  ،وٌقصد به الطرٌق الذى ٌسلكه الرجل
المعتاد لو وجد فى الظروؾ التى وجد فٌها العامل المصاب  ،أى ٌنبؽً األخذ فى تحدٌد فكرة الطرٌق
بمعٌار موضوعى ال بمعٌار شخصى .
 -4الوقت الطبٌعى للطرٌق :
ٌقصد بالوقت الطبٌعى للطرٌق الفترة الزمنٌة التى ٌذهب فٌها العامل عادة إلى عمله أو ٌعود فٌها من
هذا العمل  ،فإذا وقع الحادث فى ؼٌر هذا الوقت فإنه ال ٌعتبر حادث طرٌق  ،وتتحدد هذه الفترة بالوقت
الذى ٌستؽرقه الشخص العادى لقطع المسافة بٌن مكان العمل والمكان الذى ٌقصده العامل أو العكس ،
والوقت الطبٌعى للطرٌق هو الوقت الذي ٌكون قرٌبا من بدء ساعات العمل أو نهاٌتها  .وارتباط الوقت
الطبٌعى بمواعٌد العمل ٌقوم على أساس قرٌنة بسٌطة تقبل إثبات العكس سواء من جانب العامل أو
الهٌبة .
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ٌ -5جب أال ٌكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطرٌق الطبٌعى :
وٌقصد بالتوقؾ فً الطرٌق أن ٌتوقؾ العامل فً الطرٌق الطبٌعً ألي سبب من األسباب  ،وبالتخلؾ
أن ٌتوجه إلى مكان ال ٌقع على الطرٌق ذاته  ،وباالنحراؾ أن ٌترك الطرٌق الطبٌعً لٌسلك طرٌقا آخر
ال ٌمكن أن ٌوصؾ بحسب المعٌار الموضوعى بأنه طرٌقا طبٌعٌا للذهاب إلى العمل أو العودة منه .
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الفصل الثانً
اإلجراءات الواجب اتخاذها فً حالة وقوع اإلصابة
المبحث األول
فً حالة حوادث العمل  ،األمراض المهنٌة  ،إصابة الطرٌق
أوال
ٌ - 1لتزم المؤمن علٌه أو المشرؾ على العمل بإببلغ صاحب العمل فى القطاع الخاص أو مندوبه فوراً
بأى حادث ٌقع فى مكان العمل ٌكون سببا فى إصابة المؤمن علٌه مبدٌا الظروؾ التى وقع فٌها .
ٌ - 2لتزم صاحب العمل باخطار الهٌبة عن كل حالة إصابة تقع بٌن عماله فور وقوعها وذلك على النموذج
رقم ( )22المرفق .
تضمنت ارشادات النموذج رقم 22
إخطار وقوع إصابة عمل
-1
-2
-3
-4
-5

ٌعتمد النموذج من مكتب الهٌبة المختص.
ٌستوفى هذا النموذج لعمال الٌومٌة وٌذكر اســــم الراحة ( الجمعة – األحــد  -إلخ )
ٌحةةرر هةةذا النمةةوذج مةةن أصةةل وثةةالث صةةور ،األصوول ٌرسوول إلووى مكتووب الهٌبووة المخووتص ،
وصورة لقسم الشرطة وصورة لجهة العبلج وصورة تحفظ فى ملؾ المؤمن علٌه.
فووً حالووة امتنوواع صوواحب العموول عوون تقوودٌم نموووذج إخطووار اإلصووابة ٌ ،جوووز للمووؤمن علٌووه
المصاب أو ذوٌه  ،تقدٌم نموذج اإلخطار لمكتب الهٌبة المختص.
تحدد المستندات التً ترفق بالنموذج وف ًقا لما ٌلى:
أوالً :اإلصابة نتٌجة حادث:
أ -محضوور الشوورطة للحووادث – أو صووورة معتموودة ومختومووة بخوواتم شووعار الجمهورٌووة -
وذلك بالنسبه للعمال المنصوص علٌهم بالبنودٌن ( )2 ,1مون أوال مون المواده ( )2مون
قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات وذلك عن كل حادث ٌقع اثناء العمول أوبسوبب
العمل أو أثناء الذهاب أو العوودة مون العمول  ،وٌكتفوى بمحضور تحقٌوق إدارى ٌجورى
بمعرفووة السوولطة المختصووة لوودى صوواحب العموول فووً حالووة وقوووع الحووادث داخوول دابوورة
العموول وذلووك بالنسووبة للمووؤمن علووٌهم العوواملٌن بالجهوواز االدارى للدولووة والقطوواع العووام
وقطاع األعمال العام.
ً
ب -إخطار عن وقوع اإلصابة معتمد ومختوم موضحا به ظروؾ الحادث.
ج -إقرار من الوحودة اإلدارٌوة بوالطرٌق المعتواد للمصواب ومحول إقامتوه فوى حالوة إصوابة
العمل بالطرٌق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.
د -صورة معتمدة من قرار التكلٌؾ للمصاب فى حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورٌة
مصلحٌة خارج دابرة العمل.
ثانٌا ً :المستندات المطلوبة بالنسبة ألمراض المهنة :
أ -تقرٌر إداري معتمود مون مودٌر شوبون العواملٌن ومختووم ٌوضوح طبٌعوة عمول الموؤمن
علٌه ومودى تعرضوه لئلصوابة بأحود األموراض المهنٌوة الموضوحة بالجةدول رقةم ()1
بحكم طبٌعة عمله.
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ب -قورار لجنوة األموراض المهنٌوة بالهٌبوة المعنٌوة بالتوأمٌن الصوحى ٌفٌود ارتبواط الموورض
الموضح بالجدول بطبٌعة عملة الذى ٌؤدٌه .
ج -شووهادة معتموودة ومختومووة موون اللجووان الطبٌووة بالتووأمٌن الصووحى توضووح نسووبة العجووز
وتارٌخ ثبوته.
 – 3على صاحب العمل أن ٌوافى الهٌبة بمستندات هذه اإلصابة المبٌنة بالنموذج المشار إلٌه فور توافرها.
 – 4فى حالوة امتنواع صواحب العمول عون اإلخطوار باإلصوابة ٌجووز للمصواب أومون ٌنٌبوه أن ٌخطور الهٌبوة
باإلصابة وتارٌخها أومحضر الشرطة بالحادث  ،وعلى الهٌبة إتخاذ اإلجراءات البلزمة.
ٌ - 5لتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل المصاب إلى مكان العـبلج الذى تحدده له الهٌبة المعنٌة
بالتأمٌن الصحى  ،وٌسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة اإلخطار المشار إلٌه فى البند . 2
ٌ - 6لتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسبول الفعلى عن االدارة لدٌه بإببلغ الشرطة عن كل
حادث ٌقع ألحد عماله ٌعجزه عن العمل وذلك خبلل  48ساعة من تارٌخ تؽٌبه عن العمل وٌكون
ا لببلغ مشتمبل على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التً
نقل إلٌها المصاب لعبلجه.
ٌ -7لتزم صاحب العمل بالنسبة للعاملٌن بالجهاز االدارى للدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام (بما
فٌهم العاملٌن المؤقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بهذه الجهات) بإببلغ الشرطة عن كل حادث ٌقع لعماله
بالنسبة لحوادث الطرٌق.
ٌ - 8كتفى بمحضر تحقٌق إدارى ٌجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع
الحادث داخل دابرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن علٌهم العاملٌن بالجهاز االدارى للدولة والقطاع العام
وقطاع األعمال العام (بما فٌهم العاملٌن المؤقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بهذه الجهات).
ٌ – 9لتزم المؤمن علٌه بإببلغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطرٌق عندما
تسمح حالته بذلك ،لتحرٌرمذكرة أومحضر بالحادث وٌخطر صاحب العمل برقم المحضر وتارٌخه
للقٌام باإللتزامات المقررة علٌه.
 - 10فى جمٌع األحوال ٌتعٌن أن ٌتضمن محضر تحقٌق اإلصابة :
أ  -ظروؾ الحادث بالتفصٌل.
ب  -أقوال الشهود (إن وجدوا).
ً
ج  -بٌان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
د  -أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دابرة العمل.
ه  -أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
 – 11على الهٌبة إتخاذ ما تراه الزما ً لحصور صوور التحقٌقوات التوً تورد إلٌهوا ومراجعتهوا وإسوتٌفابها فوور
ورودها وإرسال ما ٌخص المصابٌن من العاملٌن بالجهواز اإلداري للدولوة أو الهٌبوات العاموة أوالقطواع
العا م أو قطاع األعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقٌقات الخاصة بالمصابٌن من العاملٌن
بالقطاع الخاص بملفات التأمٌن االجتماعى الخاصة بهم.
 -12تلتزم الهٌبة ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه واإلنتهاء إلوى قورار فوى هوذا الشوأن خوبلل
شهر من تارٌخ ورود إخطار اإلصابة مستوفٌا ً المستندات المبٌنة به.
ثانٌا
 - 1إذا ظهرت علوى الموؤمن علٌوه أعوراض مورض مهنوى خوبلل سونة مون توارٌخ إنتهواء خدمتوه مون العمول
المعرض فٌه لئلصابة بهذا المرض  ،فعلى صاحب العمل الوذى ٌعمول لدٌوه وقوت ظهوور المورض إتخوـاذ
اإلجراءات البلزمة لعبلجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى ٌكفلها هذا التأمٌن .
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وعلى المؤمن علٌه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة إلتخاذ تلك اإلجراءات إذا كان متعطبلً .
 - 2إذا إكتشووؾ الجهوواز الطبووى لصوواحب العموول أحوود األمووراض المهنٌووة المبٌنووة بالجةةدول رقةةم ( )1المرافووق
للقانون أو أمراض أخرى ناشبة عن النشاط الذى ٌزاوله صاحب العمل ؼٌر مدرجة بهذا الجدول  ،فعلوى
صاحب العمل أن ٌخطر كل من الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى والهٌبة بتقرٌر الجهاز الطبى المشار إلٌه
مبٌنا ً به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى ٌعمل بها العامل  ،وذلك لدراسة مدى إمكان تعدٌل جودول
أمراض المهنة المرافق للقانون.
 -3مع عدم االخبلل بالبنود  1و  2و  3و  4و  5من أوال ٌلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة
بالعبلج بحالة اإلصابة الناشبة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم ()24
المرافق.
تضمنت ارشادات النموذج رقم 24
إخطار وقوع إصابة عمل ناتجة عن اإلجهاد
ٌ -1رفق تقرٌر من صاحب العمل ٌبٌن ماٌلى:
بٌان طبٌعة عمل المصاب واختصاصاته وتارٌخ بدء مزاولته ومستوى أدابه.
أ-
ب -بٌان ما كلؾ به من عمل إضافى وطبٌعته والمدة المحددة ألدابه وما تم إنجازه فٌهوا وعموا
إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل األصلٌة أو اإلضافٌة وتدعم ذلك بالمستندات.
ٌ -2رفق الملؾ الطبى للمصاب من واقع ملؾ الخدمة وأجازاته المرضٌة.
 -3ترفق األبحاث والتقارٌر الطبٌة عن الحالة المرضٌة قبل اإلصابة مباشرة وفى الحاالت التى تقوم
بها الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحً بالعبلج تقدم البٌانات من الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
 - 4تقدرالهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى نسبة العجز المتخلفة عن اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق
فى العمل وفقا ً للجدول رقم ( )5المرفق بالبلبحة التنفٌذٌة.
ٌ - 5لتزم المؤمن علٌه المعار أو المنتدب أو الموفد فً مهمة عمل رسمٌة خارج الببلد أو الحاصل على
أجازة بدون أجر للعمل فى الخارج ٌ ،لتزم أو المستحقٌن عنه عند حدوث اإلصابة إخطار الهٌبة على
النموذج رقم ( )23مرفقا ً به المستندات المبٌنة به.
تضمن النموذج رقم 23
إخطار عن وقوع إصابة عمل خارج البالد
السٌد /مدٌر مكتب .....................................................................................
تحٌة طٌبة وبعد ،،،
ا
نحوووٌطكم عل ًموووا بوووأن السوووٌد .............................................. /سوووبق أن ألحوووق للعمووول بالخوووارج
بدولة.........................................
بسووووووووووووووووووبب( ....... ............................اجووووووووووووووووووازة  /إعووووووووووووووووووارة) والعاموووووووووووووووووول لوووووووووووووووووودى
 ،...........................................وقد حدث له حادث بالخارج (أثناء العمل  /بسبب العمل  -أثنواء
.20 / /
الذهاب للعمل أو اإلٌاب منه) ،بتارٌخ
وحٌث أن ذلك ٌعتبر إصابة عمل ،برجاء إتخاذ اإلجراءات البلزمة لصرؾ الحقوق التأمٌنٌة المستحقة.
مقــدمــــــه
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االسم:
الرقم التأمٌنً:
الرقم القومً:

................................................................................

العنوان:
رقم التلٌفون........................................... :
صفة مقدم اإلخطار...........................................:
02
/
/
تحرٌرً ا فً:

.......................................................................................................................

مرفقات:
 محضوور تحقٌووق عوون الحووادث (علووى أن ٌكووون محووررً ا بمعرفووة جهووة رسوومٌة باللؽووة العربٌووة أومترج ًمووا ترجمووة رسوومٌة إلووى هووذه اللؽووة  ،ومصوود ًقا علٌووه موون السووفارة أو القنصوولٌة المصوورٌة
ً
ومعتمدا من وزارة الخارجٌة).
 -6االصابة التً تقع خارج الجمهورٌة :
أ ٌ -عتد القانون باإلصابة التً وقعت للعامل سواء وقعت داخل أراضى الجمهورٌة أو خارجها طالما
.
كانت عبلقة العمل ما زالت قابمة بٌنه وبٌن صاحب العمل
ب – ال ٌنتفع المؤمن علٌه بأحكام العبلج والرعاٌه الطبٌه وتعوٌض األجر طووال مودة إعارتوه أو انتدابوه
خارج الببلد.
المبحث الثانً
فً حالة اإلصابة الناتجة عن
اإلجهاد أو اإلرهاق فى العمل
 -1تنشأ بالهٌبة لجنة تختص بالبت فى مدى توافر الشروط المنصوص علٌها فى المطلب الثالث (اإلصابة
الناتجة عن االجهاد أو االرهاق من العمل) من المبحث الثانى من الفصل األول ٌ ،صدر بتشكٌلها قرار
من ربٌس الهٌبة  ،وٌكون من بٌن أعضابها طبٌبٌن من الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
وٌحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وٌكون للجنة :
أ  -طلب أى مستندات أخرى بخبلؾ المشار إلٌها بالبند رقم ( )1ترى أنها الزمة لبحث الحالة.
ب  -اإلستعانة بمن تراه من التخصصات الطبٌة المختلفة إلبداء الرأى .
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الهٌبة مرة أسبوعٌا ً لمناظرة الحاالت.
ٌ - 2جوز ألصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنوة المشوار الٌهوا بالبنود رقوم ( )2بعودم تووافر
الشروط البلزمة إلعت بار اإلصابة الناتجة عن االجهواد أو االرهواق إصوابة عمول خوبلل ثبلثوٌن ٌوموا مون
تارٌخ اإلخطار به.
و تنشأ بالهٌبة لجنة لفحص هذه التظلمات ٌصدر بتشكٌلها قرار مون ربوٌس الهٌبوة  ،علوى أن ٌكوون مون
بٌن أعضابها طبٌب من الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
وٌحدد هذا القرار إجراءات ومواعٌد إنعقاد اللجنة والفصل فً التظلمات واإلخطار بها.
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المبحث الثالث
إلتزام صاحب العمل
بتقدٌم اإلسعافات األولٌة للمصاب ونقله إلى مكان العالج
 -1على صاحب العمل أن ٌقدم اإلسعافات األولٌة للمصاب ولو لم تمنعه االصابة من مباشرة عمله.
 -2على صاحب العمل أو المسبول الفعلً عن اإلدارة لدٌه إخطار الهٌبة على النموذج الذى تعده لهذا
الؽرض عن كل إصابة عمل تقع بٌن عماله فور وقوعها  ،وأن ٌسلم المصاب عند نقله لمكان العبلج أو
لمرافقه صورة من هذا اإلخطار.
المبحث الرابع
الكشف الطبً الدورى الكتشاف أمراض المهنة
 - 1تتولى الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى إجراء فحص طبوى إبتودابى عوام لكول مرشوح لعمول ٌعرضوه ألحود
األمراض المهنٌة المنصوص علٌها بالجدول رقم ( )1المرافوق للقوانون للتحقوق مون لٌاقتوه صوحٌا ً للقٌوام
بهذا العمل  ،وذلك قبل تسلمه العمل.
وٌراعى فً إجراء الفحص الطبى طبٌعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
 - 2مع عدم اإلخبلل بأحكام نظام التأمٌن الصحً الشامل الصادر بالقانون رقم ( )2لسنة  2018تلتزم
الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى بفحص المؤمن علٌهم المعرضٌن لئلصابة بأحد األمراض المشار إلٌها
دورٌا ً وتكون هى الجهة المسبولة عن تحدٌد أعداد المعرضٌن لئلصابة بأحد األمراض المهنٌة ،
وتحصل الهٌبة المذكورة على مقابل خدمة مقداره خمسون جنٌها عن كل مؤمن علٌه تقوم بفحصه
وٌتحمل صاحب العمل بقٌمة مقابل الخدمة وٌلتزم بسداده خبلل عشرة أٌام من تارٌخ مطالبتها به.
ٌ – 3كون الفحص الطبى الدورى فى األوقات الموضحة بالمرفق رقم ( 1أوقات الفحص الطبى الدورى)
 - 4للجهة الطبٌة القابمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مودة مون
الفترات الدورٌة المشار إلٌها فً الفقرة السابقة إذا وجد أن حالته الصحٌة تستدعى ذلك.
 - 5تثبت نتٌجة الفحص الطبى اإلبتدابى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصوة بوه وتسوجل النتوابج أموام
إسوم كوول عامول فووً السووجل المعود لهووذا الؽورض علووى أن ٌلتووزم صواحب العموول بتووفٌر البطاقووة والسووجل
المشار إلٌهما وفقا ً للنماذج التً تعد لهذاالؽرض.
ٌ -6جب مراعاة السرٌة التامة فٌما ٌتعلق بنتابج الفحص الطبى  .وال ٌجوز تداول هذه المعلومات إال بٌن
المختصٌن  ،وٌجوز إعطاء صورة من البٌانات للعامل بناء على طلب كتابى منه .
 – 7ما ٌراعى فً الفحص الطبى الدورى – مرفق رقم .2
ٌ -8لتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فً المكان الذى ٌحدد لذلك .كما ٌلتزم صاحب العمل بأجر
الفترات الزمنٌة التً تستؽرقها عملٌة الفحص الطبى الدورى  .كما ٌلتزم بتقدٌم كافة التسهٌبلت
والبٌانات التى تطلبها الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى فى المواعٌد التى تحددها .
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الفصل الثالث
المزاٌا التً ٌكفلها تأمٌن إصابات العمل
المبحث األول
المزاٌا العٌنٌة
ٌكفل القانون للمصاب باإلضافة لئلسعافات األولٌة التى ٌقدمها صاحب العمل عند اإلصابة حق العبلج
والرعاٌة الطبٌة وتوفٌر الخدمات التأمٌنٌة وتقدٌم األطراؾ واألجهزة الصناعٌة والتعوٌضٌة  ،كما ٌكفل له
مصارٌؾ إنتقاله إلى مكان العبلج  .وسنتناول فٌما ٌلى هذه األحكام بالتفصٌل :
المطلب األول
الرعاٌة الطبٌة

()1

 -1تختص الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى بعوبلج المصواب ورعاٌتوه طبٌوا ً  ،وٌجووز لهوا التصورٌح لصواحب
العمل بذلك وفقا ً للشروط واألوضاع التى ٌصدر بها قرار من ربٌس مجلس إدارة الهٌبة المعنٌوة بالتوأمٌن
الصحى باالتفاق مع ربٌس الهٌبة.
ٌ -2كون عبلج المصاب وفقا للبند  1فى جهات العبلج التى تحددها الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
 -3فى جمٌع األحوال تتولى الجهة المختصة بالعبلج مباشرة عبلج المصاب ورعاٌته طبٌا ً إلى أن ٌشوفى أو
ٌثبت عجزه.
ٌ -4جوز للمصاب العبلج فى درجة أعلى من الدرجوة التأمٌنٌوة علوى أن ٌتحمول فوروق التكوالٌؾ أو ٌتحملهوا
صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك.
 - 5للمصاب حق استرداد تكالٌؾ عبلجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصوحً ،إذا
كانت حالته المرضٌة طاربة ولها صفة االستعجال ،بما ال تحتمل معه تأخٌر تقدٌم الخدموة العبلجٌوة لوه،
على أن ٌقدم طلب االسترداد متً كانت حالته الصحٌة تسمح بذلك.
ٌ - 6قصد بالعبلج والرعاٌة الطبٌة مجموعة الخدمات الصحٌة التأمٌنٌة لكافة األمراض التوً تقودم للموؤمن
علٌهم داخل جمهورٌة مصر العربٌة ،سواء كانت خدمات تشخٌصٌة أو عبلجٌة أو تأهٌلٌة أو فحوصات
طبٌة أو معملٌة ،وللهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحً بنا ًء على عرض اللجان المختصة بهوا إضوافة خودمات
أخرى إلى الخدمات المشار إلٌها ،وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالً واإلكتواري.
وتقدم تل الخدمات من خالل:
أ  -طبٌب األسرة أو الممارس العام فى جهات العبلج المحددة.
ب  -االطباء المتخصصٌن بما فى ذلك ما ٌتعلق بطب وجراحة الفم واألسنان.
ج  -الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند اإلقتضاء.
د  -العووبلج واإلقامووة بالمستشووفى أو المركووز المتخصووص وإجووراء العملٌووات الجراحٌووة وانووواع العوووبلج
األخرى.
________________________________
( )1

قرار وزٌر الصحة رقم  140لسنة  1976فى شأن تحدٌد الحد األدنى لمستوٌات تقدٌم الخدمة الطبٌة التأمٌنٌة
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ه  -الفحص بالتصوٌر الطبى والفحوصات المعملٌة وؼٌرها من الفحوصات الطبٌة وما فً حكمها.
و – الخودمات التأهٌلٌوة والعوبلج الطبٌعوى واألجهوزة التعوٌضوٌة طبقوا للقووابم األساسوٌة التوى تصودر عوون
اللجان المتخصصة بالهٌبة.
ز  -تحرٌوور الوصووفات الطبٌووة وصوورؾ األدوٌووة و المسووتلزمات البلزمووة للعووبلج طبقووا للقوووابم األساسووٌة
والتكمٌلٌة التً تصدر عن اللجان الطبٌة المتخصصة بالهٌبة  ،وكذا عمل التقارٌر الطبٌة البلزمة.
ح  -الكشؾ الطبى االبتدابى والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لٌاقته الصحٌة والنفسٌة.
ط  -العوبلج بالخووارج لمون ٌسووتحٌل عبلجوه موون خوبلل الخوودمات المقدموة داخوول جمهورٌوة مصوور العربٌووة
وٌتوافر له عبلج بالخوارج بنواء علوى تقرٌور ٌصودر مون لجنوة مختصوة بهوذا الشوأن تشوكل بمعرفوة الهٌبوة
المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
 - 7تلتزم جهة العبلج بإخطار المصاب بإنتهاء العبلج  ،وبما ٌكون قد تخلؾ لدٌه من عجز ونسبته.
 - 8للمصاب أن ٌطلب إعادة النظر فً قرار جهة العبلج وفقا ألحكام التحكٌم الطبى  ،المبٌنة بالبند الثامن
(التحكٌم الطبً) من الفرع الثانى من المطلب الثانى من المبحث الثانى من هذا الفصل.
 - 9تلتزم جهة العبلج باإلخطار المشار الٌه بالبند  7لكل من صاحب العمل والهٌبة  ،مع بٌان أٌام التخلؾ
عن العبلج إن وجدت  ،وذلك وفقا ً للشروط واألوضواع التوً ٌصودر بهوا قورار مون ربوٌس مجلوس إدارة
الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى باالتفاق مع ربٌس الهٌبة.
ٌ - 10كون قرار جهة العبلج بمدة اإلجازة المرضٌة ملزما لصاحب العمل.
 - 11ال ٌحول إنتهاء خدمة المصاب ألى سبب دون إستمرار عبلجه من إصابته.
 - 12إذا إنتهت مدة اإلعارة أو اإلنتداب أو اإلجازة للعمل بالخوارج وكوان المصواب ال ٌوزال فوى حاجوة إلوى
عبلج ،فعلى صاحب العمل أن ٌحٌله إلى جهة العبلج المحددة له إلستكمال عبلجه.
المطلب الثانً
األطراف الصناعٌة واألجهزة التعوٌضٌة

()1

 -1تلتزم الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى بأن تصرؾ للمصاب األجهزة التعوٌضٌة إذا قرر الطبٌب أن
صرفها ٌساعد المصاب على قضاء حاجته وزٌادة قدرته اإلنتاجٌة فى العمل  .وتتحدد األجهزة
التعوٌضٌة واألطراؾ الصناعٌة التً تلتزم بها الهٌبة وفقا لآلتى:
أ -األجهزة التعوٌضٌة للعٌون – النظارات والعدسات .
ب -األجهزة التعوٌضٌة لؤلسنان – الطاقم الكامل والتركٌبات الجزبٌة .
ج -األجهزة التعوٌضٌة للجراحة وللعظام – األطراؾ السفلٌة والعلوٌة  ،أجهزة ساندة للعمود الفقري
واألطراؾ  ،أجهزة ساندة ( العكاكٌز والعصً بأنواعها  ،الكراسى المتحركة بأنواعها  ،األجهزة
الخاصة بتفلطح القدمٌن ) .
د -أجهزة الشلل لؤلطراؾ السفلى .
ه -األجهزة التعوٌضٌة لؤلذن .
و -الشعر المستعار بالنسبة للمؤمن علٌهن .
ٌ -2شترط لصرف هذه األجهزة ما ٌأتى:
أ -أن ٌكون الؽرض من الجهاز اإلستكمال الكلى للنقص العضوى الناتج عن اإلصابة .
ب -إستقرار حالة المصاب الصحٌة وعدم تعارض تركٌب الجهاز مع تلك الحالة  ،وعلى المصاب
صٌانة الجهاز والمحافظة علٌه .
ــــــــــــــــــــ

( )1قرار وزٌر الصحة رقم  141لسنة  1976فى شأن تحدٌد الحد األدنى لمستوٌات تقدٌم الخدمة الطبٌة التأمٌنٌة

تأمٌن إصابات العمل فى قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات 81/19
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

محمد حامد الصٌاد – لٌلً محمد الوزٌرى
W : www.elsayyad.net

ٌناٌر 2022

مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة
المذكرة التاسعة عشرة بعد المائة

 -3تلتزم الهٌئة بإستبدال الجهاز أو تعدٌله على نفقتها فى الحالتٌن اآلتٌتٌن :
أ -الحاالت التى ٌكون فٌها التلؾ نتٌجة لئلستعمال العادى .
ب -الحاالت التى ٌكون فٌها التلؾ نتٌجة ألسباب فنٌة خارجة عن إرادة المصاب .
المطلب الثالث
()1
التأهٌل
تلتزم الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً بمباشرة وتوفٌر الخدمات التأهٌلٌة الطبٌة للمصاب  .وٌقصد بالتأهٌل
تمكٌن المصاب من إستعادة القدرة الجسمانٌة  ،وٌجرى بناء على طلب الطبٌب وفى المراكز المعدة لذلك
بمستشفٌات ومعاهد التأهٌل .
المطلب الرابع
مصارٌف اإلنتقال
ٌ - 1لتزم صاحب العمل بمصارٌؾ نقل المصاب ألول مرة من مكان وقوع اإلصابة إلى جهة العبلج التى
تعٌنها له الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
 - 2تلتزم الجهة المختصة بصرف تعوٌض األجر بمصارٌف إنتقةال المصةاب مةن محةل اإلقامةة إلةى مكةان
العالج وبالعكس وفقا ً للقواعد اآلتٌة:
أ ٌ -ستحق المصاب مصارٌؾ اإلنتقال بالوسابل الخاصة من محل اإلقاموة إلوى مكوان العوبلج وبوالعكس
داخل أو خارج البلد الذي ٌقٌم به إذا قرر الطبٌب المعالج على بطاقة التردد للعبلج أو فً اإلخطار
بإنتهاء العبلج أن حالة المصاب ال تسمح باستعمال وسابل اإلنتقال العامة.
ب ٌ -ستحق المصاب مصارٌؾ اإلنتقال بالوسابل ا من محل اإلقاموة إلوى مكوان العوبلج وبوالعكس إذالوم
ٌقرر الطبٌب المعالج أن حالة المصاب تتطلوب إسوتعمال وسوٌلة إنتقوال خاصوة وكوان مكوان العوبلج
ٌقع خارج البلد الذي ٌقٌم فٌه المصاب  ،أما إذا كان ٌقع داخله فبل ٌستحق مصارٌؾ إنتقال.
 - 3إذا كان مكان العبلج ٌقع خارج البلد الوذي ٌقوٌم بوه المصواب وكانوت حالتوه تسوتدعى التوردد علٌوه دون
العبلج الداخلى فإنه ٌحق للمصاب وفقا ً لما ً تقرره جهة العبلج أن ٌصرؾ مون الجهوة المختصوة بصورؾ
تعوٌض األجر مصارٌؾ انتقال بالدرجة الثانٌة للذهاب إلى مكان العبلج والعودة منه بعد انتهاء العبلج.
 -4فً حالة عبلج المصاب خارج الجمهورٌة وفقا ً للقواعد المقررة ٌكون السفر بالطابرة بالدرجة السٌاحٌة
وتكون نفقات اإلقامة خارج دور العبلج فً حدود ما تقرره البحة بدل السفر الحكومٌة وفقا ً لفبات أجر
اإلشتراك بالنسبة للمصاب.
ً
 - 5تتحمول الجهووة الملتزمووة بتعوووٌض األجوور بمصووارٌؾ اإلنتقووال واإلقامووة الخاصووة بووالمرافق وفقوا لؤلحكووام
المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبٌة أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق .
 -6تسرى القواعد السابقة فى الحاالت اآلتٌة عند إنتقال المصاب:
أ  -إلى مكان إجراء الفحوص الطبٌة أو المعملٌة إلعداد وتركٌب جهاز التعوٌض البلزم وكذلك إنتقاله
للتأهٌل على إستعمال الجهاز.
ب  -إلى جهة العبلج لتقدٌر درجة العجز المستدٌم المتخلؾ عن اإلصابة.
ج – الى اللجنة الطبٌة إلعادة الفحص الطبى.
ــــــــــــــــــــ
( )1

قرار وزٌر الصحة رقم  141لسنة .1976
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 – 7اذا انتهت خدمة المصاب ألي سبب قبل إنتهاء عبلجه تلتزم الجهوة التوً تقووم بصورؾ تعووٌض األجور
باإلستمرار فً صرؾ نفقات اإلنتقال المستحقة للمصاب.
 - 8فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرؾ تعوٌض األجر بنفقات تجهٌز الجثمان ونقله من
مكان العبلج داخل أو خارج الببلد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن ٌصرؾ إلٌهم مصارٌؾ
الجنازة.
 -9إذا أصٌب المؤمن علٌه المعار أو المنتدب خارج الببلد فبل ٌستحق نفقات اإلنتقال طوال مدة إعارته أو
إنتدابه بالخارج.
المطلب الخامس
حاالت إنتكاس اإلصابة ومضاعفاتها
األحكام السابق إٌضاحها فً شأن الرعاٌة الطبٌة ومصارٌؾ اإلنتقال بكل ما تشتمل علٌها من مزاٌا
وإلتزامات تسرى على حاالت إنتكاس اإلصابة وٌقصد باإلنتكاسة معاودة آالم اإلصابة بعد إتمام العبلج ،
كما تسرى أٌضا على حاالت مضاعفات اإلصابة  .وٌقصد بالمضاعفات إزدٌاد حالة اإلصابة سوءا أو
تطورها بما ٌؤدى إلى إصابة عضو آخر .
المبحث الثانً
المزاٌا النقدٌة
ٌكفل النظام للمؤمن علٌه فى حالة اإلصابة تعوٌضا عن أجره خبلل فترة عجزه المؤقت  ،كما ٌكفل له
معاشا فى حالة العجز الكلى المستدٌم أو العجز الجزبى الذي تبلػ نسبته  % 35فأكثر  .وإذا قلت النسبة عن
هذا القدر فٌؤدى له تعوٌض من دفعة واحدة  .وإذا أدت اإلصابة إلى وفاة المصاب صرؾ المستحقٌن معاش
شهرى  ،وذلك باإلضافة إلى حقوق الوفاة والعجز األخرى  ،وذل على التفصٌل اآلتى :
المطلب األول
تعوٌض األجر
 - 1إذا حالت اإلصابة بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر
خبلل فترة تخلفه عن عمله بسببها تعوٌضا ً عن أجره ٌعادل أجره المسدد عنه اإلشتراك
ٌ -2صرؾ هذا التعوٌض للمصاب فً مواعٌد صرؾ األجور بالنسبة لمن ٌتقاضون أجورهم بالشهر
وأسبوعٌا ً بالنسبة لؽٌرهم.
ٌ - 3قدر التعوٌض الٌومى على أساس األجر الشهرى المسدد عنه اإلشتراك مقسوما ً على ثبلثٌن.
 - 4فً جمٌع األحوال ٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم اإلصابة أٌا كان وقت وقوعها.
ٌ - 5ستحق المؤمن علٌه تعوٌض األجر اعتبواراً مون الٌووم التوالى لتوارٌخ وقووع اإلصوابة بشورط تقدموه إلوى
جهة العوبلج المختصوة إعتبواراً مون هوذا التوارٌخ فوإذا توأخر عون تقودٌم نفسوه لجهوة العوبلج جواز صورؾ
تعوٌض األجر عن األٌام التً عولج فٌها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى
الشهادات الطبٌة ومدة العبلج فً تلك الجهة.
ٌ - 6ستمر صرؾ هذا التعوٌض طوال مودة عجوز المصواب عون تأدٌوة العمول بسوبب اإلصوابة وحتوى ثبووت
عجزه المستدٌم أو وقوع وفاته أو بلوؼه سن الشٌخوخة.
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 - 7إذا إنتهت خدمة المصاب ألى سبب قبل إنتهاء عبلجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرؾ فوً صورؾ هوذا
التعوٌض حتى تحقق إحدى الوقابع المشار إلٌها بالبند  6السابق.
ٌ - 8تم صرؾ التعوٌض فً جمٌع حاالت إصابة العمل دون حاجة لورود نتٌجوة التحقٌوق بإسوتثناء حواالت
اإلصابة الناتجة عن حوادث الطرٌق فٌشترط لصرؾ التعوٌض ورود نتٌجة هذا التحقٌق.
ٌ - 9عتموود فووً صوورؾ التعوووٌض علووى اإلخطووار عوون وقوووع اإلصووابة والتقرٌوور الطبووى األولووى عوون حالووة
المصاب وبطاقة التردد التً ٌؤشر علٌها بما ٌفٌد إستبلم المؤمن علٌه لتعوٌض األجر.
ٌ - 10صرؾ تعوٌض األجر للمصاب فإذا تعذر علٌه اإلنتقال ٌتم الصرؾ لمن ٌوكله بموجب توكٌل ٌخول
له الحق فً الصرؾ ،كما ٌجوز أن ٌنتقل إلٌه مندوب الصرؾ لتسلٌمه هذا التعوٌض.
 - 11عند ورود اإلخطار بإنتهاء العبلج من جهة العبلج ٌوتم مراجعوة موا ورد بوه علوى مودد إنقطواع العامول
عن العمل وما تم صرفه من تعوٌض وذلك للتأكد من صحة التعوٌض المنصرؾ.
 - 12إذاثبووت موون التحقٌووق الووذى ٌجوورى بمعرفووة الجهووة المختصووة أن اإلصووابة لٌسووت إصووابة عموول أو أن
المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن اإلصابة حودثت بسوبب سووء سولوك فواحش ومقصوود مون جانبوه ولوم
ٌنشأ عن اإلصابة وفاة المؤمن علٌه أو تخلؾ عجز مستدٌم تزٌد نسبته عن  % 25من العجز الكامل،
فللجهة المختصة بصرؾ تعوٌض األجر أن تعتبور فتورة إنقطواع الموؤمن علٌوه بسوبب اإلصوابة إجوازة
مرضووٌة وٌتحموول العاموول فووً هووذه الحالووة بووالفرق بووٌن تعوووٌض األجوور الووذى أدى إلٌووه بسووبب اإلصووابة
واألجر أو تعوٌض األجر المستحق له نظٌر اإلجازة المرضٌة وٌعتبر دٌنا ً علٌوه ٌخصوم مون أجوره أو
مستحقاته لدى الهٌبه فً الحدود المقررة قانونا ً وذلك إذاكانت الهٌبة هى التوً قاموت بصورؾ تعووٌض
األجر.
 - 13إذاكووان المصوواب معوواراً أو منت ودبا ً خووارج الجمهورٌووة أو موفووداً فووى مهمووة عموول رسوومٌة خووارج الووببلد
وإنتهت أوإنهٌت مدة اإلعارة أو اإلنتداب وكان ال ٌزال عاجزاً عن تأدٌة عمله بسبب اإلصابة إلتزمت
الجهة المختصوة بصورؾ تعووٌض األجور بوأداء هوذا التعووٌض علوى أسواس أجور اإلشوتراك لودى جهوة
العمل األصلٌة إعتباراً من تارٌخ عودته وذلك بعد التحقق من تووافر الشوروط البلزموة إلعتبوار حالتوه
إصابة عمل مع مراعاة أن ٌكون قد توم إخطوار الهٌبوه علوى النمةوذج رقةم ( )23مرفقوا ً بوه المسوتندات
المبٌنة به عند حدوث اإلصابة.
ٌ - 14ستمر صرؾ التعوٌض خبلل فترة التخلؾ عن العمل للتأهٌل الطبى  ،وكذلك فى حالة التخلؾ عن
العمل إلنتكاس اإلصابة أو حدوث مضاعفات لها  ،وذلك حتى ولو وقعت اإلنتكاسة أو المضاعفة بعد
إنتهاء الخدمة مع مراعاة إٌقاؾ صرؾ المعاش فً حالة إستحقاقه .
المطلب الثانً
تعوٌضات العجز والوفاة
إذا إ نتهت فترة العبلج دون شفاء المصاب فإنه ٌستحق تعوٌضا أو معاشا تبعا للنتٌجة المترتبة على اإلصابة
( العجز أو الوفاة )  ،وتبعا لنسبة العجز (عجز كامل أو عجز جزبى)  ،وذل وفقا لإلٌضاح اآلتى :
الفرع األول
حالة العجز
قد ٌتخلؾ عن اإلصابة عجز كامل مستدٌم أو عجز جزبى مستدٌم ،
وٌقصد بالعجز الكلى المستدٌم  :كل عجز من شأنه أن ٌحول كلٌة وبصفة مستدٌمة بٌن المؤمن علٌه وبٌن
مزاولته مهنتـه األصلٌة أو أٌة مهنة أو نشاط ٌتكسب منه  ،وٌعتبر فً حكم ذلك حاالت األمراض العقلٌة ،
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وكذلك األمـراض المزمنة والمستعصٌة التى ٌصدر بها قرار من ربٌس مجلس إدارة الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن
الصحى،
وٌقصد بالعجز الجزئى المستدٌم  :كل عجز بخبلؾ حاالت العجز الكلى من شأنه أن ٌحول بصفة مستدٌمة
بٌن المؤمن علٌه من الفبة أوالً (العاملٌن لدى الؽٌر) وبٌن عمله األصلً
.وٌثبت العجز بشهادة من الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحً على النموذج رقم ( )27المرفق.
النموذج رقم 27
شهادة ثبوت عجز مؤمن علٌه (مرضى  /إصابى)
تقدر نسبة العجز الجزئى المستدٌم وفقا للقواعد اآلتٌة :
 -1إذا كان العجز مبٌنا بالجدول رقم ( )2المرافق للقانون  ،روعٌت النسبة المبوٌة من درجة العجز الكلى
المبٌنة به .
 -2إذا لم ٌكن العجز مما ورد بالجدول المذكور  ،فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته
على الكسب  ،على أن تبٌن تلك النسبة فى الشهادة الطبٌة.
 -3إذا كان للعجز المتخلؾ تأثٌرا خاصا على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته األصلٌة  ،فٌجب توضٌح
نوع العمل الذي ٌؤدٌه المصاب تفصٌبل  ،مع بٌان تأثٌر ذلك فى زٌادة درجة العجز فى تلك الحاالت
على النسب المقررة لها فى الجدول رقم ( )2المرافق للقانون.
ولربٌس الهٌبة زٌادة النسب الواردة فً الجدول المذكور  ،أو إضافة حاالت جدٌدة إلٌه بناء على اقتراح
مجلس اإلدارة  ،وٌحدد القرار تارٌخ العمل به.
الفرع الثانً
التعوٌض
فً حالة ثبوت عجز المصاب أو وقوع وفاته نتٌجة اإلصابة ٌكفل القانون تعوٌضا ٌكون فى شكل معاش
دورى  ،وذلك فى حالة الوفاة والعجز الكامل المستدٌم والعجز الجزبى المستدٌم متى بلؽت نسبته  % 35أو
أكثر  .أما إذا قلت نسبة العجز عن ذلك فٌقرر النظام تعوٌضا للمصاب من دفعة واحدة  ،وذل على
التفصٌل اآلتى :
البند األول
معاش الوفاة والعجز الكامل المستدٌم
 -1إذا نشأ عن اصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة  % 80من أجر التسوٌة السابق
إٌضاحه فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  ،وفقا لما ٌلى:
أجر التسوٌة عن المدة الخاضعة ألحكام قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم
 148لسنة  2019فقط وال ٌؤثر فً ذلك أن ٌكون للمؤمن علٌه له مدة اشتراك سابقة على
.2020/1/1
(ٌحدد أجر تسوٌة المعواش عون مودة االشوتراك التوً تبودأ مون توارٌخ العمول بأحكوام القوانون علوى أسواس
المتوسط الشهرى لؤلجور التً أدٌت على أساسها االشتراكات عن هذا األجر عون كامول مودة االشوتراك
حتى تارٌخ تحقق واقعة االستحقاق.
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وٌراعى فً حساب المتوسط الشهرى مدة االشتراك الفعلٌة التى تم أداء االشتراكات عنها  ،وال ٌودخل
فً حساب المتوسوط المودة التوى طلوب الموؤمن علٌوه حسوابها ضومن مودة اشوتراكه فوى توأمٌن الشوٌخوخة
والعجز والوفاة ،وأٌة مدد تم إضافتها لمدة االشتراك بقوانٌن وقرارات خاصة.
وفً جمٌع األحوال ٌراعى ما ٌلى:
أ – ال ٌدخل شهر البداٌة ضمن فترة المتوسط إال إذا كان شهراً كامبلً.
ب ٌ -عتبر الشهر الذى انتهت فٌه الخدمة شهراً كامبلً ضمن فترة المتوسط.
ج  -إذا كان شهر البداٌة هو شهر النهاٌة ٌعتد به شهراً كامبلً.
د ٌ -زاد المتوسط بنسوبة تسواوى متوسوط نسوب التضوخم خوبلل المودة مون بداٌوة االشوتراك وحتوى تحقوق
واقعة استحقاق الحقوق التأمٌنٌة عن كل سنه كاملة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة بشرط أال ٌزٌود
المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة على الحد األقصى ألجر االشتراك.
 -2بالنسبة لمن ال ٌتقاضون أجرا من العاملٌن الذٌن ٌقل سنهم عن  18سنة والمتدرجٌن والتبلمٌذ
الصناعٌٌن والطبلب المشتؽلٌن فً مشروعات التشؽٌل الصٌفى والمكلفٌن بالخدمة العامة ٌ ،قدر المعاش
بواقع الحد األدنى للمعاش ( % 65من الحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ االستحقاق  ،وبما ال ٌقل
عن الحد األدنى الرقمى للمعاش المشار إلٌه بالمادة ( )163من القانون ( 900جنٌه).
البند الثانى
معاش العجز الجزئى المستدٌم
 - 1إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزبى مستدٌم تقدر نسبته ب  % 35فأكثر  ،استحق المصاب معاشا ٌعادل
نسبة هذا العجز من معاش العجز الكامل بمعنى أنه ٌتم حساب معاش العجز الكلى وفقا لما سبق
إٌضاحه  ،ثم ٌضرب معاش العجز الكلى فً نسبة العجز المتخلؾ.
أي أن معاش اإلصابة فً هذه الحالة = أجر التسوٌة ×  × % 80نسبة العجز .
 - 2بالنسبة لمن ال ٌتقاضون أجرا من العاملٌن الذٌن ٌقل سنهم عن  18سنة والمتدرجٌن والتبلمٌذ
الصناعٌٌن والطبلب المشتؽلٌن فً مشروعات التشؽٌل الصٌفً والمكلفٌن بالخدمة العامة  ،إذا نشأ عن
اإلصابة عجز جزبى مستدٌم تقدر نسبته بـ  ٪ 35فأكثر إستحق المصاب معاشا ٌساوى نسبة ذلك
العجز من المعاش المنصوص علٌه بالفقرة  2من البند األول.

.

البند الثالث
تارٌخ استحقاق معاش العجز والوفاة وزٌادته
أوال  :تارٌخ استحقاق المعاش :
ٌستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة أو ثبت فٌه العجز.
ثانٌا  :زٌادة معاش العجز والوفاة المنهى للخدمة :
 - 1رعاٌة للمصاب وتعوٌضا له وألسرته فً حالتى العجز والوفاة عن الزٌادة التً كانت ستترتب فً
أجره لو لم ٌنتج عن اإلصابة وفاة أو عجز ٌ ،قرر القانون زٌادة معاش العجز المستدٌم بنوعٌه
(كامل أو جزبً) ومعاش الوفاة نتٌجة اإلصابة بنسبة  % 1سنوٌا حتى بلوغ المؤمن علٌه سن
الستٌن حقٌقة أو حكما  ،وذلك إذا كان العجز أو الوفاة الناتجة عن اإلصابة سببا فً إنهاء خدمة
المؤمن علٌه .
 - 2تحسب بداٌة مدة السنة إعتبارا من أول الشهر الذي أستحق فٌه معاش اإلصابة
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 - 3وتحسب الزٌادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط وبالتالى تستبعد من المعاش األجزاء
التالٌة عند حساب الزٌادة:
أ -المعاش المستحق وفقا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
ب -الزٌادة اإلستثنابٌة فً المعاش .
ج -الزٌادات واإلعانات التى تضاؾ إلى المعاش .
 - 4تستحق الزٌادة دون التقٌد بالحد األقصى للمعاش.
 - 5تستحق الزٌادة فً مٌعاد إستحقاقها ولو كان صاحب المعاش قد عاد إلى عمل ٌخضعه ألحكام
تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة أو إلحدى الجهات التً خرجت من نطاق تطبٌق قانون التأمٌن
االجتماعً لوجود نظام تأمٌن إجتماعً بدٌل .
 - 6تعتبر كل زٌادة جزءا من المعاش عند حساب قٌمة الزٌادة التالٌة.
البند الرابع
التعوٌض من دفعة واحدة للعجز الجزئى المستدٌم
 - 1إذا تخلؾ لدى المصاب عجز جزبى مستدٌم تقل نسبته عن  % 35من العجز الكلى المستدٌم أستحق
للمصاب تعوٌضا من دفعة واحدة ٌعادل نسبة ذلك العجز مضروبة فً قٌمة معاش العجز الكامل
المستدٌم عن أربع سنوات  ،وٌصرؾ هذا التعوٌض دفعة واحدة .
تعوٌض الدفعة الواحدة للعجز = أجر التسوٌة ×  × % 80نسبة العجز ×  48شهراً.
 - 2بالنسبة لمن ال ٌتقاضون أجرا من العاملٌن الذٌن ٌقل سنهم عن  18سنة والمتدرجٌن والتبلمٌذ
الصناعٌٌن والطبلب المشتؽلٌن فً مشروعات التشؽٌل الصٌفى والمكلفٌن بالخدمة العامة ٌ ،قدر
تعوٌض الدفعة الواحدة وفقا لما ٌلى:
معاش العجز الكامل أوالوفاة اإلصابٌة لمن ال ٌتقاضى أجراً × نسبة العجز ×  48شهرا
البند الخامس
الحرمان من تعوٌضات اإلصابة
ٌ -1حرم النظام المصاب من تعوٌض األجر وتعوٌضات اإلصابة فى الحاالت اآلتٌة :
أ -إذا تعمد المؤمن علٌه إصابة نفسه .
ب  -إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب
وٌعتبر فى حكم ذل :
( )1كل فعل ٌأتٌه المصاب تحت تأثٌر الخمر أو المخدرات.
( )2كل مخالفة صرٌحة لتعلٌمات الوقاٌة المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.
والحالة األولى (أ) تعتبر تطبٌقا مباشرا للقواعد العامة فى التأمٌن إذ ال ٌستحق مبلػ التأمٌن كقاعدة
عامة إذا كان سبب الضرر خطأ متعمد من جانب المؤمن علٌه  ،وٌشترط للحرمان توافر سوء النٌة
فً اإلصابة العمد .
كذلك الحالة الثانٌة (ب) فمن المبادئ المقررة أن الخطأ الجسٌم ٌعتبر فى ذاته فى مرتبة الخطأ
العمد  ،وٌجب للحرمان أن ٌتوافر السلوك الفاحش أو الخطأ الجسٌم  ،وأن ٌكون هذا الخطأ مقصودا
من جانب العامل بمعنى أن ٌكون العامل متبٌنا وجه اإلنحراؾ فً تصرفه ومقدرا مدى الخطورة
التً تترتب علٌه  ،وأن توجد عبلقة سببٌة بٌن هذا الخطأ والحادث  .وٌقع إثبات سوء السلوك
الفاحش على مدعٌه .
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وٌبلحظ أن المثالٌن ( 1و  ) 2الذٌن نص علٌهما القانون فً هذه الحالة قد جاء بهما على سبٌل
المثال ولٌس على سبٌل الحصر.
وال ٌشترط ؾ السكران أن ٌكون فاقد التمٌٌز بل ٌكفى أن ٌكون الخمر مضعفا لقوة تمٌٌزه بدون
التفات إلى درجة هذا التأثٌر  .وٌعتبر ثبوت حالة السكر وقت اإلصابة قرٌنة على ارتكاب العامل
الخطأ  .وٌجوز له هدم هذه القرٌنة .
ٌ -2شترط فً مخالفة تعلٌمات الوقاٌة توافر شروط ثالثة نوعٌة العتبارها من قبٌل سوء السلو
الفاحش:
أ -وجود تعلٌمات للوقاٌة .
ب -تعلٌق التعلٌمات  ،فٌجب أن تكون مكتوبة ومعلقة فى أماكن ظاهرة بمحل العمل .
ج -مخالفة صرٌحة من العامل للتعلٌمات .
ٌ - 3شترط للتمس ضد العامل بإحدى الحاالت المشار إلٌها (أ و ب من البند  )1أن ٌثبت ذلك من التحقٌق
الذي ٌجرى فً هذا الشأن .وٌتعٌن أن تتوافر فً التحقٌق الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن ، 61
 62من قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة .)1(2019
 - 4ال تسرى أحكام الحرمان على الحاالت التً ٌنتج فٌها عن الحادث وفاة العامل أو إصابته بعجز مستدٌم
تزٌد نسبته على  %25من العجز الكامل .
البند السادس
إعادة الفحص الطبى
ٌ - 1جٌز القانون لكل من المصاب وجهة العبلج والهٌبة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر
خبلل السنة األولى من تارٌخ ثبوت العجز  ،ومرة كل سنة خبلل الثبلث سنوات التالٌة  ،وعلى جهة
العبلج أن تعٌد تقدٌر درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم االحبلل بحق المصاب فى العبلج والرعاٌة الطبٌة  ،ال ٌجوز إعادة تقدٌر درجة العجز بعد
انتهاء أربع سنوات من تارٌخ ثبوت العجز  .وتلتزم جهة العبلج بإعادة الفحص فى كل مرة سواء كان
بناء على طلبها أو طلب المصاب أو الهٌبة .

___________________________________________________
( )1مادة ٌ : 61لتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسبول الفعلً عن اإلدارة لدٌه بإببلغ الشرطة عن كل حادث ٌقع ألحد عماله ٌعجزه عن العمل
وذلك خبلل  48ساعة من تارٌخ تؽٌبه عن العمل  ،وٌكون الببلغ مشتمبلً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب
والجهة التى نقل إلٌها المصاب لعبلجه.
وٌكتفى بمحضر تحقٌق إدارى ٌجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دابرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن علٌهم
المشار إلٌهم فى البندٌن ( )2 ، 1من أوالً من المادة ( )2من هذا القانون.
مادة  : 62تجرى الجهة القابمة بأعمال التحقٌق تحقٌ ًقا من صورتٌن فى كل ببلغ ،وٌبٌن فى التحقٌق ظروؾ الحادث بالتفصٌل وأقوال الشهود إن وجدوا ،
كما ٌوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتٌجة عمد أوسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا ً ألحكام المادة ( )57من هذا القانون ،
وتبٌن فٌه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهٌبة بصورة من التحقٌق وللهٌبة طلب
استكمال التحقٌق إذا رأت محبلً لذلك.
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 - 2تكون إعادة الفحص الطبى المنصوص علٌها فً البند ( )1خمس مرات خالل أربع سنوات وفقا ً لمةا
ٌأتً:
أ  -مرة كل ستة أشهر خبلل السنة األولى من تارٌخ ثبوت العجز.
ب  -مرة كل سنة خبلل الثبلث سنوات التالٌة وعلى جهة العبلج أن تعٌد تقدٌر درجة العجز فً كل
مرة.
ٌ - 3راعى بشأن الحاالت التى ٌثبت طبٌا ً حاجتها إلطالة مدة إعوادة تقودٌر درجوة العجوز بعود المودد المشوار
إلٌها بالبند ( ) 2أن ٌتم تقدٌم الملؾ اإلصابى الخاص بكل حالة مطلوب إعادة تقدٌر درجوة العجوز لهوا
بعد مرور األربع سنوات المقررة من تارٌخ ثبوت العجز للعرض على لجنة تشكل من ربوٌس مجلوس
إدارة الهٌبة المعنٌة بالتوأمٌن الصوحً للنظور فوى كول حالوة علوى حودة إلطالوة مودة إعوادة تقودٌر درجوة
العجز.
 - 4تتحدداآلثار المترتبة على تعدٌل نسبة العجز وفقا ً إلعادة الفحص الطبى وفقا ً لما ٌأتً:
أ  -إذا كان المؤمن علٌه قد إستحق معاشا ً عن نسبة العجـز السابـق تقدٌرها ٌتم تحدٌد مستحقاته كما
ٌأتً:
( )1إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص  % 35فأكثر ٌتم تعدٌل قٌمة المعاش  ،اعتبارً ا
من أول الشهر التالى لتارٌخ ثبوت درجة العجز األخٌرة.
( )2إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقول مون ٌ % 35وتم اٌقواؾ المعواش نهابٌوا ً مون
أول الشووهر التووالى لتووارٌخ اعووادة الفحووص وٌووتم صوورؾ تعوووٌض دفعووة واحوودة إصووابى و ٌعتبوور
صحٌحا ما سبق صرفه من معاش حتى نهاٌة الشهر الذى تم فٌه إعادة الفحص.
ب  -إذا كان المؤمن علٌه قد إستحق تعوٌضا ً من دفعة واحدة عن نسبة العجـز السابـق تقدٌرها ٌتم
تحدٌد مستحقاته كما ٌأتً:
()1إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من :% 35
(أ)إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص مساوٌة أو أقل من النسبة السابقة الٌتم تعدٌل
قٌمة التعوٌض السابق صرفه.
(ب) إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أكبر من النسوبة السوابق تحدٌودها وأقول مون
ٌ % 35تم إعادة تقدٌر تعوٌض الدفعة الواحودة علوى أسواس نسوبة العجوز الناتجوة عون إعوادة
الفحص وأجر التسوٌة فً تارٌخ ثبووت العجوز فوً المورة األولوى  ،وٌصورؾ الفورق للموؤمن
علٌه.
()2إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص  % 35فأكثر.
ٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المسوتحق علوى أسواس نسوبة العجوز الناتجوة عون إعوادة الفحوص وأجور
التسوٌة فً تارٌخ ثبوت العجز فى المرة األولى  ،وٌصرؾ إلٌه هذا المعاش اعتباراً مون أول
الشهر التالً لتارٌخ ثبوت درجة العجز األخٌورة مخصووما منوه الفورق بوٌن التعووٌض السوابق
صرفه إلٌه وقٌمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أسواس درجوة العجوز المقودرة فوً المورة
األولى وذلك فً حدود الربع.
ج -األجر الذي ٌعاد على أساسه حساب المعاش أو التعوٌض من دفعة واحدة :
فً جمٌع حاالت إعادة حساب المعاش أو التعوٌض من دفعة واحدة لتؽٌر درجة العجز بالزٌادة أو
النقصان تتم إعادة الحساب على أساس األجر السابق حساب المعاش أو التعوٌض من دفعة واحدة
األول على أساسه .
د -تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبً :
(ٌ )1وقؾ صرؾ معاش العجز إعتبارً ا من أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص
الطبى وذلك إذا لم ٌتقدم صاحبه إلعادة الفحص الذى تطلبه جـهة العـبلج أو الهـٌبة فى الموعد
الـذى تخطره به.
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(ٌ )2ستمر وقؾ صرؾ المعاش إلى أن ٌتقدم صاحبه إلعادة الفحص  ،فإذا أسفرت إعادة الفحص
عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقدٌرها أعتبرت النسبة الجدٌدة أساسا ً للتسوٌة
اعتباراً من التارٌخ الذى كان محدداً إلعادة الفحص الطبى.
(ٌ )3جوز للهٌبة أن تتجاوز عن تخلؾ المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا ً مقبولة.
وٌتبع فى صرؾ المستحق عن مدة الوقؾ ما تسفر عنه نتٌجة إعادة الفحص الطبى (فإن كانت
درجة العجز قد زادت إستحق الفروق المالٌة الناشبة عن زٌادة درجة العجز عن مدة التخلؾ).
البند السابع
تكرار اإلصابة
ٌقصد بتكرار اإلصابة وقوع اإلصابة لعامل لدٌه درجة عجز من إصابة سابقة.
(وٌخرج من هذا المجال الحادث المتعدد العاهات  ،فالعامل فً هذا الحادث ٌكون سلٌما قبل الحادث ،
ولوقوع الحادث ٌصاب فى أكثر من جزء من أجزاء جسمه  ،وتقدٌر العجز فى هذه الحالة ٌتم على أساس
القوة الباقٌة للعامل ولٌس بمجموع درجات عجز كل عضو على حدة) .
وٌنظم القانون تعوٌض المصاب فً حالة تكرار اإلصابة وفقا لآلتى :
 -1إذا كان اجمالى نسب العجز الناشئة عن اإلصابة الحالٌة والسابقة أقل من :% 35
ٌتم صرؾ تعوٌض عن اإلصوابة االخٌورة علوى أسواس نسوبة العجوز األخٌورة وأجور التسووٌة فوً توارٌخ
العجز األخٌر.
 -2إذا كانت اجمالً نسب العجز الناشئة عن اإلصابة الحالٌةة والسةابقة تسةاوى  % 35أو أكثةر فٌعةوض
كاالتً:
أ .إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعوٌضا ً من دفعة واحدة:
ٌقدرلووه معوواش علووى أسوواس اجمووالى نسووب العجووز المتخلفووة عوون اصووابته الحالٌووة والسووابقة واجوور
التسوٌة فى تارٌخ العجز األخٌر وال ٌرد التعوٌض السابق صرفه.
ب .إذا كان المصاب مستحقا ً لمعاش عن إصابته السابقة:
(ٌ )1قدر معاشه على أساس اجموالى نسوب العجوز المتخلفوة عون اصوابته الحالٌوة والسوابقة وأجور
التسوٌة فً تارٌخ العجوز األخٌور ،وٌصورؾ المعواش اعتبواراً مون أول الشوهر التوالى لثبووت
العجز عن اإلصابة األخٌرة.
( )2أال ٌقل المعاش الناتج عن هذه التسوٌة عن معاش المؤمن علٌه عن اإلصابة السابقة.
"المفروض فً تجمٌع النسب أن ٌزٌد المعاش بعد اإلصابة األخٌرة على المعاش عن العجز
الناتج عن اإلصابات السابقة  ،ولكن قد ٌكون األجر وقت اإلصابة األخٌرة أقل مما ٌؤدى أن
ٌقل المعاش عن المعاش السابق  ،فٌستمر فى إستحقاق المعاش السابق ".
( )3إذا أدى تكرار اإلصابة إلى زٌادة إجموالً نسوب العجوز عون هوذه اإلصوابات علوى % 100
فبل ٌعتد إال بنسبة .% 100
.
البند الثامن
التحكٌم الطبً
أوال ٌ :كون للمؤمن علٌه الحق فً التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العالج فى المواعٌد اآلتٌة:
 -1خالل أسبوع من أى من التوارٌخ اآلتٌة:
أ -تارٌخ إخطاره بإنتهاء العبلج.
ب -تارٌخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
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ج -تارٌخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
-2خالل شهر من أى من التوارٌخ اآلتٌة:
أ -تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
تارٌخ إخطاره بتقدٌر نسبة العجز.
ب-
ثانٌا ٌ :كون لئلبن أو األخ أن ٌتقدم بطلب إعادة النظر فً قرار الجهة الطبٌة بعدم ثبوت عجزه عن الكسب،
وذلك خبلل شهر من تارٌخ علمه بعدم ثبوت العجز.
ثالثا ٌ :قدم الطلـب إلى لجنة التحكٌم الطبً بالهٌبوـة مرفقوا بوه الشوهادات الطبٌوة المؤٌودة لطلبوه موع أداء مبلوػ
عشرون جنٌها ً مقابل أداء خدمة.
رابعا  :تشكل لجنةة التحكةٌم الطبةً المنصةوص علٌهةا فةً المةادة ( )140مةن القةانون للمةؤمن علٌةه علةى
الوجه التالً:
بالنسبة للمؤمن علٌه:
-1طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة الواقع فً دابرة إختصاصها مكان العمل.
--2طبٌب من الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
 -3طبٌب إخصابى ٌختاره مدٌر مدٌرٌة الشبون الصحٌة بالمحافظة تبعوا ً لحالوة صواحب الشوأن طالوب
التحكٌم وذلك بناء على طلب المقرر.
-4مقرر ٌحدد بقرار من ربٌس الهٌبة  ،وال ٌكون له صوت معدود.
بالنسبة لالبن أو األخ :
-1طبٌووب الصووحة المهنٌووة بمدٌرٌووة القوووى العاملووة الواقووع فوً دابوورة إختصاصووها محوول إقامووة صوواحب
الشأن.
-2طبٌب من الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
 -3طبٌووب أخصووابى موون مدٌرٌووة الشووبون الصووحٌة بالمحافظووة الواقووع فووً دابرتهووا محوول إقامووة صوواحب
الشأن.
-4مقرر ٌحدد بقرار من ربٌس الهٌبة  ،وال ٌكون له صوت معدود.
خامسا  :تعقد اللجان بمقر مكاتب الهٌئة.
وتعقد اللجنة فً مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبٌة عدم قدرته علوى االنتقوال إلوى مقور
اللجنة.
سادسا ٌ :حرر طلب التحكٌم الذى ٌقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم ( )25المرفق  ،وٌسلم هذا الطلب
مرفقا ً به الشهادات الطبٌة المؤٌده له بإٌصال إلى الهٌبة.
النموذج رقم ()25
طلب تحكٌم طبً
وٌجوز أن ٌرسل طلب التحكٌم بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول.
وٌؤدى صاحب الشأن رسم تحكٌم مقداره عشرون جنٌها إلى الهٌبة.
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سابعا ٌ :سقط حق صاحب الشأن فى التحكٌم فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:
 -1إذا لم ٌتقدم بطلب التحكٌم فى المواعٌد المقررة فى أوال.
 -2إذا لم ٌقم بأداء رسم التحكٌم.
وٌمتنع على لجنة التحكٌم أن تنظر فً طلب التحكٌم فى هاتٌن الحالتٌن.
مالحظة  :على أن ذلك ال ٌسقط حق العامل فً اإللتجاء إلى القضاء للطعن فى قرار اللجنوة بورفض
الطلب لعدم توافر إحدى الحاالت السابقة .
ثامنا  :اجراءات لجنة التحكٌم:
 -1على مقرر لجنة التحكٌم الطبى أن:
أ ٌ -حدد موعد إنعقاد اللجنة خبلل أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ ورود األوراق إلٌه,
ب  -أن ٌخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى علٌه قبل موعود
إنعقاد اللجنة بأسبوع  ،وٌتم هذا اإلخطار برقٌا ً عند الضرورة أو بأى وسٌلة إلكترونٌة أخرى.
ٌ - - 2جوز لطرفى النزاع تقدٌم أٌة بٌانات أومستندات أوشهادات طبٌة إلى لجنة التحكٌم الطبى حتى
الٌوم السابق على موعد إنعقادها.
 -3على لجنة التحكٌم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبٌة المطعون
فٌه.
ٌ - 4صدر قرار اللجنة بأؼلبٌة األراء وٌجب أن ٌكون مسوببا ً ومتضومنا ً اآلراء التوً أبودٌت فوً شوأن
النزاع.
تاسعا  :على الهٌبة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى علٌوه بعلوم الوصوول خوبلل ثبلثوة أٌوام
على األكثر من تارٌخ صدور القرار.
عاشرا ٌ :كون القرار ملزما ً لطرفى النزاع وعلى الهٌبة تنفٌذ ما ٌترتب علٌه من التزامات.
مالحظة :قرار لجنة التحكٌم – سواء كان بأحقٌة المصاب فً طلبه أو بتأٌٌد قرار الجهة الطبٌة األولوى
ملزم لكل من العامول المصواب والهٌبوة التأمٌنٌوة  .وعلوى كول مونهم تنفٌوذ موا ٌترتوب علٌوه مون
إلتزامات  ،والٌخل هذا الحكم بحق كل من المصاب والهٌبة التأمٌنٌة فى الطعن فً قرار لجنة
التحكٌم أمام القضاء.
البند التاسع
المسئولٌات
( )1

 -1مسئولٌة الهٌئة :
حق العامل فى التعوٌض عن إصابة العمل فى مواجهة الهٌبة التأمٌنٌة ٌقوم على أساس فكرة التأمٌن
ولٌس على أساس فكرة المسبولٌة أو الخطأ .
ولذلك فإن العامل ٌستحق هذا التعوٌض حتى ولو كانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ العامل ؼٌر الجسٌم
أو خطأ رب العمل أو خطأ الؽٌر.
على أنه مهما كان الضرر الذي أصاب العامل نتٌجة اإلصابة  ،فإنه ال ٌكون للمصاب أو للمستحقٌن
عنه التمسك ضد الهٌبة التأمٌنٌة بالتعوٌضات التً تستحق طبقا لقانون آخر ؼٌر قانون التأمٌن
االجتماعً .
( )2
 -2مسئولٌة صاحب العمل:
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ٌمنع القانون العامل المصاب أو المستحقٌن عنه بحسب األحوال من الرجوع على صاحب العمل إكتفاء
بما ٌكفله لهم نظام التأمٌن اإلجتماعى من تعوٌضات مقابل ما سبق من أداء صاحب العمل من إشتراكات
 ،وذلك إال إذا كانت اإلصابة نتٌجة خطأ صاحب العمل  ،فٌجوز الرجوع علٌه وفقا لؤلحكام العامة
للمسبولٌة فى القانون المدنً .
وٌقصد بالخطأ كل فعل أو قول ال ٌرتكبه الشخص العادى  ،وٌستوي فى ذلك الخطأ واإلهمال .
()3
 -3مسئولٌة الغٌر:
إذا كانت إصابة العمل نتٌجة خطأ الؽٌر  ،ؼٌر صاحب العمل فٌكون هذا الؽٌرمسبوال أمام العامل
المصاب طبقا لؤلحكام العامة للمسبولٌة فى القانون المدنى .
وتطبٌقا لمبدأ عدم جواز الجمع بٌن تعوٌضٌن عن ضرر واحد  ،فإن التعوٌض الذي ٌرجع به على
صاحب العمل أو الؽٌر ٌكون فً حدود الفرق بٌن التعوٌض الكلى والتعوٌض الجزبى المستحق وفقا
لقانون التأمٌن االجتماعى .
 - 4ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن
أواللوابح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو االتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر ومستوٌات
الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزابد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمٌن(.)4
البند العاشر
الجمع بٌن تعوٌضات اإلصابة
وبٌن األجر
وبٌن معاشات تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
وبٌن تعوٌض البطالة
تعتبر معاشات إصابة العمل تعوٌضا للمؤمن علٌه أو المستحقٌن عنه عما لحقهم نتٌجة العجـز من فقدان
القدرة على الكسب أو فقدان الدخل  .وترتٌبا على ذلك راعى المشرع أن تكفى هذه المعاشات لمواجهة كل
الخسابر المادٌة والمعنوٌة التً ٌتأثر بها المؤمن علٌه أو المستحقون كنتٌجة مباشرة وؼٌر مباشرة لحدوث
العجز والوفاة  .فباإلضافة إلى تحدٌد نسبة معاش العجز الكامل والوفاة بما ٌساوى  % 80من أجر التسوٌة
– ٌقرر القانون ما ٌأتى :

ـــــــــــــــــــــــ
( )1

مادة  64من القانون" تلتزم الجهة المختصة بجمٌع الحقوق المقررة وف ًقا ألحكام هذا الباب حتى ولو كانت اإلصابة تقتضى مسبولٌة شخص آخر خبلؾ
صاحب العمل دون إخبلل بما ٌكون للمؤمن علٌه من حق قبل الشخص المسبول"
و  66من القانون" ال ٌجوز للمصاب أو المستحقٌن عنه التمسك ضد الهٌبة بالتعوٌضات التى تستحق عن اإلصابة طب ًقا ألى قانون آخر.
كما ال ٌجوز لهم ذلك أٌضًا بالنسبة لصاحب العمل إال إذا كانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه".

( )2مادة  66من القانون "" ال ٌجوز للمصاب أو المستحقٌن عنه التمسك ضد الهٌبة بالتعوٌضات التى تستحق عن اإلصابة طب ًقا ألى قانون آخر.
كما ال ٌجوز لهم ذلك أٌضًا بالنسبة لصاحب العمل إال إذا كانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه".
( )3مادة  64من القانون" تلتزم الجهة المختصة بجمٌع الحقوق المقررة وف ًقا ألحكام هذا الباب حتى ولو كانت اإلصابة تقتضى مسبولٌة شخص آخر خبلؾ
صاحب العمل دون إخبلل بما ٌكون للمؤمن علٌه من حق قبل الشخص المسبول"
( )4مادة  79من القانون .
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ٌناٌر 2022

ٌجمع المؤمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقون بٌن المعاشات المقررة فى تأمٌن إصابات العمل
واألجر أو الحقوق األخرى المقررة بهذا القانون وف ًقا لما ٌأتى :
ٌ -1جمع المؤمن علٌه بٌن معاش اإلصابة وأجره دون حدود.
ٌ - 2جمع المؤمن علٌه بٌن معاش اإلصابة وتعوٌض البطالة دون حدود.
ٌ - 3جمع المؤمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقون بٌن معاش اإلصابة والمعاش المنصوص علٌه فى
تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وذلك دون حدود.
مالحظة ٌ :جمع صاحب المعاش وفقا ً لقوانٌن التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة بٌن معاشه وفقا ً لهذه
القوانٌن وبٌن معاش اإلصابة المشار إلٌه بدون حد أقصى .
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الجداول المرفقة
بقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
جدول رقم 1
أمراض المهنة
 -1األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض لعوامل ناتجة عن النشاط المهنى:
 0101عوامل كٌمٌائٌة.
 0102عوامل فٌزٌائٌة.
 0103عوامل حٌوٌة.
 - 0101األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض للعوامل الكٌمٌائٌة :
العامل المسبب
الرمز
 010101التسووومم بالرصووواص
أو مركباتوووووووووووووووووووووووه
ومضاعفاته

010102

010103

التسوووومم بووووالزببق أو
مركباتووووووووووووووووووووووووووووووه
ومضاعفاته

التسوومم بووالزرنٌخ أو
مركباتووووووووووووووووووووووووووووووه

األعمال والمهن
أى عمووول ٌسوووتدعى إسوووتعمال أو توووداول الرصووواص أومركباتوووه أو
المواد المحتوٌة علٌه.
وٌشمل ذلك:
 تداول الخامات المحتوٌة على الرصاص. صب الرصاص القدٌم والزنك القدٌم (الخردة) فر سبابك. العمل فً صناعة األدوات من سوبابك الرصواص أوالرصواصالقدٌم (الخردة).
 العمل فى صناعة مركبات الرصاص ،صهر الرصاص. تحضٌر واستعمال مٌناء الخزؾ المحتوٌة على رصاص. التلمٌووع بواسووطة بوورادة الرصوواص أوالمسوواحٌق المحتوٌووة علووىالرصاص.
 تحضٌرأواسووتعمال البوٌووات أو األلوووان أوالوودهانات المحتوٌوووةعلى الرصاص  ....إلخ.
 وكووذا أى عموول ٌسووتدعى التعوورض لؽبووار أو أبخوورة الرصوواصأومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
أى عموول ٌسووتدعى اسووتعمال أو تووداول الزببووق أو مركباتووه والمووواد
المحتوٌووة علٌووه و كووذا أى عموول ٌسووتدعى التعوورض لؽبووارأوأبخرة
الزببق أو مركباتها أوالمواد المحتوٌة علٌه.
وٌشمل ذلك:
 العموول فووً صووناعة مركبووات الزببووق وصووناعة آالت المعاموولوالمقاٌٌس الزببقٌة ،وتحضٌر المادة الخام فً صناعة القبعوات
وعملٌووات التووذهٌب واسووتخراج الووذهب ،وصووناعة المفرقعووات
الزببقٌة  ...إلخ.
أى عمل ٌستدعى استعمال أو تداول الوزرنٌخ أو مركباتوه أوالموواد
المحتوٌووة علٌووه وكووذا أى عموول ٌسووتدعى التعوورض لؽبووارأوأبخرة
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الرمز

010104
010105
010106

010107

010108
010109

0101010

0101011
0101012

العامل المسبب
ومضاعفاته

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن
الزرنٌخ أومركباته أو المواد المحتوٌة علٌه.
وٌشمل ذلك:
العملٌووات التووً ٌتولوود فٌهووا الووزرنٌخ أو مركباتووه وكووذلك العموول فووً
إنتاج أوصناعة الزرنٌخ أو مركباته.
أى عمل ٌستدعى استعمال أوتوداول األنتٌموون أومركباتوه أوالموواد
المحتوٌووة علٌووه ،وكووذا أى عموول ٌسووتدعى التعوورض لؽبووار أوأبخوورة
األنتٌمون أو مركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
أى عمل ٌسوتدعى اسوتعمال أو توداول الفسوفورأومركباته أو الموواد
المحتوٌووة علٌووه ،وكووذا أى عموول ٌسووتدعى التعوورض لؽبووارأو أبخوورة
الفسفورأومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
كوول عموول ٌسووتدعى اسووتعمال أوتووداول هووذه المووواد و كووذا كوول عموول
ٌستدعى التعرض ألبخرته اأوؼبارها.

التسمم باألنتٌمون أو
مركباتووووووووووووووووووووووووووووووه
ومضاعفاته
التسوومم بالفسووفور أو
مركباتووووووووووووووووووووووووووووووه
ومضاعفاته
التسوووووومم بووووووالبترول
أومثٌبلتووووووووووووووووووووه أو
مركباتووه األمٌدٌووة أو
األزوتٌووووووووووووووووووووووة أو
مشوووووووووووووووووووووووووووووتقاتها
ومضووووواعفات ذلوووووك
التسمم.
التسمم بوالمنجنٌز أو  -كل عمل ٌستدعىاستعمال أوتداول المنجنٌزأومركباتوه أوالموواد
المحتوٌة علٌه.
مركباتووووووووووووووووووووووووووووووه
 وكوووووذا كووووول عمووووول ٌسوووووتدعى التعووووورض ألبخووووورة أوؼبوووووارومضاعفاته
المنجنٌزأومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه .
وٌشمل ذلك:
 العموول فووً اسووتخراج أوتحضووٌر المنجنٌزأومركباتووه وصووحتهاوتعببتها  . .الخ.
التسوومم بالكبرٌووت أو كل عمل ٌسوتدعى اسوتعمال أوتوداول الكبرٌوت أومركباتوه أوالموواد
مركباتووووووووووووووووووووووووووووووه المحتوٌة علٌه ،وكذا كول عمول ٌسوتدعى التعورض ألبخورة أوؼبوار
أكسٌد الكبرٌت أومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
ومضاعفاته
التوووووأثر بوووووالكروم أو كوول عموول ٌسووتدعى تحضووٌرأوتولد أواسووتعمال أوتووداول الكووروم أو
مركباتوووه وموووا ٌنشوووأ حمض الكرومٌك أوكرومات أوبٌكرومات الصودٌوم أوالبوتاسوٌوم
عنووووووه موووووون قوووووورح أوالزنك أوأٌة مادة تحتوى علٌه.
ومضاعفات
التووووووأثر بالنٌكوووووول أو كووول عمووول ٌسوووتدعى تحضوووٌرأوتولد أواسوووتعمال أوتوووداول النٌكووول
مركباتووه أو مووا ٌنشووأ أومركباته أو أٌة مادة تحتوى على النٌكل أومركباته.
عنه مون مضواعفات وٌشمل ذلك:
التعرض لؽبار كربونٌل النٌكل.
وقرح
التسمم بوالبرٌلٌوم أو أى عمووول ٌسوووتدعى اسوووتعمال أوتوووداول هوووذا العنصووورأو مركباتوووه
أوالمواد المحتوٌةعلٌه.
مركباته
التسمم بالسولٌلٌوم أو أى عمل ٌسوتدعى التعورض لؽبواره أوأبخرتوه أومركباتوه أو الموواد
المحتوٌة علٌها.
مركباته
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الرمز
0101013

العامل المسبب
التسمم بالكادمٌوم أو
مركباتووووووووووووووووووووووووووووووه
ومضاعفاته

0101014

أموووووووراض ٌسوووووووببها
األلمونٌوووووووووووووووووووم أو
مركباته

0101015

أموووووووراض ٌسوووووووببها
النحاس أو مركباته

0101016

أموووووووراض ٌسوووووووببها
القصوووووووووووووووووووووودٌر أو
مركباته

0101017

أموووووووراض ٌسوووووووببها
الزنك أو مركباته

0101018

التسووووووووومم بثنوووووووووابً
كبرٌتٌد الكربون
التسووووومم بوووووالكحول،

0101019

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن
أى عموول ٌسوووتدعى التعووورض أو اسووتعمال أو توووداول الكوووادمٌوم أو
مركباته أو المواد المحتوٌة علٌه مثول الطوبلء بالكهرباء،وـ صوناعة
الطووووووابرات والسووووووٌارات أو األجهووووووزة اإللكترونٌووووووة ،والبوٌووووووات
والببلستٌك ،والبطارٌات القلوٌة وؼٌرها.
أي عمل ٌتضمن استنشاق أدخنة األلمونٌوم أو مركباته مثل:
 عملٌات سبك األلومنٌوم من خاماته (األلومنٌا أو البوكسٌت). إضووافة بووودرة األلومنٌوووم ألنووواع الطووبلء المقوواوم وفووً عملٌ واتالتبطٌن والتؽلٌؾ .
 عملٌات تصنٌع وإنتاج سبابك األلومنٌوم والمحركات ومكوناتالمركبات والطابرات وأطر النوافذ واألسطح وحاوٌات وأوانً
الطعام وكذلك إنتاج الكاببلت واألسبلك الكهربابٌة.
أي عمل ٌتضمن التعرض ألدخنة النحاس مثل:
 سبك وتنقٌة ولحام النحاس.
 تصنٌع المنتجات النحاسٌة أو التوً ٌودخل النحواس فوً تركٌبهوا
مثل صناعة الكاببلت الكهربٌة.
 المهمات واألدوات التى ٌدخل النحاس فً تركٌبها والمستخدمة
فً أنشطة التشٌٌد والبنواء مثول المواسوٌر واألنابٌوب والخاموات
النحاسٌة.
 إنتاج الكٌماوٌات التى ٌدخل النحاس فً تركٌبها مثل كبرٌتوات
النحاس السامة.
أي عمل ٌتضمن التعرض ألدخنة القصدٌر أو مركباته مثل:
 إستخبلص القصدٌر وتنقٌته وتشؽٌله وتصنٌعه. تصنٌع سبابك من القصدٌر مع معادن أخرى. تصنٌع مركبات القصدٌر مع مواد وعناصر أخرى. إستخدام القصدٌر فً صناعة أنواع من الزجاج. إستخدام القصودٌر فوً تصونٌع بعوض موواد اللحوام وبعوض أنوواعالعبوات.
 تصنٌع أنواع من األصباغ النسٌجٌة. مركبات القصدٌر العضوٌة التى تودخل فوً تصونٌع بعوض أنوواعمبٌدات الفطرٌات.
 مركبووات القصوودٌر التووى توودخل فووً تصوونٌع أنووواع موون الببلسووتٌك(كمادة تثبٌت).
أى عمل ٌتضمن التعرض ألتربة وأدخنة الزنك أو مركباته ،مثل :
 استخراج وإنتاج المعدن أو مركباته . إعادة تصنٌع المعدن أو مركباته . إستخراج الخبلبط التى ٌدخل فٌها المعدن أو مركباته.أي عمل ٌتضمن التعرض لثنوابً كبرٌتٌود الكربوون أو مركباتوه أو
أبخرته أو أي مادة ٌدخل فً تركٌبها
أى عمووول ٌسوووتدعى التعووورض أو اسوووتعمال أو توووداول هوووذه الموووواد
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الرمز

0101020
0101021

0101022

0101023

0101024

0101025
0101026
0101027

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن
العامل المسبب
الجلٌكوووول ،الكٌتوووون ومركباتها والمواد المحتوٌة علٌها وٌشمل ذلك الصباؼة والتنظٌؾ
بأنواعهووووا المختلفووووة والطباعة والحرٌر الصناعى والجلود والمطاط وؼٌرها.
ومضاعفاتها.
أموووووووراض ٌسوووووووببها أي عمول ٌتضوومن التعوورض ألبخوورة األمونٌوا مثوول :إنتوواج األسوومدة،
األمونٌا أو مركباتها والتخموور العضوووي ،األعمووال التووى تووؤدي إلووى إفووراز األمونٌووا أو
إنتشارها .
أمراض مهنٌة ناتجة األعمال المعرضة الستنشاق أو مباشورة األٌزوسوٌاناتات العضووٌة
عووووووووون التعووووووووورض خاصة :
 صناعة واستعمال ملمعات وورنٌش متعدد األورٌتان وصناعةلئلٌزوسٌانات
األلٌاؾ اإلصطناعٌة،
 صناعة رؼوة متعدد األورٌتان واستعمالها سابلة، صناعة واستعمال الؽراء الداخل فً تكوٌنه متعدد األورٌتٌان، صوووناعة واسوووتعمال األدهوووان المحتوٌوووة علوووى االٌزوسوووٌاناتاتالعضوٌة.
أمووووووووراض مهنٌووووووووة أي عمل ٌتضمن التعرض لبروتٌنات البلتكس مثل:
نتٌجوووووووة التعووووووورض  -تحضٌر واستعمال ومباشرة المطاط الطبٌعً (البلتكس) والموواد
لبروتٌنات البلتكس التً تحتوٌه خاصة :
 انتاج ومعالجة البلتكس الطبٌعً، صناعة واستعمال أدوات من المطاط الطبٌعً. المنتجوات التووى تحتوووى علووى المطواط مثوول (القفووازات – مقووابضالدراجات – المطاط فً أماكن الرعاٌة الصحٌة).
التسوووووومم بالؽووووووازات المهوون التووى ٌووتم فٌهووا التعوورض لهووذه الؽووازات خصوص وا ً الصوورؾ
الخانقووووووة مثوووووول أول الصحً.
أكسووووووٌد الكربووووووون،
كبرٌتٌوووووووووووووووووووووووووووووووود
الهٌدروجٌن،سووووٌانٌد
الهٌوووووووووووووووودروجٌٌن،
ومشتقاتها السامة
التسوووووومم بحووووووامض كوول عموول ٌسووتدعى تؽٌٌوور اسووتعمال أوتووداول حووامض السووٌانورأو
السوووٌانور ومركباتوووه مركباتوووه ،وكوووذا كووول عمووول ٌسوووتدعى التعووورض ألبخووورة أو رذاذ
ومووا ٌنشووأ عوون ذلووك الحامض أومركباته أوأتربتها أوالمواد المحتوٌة علٌها.
من مضاعفات
التسووووووومم بووووووووالكلور كووووووووووول عمووووووووووول ٌسوووووووووووتدعى تحضٌرأواسوووووووووووتعمال أوتوووووووووووداول
والفلووووووور والبووووووروم الكلورأوالفلووووورأوالبروم أومركباتهووووا ،وكووووذا أى عموووول ٌسووووتدعى
التعرض لتلك المواد أوألبخرتها أوؼبارها.
ومركباتها
ً
التسوووووومم بووووووالبترول كل عمل ٌستدعى تداول اواستعمال البتورول أوؼازاتوه أومشوتقاته،
أوؼازاتووه أومشووتقاته وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لتلك المواد ،صلبة كانوت أوسوابلة
أوؼازٌة.
ومضاعفاته
التسوووووووووووووووووووووووووووووووووومم أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول الكلوروفورم أو رابع كلوورور
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الرمز

0101028

0101029

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن
العامل المسبب
بووووووووووووووووالكلوروفورم الكربون ،و كذا أى عمول ٌسوتدعى التعورض ألبخرتهوا أو األبخورة
ورابوووووووع كلوووووووورور المحتوٌة علٌها.
الكربون
أموووووووراض تسوووووووببها أي عموول ٌتضوومن التعوورض ألبخوورة المووذٌبات العضوووٌة والهكسووان
الموووذٌبات العضووووٌة مثل :
 إنتاج واستخبلص وصنع واستخدام خبلبوط ٌودخل فٌهوا الموذٌباتمتضمنة الهكسان
العضوٌة أو الهكسان.
 تداول وتخزٌن والتخلص من مخلفات المذٌبات العضوٌة أوالهكسان.
أموووووووراض ٌسوووووووببها أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول هذه المواد والتعرض ألبخرتها
رابع كلورو االثوٌن ،أواألبخرة المحتوٌة علٌها.
ثالوووووووووووث كلوووووووووووورو
االثٌلوووووووووٌن ،ثوووووووووانً
كلورٌووووووود المٌتوووووووان
(كلورٌد المٌتوٌبلن)/
ثالث كلورٌد المٌتان
(كلوروفورم)/ثالوووث
برومومٌ تووووووووووووووووووووان
(بروموفورم)/ثووووانً
كلووووووووووووووووووووووووور 2-1
اإلٌتوووووووٌبلن /ثوووووووانً
بروم  2-1اإلٌتواٌن/
ثالووث كلووور 1-1-1
اإلٌتوووووووووووووووووووووووووووووووووان
(مٌتٌكلورفوووووووورم) /
ثووووووانً كلووووووور 1-1
اإلٌتوووووووٌبلن (ثوووووووانً
كلوووووور اإلٌتوووووٌبلن)/
ثالووووووووووووث كلووووووووووووور
اإلٌتوووووووٌبلن /رابوووووووع
كلور اإلتٌبلن /ثوانً
كلووووووووووووووووووووووووور 2-1
البووووروبٌبلن /كلووووور
البروبٌوووان (كلورٌووود
األلٌووول) /كلوووور– 2
بوتادٌووووووووووووووووووووان3 -
(كلوربران)
والمشووووووووووووووووووووووتقات
الهالوجٌنٌة األخورى
للمركبوووووووووووووووووووووووووووات
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الرمز

0101030

0101031

العامل المسبب
الهٌدروكربونٌوة موون
المجموعووة األلٌفاتٌووة
والعطرٌة.
التسوووووومم بووووووالنترات
والنترٌتوووووووووووووووووووووووات
والنٌتروجلسوووووووووورٌن
واألمووبلح العضوووٌة
األخووووورى لحوووووامض
النٌترٌك.
أموووووووراض ٌسوووووووببها
األكرٌبلمٌوووووووووووووووووووووود
واألكرٌلونٌترٌل.

0101032

التسووووووومم بمبٌووووووودات
اآلفات
أموووووووراض تسوووووووببها
المواد الصٌدالنٌة

0101034

األعوووووووووووووووووووووووووراض
واألموووووووووووووووووووووووراض
الباثولوجٌووووووة التووووووى
تنشأ عن الهرمونات
ومشتقاتها

0101033

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن

أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول هذه المواد والتعرض ألبخرتها
أواألبخرة المحتوٌة علٌها.

أي عمل ٌتطلب التعامل مع األكرٌبلمٌد واألكرٌلونٌترٌل مثل:
 تخلٌق (إنتاج) األكرٌبلمٌد المتعدد  Polyacrylamideوبعضالكٌماوٌات العضوٌة.
 معامل األسنان واألجهزة التعوٌضٌة. صناعة الورق.عملٌات تشؽٌل الخامات المعدنٌة واألصباغ ومواد اللصق.عملٌات استعادة الزٌت فً صناعة الزٌوت. كٌماوٌات البناء. عملٌوووات تخلٌوووق (إنتووواج) المركبوووات البولٌمرٌوووة لؤلكرٌلٌوووك فوووًصناعة المنسوجات .
 تصنٌع المطاط الذي ٌدخل فٌه مركبات اإلستٌرٌن والبٌوتادٌٌن. صناعة الببلستٌك واألكرٌلونٌترٌد . صناعة المدخنات .Fumigantsأى عمل ٌستدعىاستعمال أو تداول أو تصنٌع هذه المواد وكذلك أى
عمل ٌستدعى التعرض لها.
صناعة وتحضٌر وتجهٌز المواد والمركبات الصٌدالنٌة مثل:
 المضدات الحٌوٌة ومركبات السلفا والمركبات المطهرة. أدوٌة عبلج السرطان المضادة لؤلورام. األدوٌة المخودرة مثول الموورفٌن ومشوتقاته ،والمركبوات المهدبوة،والمواد المستخدمة فً التخدٌر وفً اإلنعاش.
 المركبات المسٌلة للدم. مركبات النٌتروجلسرٌن العبلجٌة.كوووول عموووول ٌسووووتدعى التعوووورض لتووووأثٌر الهرمونووووات أوالمشووووتقات
الهرمونٌة.
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 - 0102األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض للعوامل الفٌزٌائٌة :
الرمز
10201

العامل المسبب
الصمم المهنى.

10202

األعووووووراض والعبلمووووووات الباثولوجٌووووووة
بوووووووواألطراؾ العلٌووووووووا الناتجووووووووة عوووووووون
االهتووزازات الموضووعٌة( vibrating
)white finger

10203

األمووووراض التووووى تنشووووأ عوووون التعوووورض
لدرجات الحرارة أو البرودة الشدٌدة.

10204

األعوووووراض واألموووووراض الباثولوجٌوووووة
الناتجة عون التعورض للرادٌووم أوالموواد
ذات النشاط اإلشعاعى أوأشعة إكس
األمراض الناتجة عون اإلشوعاعات ؼٌور
المؤٌنة مثل:
 األشعة فوق البفنسجٌة. األشعة تحت الحمراء.األعووووراض واألمووووراض الناتجووووة عوووون كل عمل ٌستدعى التعرض المفاجا أوالعمل
تحت ضؽط جوى مرتفع أو التخلخل
التعرض لتؽٌرات الضؽط الجوى.
المفاجا فً الضؽط الجوى أوالعمل تحت
ضؽط جوى منخفض لمدد طوٌلة.

10205

10206

األعمال والمهن
العموووول فووووً الصووووناعات أواألعمووووال التووووً
ٌتعوووورض فٌهووووا العمووووال لتووووأثٌر الضوضوووواء
أوالعقووواقٌر والكٌماوٌوووات التوووً توووؤثر علوووى
السمع.
أى عمووول ٌسوووتدعى التعووورض لئلهتوووزازات
بوواألطراؾ خاصووة إذا كووان ٌصوواحبه بوورودة
فووووً أعمووووال الحفوووور والتخوووورٌم والمسووووابك
والمنوووواجم والمحوووواجر والصووووناعات الثقٌلووووة
وؼٌرها.
األعمال التً تتطلب التعرض لحرارة عالٌة
أو بوورودة شوودٌدة مثوول :العموول فووً ثبلجووات
حفظ األطعمة .... ،إلخ.
أى عموووول ٌسووووتدعى التعوووورض للرادٌوووووم أو
أشووعة إكوووس أوأٌووة موووادة أخوورى ذات نشووواط
إشعاعى.
أى عموووووووول ٌسووووووووتدعى التعوووووووورض لهووووووووذه
اإلشعاعات.

 - 0103األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض للعوامل الحٌوٌة :
الرمز
10301

10302
10303

األعمال والمهن
العامل المسبب
الجمرة الخبٌثوة -كل عمول ٌسوتدعى االتصوال بحٌوانوات مصوابة بهوذا المورض أوتوداول
رممها أوأجزاء منها أومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بموا فوً ذلوك الجلوود
إنثراكس
والحوووافر والشووعر والقوورون وكووذلك العموول فووً شووحن وتفرٌووػ أو نقوول
البضوووابع المحتوٌوووة علوووى منتجوووات الحٌوانوووات الخوووام أو مخلفاتهوووا أو
البضابع التً ٌحتمل أن تكون قود تلوثوت بوأبواغ المورض (حوٌصوبلت
المرض) عن طرٌق الحٌوانات أوفضبلتها.
كل عمل ٌستدعى االتصال بحٌوانات مصابة بهذا المرض وتداول
السقاوة
رممها أوأجزاء منها.
الدرن
 العمل فً المستشفٌات المخصصة لعبلج هذا المرض.
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الرمز

العامل المسبب

10304

الحمى المالطٌة
(البروسٌبل)
التهووواب الكبووودى
الفٌووروس نوووع:
بى أو سى

10306

فٌووووروس نقووووص
المناعووووووووووووووووووووووة
المكتسبة.

10307

الكزاز

10308

العوامل الحٌوٌة
األخوووووووووووووووووووورى
المسووووووووووووووووووووووببة
لؤلمووووووووووووووووراض
المعدٌووة لووم ٌوورد
ذكرهووووووووا فووووووووً
الجوووداول والتوووً
تووووووووووم إثبووووووووووات

10305

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن
 األ عمووال التووً ٌمكوون أن تضووع العمووال فووً اتصووال مووع الحٌوانووات
الحاملة للعصٌات الدرنٌة أو المنجوزة فوً محوبلت آوت الحٌوانوات
المصابة وخاصة األعمال المنجزة فً المسالخ والمجوازر وأمواكن
معالجة لحم الخنزٌر ومعالجة الكروش أو المصارٌن فً مؤسسات
القصابة ومباشرة أو معالجة الدم والؽدد والعظام والقرون والجلود
الطرٌة والعبلج البٌطري.
 أعمال المخابر البٌولوجٌة.
كل األعمال التً تستدعً التعامل مع الحٌوانات المصابة أو أجزابها
أو جثثها أو تداولها
أي عمل ٌستدعً االختبلط بدم مصاب أو أحد منتجاته أو مصدر
للفٌروس مع ضرورة توفر الشروط التالٌة:
 أن ٌكون العامل ؼٌر مصاب بوالفٌروس قبول االلتحواق بالعمول مونواقع الفحص الطبً األولً قبل العمل.
 أن تكون حادثة التعرض موثقة فً وثٌقة رسمٌة. أن ٌتم إثبات وجود المرض لدى المرٌض ناقل العدوى مون خوبللالفحوصات المخبرٌة ومعطٌات الملؾ الطبً.
 أن تظهوور الفحوصووات المخبرٌووة للعاموول تؽٌوور نتٌجووة الفحووص إلووىاإلٌجابٌة خبلل الستة أشهر الموالٌة لحادثة التعرض
العاملٌن الذٌن تتطلب طبٌعة عملهم التعرض للدم أومنتجاته أو
السوابل الجسمٌة األخرى أو األنسجة لمرضى مصابٌن بالفٌروس مع
ضرورة توفر كل الشروط التالٌة:
 أن ٌكون العامل ؼٌر مصاب بوالفٌروس قبول االلتحواق بالعمول مونواقع الفحص الطبً األولً قبل العمل
 أن تكون حادثة التعرض موثقة فً وثٌقة رسمٌة. أن ٌتم إثبات وجود المرض لدى المرٌض ناقل العدوى مون خوبللالفحوصات المخبرٌة ومعطٌات الملؾ الطبً.
 أن تظهوور الفحوصووات المخبرٌووة للعاموول تؽٌوور نتٌجووة الفحووص إلووىاإلٌجابٌة خبلل الستة أشهر الموالٌة لحادثة التعرض
 األعمال المنجزة فً قنوات الصرؾ الصحً األعمال الفبلحٌة وكذلك األعمال المؤدٌة إلى اإلختبلط بالحٌواناتاأللفٌة وجثثها أو فضبلتها.
العمول فووً منشوورت الرعاٌووة الصووحٌة والصوورؾ الصووحً والتعاموول مووع
الحٌوانات والحشرات والقوارض.
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الرمز

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن

العامل المسبب
عبلقتهوووووووووووووووووووووا
المباشووووووووووووووووووورة
بطبٌعوووة النشووواط
المهنً علمٌا

 -2األمراض المهنٌة تبعا ً لوظائف وأجهزة الجسم:
 0201األمراض المهنٌة فً الجهاز التنفسى.
 0202األمراض المهنٌة فً الجلد واألغشٌة المخاطٌة.
 0203اإلعتالالت العضلٌة العظمٌة الناتجة عن التعرض المهنى.
 0204اإلضطرابات النفسٌة السلوكٌة الناتجة عن التعرض المهنى.
 0205أمراض مهنٌة أخرى.
 - 0201األمراض المهنٌة فً الجهاز التنفسً :
الرمز
020101

المرض
أمووووووراض الؽبووووووار
الربوووووووووووووووووووووووووووووي
(بنوموكونٌووووزس)
التً تنشأ عن:
 ؼبووووار السوووولٌكا(سلٌلكوزس).
 ؼبووووووووووووووووووووووووواراالسبسوووووووووتوس
(أسبستوزس).

020102

أموووووراض الجهووووواز
التنفسوووووً الناتجوووووة
عوووووووون التعوووووووورض

األعمال والمهن
 أى عموول ٌسووتدعى التعوورض لؽبووار حوودٌث التولوود لمووادة السوولٌكاأوالمووواد التووى تحتوووى علووى مووادة السوولٌكا بنسووبة تزٌوود علووى ٪5
كالعموول فووً المنوواجم والمحوواجرأو نحووت األحجارأوصووحنها أوفووً
صناعة المسنات الحجرٌـة أوتلمٌوع المعوادن بالرمول أوأٌوة أعموال
أخرى تستدعى نفس التعرض.
 أي عمل ٌستدعً التعرض لؽبار االسبستوس وخاصوة اسوتخراجومباشرة ومعالجة خامات وصخور األسبست ومباشرة واستعمال
األسبسووت الخووام فووً العملٌووات الصووناعٌة التالٌووة( :األسبسووبت –
اإلسمنت،األسبست – الببلستٌك ،األستبسوت -النسوٌج ،األستبسوب
– المطوواط ،طووبلء وصووحابؾ ووصووبلت موون األسبتسووب ،حشووو
بطابن اإلحتكاك تحتوي على األسبسبت ،منتجات مقبولة أو موواد
عازلوووة محتوٌوووة أساسوووا علوووى األسبسوووت) وكوووذلك أعموووال النووودؾ
والؽووزل والنسووٌج وخٌاطووة المنتجوووات المحتوٌووة علووى األسبسوووت
واسووتعمال وتحطووٌم وإزالووة المووواد المحتوٌووة علووى اإلستبسووت أو
اإلسبسوووت المقوووذوؾ وعوووزل الحووورارة بواسوووطة موووواد األسبسوووت
وأعمال وضع وإزالة العوازل الحرارٌة المحتوٌة على اإلسبسوت
وأعمال التجهٌز والصٌانة والحفظ المنجرة برالت أو فوً محوبلت
وتوابع المحبلت مكسوة أو محتوٌة على مواد ٌدخل األسبست فً
تكوٌنها واألعمال التً تستوجب عادة حمل مبلبوس تحتووي علوى
اإلسبست.
أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار القطن،وؼبار الكتان ،وؼبار بوودرة
التلك ،وؼبار خٌوط القنب ،و ؼبار خٌوط القصوب السوكري وخاصوة
األعمال التً تستدعً التعامول موع األلٌواؾ بأمواكن سوٌبة التهوٌوة فوً
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الرمز

المرض
ألؼبوووووورة :القطوووووون
(بٌسٌنوسوووووووووووووووووز)
والكتووووووووان،وبودرة
التلووك (تلكوووزس)،
وخٌووووووووط القنوووووووب
والسوووووووووووووووووووووٌزال،
والقصب السكري
أزموووات ربوبسوووبب
التعوووورض المهنووووً
لآلتً:
 -1األٌزوسٌنات
 -2المضووووووووووووادات
الحٌوٌة
 -3الفورما لدهٌد
 -4المنظفوات التوى
ٌوودخل فووً تركٌبهووا
الخمابر .
 -5ؼبووووار الوووودقٌق
والحبوب.

020104

التهوووووووووووووووووووووووووووووواب
الحوٌصووووووووووووووووبلت
الربوٌوووووة ألسوووووباب
حساسووووووٌة مهنٌووووووة
خارجٌة المنشأ
Extrinsic
Allergic
Alveolitis

20103

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن
أماكن الؽزل أو النسٌج.

أي عموووول ٌتضوووومن التعوووورض لمسووووببات األزمووووات الربوٌووووة المهنٌووووة
المذكورة مثل:
 استخدام البولً ٌورٌثان فً إنتاج المراتب وحشو الوسابد وصوناعةاألسفنج الصناعً ومخلفاتها.
رش (بووخ) الوودهانات والووورنٌش وصووناعة مووواد العووزل التووً توودخلاألٌزوسٌانات فً تركٌبها.
 أعمال السباكة (القوالب الرملٌة). استخدام أنهٌدرٌدات األحماض فً المعالجة الكٌمٌابٌة إلنتاج األلكٌدوالبولً إستر والراتنجات اإلٌبوكسٌة .
 رش (بخ) الدهانات وصناعـة واستخـدام المواد الرؼوٌة( الراتنجات اإلٌبوكسٌة ) ومواد الطبلء والتؽطٌة.
 اسووتخدام األمٌنووات األلٌفاتٌووة فووً المعالجووة الكٌمٌابٌووة إلنتوواج البووولًأمٌوودات وتكرٌوور الوونفط ومعالجووة المطوواط ورش (بووخ) الوودهانات
وتوووداول الموووواد الرؼوٌوووة الراتنجٌوووة اإلٌبوكسوووٌة وموووواد الطوووبلء
والتؽطٌة .
 تصوونٌع وتنقٌووة وتحضووٌر وإعووداد وتخووزٌن (تووداول) األدوٌووة مثوولالمضووووووووادات الحٌوٌووووووووة ومستخلصووووووووات الؽوووووووودد ومصوووووووونعاتها
والمستحضرات السوامة للخبلٌوا والفطوابر النشوطة وموواد التطهٌور
والتعقٌم.
 العمل فً أنشطة الرعاٌة الصحٌة والبٌطرٌة.أي عمووووول ٌتضووووومن استنشووووواق أنوووووواع مووووون األؼبووووورة العضووووووٌة أو
األٌروسوالت الملوثة بالمٌكروبات والفطرٌوات الموجوودة فوً أنشوطة
العمل مثل:
 كافووـة األعمووال التووى ٌتعووـرض فٌهووا العمووال إلووى استنشووـاق األؼبوورةالناتجة عن تخزٌن وطحن وتعببة الحبوب الؽذابٌة.
 أعمال تربٌة الطٌور وتداول مخلفاتها (بقاٌاها) مثل الرٌش والزبل. العملٌووات الزراعٌووة أو الصووناعٌة التووى ٌتعوورض فٌهووا العمووال إلووىأؼبرة القش ومصاص القصب (البجاس) والتبن.
 -تصنٌع وتجهٌز األعبلؾ المصنعة باستخدام المواد المذكورة أعبله.
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 - 0202األمراض المهنٌة فً الجلد واألغشٌة المخاطٌة :
الرمز
020201

020202

020203

األعمال والمهن
المرض
التهووووووواب الجلووووووود التبلمسوووووووً أو طفوووووووح التعوورض المتكوورر للمووواد المهٌجووة والمحسسووة
جلووودي(،)urticariaالتهابوووات وتقرحوووات للجلد المثبت علمٌا عبلقتها بااللتهابات الجلدٌة
الجلد المزمنة ناتجة عن التعورض المهنوً التبلمسٌة ،وااللتهابات والتقرحات المزمنة.
لعوامل محسسة معروفة لم ٌتم ذكرها فوً
الجداول
التعرض للمواد التالٌة:
البهاق المهنً
 ثبلثً بٌوتٌل الفٌنول. ثبلثً بٌوتٌل الكاتٌكول. أماٌل فٌنول.هٌدروكوٌنون.األعمووووال التووووً تتطلووووب التعوووورض لوووودرجات
اإللتهابات الفطرٌة بالجلد واألظافر
الحووورارة العالٌوووة أو األشوووعة السوووٌنٌة وأشوووعة
Occupational
الشمس.
photodermatoses

 - 0203االعتالالت العضلٌة العظمٌة الناتجة عن التعرض المهنى:
الرمز
020301
020302

020303

020304

المرض
أمراض الكتؾ:
 متزامنة عضلة الكتؾ الدوارة التهاب أوتار الكتؾ.أمراض المرفق:
 التهوواب الكووٌس الزاللووً للمرفووقأو التهاب النسٌج الخلوي ما تحت
الجلد.
أمراض الٌد أو الساعد
 التهواب النسووٌج الخلوووي تحووت
الجلد.
 التهوواب أوتووار الٌوود أو السوواعد
أو األؼشٌة المصلٌة لؤلوتار.
- متبلزمة النفق الرسؽى.

األعمال والمهن
األعمووال التووً تتطلووب حركووات متكووررة وشوواقة وسوورٌعة
لمفصل الكتؾ عند أو أعلى من مستوى الكتؾ.
األعمووال الٌدوٌووة التووً تسووبب احتكوواك خووارجً شوودٌد أو
مستمر أو ضؽط شدٌد ،على مفصل المرفق.
األعمال الٌدوٌة التً تسبب احتكاك خارجً شدٌد أو
مسووتمر أو ضووؽط شوودٌد علووى مفصوول الرسووػ أو مووا
حوله.
-

األعمووال الٌدوٌووة التووى تتطلووب حركووات متكووررة أو
إجهاد شدٌد أو أوضواع ؼٌور مرٌحوة تسوتمر لفتورات
طوٌلةللٌد أو الرسػ.
األعموال الحرفٌووة التووً تسوبب احتكوواك خووارجً شوودٌد أو
أمراض الركبة
 التهوواب الكووٌس الزاللووً للركبووة مستمر أو ضؽط شدٌد على مفصل الركبة.أو
 -التهاب النسٌج الخلوي موا تحوت
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الرمز
020305

ٌناٌر 2022

األعمال والمهن

المرض

الجلد
اعووتبلالت أسووفل الظهوور المزمنووة األعمووال الشوواقة التووً تتطلووب رفووع األثقووال أو حركووات
تشوووووومل :التؽٌوووووورات االنحبللٌووووووة الظهوور العنٌفووة المتكووررة أو العموول فووً أوضوواع قسوورٌة
متكررة كثنً والتواء الظهر أو اهتوزازات الجسوم الكلٌوة
للفقرات أو األقراص الفقارٌة.
كسووابقً الشوواحنات الثفٌلووة وآلٌووات حضووابر البنوواء .وفووً
جمٌووع األحوووال ٌجووب أال تقوول موودة التعوورض عوون عشوور
سنوات.

 - 0204االضطرابات النفسٌة السلوكٌة الناتجة عن التعرض المهنى :
الرمز
020401

المرض
االعتبلل النفسً ما بعد التعرض لحادث جسٌم.
Post- traumatic stress disorder

األعمال والمهن
التواجد فً مجال حادث جسٌم .

 - 0205أمراض مهنٌة أخرى :
الرمز
020501
020502

020503
020504

المرض
الرأرأة (تذبذب المقلتٌن
السرٌع الؽٌر إرادي)
التهابات وتقرحات العٌن
المزمنة

دوالً الساقٌن
الفتق اإلربً المباشر

األعمال والمهن
أعمال المناجم تحت األرض.
أى عموووول ٌسووووتدعى اسووووتعمال أو تووووداول أو التعوووورض
للقطوران أو الزفووت او البٌتووومٌن أو الزٌووون المعدنٌووة(بما
فٌهوووا البوووارفٌن) أو الفلوووو او أى مركبوووات أو منتجوووات أو
متخلفووات هووذه المووواد وكووذا التعوورض ألٌ وة مووادة مهٌجووة
أخرى صلبة أو سابلة أو ؼازٌة.
األعمووال التووً تسووتدعً الوقوووؾ لموودة ال تقوول عوون أربووع
ساعات ٌومٌا ولفترة ال تقل عن سنتٌن فً نفس المهنة.
األعموووال التوووً تسوووتدعً حمووول أو رفوووع أو جووور أو دفوووع
األثفال على أال تقل األثفال فً مجموعها عن طون واحود
ٌومٌا ولمدة سنتٌن أو أكثر.
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جدول رقم 2
تقدٌر درجة العجز
أوالً  :تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى :
العجز المتخلف
رقم
 1بتر الذراع األٌمن إلى الكتؾ
 2بتر الذراع األٌمن إلى ما فوق الكوع
 3بتر الذراع األٌمن تحت الكوع
 4بتر الذراع األٌسر إلى الكتؾ
 5بتر الذراع األٌسر إلى ما فوق الكوع
 6بتر الذراع األٌسر تحت الكوع
 7الساق فوق الركبة
 8الساق تحت الركبة
 9الصمم الكامل
 10فقد العٌن الواحدة
11
12

13
14

(

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

بتر اإلبهام
بتر السبلمٌة الطرفٌة لئلبهام
بتر السبابة
بتر السبلمٌة الطرفٌة للسبابة
بتر السبلمٌتٌن الطرفٌة و الوسطى للسبابة.
بتر الوسطى
بتر السبلمٌة الطرفٌة الوسطى
بتر السبلمٌتٌن الوسطى والطرفٌة
بتر أصبع بخبلؾ السبابة و اإلبهام و الوسطى
بتر السبلمٌة والطرفٌة
بتر السبلمٌتٌن الطرفٌتٌن
بتر الٌد الٌمنى عند المعصم
بتر الٌد الٌسرى عند المعصم
بتر القدم مع عظام الكاحل
بتر القدم دون عظام الكاحل
بتر رؤوس مشطٌات القدم كلها
بتر األصبع المشطٌة الخامسة للقدم
بتر إبهام القدم و عظمة مشطه
بتر أصبع القدم بخبلؾ السبابة
بتر السبلمٌة الطرفٌة إلبهام القدم
بتر السبلمٌة الطرفٌة لسبابة القدم
بتر أصبع القدم بخبلؾ السبابة و اإلبهام
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رقم

العجز المتخلف
الطرف العلوى انكٌلوز المفاصل

اإلبهام :
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى فى حالة بسط كامل
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى فى حالة ثنى كامل
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة ثنى أو بسط
كامل
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة نصؾ ثنى
انكٌلوز المفصلٌن المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى
لبلبهام فى حالة ثنى جزبى
انكٌلوز المفصلٌن المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى فى
حالة بسط كامل أو ثنى كامل
انكٌلوز المفصل بٌن مشطٌة اإلبهام وعظام الرسػ
خلع بالمفصل السبلمى السبلمى لئلبهام
خلع بالمفصل المشطى السبلمى
تقرٌب جبرى لئلبهام نتٌجة أثرة التبام أو فقد عمل العضلة
المباعدة
السبابة :
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى األول فى حالة ثنى أوبسط
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى فى حالة ثنى
أوبسط
انكٌلوز المفصلٌن السبلمى السبلمى األول والثانى فى حالة
بسط أو ثنى
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة ثنى أو بسط
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى األول
والثانى فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل
الوسطى :
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى األول فى حالة ثنى أوبسط
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى فى حالة ثنى أوبسط
انكٌلوز المفصلٌن السبلمى السبلمى األول والثانى فى حالة
ثنى أو بسط
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى
انكٌلوز المفاصل المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى االول
والثانى فى حالة ثنى أو بسط
البنصر أو الخنصر :
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى االول فى حالة ثنى أوبسط
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى فى حالة ثنى أوبسط
انٌكلوز المفصل المشطى السبلمى
انكٌلوز المفاصل المشطى السبلمى السبلمى االول والثانى
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رقم

ٌناٌر 2022

العجز المتخلف

النسبة المئوٌة لدرجة العجز

فى حالة بسط أو ثنى
انكٌلوز الٌد :
%60
انكٌلوز جمٌع مفاصل الٌد أو األصابع
%45
انكٌلوز جمٌع مفاصل الٌد واألصابع فٌما عدا اإلبهام
قطع األوتار:
(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة االصبع (االصبع فى حالة ثنى كامل) :
%12
االبهام
%12
السبابة
%10
الوسطى
%8
البنصر أو الخنصر
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السالمٌة الثانٌة
(السالمٌتٌن األخٌرتٌن فى حالة ثنى كامل ) :
%6
االبهام
%4
السبابة
%3
البنصر أو الخنصر
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السالمٌة األخٌرة مباشرة
( والسالمٌة األخٌرة فى حالة ثنى كامل) :
%6
االبهام
%2
السبابة
%1
الوسطى أو البنصر أو الخنصر

%50
%35
%10
%10
%8
%6
%4
%3
%2
%4
%1
%0.5

ب( قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السالمى والسالمى السالمى األول (األصبع فى حالة
بسط كامل):
%16
%20
االبهام
%10
%12
السبابة
%5
%6
البنصر أوالخنصر
%8
%10
الوسطى
(ج) قطع الوتر القابض عند المفصل السالمى السالمى الثانى
( السالمٌة االخٌرة فى حالة بسط كامل ) :
%6
%8
االبهام
%2
%3
السبابة
%1
%2
الوسطى
%1
%1.5
البنصر أوالخنصر
(د) العضد والساعد :
%25
%30
تعود الخلع بالكتؾ
%30
%40
انكٌلوز تام بالكتؾ
%25
%30
انكٌلوز جزبى بالكتؾ
%20
%25
نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتؾ
%10
%15
نقص فى حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار30درجة
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النسبة المئوٌة لدرجة العجز
%30
%40
%40
%50
%10
%15
%40
%50
%30
%40
%25
%30
%35
%40

العجز المتخلف
رقم
أثرة التبام مقٌدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم
كسر ؼٌر ملتحم بالعضد
كسر ؼٌر ملتحم بالنتوءه المرفقى
انكٌلوز المرفق فى بسط كامل فى درجة  180درجة
انكٌلوز المرفق فى زاوٌة  150درجة
انكٌلوز المرفق فى زاوٌة  90درجة
اثرة التبام مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة  45درجة أو اقل
(الساعد فى حالة ثنى لزاوٌة حادة )
%15
%20
أثرة التبام مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة 90درجة
%12
%15
أثرة التبام مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة 135درجة
%40
%50
كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى حركتى الكب والبطح
%25
%30
أثرة التبام مقٌدة لحركة الكب بٌن درجتى 10و90
%15
%20
أثرة التبام مقٌدة لحركة الكب بٌن درجتى 45و90
%10
%15
كسر بالتحام معٌب بعظام الساعد عابق لحركات مفصل
الرسخ
%20
%25
انكٌلوز تام بالرسخ
%12
%15
انكٌلوز جزبى بالرسخ
%20
%25
انكٌلوز الرسخ مع بسط الٌد والكب كامل
العضالت واألعصاب واألوعٌة الدموٌة بالطرف العلوى
 -1ضمور العضالت :
%25
%30
ضمور العضلة ذات الرأسٌن العضوٌة
%20
%30
ضمور العضلة الدالٌة
 -2شلل األعصاب
%25
%30
شلل العصب الزندى واالصابة عند المرفق
%15
%20
شلل العصب الزندى واالصابة عند الٌد
%40
%50
شلل العصب الكعبرى أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤس
%30
%40
شلل العصب الكعبرى
%35
%35
شلل العصب المتوسط
%8
%10
شلل العصب تحت اللوح
%15
%20
شلل العصب الدابرى
%50
%60
شلل العصب الزندى والكعبرى
%50
%60
شلل العصب الزندى والمتوسط
%65
%75
شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط
 -3األوعٌة الدموٌة :
تعامل الحالة معاملة البتر
إنسداد بالشراٌٌن نتجت عنه ؼرؼرٌنا
من%10إلى%30
إنسداد باألوردة نتجت عنه أوزٌما مزمنة
ثالثا  :الطرف السفلى
%30
كسر بالفخذ مع قصر  6سم والمفاصل جٌدة مع ضعؾ
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متوسط بالعضبلت
%12
كسر بالفخذ مع قصر  4سم
%8
كسر بالفخذ مع قصر  3سم
%20
كسر ؼٌر ملتحم بالرضؽة مع ضعؾ بالفخذ
%30
كسر ؼٌر ملتحم بالرضؽة مع ضعؾ شدٌد بالفخذ
%20
كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معٌب
%50
كسر ؼٌر ملتحم بالساق
%50
انكٌلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب
%50
انكٌلوز بالركبة فى درجة  100درجة
%25
انكٌلوز بالركبة متحرك بٌن درجتى  120درجة  170درجة
%15
انكٌلوز بالركبة متحرك بٌن درجتى  90درجة 180درجة
أثرة التبام بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة 90درجة من%60إلى%50
أو أقل
من  %50إلى%30
اثرة التبام بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة 135
من %30إلى%10
اثرة التبام بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة 170
%25
التهاب مفصلى تشوهى بالركبة
%50
انكٌلوز بكامل القدم مع رفع القدم ألعلى زاوٌة أكثر من
 100درجة
%35
انٌكلوز بكامل القدم فى زاوٌة  100درجة
%20
انكٌلوز بكامل القدم فى زاوٌة ( 90أحسن وضع)
%15
انكٌلوز ابهام القدم فى وضع بسبب تعطٌل حركة المشى
%15
انكٌلوز فى جمٌع أصابع القدم فى وضع جٌد
%15
تفرطح القدم نتٌجة كسر العظام
رابعا  :العضالت واألعصاب بالطرف السفلى
%20
 -1ضمور عضالت الجزء األمامى للفخذ
%30
ضمور عضبلت الفخذ كلها
%40
ضمور عضبلت الطرؾ السفلى
%30
ضمور عضبلت الساق جمٌعها
%10
ضمور عضبلت الجزء األمامى للساق
من  %10الى%80
ضمور العضبلت المطرد
%50
صك تام ( جنٌو فالجم ) مع ضعؾ شدٌد بالعضبلت
 -2شلل أعصاب الطرف السفلى :
%50
شلل تام بالعصب الوركى
%50
شلل تام بالعصب الفخذى
%30
شلل العصب المأبضى الوحشى
%30
شلل العصب المأبضى االنسى
%40
شلل العصب المأبضى واالنسى والوحشى
%60
شلل العصب المأبضى االنسى والوحشى مصحوب بألم
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%20

شلل العصب الشظوى
 -3األوعٌة الدموٌة:
ٌعامل معاملة البتر
انسداد الشراٌٌن نتجت عنه ؼرؼرٌنا
من %10الى %30
انسداد ورٌدى نتجت عنه اوزٌما مزمنة
انسداد ورٌدى نتجت عنه اوزٌما بالطرفٌن السفلٌٌن مع قرحة من %20الى %50
مزمنة تؤثر على المشى والوقوؾ
الدوالى التى ال ٌمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى وٌسبب عنها من  %20الى %30
قرحة مزمنة
خامسا  :اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى
من %5الى %10
فقد شعر فروة الرأس
من  %10إلى %40
اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفٌحة الخارجٌة
والداخلٌة ( حسب مساحة الجزء المفقود)
من  %20الى % 70
إصابة بالرأس مصحوبة أو ؼٌر مصحوبة بكسر الجمجمة
ومصحوبة أو ؼٌر مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة
او ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكبلم أو نقص فى
القوى العقلٌة حسب شدة الحالة
%100
إصابة بالرأس نتج عنها اضطراب عقلى
%100
نزٌؾ بالمخ مصحوب بشلل نصفى ؼٌر قابل للشفاء
%100
شلل نصفى ؼٌر تام مع افازٌا
من  %20إلى %60
شلل نصفى أٌمن ؼٌر تام
من  %20إلى %40
شلل نصفى أٌسر ؼٌر تام .
من  %70إلى %100
شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضبلت
%80
شلل تام بالطرؾ العلوى األٌمن
%70
شلل تام بالطرؾ العلوى األٌسر
من  %20الى %40
شلل ؼٌر تام بالطرؾ العلوى االٌمن
من %15إلى%30
شلل ؼٌر تام بالطرؾ العلوى االٌسر
من %20 %10
افازٌا بسٌطة
من  %30إلى %60
أفازٌا واضحة
من  %20إلى %30
نوبات صرعٌة قلٌلة أو نادرة
من  %30إلى %80
نوبات صرعٌة متعددة
%100
شلل الطرفٌن السفلٌٌن
%70
شلل الطرفٌن السفلٌٌن ؼٌر كامل أو المشى ؼٌر ممكن
من  %30الى %70
شلل الطرفٌن السفلٌٌن والمشى ممكن بعكاز أو بعصا
من  %40إلى %70
تكهؾ الحبل الشوكى.
من  %50الى %70
تلٌؾ الجهاز العصبى المركزى المنتثر
العصب االول
%5
فقد حاسة الشم
العصب الثانى:
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%35
%100

العجز المتخلف
رقم
ضمور تام بالعصب البصرى لعٌن واحدة
ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى
العصب الثالث والرابع والسادس:
من  %5إلى%10
شلل بالعضبلت الداخلٌة باحدى العٌنٌن
من  %10إلى %20
شلل بالعضبلت الداخلٌة بالعٌنٌن
من  %10إلى %15
شلل بالعضبلت الخارجٌة بالعٌنٌن بدون ازدواج البصر
%25
شلل بالعضبلت الخارجٌة مع ازدواج البصر
العصب الخامس :
من  %15الى %20
التهاب بأطراؾ العصب الخامس مع تقلص عضبلت نصؾ
الوجه مصحوب بألم
من  %10إلى %20
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسٌة بنصؾ الوجه
العصب السابع :
من  %10إلى %20
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على ؼلق جفنى العٌن
من  %30الى %50
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على ؼلق العٌنٌن معا
خامسا ً  :العنق
من  %10إلى % 30
انثناء العنق لؤلمام نتٌجة تقلص العضبلت أو أثرة التبام
ملتصقة
من  %20الى %40
انثناء العنق التشنجى
سادسا  :العمود الفقرى
من  %20إلى % 40
سوكلٌوز أو لوردوز أو كٌفوز مع تحدٌد فى الحركة
من  %10إلى %30
بروز أو انخساؾ مصحوبا باألم وتحدٌد فى الحركة
من  %30إلى %40
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تٌبس مفاصل الفقرات
من  %30إلى % 80
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تٌبس مفاصل الفقرات
وصعوبة التنفس
من  %30إلى % 60
التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سبلمة النخاع الشوكى
من  %30الى % 40
مرض بوت ؼٌر مصحوب بخراج درنى
من  %50إلى % 70
مرض بوت مصحوب بخراج درنى
سابعا  :األنف
ضٌق باألنؾ بدون فقد وال ٌمكن عبلج الضٌق
كسر بعظم األنؾ مصحوب بضٌق الخٌاشٌم
فقد أرنبة األنؾ
فقد جزبى باألنؾ بدون ضٌق الخٌاشٌم
فقد األنؾ بدون ضٌق الخٌاشٌم
فقد األنؾ مصحوب بضٌق الخٌاشٌم
العٌن
الجفون والمسال الدمعٌة :
انحراؾ حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة
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الجفنٌة بملتحمة المقلة
%15
ناسور دمعى مزمن ؼٌر قابل للشفاء من ناحٌة واحدة
%30
ناسور دمعى مزمن ؼٌر قابل للشفاء من الناحٌتٌن
من%15إلى%25
تلؾ الحجاج
المقلة  :الكتاركتا االصابٌة :
(أ) عند وجود كتاركتا بالعٌن تسبب ضعؾ باإلبصار قد ٌصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة
بهذه العٌن بنسبة اإلبصار المبٌنة بالفقرة ( )4من الجدول الخاص بحواالت فقود اإلبصوار المرافوق
للقووانون رقووم  79لسوونة  1975والمعوودل بالقووانون رقووم  25لسوونة  1977اذا كانووت عملٌووة إزالووة
الكتاركتا ال تجدى فى اصبلح درجة اإلبصار .
(ب) اذا عملت عملٌة ازال ة كتاركتا اصوابٌة تقودر العاهوة حسوب درجوة االبصوار بعود عملٌوة ازالوة
الكتاركتا باستعمال النظارة التوى تعتبور جوزءا تكمٌلٌوا للجراحوة وٌوزاد  %10مقابول عودم انودماج
الصورتٌن فى حالة ازالة كتاركتا فى عٌن واحدة وبحٌث ال تتعدى العاهة فى العٌن المجورى بهوا
عملٌة ازالة كتاركتا عن .%35
االذن
%5
فقد أو تشوٌه بصوان االذن الخارجٌة
%10
فقد أو تشوٌه بصوان االذنٌن
الف العلوى
من  %10إلى %20
المضػ ممكن
من  %30إلى % 40
المضػ ؼٌر ممكن
من  %10إلى % 30
فقد بسقؾ الحلق متصل أو ؼٌر متصل بالحفرة االنفٌة
وٌجٌب الهواء الفكى.
من  %40إلى % 60
اصابة بالفك العلوى مع تشوه األنؾ والوجه
الف السفلى
من  %5إلى % 10
المضػ ممكن
من  %30إلى %40
المضػ ؼٌر ممكن
من  %10إلى % 30
خلػ بالمفصل الفكى الصدؼى ٌمكن أوال ٌمكن رده
%20
ضٌق بالفم ٌسبب انكٌلوز الفكٌن
% 25
ضٌق بالفم ٌسبب انكٌلوز الفكٌن ٌسمح بتناول السوابل فقط
من  %40إلى % 60
فقد الفك السفلى بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه
الوجه
األسنان
من  %1الى %5
فقد لؽاٌة خمس اسنان
من  %5الى % 10
فقد نصؾ األسنان مع امكان تركٌب طقم صناعى
%25
فقد نصؾ األسنان مع عدم تركٌب طقم صناعى
%15
فقد اآلسنان جمٌعها مع امكان تركٌب طقم صناعى
من  %30إلى % 40
فقد األسنان جمٌعها مع عدم امكان تركٌب طقم صناعى
اللسان
من  %10إلى%40
بتر اللسان حسب اتساعه وااللتصاقات وحالة الكبلم
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رقم
ناسور لعابى لم ٌتحسن بالعبلج الجراحى
البلعوم األنفى
ضٌق بالبلعوم االنفى ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى
للبلعوم
ضٌق بالبلعوم مصحوب بصمم
البلعوم السفلى
ضٌق بالبلعوم ٌعٌق البلع
الحنجرة
درن الحنجرة
ضٌق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت
ضٌق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضٌق التنفس
ضٌق بالحنجرة تسبب عنه ضٌق بالتنفس ٌستدعى وضع
أنبوبة حنجرٌة
ضٌق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلؾ محدود
باألوتار الصوتٌة
المرىء
ضٌق بالمرىء ٌعٌق البلع
المعدة
قرحة مزمنة
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضٌق فتحة البواب مع
تمدد المعدة ونحافة
ناسور معدى لم ٌشفى بالعبلج الجراحى
األمعاء الدقاق
ناسور باألمعاء فى وضع مرتفع بالبطن
ناسور باألمعاء فى وضع منخفض بالبطن
فقد باألمعاء
األمعاء الغالظ
ناسور لم ٌشفى بالعبلج الجراحى وٌسمح بخروج الؽازات
والسوابل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى
الشرج
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة.
ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد
البرازٌة نتٌجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو ؼٌر
مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوى أو التهاب برٌتونى
الكبد
ناسور مرارى أو صدٌدى
الطحال
استبصال الطحال السلٌم
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من  %10الى % 30
من  %15إلى % 40
من  %40الى % 60
من  %10الى % 30
% 20
من  %5إلى % 20
من  %10إلى % 20
من  %30إلى % 40
من  %40إلى % 50
من  %10إلى%30
من  %30إلى % 40
من  %40إلى % 50
من  %50إلى % 60
من  %40الى % 60
من  %40الى % 50
من  %10إلى % 30
من  %20إلى % 40
من  %20الى %50
من %20الى%50
من  %20إلى %50
%20
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العجز المتخلف
رقم
استبصال الطحال المتضخم
استبصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن
جدار البطن
فتق أربى أٌمن أو أٌسر أو فتق سرى أو فخذى فتق أربى
مزدوج
فتق أربى مزدوج
فتق بجدار البطن أو فتق جراحى
شلل جزبى لعضبلت البطن نتٌجة تأثر عصب بجدار البطن
المسال البولٌة
الكلى والحالب
التهاب باحدى الكلٌتٌن
التهاب باحدى الكلٌتٌن مع التهاب بحوض الكلٌة
التهاب كلوى ٌسبب عدوى او تسمم
التهاب بحوض الكلٌتٌن
استبصال الكلٌة واألخرى سلٌمة (حسب حالة الكلٌة
المستأصلة)
استبصال الكلٌة واألخرى متكٌسة
كلٌة متحركة
درن بكلٌة واحدة
درن بالكلٌتٌن
ناسور بالحالب
ناسور بطنى بولى
المثانة
التصاق جدار المثانة باالرتفاق العانى بسبب كسر
ناسور بولى بالعامة أو العجان
ناسور مثانى معوى
ناسور مثانى شرجى
التهاب مثانى مزمن اصابى أو جرح بالمثانة استدعى تثبٌت
قسطرة
التهاب مثانى مع التهاب بحوض كلٌة واحدة
التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكلٌتٌن
درن بالمثانة مع سبلمة الكلٌتٌن
انحباس كلى بالبول نتٌجةاصابة بالنخاع الشكوى
انحباس جزبى بالبول
انحباس جزبى بالبول مصحوب بالتهاب كلٌة واحدة او كلٌتٌن
عدم القدرة على حبس البول
قناة مجرى البول الخلفٌة
ضٌق كامل نتٌجة تمزق مجرى البول الخلفٌة
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%10
صفر
من  %10إلى %20
من  %20إلى %30
من  %10إلى %30
من  %5إلى %10
من  %10إلى % 30
من  %30إلى % 40
من  %40إلى % 60
من  %40إلى % 60
من صفر الى % 15
% 50
من  %5الى % 10
% 50
من  %50إلى % 80
% 50
من  %40إلى % 60
من  %40إلى % 50
% 50
% 70
من  %50إلى %70
من  %30الى % 40
% 50
من  %50إلى % 70
من  %20إلى % 30
% 40
% 20
من  %50إلى % 90
من  %20إلى % 30
% 70
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النسبة المئوٌة لدرجة العجز
% 50
من  %20إلى % 40
من  %40إلى % 60

العجز المتخلف
رقم
ضٌق جزبى نتٌجة تمزق مجرى البول الخلفٌة
ضٌق ٌمكن توسٌعه بالعملٌة الجراحٌة
ضٌق مصحوب بناسور متصل ما بٌن الشرج وقناة مجرى
البول
قناة مجرى البول األمامٌة
من  %20إلى % 30
ضٌق ٌمكن توسٌعه
من  %30إلى % 40
ضٌق ٌصعب توسٌعه
% 30
ناسور بولى
% 50
انعدام قناة مجرى البول األمامى مع فتحة بالعجان
% 40
انعدام قناة مجرى البول االمامى ما بٌن السرة والعجان
عاشرا  :القفص الصدرى
من  %10إلى % 20
كسر عظم القفص ؼٌر مصحوب باصابة حشوٌة
من صفر إلى % 20
كسر ضلع حسب المضاعفات
الرئتان
من  %5إلى % 20
التهاب شعبى مزمن خفٌؾ
من  %20إلى % 50
التهاب شعبى مزمن شدٌد
من  %50الى % 100
التهاب شعبى مزمن مضاعؾ بانفزٌما أوتمدد شعبى أو ربو
أوهبوط بالقلب
من  %5إلى % 30
انسكاب بللورى إصابى
من  %10الى % 40
انسكاب دموى بللورى
من  %20الى % 70
انسكاب صدٌدى بللورى
من  %5إلى % 10
اصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات بسٌطة
من  %10إلى % 40
إصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات متوسطة
من  %40إلى % 70
اصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات شدٌدة
من  %70إلى %100
اصابة درنٌة متقدمة ؼٌر قابلة للشفاء
من  %10إلى % 30
سلٌكوزس مصحوب بتلٌؾ بسٌط بالربتٌن
من  %30إلى % 60
سلٌكوزس مصحوب بتلٌؾ متوسط بالربتٌن
من  %60الى% 90
سلٌكوزس مصحوب بتلٌؾ شدٌد بالربتٌن
% 100
سلٌكوزس مصحوب بدرن بالربتٌن
من  %10إلى % 20
اسبستوزس مصحوب بتلٌؾ بسٌط بالربتٌن
من  %20إلى% 40
اسبستوزس مصحوب بتلٌؾ متوسط بالربتٌن
من  %40إلى%80
اسبستوزس مصحوب بتلٌؾ شدٌد بالربتٌن
% 100
اسبستوزس مصحوب بدرن بالربتٌن
تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص فى
بسٌسنوزس ( ربو القطن أو الكتان )وؼٌر مصحوب
الطاقة التنفسٌة
بتؽٌرات فى أشعة الربتٌن
من %10إلى % 50
بسٌسنوزس مصحوب بنزلة شعبٌة مزمنة وربو شعبى .
من %50الى% 90
بسٌسنوزس مصحوب بأنفزٌما
من  %10إلى%90
امفزٌما نتٌجة استنشاق أبخرة
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العجز المتخلف
رقم
امفزٌما نتٌجة النفخ فى األالت
اورام خبٌثة نتٌجة استنشاق أبخرة او اتربة
القلب واألورطى
التصاق بؽشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب
بعضبلت القلب أو تلؾ بعضبلت القلب نتٌجة جلطة
بالشراٌٌن التاجٌة والقلب متكافىء
مع بعض أعراض ظاهرة
مع عدم تكافؤ القلب
تأثر القلب والكلٌتٌن نتٌجة حدوث عدوى أو تسمم
انٌورزم األورطى أو جدار القلب
حادى عشر ـ أعضاء التناسل
اثرة التبام بالقضٌب ال تمنع االنتصاب
فقد تمرة القضٌب
انعدام جزبى بالجسم االسفنجى
فقد القضٌب
فقد القضٌب مع ضٌق بفتحة مجرى البول
فقد القضٌب مع الخصٌتٌن
فقد خصٌة قبل البلوغ
فقد خصٌة من سن البلوغ لؽاٌة  40سنة
فقد خصٌة بعد سن االربعٌن
فقد خصٌتٌن قبل سن البلوغ
فقد خصٌتٌن من سن البلوغ لؽاٌة سن األربعٌن
فقد خصٌتٌن بعد سن األربعٌن
قٌله مابٌة حسب الحجم والمضاعفات
قٌله دموٌة اصابٌة
درن البرنج والخصٌة من ناحٌة واحدة
درة البرنج والخصٌة من الناحٌتٌن
درن البرنج والبروستاتا والحوٌصلة المنوٌة
االناث
فقد الرحم والمباٌض قبل سن البلوغ
فقد الرحم قبل االنجاب
فقد الرحم بعد االنجاب
فقد مبٌض واحد قبل أو بعد سن البلوغ
سقوط الرحم أو المهبل
ؼدد درنٌة
ؼدد درنٌة متقٌحة مصحوبة بنواسٌر
سرطان الؽدد
األورام الخبٌثة
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النسبة المئوٌة لدرجة العجز
من  %10الى % 90
% 100
من  %10الى % 20
من  %20الى % 60
% 80
من  %30الى % 90
من  %30الى % 80
صفر
% 25
% 30
% 60
% 70
% 90
% 35
% 25
% 15
% 60
% 40
% 30
من صفر الى % 10
من  %10الى % 15
من  %10إلى % 15
من  %20إلى% 40
من  %40الى % 50
من %40إلى %60
%40
% 30
% 30
من  %5إلى % 15
من  %5الى % 20
من  %20الى % 25
من  %40إلى % 100
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النسبة المئوٌة لدرجة العجز
من  %40الى % 100

العجز المتخلف
رقم
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظٌفته أو بتره او
انتكاس الحالة أو عدم امكان اجراء عملٌة
بعض األمراض
% 50
الزهرى كمرض مهنى
من  %20الى % 40
ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع
من %20إلى % 100
سرطان الدم
ٌراعى فً تقدٌر درجات العجز فً حاالت الفقد العضوي ما ٌأتً:
 -1أن تكون الجراحة قود التأموت التباموا ً كوامبلً دون تخلوؾ أٌوة مضواعفات أومعوقوات لحركوات المفاصول
المتبقٌووة ،كالندبات،أوالتلفٌات،أوالتكلسات،أوااللتهابات،أوالمضوواعفات الحسووٌةأوؼٌرها وتووزاد درجووات
العجز تبعا لما ٌتخلؾ من هذه المضاعفات.
 -2فً حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فٌجب وصؾ الحالوة المسوببة للعجوز والمضواعفات فوً الشوهادة
الطبٌة كما تحدد درجات اإلعاقة فً كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبٌعٌة.
 -3فً حالة وج ود مضاعفات حسٌة ٌجب تحدٌد مكانها و مدى زٌادةأونقص الحساسٌة ونوعها.
 -4إذا كووان المصوواب أعسوور قوودرت درجووات عجووزه الناشووبة عوون إصووابات الطوورؾ العلوووى األٌسوور بووذات
النسب المقررة لهذا العجز فً الطرؾ األٌمن.
 -5إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبٌنة أعبله عجوزاً كلٌوا ً مسوتدٌما ً عون أداء وظٌفتوه أعتبور ذلوك
العضو فً حكم المفقود و إذا كان ذلك العجز جزبٌا ً قدرت نسبته تبعا ً لما أصاب العضو من عجز عن
أداء وظٌفته.
 -6فٌما عدا األحوال المنصوص علٌها فً البند ( )3من المادة ()52إذا نتج عن اإلصابة فقد جزءأوأكثور
من أحد أعضاء الجسم المبٌنة بالجدول قدرت النسبة المبوٌة لدرجوة العجوز فوً حودود النسوبة المقوررة
لفقد ذلك العضو وال ٌجوز بأى حال من األحوال أن تتعداها.
ثانٌا ً  :فً حاالت فقد اإلبصار :
درجة اإلبصار نسبة قوة اإلبصار
()2
()1
6/6
9/6
12/6
18/6
24/6
36/6
60/6
60/5
60/4
60/3
60/2
60/1

100
91
84
70
58
40
20
14
8
2
ـ
ـ

نسبة فقد اإلبصار
()3
9
16
30
42
60
80
86
92
98
100
100
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المصابة
( )4
3
6
11
15
24
28
31
33
35
35
35
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وٌراعى فً تقدٌر العجز المتخلف عن فقد اإلبصار ما ٌأتً:
 -1أن تقدر درجة العجز الناشا من ضعؾ إبصار العٌن بواقوع الفورق بوٌن درجوة العجوز المقابلوة لدرجوة
اإلبصووار للعووٌن قبوول اإلصووابة و بعوودها إذا كووان هنوواك سووجل ٌوضووح درجووة اإلبصووار بتلووك العووٌن قبوول
اإلصابة (عمود .)4
 -2فً حالة عدم و جود سجل بحالة اإلبصار قبل اإلصابة ٌعتبر أن العٌن كانت سلٌمة.6/6
 -3مع مراعاة أحكام البند (ٌ )1راعى فً حالة إصابة العٌن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد
اإلبصار بها على اعتبار أن اإلبصار الكامل لتلك العٌن ( ٪100عمود .)3
 -4فً حالة فقد إبصار العٌن الوحٌدة ٌعتبر عجزاً كامبلً.
 -5مع مراعاة أحكام البند(ٌ ) 1راعى فً حالة اإلصوابة بكلتوا العٌنوٌن أن تقودر درجوة العجوز علوى أسواس
نصؾ مجموع قوة أبصار كل منهما أى إعتبار أن اإلبصار لكل عٌن (٪50عمود.)3
ثالثا :فً حالة فقد السمع :
أٌ -عتبر السمع سلٌما إذا كان ضعؾ السمع ال ٌتجاوز  15دٌسبل لكل من األذنٌن.
ب -تحتسب نسبة فقد السمع لوؤلذن الواحودة بواقوع درجوة ونصوؾ درجوة مبوٌوةنظٌر فقود دٌسوبل واحود مون
القدرة السمعٌة فٌما ٌزٌد على  15دٌسبل.
ج -تعتبوور نسووبة فقوود السوومع  ٪ 100إذا كووان متوسووط الضووعؾ فووً القوودرة السوومعٌة لؤلذنووٌن ٌصوول إلووى 85
دٌسبل وتعتبر درجة العجز المتخلؾ فً هذه الحالة  ٪55من العجز الكلى.
وٌراعى فً تقدٌر درجات العجز المتخلؾ عن فقد السمع ما ٌرتى :
 -1أن ٌقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعٌة لؤلصوات التوى ٌبلوػ ترددهوا مون  125إلوى 100
سٌكل ثانٌة  .مع مراعاة أن ٌتم تقدٌر ضعؾ السمع بجهواز قٌواس السومع الكهربوابى إلمكوان الوصوول
بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى ال ٌسهل عملها بالشوكة الرنانة.
 -2أن تقدر درجة العجز الناشا عن ضعؾ السمع بواقع الفرق بٌن درجة السمع قبل اإلصابة وبعدها إذا
كان هناك سجل ٌوضح تلك الدرجة .
 -3فووً حالووة عوودم وجووود سووجل بحالووة السوومع ٌعتبوور السوومع سوولٌما  ٪100تبعووا لسوون العاموول المصوواب أى
ٌضاؾ  2/1دٌسبل لكل سنة تزٌد على .45
 -4مع مراعواة أحكوام البنود ٌ 2راعوى فوً حالوة إصوابة األذن الوحٌودة أن تقودر درجوة العجوز طبقوا لنسوبة
السمع لتلك األذن على اعتبار أن سمعها ٌعادل  ٪100من السمع الكامل .
 -5مع مراعاة أحكام البند (ٌ )4راعى فً حالة إصابة األذنٌن بدرجات متفاوتة من ضعؾ السمع أن تقدر
نسبة السمع تبعا للنظام اآلتً:
(أ) النسبة المبوٌة لفقد السمع باألذنٌن معا =
نسبة فقد السمع فً األذن األقوى ×  +5نسبة فقد السمع فً األذن األضعؾ
6
(ب) تحسب درجة العجز المتخلؾ على أساس أن نسبة  ٪100من فقد السومع تعوادل  ٪55مون العجوز
الكامل.
ً
وٌشترط فً جمٌع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تا ًما.
وٌراعى جبر نسبة العجز المتخلؾ إلى أقرب نسبة مبوٌة.
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الجدول المرفق
بالالئحة التنفٌذٌة للقانون
جدول رقم 5
نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل
الحالة المرضٌة

نسبة العجز%

نزٌف المخ أو إنسداد شراٌٌن المخ ٌنتج عنه:
 شلل نصفى ؼٌر قابل للشفاء
 خزل نصفى مع فقد النطق
 خزل نصفى مع صعوبة فً النطق
 خزل نصفى أٌمن
 خزل نصفى أٌسر
 شلل بالطرؾ العلوى األٌمن
 شلل بالطرؾ العلوى األٌسر
 خزل بالطرؾ العلوى األٌمن
 خزل بالطرؾ العلوى األٌسر
 فقد النطق
إنسداد الشراٌٌن التاجٌة للقلب ٌنتج عنه:
 -1جلطة بالقلب مع تركٌب دعامة مصحوبة
25 - 20
بقصور بالقلب
 -2جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصٌل
35 -25
الشراٌٌن مع قصور بالقلب والقلب
متكافىء.
100
80
60
50-25
40 -20
70
50
35
25
50 - 10

-3

عدم تكافؤ القلب لمدة عامٌن
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المرفقات
مرفق رقم ()1
أوقات الفحص الطبى الدورى
أوالً :مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضٌن لإلصابة باألمراض المهنٌة اآلتٌة:
 -1التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبٌعة العمل تعرضهم ألبخرة الرصاص.
 -2األمووراض واألعووراض الباثولوجٌووة التووً تنشووأ عوون الرادٌوووم والمووواد المماثلووة ذات النشوواط اإلشووعاعى
وأشعة إكس.
 -3التسمم بثانى كبرٌتور الكربون ومضاعفاته (أحد مركبات الكبرٌت).
 -4التأثر بالكروم وما ٌنشأ عنه من قرح ومضاعفاته – فً عملٌات الدباؼة.
 -5التسمم بالبنزول ومركباته أو مثٌبلته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.
ثانٌاً :مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضٌن لإلصابة باألمراض المهنٌة اآلتٌة:
 -1التسمم بالرصاص ومضاعفاته فً ؼٌر العملٌات أو األعمال التً تعرض العمال ألبخرة الرصاص.
 -2التأثر بالكروم وما ٌنشأ عنه من قرح ومضاعفات فً ؼٌر صناعة الدباؼة.
 -3التسمم بالزببق ومضاعفاته.
 -4التسمم باألنتٌمون ومضاعفاته.
 -5التسمم بالزرنٌخ ومضاعفاته.
 -6التسمم بالفسفور ومضاعفاته.
 -7التسمم بالمنجنٌز ومضاعفاته.
 -8التسمم بالكبرٌت ومضاعفاته.
 -9سرطان الجلد األولى والتهابات الجلد والعٌن المزمنة.
 -10تأثر العٌن من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.
 -11التأثر بالنٌكل وما ٌنشأ عنه من قرح ومضاعفات.
 -12التسمم بالبترول أو ؼازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.
 -13التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون.
 -14التسووومم برابوووع كلوووورور األثٌووول وثالوووث كلووووروراألثلٌن والمشوووتقات الهالوجٌنٌوووة األخووورى للمركبوووات
األٌدروكربونٌة من المجموعة األلٌفاتٌة.
 -15التسمم بالنترات والنٌترٌنات النٌتروجلسرٌن.
 -16التسمم بالكادمٌوم ومضاعفاته.
 -17التسمم بالكحول والجلٌوكول والكٌتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.
 -18األمراض الناتجه عن اإلشعاعات غٌر المؤٌنة مثل:
أ -األشعة فوق البنفسجٌة.
ب -األشعة تحت الحمراء.
 -19التسمم بمبٌدات اآلفات.
ثالثاً :مرة كل سنتٌن بالنسبة إلى العمال المعرضٌن لإلصابة بباقى األمراض:
المبٌنه بالجدول رقم ( )1المرفق بالقانون.
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مرفق رقم ()2
ما ٌراعى فى الفحص الطبى الدورى
ٌراعى فً الفحص الطبى الدورى أن ٌبٌن ما ٌأتً:
 -1حالة الدم والجهاز العصبى والجهاز الهضمى والجهاز البولى بالنسوبة إلوى العموال المعرضوٌن للتسومم
بالرصاص.
 -2حالة الجهاز العصبى والجهاز الهضمى والبولى بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالزببق.
 -3حالة الجهاز الهضومى والجهواز العصوبى والجلود واألؼشوٌة المخاطٌوة بالنسوبة إلوى العموال المعرضوٌن
للتسمم بالزرنٌخ.
 -4حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسٌة العلٌا بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم باألنتٌمون.
 -5حالة الفك األسفل واألسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالفسفور.
 -6حالة الدم والجهاز العصبى والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالبنزول.
 -7حالة الجهاز العصبى والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالمنجنٌز.
 -8حالة الجهاز التنفسى والقلب واألؼشٌة بالنسبة إلى العمال المعرضٌن للتسمم بالكبرٌت.
 -9حالة الجلد للعمال المعرضٌن للتأثر بالكروم والنٌكل.
 -10حـالة الجـهاز التنفسـى والعٌون للعـمال المعرضـٌن للتسـمم بالكلور والفلور والبروم.
 -11حالة الجهاز التنفسى والجلد والعٌون للعمال المعرضٌن للتسمم بالبترول.
 -12حالة الكبد والكلى والقلوب والجهازالعصوبى للعموال المعرضوٌن للتسومم بوالكلوروفورم ورابوع كلوورور
الكربووون ورابووع كلوروراألثٌوول وثالووث كلووورور األثلووٌن والمشووتقات الهالوجٌنٌووة األخوورى للمركبووات
األٌدروكربونٌة من المجموعة األلفاتٌة.
 -13حالووة الوودم والجلوود والعٌووون وموودى إمتصوواص اإلشووعاع بالنسووبة إلووى العمووال المعرضووٌن لؤلمووراض
واألعراض الباثولوجٌة التً تنشأ عن الرادٌوم أو المواد ذات النشاط اإلشعاعى وأشعة إكس.
 -14حالة الجلد والعٌون بالنسوبة إلوى العموال المعرضوٌن لئلصوابة بسورطان الجلود األولوى والتهابوات الجلود
والعٌون المزمنة.
 -15حالة العٌون بالنسبة إلى العمال المعرضٌن لتأثر العٌن من الحرارة والضوء.
 -16حالة الجهاز التنفسى (الصدر) بما فً ذلك الفحص باألشعة بالنسوبة إلوى العموال المعرضوٌن ألموراض
الؽبار الربوٌة نٌوموكمٌوزس ،ومرض الدرن.
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مرفق رقم ()3
مقارنة بٌن
تكرار االصابة – إعادة الفحص – التحكٌم الطبى
قـد ٌكـون من المفٌـد فى نهاٌة هذه المذكرة أن نعقد فٌما ٌلى مقارنة بٌن كل من :
 -1تكرار االصابة .
 -2إعادة الفحص .
 -3التحكٌم الطبى .
واآلثار المترتبة على كل منها :
م
1
2
3

موضوع
المقارنة
إصابة
العمل
صاحب
الحق فى
الطلب
عدد
المرات

 4المدة
الزمنٌة

تكرار االصابة
 -أكثر من إصابة

اعادة الفحص
 -ذات اإلصابة

التحكٌم الطبى
 -ذات اإلصابة

 المصاب جهة العبلج الهٌبة مرة واحدة خمس مرات بإستثناء ؼٌر محددةالحاالت التى ٌتم بحثها
من خبلل لجنة برباسة
ربٌس اإلدارة المركزٌة
للجان الطبٌة.
 أسبوع من أى من ؼٌر محددة بمدة -الحد األقصى إلعادةتوارٌخ اخطار المؤمن
زمنٌة فقد تتكرر الفحص  4سنوات من
اإلصابة بعد  20تارٌخ ثبوت العجز ألول علٌه اآلتٌة:
مرة بإستثناء الحاالت ( )1تارٌخ إخطاره بإنتهاء
أو  30سنة
العبلج.
التى ٌتم بحثها من خبلل
( )2تارٌخ إخطاره بالعودة
لجنة برباسة ربٌس
إلى العمل.
اإلدارة المركزٌة للجان
( )3تارٌخ إخطاره بعدم
الطبٌة.
إصابته بمرض
مهنى.
 شهر من أى منتوارٌخ اخطار المؤمن
علٌه:
( )1تارٌخ إخطاره بعدم
ثبوت العجز.
( )2تارٌخ إخطاره
بتقدٌر نسبة العجز.
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تكرار االصابة

م موضوع
المقارنة
 إجمالى نسب 5نسبة
العجز إذا بلؽت
العجز
 %35فأكثر
المستخدمة
 النسبة األخٌرةفقط إذا قلت إجمالى
نسب العجز عن
.%35
 فى تارٌخ ثبوت 6أجر
العجز األخٌر.
التسوٌة
 7االستحقاق  -معاش أو
تعوٌض دفعة
واحدة أو الشا.
 ٌراعى أال ٌقلالمعاش الناتج عن
المعاش السابق.
تارٌخ
 8إستحقاق
المعاش

 ٌصرؾ المعاشمن أول الشهر
التالى لثبوت العجز
عن اإلصابة
األخٌرة.
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التحكٌم الطبى

اعادة الفحص
 النسبة التى حددتهالجنة إعادة الفحص.

ـ النسبة التى حددتها لجنة
التحكٌم الطبى.

 فى تارٌخ قرار الجهة فى تارٌخ ثبوتالمطعون فٌه.
العجز األصلى.
 معاش أو تعوٌض أو  -معاش أو تعوٌض أوالشا .
الشا.
ٌراعى خصم الفرق ٌ -خصم قٌمة التعوٌض
السابق صرفه بالكامل فى
بٌن التعوٌض السابق
صرفه وجملة المعاش حالة تعدٌل اإلستحقاق من
معاش إلى تعوٌض.
اإلفتراضى فى حالة
تعدٌل اإلستحقاق من
تعوٌض إلى معاش.
 ٌستحق المعاش بالقٌمة ٌستحق المعاشبالقٌمة المعدلة من أول المعدلة من أول الشهر
الذى صدر فٌه قرار جهة
الشهر التالى لتارٌخ
العبلج المطعون فٌه.
ثبوت درجة العجز
األخٌرة.
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أمثلة تطبٌقٌة
أوال  :حساب معاش وتعوٌض الدفعة الواحدة
عن إصابة العمل
مثال رقم ()1
توفى مؤمن علٌه نتٌجة إصابة عمل عن مدة اشتراك سنة واحدة وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة
والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019وكان متوسط أجره الشهرى متضمنا معدل التضخم
 2000جنٌه .
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
جنٌه
=
معاش تأمٌن
1600
%80 × 2000
اصابات العمل
1300
% 65 × 2000
الشٌخوخة والعجز والوفاة
2900
اجمالى المعاش
مثال رقم ()2
ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا كلٌا نتٌجة إصابة عمل عن مدة اشتراك سنة واحدة وفقا لقانون التأمٌنات
االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019وكان متوسط أجره الشهرى متضمنا
معدل التضخم  2000جنٌه .
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
جنٌه
=
معاش تأمٌن
1600
%80 × 2000
اصابات العمل
1300
% 65 × 2000
الشٌخوخة والعجز والوفاة
2900
اجمالى المعاش
مثال رقم ()3
ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا جزبٌا بنسبة  % 50نتٌجة إصابة عمل (ؼٌر منه للخدمة) عن مدة اشتراك سنة
واحدة وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019وكان متوسط
أجره الشهرى متضمنا معدل التضخم  2000جنٌه .
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
جنٌه
=
معاش تأمٌن
800
% 50 × %80 × 2000
اصابات العمل
800
اجمالى المعاش
مثال رقم ()4
ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا جزبٌا بنسبة  % 50نتٌجة إصابة عمل (منه للخدمة) عن مدة اشتراك سنة
واحدة وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019وكان متوسط
أجره الشهرى متضمنا معدل التضخم  2000جنٌه .
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
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=
% 50 × %80 × 2000
% 65 × 2000

جنٌه
0800
1300
2100

مثال رقم ()5
ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا جزبٌا بنسبة  % 30نتٌجة إصابة عمل (ؼٌر منه للخدمة) عن مدة اشتراك سنة
واحدة وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019وكان متوسط
أجره الشهرى متضمنا معدل التضخم  2000جنٌه .
ٌحدد المستحق له كما ٌلى:
جنٌه
=
المستحق
23040
% 30 × %80 × 2000
تعوٌض دفعة واحدة تأمٌن
×  48شهر
اصابات العمل
مثال رقم ()6
ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا جزبٌا بنسبة  % 30نتٌجة إصابة عمل (منه للخدمة) عن مدة اشتراك سنة
واحدة وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019وكان متوسط
أجره الشهرى متضمنا معدل التضخم  2000جنٌه .
ٌحدد المستحق له كما ٌلى:
جنٌه
=
المستحق
23040
% 30 × %80 × 2000
تعوٌض دفعة واحدة تأمٌن
×  48شهر
اصابات العمل
1300
% 65 × 2000
معاش تأمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة
مثال رقم ()7
فٌما ٌلى بٌانات ملف مؤمن علٌه من الفئة أوال (العاملٌن لدى الغٌر) وفاة اصابة عمل أثناء العمل:
أوال  :المدة من : 2020 / 1 / 1
مدة االشتراك  3 :سنوات.
متوسط أجر االشتراك الشهرى خبلل كامل مدة االشتراك الفعلى  6000 :جنٌه.
ثانٌا  :المدة حتى : 2019 / 12 / 31
مدة االشتراك فى األجرٌن األساسى والمتؽٌر  27 :سنة.
متوسط األجر الشهرى األساسى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن  1500 :جنٌه.
متوسط األجر الشهرى المتؽٌر خبلل كامل مدة االشتراك الفعلى  3000 :جنٌه.
ثالثا  :معلومات افتراضٌة:
 – 1الحد األقصى ألجر االشتراك فى تارٌخ االستحقاق  9000 :جنٌه.
 – 2الحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ االستحقاق  1500 :جنٌه
 – 3المتوسط السنوى لمعدل التضخم خبلل كامل مدة االشتراك من  2020 / 1 / 1حتى تارٌخ
االستحقاق:
.% 4
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رابعا  :فٌما ٌلً خطوات تحدٌد قٌمة المعاش المستحق:
 - 1معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
 – 1تحدٌد أجر التسوٌة:
أ  -المدة من : 2020 / 1 / 1
متوسط أجر االشترا :
 3 × 6000 + 6000سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم =  6720جنٌها.
ب  -المدة حتً : 2019 / 12 / 31
( )1متوسط األجر األساسً :
 3 × 1500 + 1500سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم =  1680جنٌها.
( )2متوسط األجر المتؽٌر =  27 × 3000 + 3000سنة × ٌ 5430 = % 3خفض الً الحد
األقصً ألجر االشتراك المتؽٌر فً  4040 = 2019 / 12 / 31جنٌها.
وٌضاؾ  484.8جنٌه (  3سنوات ×  %4متوسط معدل التضخم) =  4524.8جنٌه
 – 2حساب المعاش :
مالحظات
الخطوة
رقم
بحد أقصً مقداره ( )%80من أجر
أوال المعاش المستحق عن مدة االشتراك
أالتسوٌة5376 = % 80 × 6720 .
وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة
جنٌها
والمعاشات الصادر بالقانون رقم
 148لسنة = 2019
448 = 45 / 1 × 3 × 6720
جنٌها.
بحد أقصى مقداره ( )%80من أجر
ثانٌا المعاش عن مدة االشتراك السابقة
التسوٌة.
على تارٌخ العمل بقانون التأمٌنات
االجتماعٌة والمعاشات الصادر
بالقانون رقم  148لسنة 2019
وتشمل :
قانون التأمٌن االجتماعً الصادر
بالقانون رقم  79لسنة 1975
األجر األساسً =
1344.00 = % 80 × 1680.0 = 45 / 1 × 27 × 1680.0
جنٌها
1008.00
األجر المتؽٌر=
3619.84 = % 80 × 4524.8 = 45 / 1 × 27 × 4524.8
جنٌه
2714.88
=
6204.8
3722.88
ثالثا ٌربط المعاش بمجموع المعاشات بحد أقصى مقداره ( )%80من أجر
التسوٌة األكبر وفقا للخطوتٌن السابقتٌن
المستحقة وفقا للخطوتٌن أوال وثانٌا
=  5376 = % 80 × 6720جنٌها
3722.88+448.00
 4170.88جنٌه
رابعا ٌراعً أال ٌقل المعاش عن  %65من  4368 = % 65 × 6720جنٌها
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الخطوة
أجر أو دخل التسوٌة األكبر وفقا
للخطوتٌن أوال وثانٌا  ،فً حاالت
العجز والوفاة المنهً للخدمة  ،وخبلل
سنة من انتهاء الخدمة.
(ٌراعً أن تكون المقارنة بمجموع
أجر التسوٌة عن كل من األجرٌن
األساسً والمتؽٌر بالخطوة ثانٌا)
بالتالً تكون قٌمة المعاش المستحق
 4368جنٌها
ٌتعٌن أال ٌزٌد إجمالى المعاش 4368
جنٌها
على ( )%80من الحد األقصى ألجر
االشتراك فى تارٌخ االستحقاق.
زٌادة المعاشات المتدنٌة
(التً تقل قٌمتها عن 1363.63
جنٌه)
ٌجب أال ٌقل إجمالى المعاش
المستحق  4368جنٌها
عن  %65من الحد األدنى ألجر
االشتراك فً تارٌخ استحقاق المعاش

مالحظات

 7200 = % 80 × 9000جنٌه

قٌمة المعاش ال تقل عن 1363.63
جنٌه
 975 = % 65 × 1500جنٌها
قٌمة المعاش ال تقل عن  975جنٌها

 - 2معاش تأمٌن اصابات العمل
=  5376 = % 80 × 6720جنٌها
معاش تأمٌن
اصابات العمل
الشٌخوخة والعجز والوفاة
اجمالى المعاش

 - 3اجمالى المعاش
جنٌه
5376
4368
9744

مثال رقم ()8
بتارٌخ ٌ 6ناٌر  2021توفى مؤمن علٌه (أقل من  18سنة – بدون أجر) نتٌجة إصابة عمل وفقا لقانون
التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة .2019
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
حٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى هذا التارٌخ =  1200جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  780 = % 65 × 1200جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
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مثال رقم ()9
بتارٌخ ٌ 6ناٌر  2021ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا كلٌا (أقل من  18سنة – بدون أجر) نتٌجة إصابة عمل
وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة .2019
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
حٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى هذا التارٌخ =  1200جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  780 = % 65 × 1200جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
مثال رقم ()10
بتارٌخ ٌ 6ناٌر  2021ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا جزبٌا بنسبة ( % 50أقل من  18سنة – بدون أجر)
نتٌجة إصابة عمل وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة .2019
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
حٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى هذا التارٌخ =  1200جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  780 = % 65 × 1200جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
معاش العجز الجزبى =  450 = % 50 × 900جنٌها
مثال رقم ()11
بتارٌخ ٌ 6ناٌر  2021ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا جزبٌا بنسبة ( % 30أقل من  18سنة – بدون أجر)
نتٌجة إصابة عمل وفقا لقانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148لسنة .2019
ٌحدد معاشه كما ٌلى:
حٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى هذا التارٌخ =  1200جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  780 = % 65 × 1200جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
تعوٌض الدفعة الواحدة =  48 × % 30 × 900شهر =  12960جنٌها
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ثانٌا
تكرار اإلصابة
مثال رقم ()1
تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل ترتب علٌها بتر إبهام ٌده الٌمنى  ،وعلى ذلك فإنه طبقا للبند رقم  11من
القسم أوال من الجدول رقم  2المرفق بقانون التأمٌنات اإلجتماعىة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة  ، 2019فقد حددت درجة العجز بنسبة .% 30
وفى تارٌخ الحق حدثت له إصابة عمل جدٌدة ترتب علٌها بتر ٌده الٌمنى عند المعصم وحٌث أنه طبقا للبند
رقم  15من القسم أوال من الجدول رقم ( )2سالؾ الذكر تكون نسبة العجز فى هذه الحالة  ، % 60وحٌث
سبق تحدٌد درجة عجز عن بتر إبهام الٌد الٌمنى  % 30وهو جزء من الٌد الٌمنى حتى المعصم – لذلك
فإن تقدٌر نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة ٌمثل الفرق بٌن النسبة المحددة لبتر الٌد الٌمنى حتى المعصم
والنسبة المحددة لبتر إبهام الٌد الٌمنى أى =
.% 30 = % 30 - % 60
مثال رقم ()2
بفرض أن إصابة العمل الجدٌدة فى المثال السابق ترتب علٌها بتر ٌده الٌسرى عند المعصم  -وحٌث أنه
طبقا للبند رقم 16من القسم أوال من الجدول رقم  2سالؾ الذكر تكون نسبة العجز فى هذه الحالة ، % 50
وحٌث لم ٌسبق تحدٌد درجة عجز عن هذا العضو – لذلك فإن تقدٌر نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة تكون
 % 50ولذلك تصبح إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن كما ٌلى :
 % 30نسبة العجز عن اإلصابة األولى
 % 50نسبة العجز عن اإلصابة الثانٌة
 % 80إجمالى نسب العجز
مثال رقم ()3
تضمن القسم أوال من الجدول رقم  2سالف الذكر نسب العجز األتٌة :
رقم

العجز المتخلف

النسبة المئوٌة لدرجة العجز

11
12
13
14
15

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

% 30
% 12
% 10
% 06
% 60

وعلى ذلك فإنه إذا ما إفترضنا إصابة مؤمن علٌه بحادث عمل أدى إلى بتر كل من األصابع الثبلث الٌمنى
األتٌة ( الخنصر  ،البنصر  ،الوسطى ) .
إذا تكون نسبة العجز فى هذه الحالة كما ٌلى :
النسبة المئوٌة لدرجة العجز
الخنصر  ،البنصر = = 2 × % 6
=
الوسطى
جملة نسبة العجز المتخلؾ عن هذه اإلصابة
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وبفرض تعرض المؤمن علٌه إلصابة عمل جدٌدة أدت إلى بتر كل من اإلبهام والسبابة الٌمنى وطبقا لنسب
الجدول تكون نسبة العجز عن هذٌن اإلصبعٌن كما ٌلى :
النسبة المئوٌة لدرجة العجز
اإلبهام
السبابة
جملة نسبة العجز المتخلؾ عن هذه اإلصابة

العجز المتخلف
% 30
% 12
% 42

ونظرا ألن األصابع الخمس التى تعرضت للبتر نتٌجة لئلصابتٌن المتتالٌتٌن تقع فى الٌد الٌمنى  ،وحٌث
أن إجمالى نسب العجز عن هذه األصابع
= % 64 = % 42 + % 22
وحٌث تزٌد هذه النسبة على نسبة العجز المترتبة على بتر الٌد الٌمنى عند المعصم وهى  .%60إذا تحدد
درجة العجز عن اإلصابة األخٌرة بمقدار الفرق بٌن النسبة الخاصة ببتر الٌد الٌمنى عند المعصم وبٌن نسبة
العجز السابق تحدٌدها عن اإلصابة األولى كما ٌلى:
% 38 = % 22 - % 60
مثال رقم ()4
تعرض مؤمن علٌه لحادث عمل أدى إلى بتر الذراع األٌمن إلى الكتؾ وطبقا للبند رقم  1من أوال من
الجدول رقم  2سالؾ الذكر فقد حددت نسبة العجز بمقدار  % 80وبتارٌخ الحق تعرض لحادث عمل آخر
أدى إلى بتر أحد قدمٌه مع عظام الكاحل ،وطبقا للبند  17من الجدول المشار إلٌه فقد حددت نسبة العجز
بمقدار. % 45
وحٌث أن مجموع نسبتى العجز عن اإلصابتٌن تزٌد على . % 100
نسبة عجز اإلصابة األولى
% 80
نسبة عجز اإلصابة الثانٌة
% 45
 %125إجمالى نسب العجز
لذلك فإنه فى تسوٌة مستحقاته عن اإلصابتٌن ٌراعى أن ٌكون ذلك على أساس نسبة عجز إجمالٌة مقدارها
 ( % 100عجز كامل ) .
مثال رقم ()5
وقعت لمؤمن علٌه إصابة عمل ؼٌر متعمدة أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ترتب علٌها
نسبة عجز مقدارها  % 20وكان متوسط أجره فى تارٌخ ثبوت العجز  2000جنٌه.
وقد حددت مستحقاته عن هذه اإلصابة كما ٌلى :
تعوٌض اإلصابة = 48 × % 20× % 80 × 2000شهر=  15360جنٌها
وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ؼٌر متعمدة ( تكرار إصابة ) ترتب علٌها نسبة عجز
مقدارها  %10وكان متوسط أجره فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر 2500
وحٌث أن إجمالى نسب العجز عن اإلصابة األولى والثانٌة =% 30 = % 10 + % 20
وهى أقل من  % 35لذلك تحدد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط وعلى
أساس متوسط األجر فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى :
تعوٌض اإلصابة =  48 × %10 × % 80 × 2500شهر =  9600جنٌه
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مثال رقم ()6
وقعت لمؤمن علٌه إصابة عمل أدت إلى تخلؾ نسبة عجز مقدارها  %10لم ٌتم تعوٌضه عنها حٌث ثبت
تعمده إصابة نفسه .
وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة أخرى تخلؾ عنها نسبة عجز مقدارها  %15ثبت من التحقٌق أنها كانت
نتٌجة سوء سلوك فاحش من جانبه .
ونظرا ألن إجمالى نسب العجز لم تبلػ  ( % 35األولى  ( + ) %10الثانٌة  ) %15فإنه ال ٌتم تعوٌضه
أٌضا عن اإلصابة الثانٌة بإعتبارها نتٌجة سوء سلوك فاحش ولم تجاوز نسبتها . %25
مثال رقم ()7
بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم (  ) 6كانت إصابته األولى ؼٌر متعمدة وتم تعوٌضه عنها .
نظرا ألن إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن لم تبلػ . % 35وحٌث اإلصابة الثانٌة نتٌجة سوء سلوك
فاحش من جانبه ولم تجاوز نسبتها  % 25فإنه ال ٌتم تعوٌضه عن هذه اإلصابة .
مثال رقم ()8
بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم (  ) 6كانت إصابته الثانٌة ؼٌر متعمدة ولٌست بسبب سوء سلوك فاحش
من جانبه .
رؼم أنه لم ٌستحق تعوٌض إصابى عن اإلصابة األولى لتعمده إصابة نفسه  ،إال انه ٌتـم تعوٌضه بالنسبـة
لئلصابة الثانٌـة وذلك على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط ( )%15وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز
عن هذه اإلصابة .
مثال رقم ()9
تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 20ثبت من التحقٌق أنها متعمدة ولذلك
لم ٌتم تعوٌضه عنها .
وفى تارٌخ الحق حدثت له إصابة أخرى ( تكرار اصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها  %10ثبت من
التحقٌق اٌضا أنها متعمدة وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر  1000جنٌه.
نظرا ألن إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن تقل عن . % 35
 %20نسبة عجز اإلصابة األولى
 %10نسبة عجز اإلصابة الثانٌة
 %30إجمالى نسب العجز
ونظرا ألن نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة ال تزٌد على  % 25وثبت من التحقٌق أنها متعمدة ؛ فإنه ال
ٌتم تعوٌضه أٌضا عن هذه اإلصابة .
مثال رقم ()10
بفرض أن اإلصابة األولى فى المثال ( رقم  ) 9لم تكن متعمدة  ،وكان قد تم تعوٌض المؤمن علٌه عنها .
ال ٌؽٌر ذلك من النتٌجة التى تم التوصل إلٌها بالمثال المشار إلٌه من عدم إستحقاق المؤمن علٌه للتعوٌض
عن اإلصابة الثانٌة حٌث أنها متعمدة ولم تجاوز نسبة العجز المتخلؾ عنها . % 25
مثال رقم ()11
بفرض أن اإلصابة الثانٌة بالمثال ( رقم  ) 9لم تكن متعمدة  ،فى هذه الحالة ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة
عن نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة وٌحدد كما ٌلى :
تعوٌض اإلصابة =  48 × %10 × % 80 × 1000شهر =  3840جنٌا
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مثال رقم ()12
تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 20وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت
العجز  3000جنٌه.
وقد تم تعوٌضه عن هذه اإلصابة كما ٌلى :
تعوٌض اإلصابة =  48 × % 20 × % 80 × 3000شهرا =  23040جنٌها
وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها  ، % 30ولم
تؤد هذه النسبة إلى إنهاء خدمته  ،وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز 1000جنٌه
ونظرا ألن إجمالى نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت % 35
(اإلصابة األولى  ( + )% 20اإلصابة الثانٌة % 50 = )% 30
لذلك فإنه ٌستحق معاشا عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر
ٌحدد كما ٌلى :
معاش العجز الجزبى اإلصابى =  400 = % 50 × % 80 × 1000جنٌه
وٌستحق هذا المعاش إعتبارا من أول شهر ثبوت نسبة العجز األخٌرة.
مثال رقم ()13
بفرض أن نسبة العجز الثانٌة فى المثال السابق (رقم  )12كانت  ، % 90وقد أدت إلى إنهـاء الخدمـة
وبذلك تكون جملة نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت %35
( اإلصابة األولى  ( + ) % 20اإلصابة الثانٌة % 110 = ) % 90
وعلى ذلك تعتبر نسبة العجز التى تحدد على أساسها المستحقات ( % 100عجز كامل) وذلك كما ٌلى :
معاش العجز الكامل اإلصابى =  800 = %80 × 1000جنٌه
وٌستحق هذا المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة.
مثال رقم ()14
بفرض أن نسبة العجز الثانٌة فى المثال ( رقم  ) 12كانت  ( % 100عجز كامل )  ،فى هذه الحالة تحدد
المستحقات طبقا لما سبق بٌانه فى المثال رقم 13
وٌستحق المعاش المعدل من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌر .
مالحظة هامة :
ال ٌؤثر عدم تعوٌض المؤمن علٌه عن نسبة العجز األولى لكون اإلصابة المحددة عنها هذه النسبة متعمدة
أو نتٌجة سوء سلو فاحش ومقصود من جانبه فى تسوٌة المستحقات عن اإلصابة الثانٌة وفقا لما تقدم .
مثال رقم ()15
بفرض أنه فى المثال رقم ( ) 12كانت اإلصابة األولى للمؤمن علٌه متعمدة وبالتالى لم ٌتم تعوٌضه عن هذه
اإلصابة .
ومع ذلك فإنه ٌتم تسوٌة مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة وفقا لما سبق بٌانه بالمثال المشار إلٌه بإعتبار أن
إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت . % 35
مثال رقم ()16
تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 40وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت
العجز  2000جنٌه.
وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزبى عن هذه اإلصابة كما ٌلى :
 640 = % 40 × % 80 × 2000جنٌها
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وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها  %10ولم
تؤد هذه النسبة إلى إنهاء الخدمة  ،وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز  2500جنٌها.
ونظرا ألن إجمالى نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد بلؽت % 50
( اإلصابة األولى  ( + ) % 40اإلصابة الثانٌة %50 = ) % 10
لذلك ف إنه ٌستحق معاش عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر
ٌحدد كما ٌلى :
 1000 = % 50 × % 80 × 2500جنٌه
وٌستحق هذا المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز األخٌر.
مثال رقم ()17
بفرض أن أجر التسوٌة فى المثال السابق ( رقم  ) 16فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة الثانٌة ( تكرار
اإلصابة ) كان  1500جنٌه.
فإنه ٌحدد المعاش عن إجمالى نسبتى العجز على أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى:
 600 = % 50 × % 80 × 1500جنٌه
ونظرا ألن المعاش الناتج فى هذه الحالة ٌقل عن المستحق عن اإلصابة األولى  640جنٌها  ،لذلك فإنه ٌظل
محتفظا بقٌمة المعاش األول كما هو ألنه األفضل .
وفى هذه الحالة ال تثور مشكلة تارٌخ اإلستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها .
مثال رقم ()18
تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  %50وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت
هذا العجز  4000جنٌه.
وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزبى عن هذه اإلصابة كما ٌلى :
 1600 = % 50 × % 80 × 4000جنٌه
وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 60أدت
إلى إنتهاء الخدمة  ،وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز  2500جنٌه.
ونظرا ألن إجمالى نسبتى العجز قد جاوزت %100
(اإلصابة االولى ( + ) % 50اإلصابة الثانٌة % 110 = ) % 60
فإنه ٌتم تسوٌة مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة على أساس عجز كامل (  ) % 100كما ٌلى :
 2000 = % 80 × 2500جنٌه
ونظرا ألن المعاش المستحق عن اإلصابة األولى (  1600جنٌه ) أقل من المعاش المستحق عن اإلصابة
الثانٌة (  2000جنٌه ) فإنه ٌستحق معاش اإلصابة الثانٌة.
مثال رقم ()19
بفرض أن أجر التسوٌة عن اإلصابة الثانٌة فى المثال رقم (  ) 18كان  1500جنٌه.
وبالتالى فقد حدد المعاش المستحق عن إجمالى نسبتى العجز كما ٌلى :
1200 = % 80 × 1500جنٌه
ونظرا ألن المعاش المستحق عن اإلصابة األولى (1600جنٌه) أكبر من المعاش المستحق عن اإلصابة
الثانٌة ( 1200جنٌه) فإنه ٌستحق معاش اإلصابة األولى .
وفى هذه الحالة ال تثور مشكلة تارٌخ اإلستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها .
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مثال رقم ()20
تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل قبل ٌناٌر  2020نتج عنها نسبة عجز مقدارها  %10وكان مستحقا فى
تارٌخ ثبوت العجز ألجر أساسى فقط وبالتالى فقد حدد تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى .
وفى تارٌخ الحق لٌناٌر  2020وقعت له إصابة عمل أخرى حددت نسبة العجز عنها  % 15وكان أجر
التسوٌة  5000جنٌه.
وعلـى ذلك فإن تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن نسبة العجز األخٌرة ٌحدد كما ٌلى
 48 × % 15 × % 80 × 5000شهر=  28800جنٌه
مثال رقم ()21
بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم ( )20كان مستحقا فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة األولى ألجر
أساسى وأجر متؽٌر ،وقد تم تحدٌد تعوٌض اإلصابة عن نسبة العجز المشار إلٌها عن كل من األجر
األساسى واألجر المتؽٌر .
وفى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة الثانٌة ٌحدد تعوٌض اإلصابة عن نسبة العجز الثانٌة على أساس أجر
التسوٌة المبٌن فى المثال رقم (.)20
مثال رقم ()22
تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل قبل ٌناٌر  2020نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 60وكان مستحقا فى
تارٌخ ثبوت العجز ألجر أساسى فقط وبالتالى فقد حدد معاش اإلصابة على أساس أجر التسوٌة األساسى
فقط ومقداره  1000جنٌه.
وفى تارٌخ الحق لٌناٌر  2020وقعت له إصابة عمل أخرى حددت نسبة العجز عنها  % 15وكان أجر
التسوٌة  5000جنٌه.
وعلـى ذلك فإن المعاش اإلصابى عن أساس مجموع نسبتى العجز وأجر التسوٌة األخٌر ٌ ،حدد كما ٌلى:
 3000 = % 75 × % 80 × 5000جنٌه
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ثالثا
إعادة الفحص
مثال رقم ()1
وقعت لمؤمن علٌه إصابة عمل بتارٌخ  2015/3/12وإستمر تحت العبلج إلى أن ثبت عجزه عجزا جزبٌا
بتارٌخ  ، 2015/8/15فى هذه الحالة ٌكون لكل من األطراؾ الثبلثة أصحاب الحق فى طلب إعادة
الفحص الطبى  ،طلب ذلك مرة واحدة فى كل من الفترات األتٌة :
الفترة
1
2
3
4
5

مـن
2015/8/16
2016/2/16
2016/8/16
2017/8/16
2018/8/16

إلـى
2016/2/15
2016/8/15
2017/8/15
2018/8/15
2019/8/15

مالحظات :
 -1تـم تحدٌد الفترات الزمنٌة مـن تارٌخ ثبوت العجز ولٌس من تارٌخ حدوث اإلصابة.
 -2الفترات الزمنٌة إلعادة الفحص عددها  5فترات .
 -3عـدم طلب إعادة الفحص الطبى خبلل إحدى الفترات ٌسقط الحق فى طلب إعادة الفحص عنها .
 -4طلب أى مـن األطراؾ الثبلث إعادة الفحص خبلل إحدى الفترات ال ٌسقط حق األطراؾ األخرى فى
طلب إعادة الفحص عن ذات الفترة .
مثال رقم ()2
بفرض أنه فى المثال السابق (رقم  )1لم ٌتقدم أى من األطراؾ الثبلثة بطلب إعادة الفحص اإل فى
 ، 2016/7/3إذا ٌكون طلب إعادة الفحص عن الفترة الزمنٌة األولى التى إنتهت فى 2016/2/15قد سقط
الحق فٌه .
مثال رقم ()3
بفرض أنه فى المثال رقم ( )1لم ٌتقدم أى من األطراؾ الثبلثة بطلب إعادة الفحص حتى . 2019/8/15
فى هذه الحالة ٌكون قد سقط حق جمٌع األطراؾ فـى طلب إعـادة الفحص النقضاء  4سنوات من تارٌخ
ثبوت العجز .
مثال رقم ()4
تقدم مؤمن علٌه بطلب إلعادة الفحص بتارٌخ  2021/2/20حٌث قدرت نسبة العجز ب  %40وكانت
نسبة العجز السابقة بتارٌخ  2020/2/15هى ذات النسبة.
فى هذه الحالة ال ٌتم إجراء تعدٌل وتظل قٌمة المعاش المستحق كما هى .
مثال رقم ()5
بفرض أن نسبة العجز األولى فى المثال رقم (  ) 4كانت  ، % 50وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا
العجز هو 1000جنٌه  ،وبالتالى فقد كانت قٌمة المعاش:
 400.00 = % 50 × % 80 × 1000جنٌه
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وحٌث عدلت نسبة العجز إلى % 40إذا تعدل قٌمة المعاش إلى :
 320.00 = % 40 × % 80 × 1000جنٌها
وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ إعادة الفحص الطبى  ،أى من
. 2021/3/1
وال تحدد أٌة مدٌونٌة عن المدة السابقة على بداٌة إستحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة .
مثال رقم ()6
بفرض أن نسبة العجز األولى فى المثال رقم ( )4كانت  % 35وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز
 2000جنٌه وبالتالى فقد كانت قٌمة المعاش :
 560 = % 35 × % 80 × 2000جنٌها
وبفرض أن نسبة العجز قد عدلت إلى  %40إذا تعدل قٌمة المعاش إلى :
 640 = % 40 × % 80 × 2000جنٌها
وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ إعادة الفحص الطبى  ،أى من
 ، 2021/3/1وال تصرؾ أٌة فروق عن المدة السابقة على بداٌة إستحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة .
مثال رقم ()7
قدرت نسبة العجز لمؤمن علٌه بتارٌخ  2020/2/20بنسبة  % 35وحٌث كان أجر التسوٌة  4000جنٌه ،
وقد حددت جهة العبلج إلعادة الفحص سنة من تارٌخ ثبوت العجز  ،وبالتالى فقد أعٌد فحصه بتارٌخ
 2021/2/20حٌث عدلت نسبة العجز إلى%30
وعلى ذل فإنه :
ٌ -1تم إٌقاؾ المعاش إعتبارا من  2006/3/1والذى كانت قد حددت قٌمته كما ٌلى :
 1120 = % 35 × % 80 × 4000جنٌها
ٌ -2ستحق تعوٌض دفعة واحدة وٌحدد كما ٌلً
 48 × % 30 × % 80 × 4000شهرا =  46080جنٌها .
 -3ال ٌتم تحصٌل ما تم صرفه من معاش حتى نهاٌة شهر إعادة الفحص والسابق تحدٌده على أساس نسبة
العجز األولى .
مثال رقم ()8
قدرت نسبة العجز الناتجة عن إصابة المؤمن علٌه  % 20وكانت جهة العبلج قد حددت إلعادة فحصه سنة
من تارٌخ ثبوت العجز ،وقد حددت النسبة الناتجة عن إعادة الفحص بذات النسبة السابق تقدٌرها وهى 20
.%
وفى هذه الحالة ال ٌتم أى إجراء وتظل قٌمة التعوٌض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت العجز ألول
مرة كما هى.
مثال رقم ()9
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم  8السابق قد خفضت إلى  %15فى هذه
الحالة أٌضا ال ٌتم أى إجراء وتظل قٌمة التعوٌض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت العجز ألول مرة
كما هى .
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مثال رقم ()10
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم  8قد عدلت إلى  ، % 25وكان متوسط
األجر الذى حددت على أساسه قٌمة التعوٌض  2000جنٌه .
أى أن قٌمة التعوٌض السابق صرفه على أسـاس نسبة العجز األولى  % 20كان كما ٌلى :
15360 = 48 × % 20 × % 80 × 2000جنٌها .
وتكون قٌمة التعوٌض المستحق على أساس نسبة العجز المحددة نتٌجة إعادة الفحص كما ٌلى :
= 19200جنٌه.
48 × % 25 × %80 × 2000
وعلى ذلك ٌحدد فرق التعوٌض المستحق كما ٌلى :
 3840 =15360 –19200جنٌها
مثال رقم ()11
حددت درجة العجز نتٌجة أصابة عمل بنسبة  % 20بتارٌخ  2020/2/12عن متوسط أجر 1000جنٌه ،
وبتارٌخ  2021/8/5أعٌد تقدٌر درجة العجز حٌث حددت درجة العجز بنسبة  % 40وعلى ذلك فإنه :
ٌ -1تم تحدٌد قٌمة المعاش على اساس نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى :
 320 = % 40 × % 80 × 1000جنٌها
ٌ -2ستحق المعاش على أساس نسبة العجز األخٌرة إعتبارا من . 2021/9/1
 -3تحدد قٌمة المعاش اإلفتراضى عن نسبة العجز األولى كما ٌلى :
 160 = % 20 × %80 × 1000جنٌها
 -4جملة المعاش اإلفتراضى عن المدة من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األولى حتى نهـاٌة الشهـر
الـذى ثبتت فٌـه نسبـة العجز األخٌـرة (المدة من 19 =2021/8/31-2020/2/1شهر)
 19 × 160شهر =  3040جنٌها
 -5تعوٌض الدفعة الواحدة السابق صرفه عن النسبة األولى =
 7680 = 48 × % 20 × % 80 × 1000جنٌها
فرق التعوٌض الواجب خصمه من المعاش =  4640 = 3040 - 7680جنٌها
ٌ -6تم خصم قٌمة فرق التعوٌض السابق تحدٌده بالبند السابق بواقع  4/1المعاش المستحق شهرٌا إعتبارا
من  2021/9/1ومقداره  320جنٌها حٌث ٌخصم منه شهرٌا  80جنٌها لحساب هذا الدٌن .
مثال رقم ()12
بتارٌخ  2020/7/15ثبت عجز مؤمن علٌه نتٌجة إصابة عمل  ،حٌث قدرت نسبة العجز بـ  - % 40وقد
طلبت الهٌبة المعنٌة بالتأمٌن الصحى إعادة مناظرته بعد سنة من هذا التارٌخ أى فى  2021/7/15وقد تم
إخطاره بهذا الموعد  ،ولكنه لم ٌتقدم إلعـادة الفحص اال فى  2021/10/4حٌث قدرت درجة العجز بذات
النسبة السابقة (. )%40
فى هذه الحالة :
ٌ -1وقؾ صرؾ المعاش من( 2021/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص).
 -2نظرا ألن نسبة العجز لم تتؽٌر فإنه ٌظل مستحقا للمعاش السابق تحدٌده وٌعاد صرفه من 2021/8/1
(تارٌخ إٌقاؾ صرؾ المعاش)  ،حٌث لم تتؽٌر نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن النسبة
المحددة ألول مرة .
مثال رقم ()13
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم (  ) 12كانت  % 30فقط ثم كانت نتٌجة إعداة الفحص أٌضا % 30
فى هذه الحالة :
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التعدل قٌمة التعوٌض السابق صرفه وتظل قٌمته كما هى حٌث لم تتؽٌر نسبة العجز
مثال رقم ()14
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم (  ) 12كانت  ، % 35فى هذه الحالة :
ٌ -1وقـؾ صرؾ المعاش من  ( 2021/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص)
 -2تعدل قٌمة المعاش على أساس النسبة الجدٌدة .
ٌ -3عاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من( 2021/8/1تارٌخ إٌقاؾ المعاش) وذلك لنقصان نسبة
العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز األولى .
مثال رقم ()15
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم( )12كانت . %30
فى هذه الحالة :
ٌ -1وقـؾ صرؾ المعاش من  ( 2021/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص).
ٌ -2تم تحدٌد قٌمة التعوٌض المستحق على اساس النسبة الناتجة عن إعادة الفحص.
ٌ -3تم صرؾ قٌمة التعوٌض وٌستمر إٌقاؾ صرؾ المعاش .
 -4ال ٌتم تحصٌل ما تم صرفه من معاش حتى نهاٌة الشهر الذى كان مقررا إلعادة الفحص والسابق تحدٌده
على اساس نسبة العجز األول .
مثال رقم ()16
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم (  ) 12كانت  % 30فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى % 20
فى هذه الحالة :
ال تعدل قٌمة التعوٌض السابق صرفه وتظل قٌمته كما هى .
مثال رقم ()17
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم (  ) 12كانت  % 50فى هذه الحالة :
ٌ -1وقـؾ صرؾ المعاش من  ( 2021/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص).
 -2تعدل قٌمة المعاش على اساس النسبة الجدٌدة .
ٌ -3عاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من  ( 2021/11/1أول الشهر التالى إلعادة الفحص )
وذلك لزٌادة نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز األولى .
ٌ -4تم صرؾ المعاش عن فترة التوقؾ من  2021/8/1حتى  2021/10/31نهاٌة الشهر الذى تم فٌه
إعادة الفحص على أساس قٌمته قبل تعدٌل نسبة العجز .
مثال رقم ()18
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم (  ) 12كانت  % 20فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى % 30
فى هذه الحالة :
ٌ -1عاد حساب التعوٌض على أساس النسبة المعدلة .
ٌ -2صرؾ له الفرق بٌن التعوٌض المعاد حسابه والتعوٌض السابق صرفه .
مثال رقم ()19
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم (  ) 12كانت  % 20فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى :% 40
(ٌتم االسترشاد بالمثال رقم .)11
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 -1تحدد جملة معاش إفتراضى عن النسبة األولى من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األولى حتى
نهاٌة الشهر الذى تم فٌه إعادة الفحص .
ٌ -2حدد فرق التعوٌض المنصرؾ بخصم جملة المعاش اإلفتراضى من قٌمة التعوٌض السابق صرفه .
 -3تحدد قٌمة المعاش المستحق على أساس النسبة المعدلة .
ٌ -4ستحق المعاش على أساس النسبة المعدلة من أول الشهر التالى إلعادة الفحص.
ٌ -5خصم فرق التعوٌض من المعاش المستحق فى حدود الربع .
مثال رقم ()20
قدرت درجة العجز اإلصابى لمؤمـن علٌه مـن الفبات التى ال تتقاضى أجـرا فى  2020/5/20بنسبة
 %70وتقرر إعادة مناظرته بعد سنة  ،ولكنه لم ٌتقدم إلعادة الفحص اإل فى  2021/9/12حٌث حددت
درجة العجز بنسبة . % 100
فى هذه الحالة :
ٌ - 1ستحـق معاش عجز جزبى من .2020/5/1
حٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى هذا التارٌخ =  1000جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  650 = % 65 × 1000جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
معاش العجز الجزبى =  450 = % 50 × 900جنٌها
ٌ - 2ستحـق معاش عجز كـامل متدرج بدون أجـر إعتبارا من  ( 2021/10/1أول الشهر التالى لتارٌخ
إعادة الفحص وذلك لزٌادة نسبة العجز المحددة نتٌجة إعادة الفحص عن النسبة األولى) .
بمراعاة أنه فى تحدٌد قٌمة المعاش ٌعتد بالحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ ثبوت العجز وهو
 1000جنٌه  ،ولٌس بالحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ اعادة الفحص وهو  1200حنٌه .
وحٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ ثبوت العجز =  1000جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  750 = % 65 × 1000جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
مثال رقم ()21
بفرض أن نسبة العجز التى قررت للمؤمن علٌه بالمثال رقم ( )20فى المرة األولى كانت  ، %80ثم قدرت
درجة العجز عند إعادة الفحص بنسبة . %70
فى هذه الحالة :
ٌ - 1ستحـق معاش عجز جزبى من .2020/5/1
حٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى هذا التارٌخ =  1000جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  650 = % 65 × 1000جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
معاش العجز الجزبى =  720 = % 80 × 900جنٌها
ٌ - 2عدل معاش العجز الجزبى من .2021/10/1
حٌث الحد األدنى ألجر االشتراك فى تارٌخ ثبوت العجز =  1000جنٌه
الحد األدنى للمعاش =  650 = % 65 × 1000جنٌها .
ٌرفع الى  900جنٌه
معاش العجز الجزبى =  630 = % 70 × 900جنٌها
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رابعا
التحكٌم الطبى
مثال رقم ()1
بتارٌخ  2020/6/15صدر قرار جهة العبلج بعدم ثبوت عجز مؤمن علٌه كان قد وقعت له إصابة عمل .
وقد تقدم المؤمن علٌه بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العبلج خبلل شهر من تارٌخ إخطاره بالقرار .
وبتارٌخ  2020/9/12صدر قرار لجنة التحكٌم بتحدٌد نسبة عجز عن اإلصابة المشار الٌها مقدارها
. %10
ٌتم تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق على أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ صدور قرار جهة العبلج
المطعون فٌه ( ، )2020/6/15ولٌس تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم ()2020/9/12
مثال رقم ()2
بفرض أن قرار جهة العبلج المطعون فٌه فى المثال السابق كان قد حدد نسبة العجز بـ  ، % 25وكان
التكٌٌؾ القانونى للحالة بأنها كانت نتٌجة لتعمد المؤمن علٌه إصابة نفسه  ،وبالتالى فإنه لم ٌستحق تعوٌض
الدفعة الواحدة عن اإلصابة .
وبفرض أن قرار لجنة التحكٌم الطبى قد حدد نسبة العجز عن هذه االصابة بنسبة . %30
فى هذه الحالة ٌستحق المؤمن علٌه تعوٌض الدفعة الواحدة لتجاوز نسبة العجز . %25
ٌتم تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة المستحق على أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ صدور قرار جهة العبلج
المطعون فٌه ( ، )2020/6/15ولٌس تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم ()2020/9/12
مثال رقم ()3
بفرض أن قرار لجنة التحكٌم فى المثال رقم ( )2كان قد حدد نسبة عجز مقدارها . % 35
وبفرض أن هذا العجز لم ٌكن منهٌا ً للخدمة تحدد مستحقاته كما ٌلى :
ٌتم تحدٌد معاش العجز الجزبى المستحق على أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ صدور قرار جهة
العبلج المطعون فٌه ( ، )2020/6/15ولٌس تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم
()2020/9/12
ً
وٌستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز المحدد وفقا للقرار المطعون فٌه
( – )2020/6/15أى ٌستحق المعاش من .2020/6/1
هذا مع مراعاة أن المؤمن علٌه لم ٌكن قد استحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن النسبة المحددة بقرار جهة
العبلج المطعون فٌه ( )%10بإعتبار أن هذه النسبة التجاوز  ، %25وأن التكٌٌؾ القانونى لئلصابة أنها
كانت متعمدة .
مثال رقم ()4
بفرض أن حالة االصابة المشار الٌها بالمثال رقم ( )2لم تكن متعمدة وبالتالى فقد استحق للمؤمن علٌه
تعوٌضا ً من دفعة واحدة .
وبفرض أنه قد صدر قرار لجنة التحكٌم بتعدٌل نسبة العجز الـ  ، % 35وبالتالـى فقـد استحـق
له معاش عجز جزبى وفقا ً لما سبـق بٌانـه بالمثال رقم ( )3اعتباراً من .2020/6/1
فى هذه الحالة ٌتطلب األمر استرداد قٌمة التعوٌض السابق صرفه بالكامل .
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مالحظة هامة :
ً
ٌراعى فى الحاالت التى تقل فٌها نسبة العجز عن  % 35وٌستحق المؤمن علٌه تعوٌضا من دفعة واحدة
عن اصابة العمل  ،أن ٌؤخذ علٌه إقرار بعدم إعتراضه على النسبة التى حددتها جهة العبلج وذلك قبل
صرؾ قٌمة التعوٌض حتى ال ٌتعذر إسترداد قٌمة هذا التعوٌض اذا ما أدى الطعن فى هذا القرار إلى
صدور قرار لجنة التحكٌم بتحدٌد نسبة عجز تؤدى إلى إستحقاق معاش وفقا ً لما تم بٌانه فى المثال السابق .
واذا ماكان للمؤمن علٌه إعتراضا على النسبة التى حددتها جهة العبلج فإنه ٌجب اإلنتظار فى هذه الحالة
لحٌن صدور قرار لجنة التحكٌم الطبى والذى على أساسه ٌتم صرؾ مستحقاته عن اإلصابة.
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