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مادة ()45
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن علٌهم الوارد ذكرهم فى البند أوالً من المادة (
باإلضافة إلى الفئات اآلتٌة:
 - 1العاملين بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة.
 - 2المتدرجين والتالمٌذ الصناعًين.
 - 3الطالب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى.
 - 4المكلفون بالخدمة العامة.
- 5الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد وال تسرى فى شأنهم أحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة.

)2

مادة ()46
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة
ٌ ،2018مول تأمٌن إصابات العمل مما ٌأتى:
 - 1اشتراك شهري ٌؤدٌه صاحب العمل ٌتحدد بواقع (  ) % 1من أجر االشتراك للعاملٌن لدٌه
بالنسبة لؽٌر الخاضعٌن ألحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل المشار إلٌه ٌؤدى الي
الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى مقابل العالج والرعاٌة الطبٌة.
 - 2اشتراك شهري ٌؤدٌه صاحب العمل ٌتحدد بواقع (  ) % 0.5من أجر االشتراك للعاملٌن
لدٌه مقابل الحقوق المالٌة التً تلتزم بها الهٌئة  ،وتتم زٌادة نسبة االشتراك الشهري حتى
تصل إلى (  )%1تبعا ً لمخاطر نشاط المنشأة وفقا ً لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون
فى هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌئات العامة وؼٌرها من االشخاص االعتبارٌة
العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام بصرؾ تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال
فى حالة اإلصابة مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات التى تلتزم بها وفقا ً للبند (  )2من هذه المادة
بواقع النصؾ.
وللهٌئة الموافقة على قٌام صاحب العمل فى ؼٌر الجهات المشار إلٌها بالفقرة السابقة من
هذه المادة بأداء تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال مقابل تخفٌض نسبة االشتراكات التى تلتزم
بها وفقا ً للبند ( )2من هذه المادة بواقع النصؾ.
 - 3رٌع إستثمار االشتراكات المشار إلٌها.
وٌعفى أصحاب األعمال من أداء االشتراكات عن المؤمن علٌهم المشار إلٌهم بالبنود
( )4،3،2،1من المادة ( )45إذا كانوا ال ٌتقاضون أجراً.
مادة ()47
ٌقصد بالعالج والرعاٌة الطبٌة ما ورد بالمادة ( )3من قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل
الصادر بالقانون رقم ( )2لسنة .2018

محمد حامد الصياد

2019 / 9 / 10
9/1

w: www.elsayyad.net

تأمٌن اصابات العمل
فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019

مادة ()48
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمٌن الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ( )2لسنة
 ،2018تتولى الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى عالج المصاب ورعاٌته طبٌا ً.
وٌجوز للمصاب العالج فى درجة أعلى من الدرجة التأمٌنٌة على أن ٌتحمل فروق التكالٌؾ
أو ٌتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
وٌجوز لصاحب العمل عالج المصاب ورعاٌته طبٌا ً متى صرحت له الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن
رئٌس مجلس إدارة الهٌئة
الصحى بذلك وف ًقا للشروط واألوضاع التى ٌصدر بها قرار من
المعنٌة بالتأمٌن الصحى باالتفاق مع رئٌس الهٌئة
مادة ()49
بصرؾ
إذا حالت اإلصابة بٌن المؤمن علٌه وبٌن أداء عمله تؤدى الجهة المختصة
تعوٌض األجر خالل فترة تخلفه عن عمله بسببها تعوٌضا عن أجره ٌعادل كامل أجره المسدد
عنه االشتراك وٌصرؾ هذا التعوٌض للمصاب فى مواعٌد صرؾ األجور بالنسبة لمن
ٌتقاضون أجورهم بالشهر ،وأسبوعٌا بالنسبة لؽٌرهم.
وٌستمر صرؾ هذا التعوٌض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت
العجز المستدٌم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم اإلصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
وٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم اإلصابة أٌا كان وقت وقوعها وٌقدر التعوٌض الٌومً على
أساس األجر الشهري مقسوما ً على ثالثٌن.
مادة ()50
ٌلتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل المصاب إلى مكان العالج  ،وتتحمل الجهة
المختصة بصرؾ تعوٌض األجر بأداء مصارٌؾ انتقال المصاب بوسائل االنتقال العادٌة من
محل اإلقامة إلى مكان العالج إذا كان ٌقع خارج المدٌنة التى ٌقٌـم بها وبأداء مصارٌؾ االنتقال
بوسائل االنتقال الخاصة داخل المدٌنة أو خارجها متى قرر الطبٌب المعالج أن حالة المصاب ال
تسمح باستعماله وسائـل االنتقال العادٌة.
وٌتبع فى تنظٌم االنتقال ومصارٌفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها الالئحة التنفٌذٌة لهذا
القانون فى هذا الشأن.
مادة ()51
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة
المنصوص علٌه فى المادة ( )22من هذا القانون.
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وٌزاد هذا المعاش بنسبة ( )%1سنوٌا ً حتى بلوغ المؤمن علٌه سن الستٌن حقٌقة أو حكما ً إذا
كان العجزأوالوفاة سببا ً فى إنهاء خدمة المؤمن علٌه ،وتعتبر كل زٌادة جزءاً من المعاش عند
تحدٌد مبلػ الزٌادة التالٌة.
مادة ()52
إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئى مستدٌم تقدر نسبته بـ ( )%35فأكثر  ،إستحق المصاب
معا ًشا ٌساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص علٌه بالمادة ( )51من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن علٌه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب
العمل وف ًقا للقواعد المنصوص علٌها بالبند (  )2من المادة ( )21من هذا القانون من هذا القانون
ٌ ،زاد معاشه وف ًقا لحكم الفقرة األخٌرة من المادة ( )51من هذا القانون.
مادة ()53
مع مراعاة حكم البند (  )2من المادة (  ، )21إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئً مستدٌـم  ،ال
تصل نسبته إلى (  )%35إستحق المصاب تعوٌضً ا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قٌمة معاش
العجز الكامل المنصوص علٌه بالمادة (  )51من هذا القانون وذلك عن  4سنوات ،وٌؤدى هذا
التعوٌض دفعة واحدة.
مادة ()54
ٌكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن ال ٌتقاضى أجرً ا من الفئات المنصوص علٌها
بالبنود ( )4 ، 3 ، 2 ، 1من المادة ( )45من هذا القانون بواقع الحد األدنً للمعاش المنصوص
علٌه بالفقرة األخٌرة من المادة (  )24من هذا القانون  ،وبما ال ٌقل عن الحد األدنى الرقمى
للمعاش المشار إلٌه بالمادة ( )163من هذا القانون.
وإذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئى مستدٌم تقدر نسبته بـ (  )%35فأكثر إستحق المصاب
معاشا ٌساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص علٌه بالفقرة السابقة.
وٌسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة األخٌرة من المادة ( )51من هذا القانون.
وإذا نشأ عن االصابة عجز جزئً مستدٌم ال تصل نسبته إلى ( )%35إستحق المصاب تعوٌضا ً
ٌقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قٌمة المعاش المنصوص علٌه بالفقرة األولى وذلك عن 4
سنوات ،وٌؤدي هذا التعوٌض دفعة واحدة.
مادة ()55
تقدر نسبة العجز الجزئى المستدٌم وف ًقا للقواعد اآلتٌة:
 - 1إذا كان العجز مبٌنا ً بالجدول رقم (  )2المرافق لهذا القانون  ،روعٌت النسبة المئوٌة من
درجة العجز الكلى المبٌنة به.
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 - 2إذا لم ٌكن العجز مماورد بالجدول المذكور  ،فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من
عجزفى قدرته على الكسب على أن تبٌن تلك النسبة فى الشهادة الطبٌة.
 - 3إذا كان للعجز المتخلؾ تأثٌراً خاصا ً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته األصلٌة
فٌجب توضٌح نوع العمل الذي ٌؤدٌه المصاب تفصٌالً مع بٌان تأثٌر ذلك فى زٌادة درجة
العجز فى تلك الحاالت على النسب المقررة لها فى الجدول رقم ( )2المرافق لهذا القانون.
ولرئٌس الهٌئة زٌادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حاالت جدٌدة إلٌه بناء على
اقتراح مجلس اإلدارة  ،وٌحدد القرار تارٌخ العمل به.
مادة ()56
إذا كان المصاب قد سبق أن أصٌب بإصابة عمل  ،روعٌت فى تعوٌضه القواعد اآلتٌة:
 - 1إذا كانت نسبة العجزالناشئ عن اإلصابة الحالٌة واإلصابة السابقة أقل من ( )%35عوض
المصاب عن إصابته األخٌرة على أساس نسبة العجز المتخلؾ عنها وحدها واألجر المشار
إلٌه بالمادة ( )22من هذا القانون وقت ثبوت العجز األخٌر.
 - 2إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن اإلصابة الحالٌة واإلصابات السابقة تساوى ( )%35أو
أكثر فٌعوض على الوجه اآلتى:
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعوٌضا ً من دفعة واحدة ٌقدر معاشه
على أساس نسبة العجز المتخلؾ عن إصاباته جمٌعها واألجر المـشار إلٌه بالمـادة
( )22من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلؾ عن اإلصابة األخٌرة.
اذا كان المصاب مستحقا ً لمعاش العجز ٌقدر معاشه على أساس نسبة العجز
(ب)
المتخلؾ عن إصاباته جمٌعها واألجر المشار إلٌه بالمادة (  )22من هذا القانون وقت
ثبوت العجز عن اإلصابة األخٌرة بشرط أال ٌقل ذلك المعاش عن معاشه عن اإلصابة
السابقة.
مادة ()57
ال ٌستحق تعوٌض األجر وتعوٌض اإلصابة فى الحاالت اآلتٌة:
 - 1إذا تعمد المؤمن علٌه إصابة نفسه.
 - 2إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
وٌعتبر فى حكم ذلك:
 كل فعل ٌأتٌه المصاب تحت تأثٌر الخمرأو المخدرات.
 كل مخالفة صرٌحة لتعلٌمات الوقاٌة المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ٌنشأ عن اإلصابة وفاة المؤمن علٌه أو تخلؾ عجز مستدٌم تزٌد نسبته على
( )%25من العجز الكامل.
وال ٌجوز التمسك بإحدى الحالتٌن (  1و  )2إال إذا ثبت ذلك من التحقٌق الذي ٌجرى فى هذا
الشأن وفقا ً لحكم المادتٌن ( )62 ، 61من هذا القانون.
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مادة ()58
ٌجوز لكل من المصاب وجهة العالج والهٌئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر
خالل السنة األولى من تارٌخ ثبوت العجز  ،ومرة كل سنة خالل الثالث سنوات التالٌة  ،وعلى
جهة العالج أن تعٌد تقدٌر درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم اإلخالل بحق المصاب فى العالج والرعاٌة الطبٌة  ،ال ٌجوز إعادة تقدٌر درجة
العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تارٌخ ثبوته.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الحاالت التى ٌثبت طبٌا ً
حاجتها إلطالة مدة إعادة تقدٌر درجة العجز ،وٌسرى ذلك على الحاالت السابقة مع عدم صرؾ
فروق مالٌة عن الفترة السابقة.
مادة ()59
ٌراعى فى حالة تعدٌل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا ً لحكم المادة (  )58من
هذا القانون القواعد اآلتٌة:
 - 1إذا كان المؤمن علٌه صاحب معاش ٌ ،عدل معاش العجز إعتباراًمن أول الشهر التالى
لثبوت درجة العجز األخٌرة أو ٌوقؾ تبعا ً لما ٌتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا ً لما
ٌطرأ على درجة العجز زٌادة أو نقصا ً  ،وإذا نقصت درجة العجز عن ( )%35أوقؾ
صرؾ المعاش نهائٌا ً وٌمنح المصاب تعوٌضا ً من دفعة واحدة وفقا ً ألحكام المادة (  )53من
هذا القانون.
 - 2إذا كان المؤمن علٌه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أوالً تعوٌضا ً من دفعة
واحدة ٌراعى ما ٌلى :
(أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزٌد علً الدرجة المقدرة من قبل
وتقل عن ( ، )%35استحق المصاب تعوٌضا ً محسوبا ً على أساس النسبة األخٌرة
واألجر عند ثبوت العجز فى المرة األولى مخصوما ً منه التعوٌض السابق صرفه
 ،وال ٌترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أٌة آثار.
( )%35أو أكثر ،
(ب) اذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلػ
إستحق المصاب معاش العجز محسوبا ً وفقاًألحكام المادة (  )52من هذا القانون
على أساس األجرعند ثبوت العجز فى المرة األولى  ،وٌصرؾ إلٌه هذا المعاش
إعتباراًمن أول الشهر التالى لتارٌخ ثبوت درجة العجز األخٌرة مخصوما منه
الفرق بٌن التعوٌض السابق صرفه إلٌه وقٌمة المعاش  ،بإفتراض استحقاقه له على
أساس درجة العجز المقدرة فى المرة األولى  ،وذلك فى الحدود المشار إلٌها بالمادة
( )133من هذا القانون.
مادة ()60
ٌوقؾ صرؾ معاش العجز إعتبارً ا من أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص
الطبى وذلك إذا لم ٌتقدم صاحبه إلعادة الفحص الذى تطلبه جـهة العـالج أو الهـٌئة فى الموعد
الـذي تخطره به.
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وٌستمر 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 اعتباراًمن التارٌخ الذى كان محدداً إلعادة الفحص الطبى.
وٌجوز للهٌئة 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.
مادة ()61
ٌلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلً عن اإلدارة لدٌه بإبالغ الشرطة
عن كل حادث ٌقع ألحد عماله ٌعجزه عن العمل وذلك خالل  48ساعة من تارٌخ تؽٌبه عن
العمل  ،وٌكون البالغ مشتمالً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه
والعضو المصاب والجهة التى نقل إلٌها المصاب لعالجه.
وٌكتفى بمحضر تحقٌق إدارى ٌجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة
وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن علٌهم المشار إلٌهم فى البندٌن ( )2 ، 1
من أوالً من المادة ( )2من هذا القانون.
مادة ()62
تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقٌق تحقٌ ًقا من صورتٌن فى كل بالغ ،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 ( )57
من هذا القانون  ،وتبٌن فٌه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت
حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهٌئة بصورة من التحقٌق وللهٌئة طلب استكمال التحقٌق
إذا رأت محالً لذلك.
مادة ()63
على صاحب العمل أن ٌقدم اإلسعافات األولٌة للمصاب ولو لم تمنعه االصابة من مباشرة
عمله.
ً
وعلى صاحب العمل الذى ٌستخدم أحد المؤمن علٌهم بالبنود (  )5 ، 4 ، 3من أوال من المادة
( )2من هذا القانون أو المسئول الفعلً عن اإلدارة لدٌه إخطار الهٌئة على النموذج الذى تعده
لهذا الؽرض عن كل إصابة عمل تقع بٌن عماله فور وقوعه  ،ا وأن ٌسلم المصاب عند نقله
لمكان العالج أو لمرافقه صورة من هذا اإلخطار.
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مادة ()64
تلتزم الجهة المختصة بجمٌع الحقوق المقررة وف ًقا ألحكام هذا الباب حتى ولو كانت اإلصابة
تقتضى مسئولٌة شخص آخر خالؾ صاحب العمل دون إخالل بما ٌكون للمؤمن علٌه من حق
قبل الشخص المسئول.
مادة ()65
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى ٌكفلها هذا الباب لمدة سنة مٌالدٌة من تارٌخ انتهاء
خدمة المؤمن علٌه وذلك إذا ظهرت علٌه أعراض مرض مهنى خاللها ،سواء أكان بال عمل أو
كان ٌعمل فى صناعة ال ٌنشأ عنها هذا المرض.
وٌستمر هذا االلتزام بالنسبة لألمراض التً ال تظهر أعراضها إال بعد انقضاء المدة المشار
إلٌها والتى تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بعد أخذ رأى الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى.
مادة ()66
ال ٌجوز للمصاب أو المستحقٌن عنه التمسك ضد الهٌئة بالتعوٌضات التى تستحق عن
اإلصابة طب ًقا ألى قانون آخر.
كما ال ٌجوز لهم ذلك أٌضً ا بالنسبة لصاحب العمل إال إذا كانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ من
جانبه.
مادة ()67
ال ٌنتفع المؤمن علٌه بأحكام العالج والرعاٌة الطبٌة وتعوٌض األجر طوال مدة إعارته أو
انتدابه خارج البالد.
مادة ()68
لرئٌس الهٌئة بقرار ٌصدره بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تعدٌل الجدول رقم (  )1المرافق
لهذا القانون بإضافة حاالت جدٌدة إلٌه ،وٌسرى هذا التعدٌل على الوقائع السابقة لصدوره.
مادة ()69
ٌ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
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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.
مادة ()75
تتولى الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى عالج المصاب أو المرٌض ورعاٌته طبًٌا إلى أن
ٌشفى أو ٌثبت عجزه  ،وللهٌئة الحق فى مالحظة المصاب أو المرٌض حٌثما ٌجرى عالجه.
وٌقصد بالعالج والرعاٌة الطبٌة ما هو منصوص علٌه فى المادة ( )47من هذا القانون  ،وكذلك
الرعاٌة الطبٌة والعالج للمؤمن علٌهن أثناء الحمل والوالدة.
مادة ()79
ال تخل أحكام هذا التأمٌن بما قد ٌكون للمصاب أو المرٌض من حقوق مقررة بمقتضى القوانٌن
أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو االتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض
األجر ومستوٌات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمٌن.
مادة ()80
مع مراعاة أحكام المادة (  )47من هذا القانون ٌكون عالج المصاب أو المرٌض
ورعاٌته طبًٌا فى جهات العالج التى تحددها لهم الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى  ،وال ٌجوز لهذه
الهٌئة أن تجرى ذلك العالج أو تقدم الرعاٌة الطبٌة فى العٌادات أو المصحات النوعٌة أو
المستشفٌات العامة أو المراكز المتخصصة إال بمقتضى اتفاقٌات خاصة تعقد لهذا الؽرض ،
وٌحدد فى هذه االتفاقٌات الحد األدنى لمستوٌات الخدمة الطبٌة وأجرها ،وال ٌجوز أن ٌقل
مستوى الخدمة الطبٌة فى هذه الحالة عن الحد األدنى الذى ٌصدر به قرار من رئٌس مجلس
إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى باالتفاق مع رئٌس الهٌئة.
مادة ()81
تلتزم الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى بفحص العاملٌن المعرضٌن لإلصابة بأحد األمراض
المهنٌة المبٌنة فى الجدول رقم (  )1المرافق لهذا القانون  ،وذلك مقابل تحصٌلها مقابل خدمة
مقداره خمسون جنٌها ً عن كل مؤمن علٌه معرض لإلصابة باألمراض المذكورة وٌتحمل به
صاحب العمل.
مادة ()82
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تلتزم جهة العالج بإخطار المصاب أو المرٌض بانتهاء العالج وبما ٌكون قد تخلؾ لدٌه
من عجز ونسبته  ،وللمرٌض أن ٌطلب إعادة النظر فى تقرٌر انتهاء العالج أو تخلؾ العجز
وف ًقا ألحكام التحكٌم الطبى المنصوص علٌه فى المادة ( )140من هذا القانون.
كما تلتزم جهة العالج باإلخطار المشار إلٌه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب
العمل والهٌئة مع بٌان أٌام التخلؾ عن العالج إن وجدت  ،وذلك كله وف ًقا للشروط واألوضاع
التى ٌصدر بها قرار من رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى باالتفاق مع رئٌس
الهٌئة.
وٌكون قرار جهة العالج بمدة اإلجازة المرضٌة ملزمًا لصاحب العمل.
مادة ()83
تثبـت حاالت العجز المنصوص علٌها فى هذا القانون بشهادة من الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن
الصحى  ،يحدد بٌاناتها قرار من رئٌس الهٌئة بناء علىموافقة مجلس اإلدارة.
وٌكون للهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى أن تفوض المجالس الطبٌة فى إثبات حاالت العجز
المشار إلٌها.
وفى حالة تعارض قرار الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى مع قرار مجلس طبى آخر
مختص ٌ ،رفع األمر إلى لجنة ٌصدر بتشكٌلها وتنظٌم عملها قرار من رئٌس الهٌئة باالتفاق مع
 ،وٌكون قرارها فى هذه الحالة ملزما
رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المعنٌة بالتأمٌن الصحى
للجانبٌن.
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