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( 56)مادة 
 

 :روعٌت فى تعوٌضه القواعد اآلتٌة، إذا كان المصاب قد سبق أن أصٌب بإصابة عمل      
 عوض (%35)إذا كانت نسبة العجزالناشئ عن اإلصابة الحالٌة واإلصابة السابقة أقل من  -1

المصاب عن إصابته األخٌرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها واألجر المشار 
 . وقت ثبوت العجز األخٌرمن هذا القانون ( 22)إلٌه بالمادة 

أو %( 35)إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن اإلصابة الحالٌة واإلصابات السابقة تساوى  -2
 :أكثر فٌعوض على الوجه اآلتى

إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعوٌضاً من دفعة واحدة ٌقدر معاشه  ( أ)
على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جمٌعها واألجر المـشار إلٌه بالمـادة 

 . وقت ثبوت العجز المتخلف عن اإلصابة األخٌرةمن هذا القانون ( 22)

ذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز ٌقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف ا ( ب)
 وقت ثبوت العجز  من هذا القانون(22)عن إصاباته جمٌعها واألجر المشار إلٌه بالمادة 

 .عن اإلصابة األخٌرة بشرط أال ٌقل ذلك المعاش عن معاشه عن اإلصابة السابقة
 
( 59)مادة 

  

من ( 58)ٌراعى فى حالة تعدٌل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقاً لحكم المادة 
: القواعد اآلتٌةهذا القانون 

 ٌعدل معاش العجز إعتباراًمن أول الشهر التالى  ،إذا كان المؤمن علٌه صاحب معاش -1
لثبوت درجة العجز األخٌرة أو ٌوقف تبعاً لما ٌتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما 

 أوقف (%35) وإذا نقصت درجة العجز عن  ، ٌطرأ على درجة العجز زٌادة أو نقصاً 
من  (53)صرف المعاش نهائٌاً وٌمنح المصاب تعوٌضاً من دفعة واحدة وفقاً ألحكام المادة 

 .هذا القانون
إذا كان المؤمن علٌه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أوالً تعوٌضاً من دفعة  -2

 :واحدة ٌراعى ما ٌلى 
 الدرجة المقدرة من قبل لًإذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزٌد ع ( أ)

 استحق المصاب تعوٌضاً محسوباً على أساس النسبة األخٌرة ، (%35)وتقل عن 
 واألجر عند ثبوت العجز فى المرة األولى مخصوماً منه التعوٌض السابق صرفه 

 . وال ٌترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أٌة آثار، 

 ،  أو أكثر(%35)ذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ا ( ب)
من هذا القانون ( 52)إستحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاأًلحكام المادة 

 وٌصرف إلٌه هذا المعاش ،على أساس األجرعند ثبوت العجز فى المرة األولى
إعتباراًمن أول الشهر التالى لتارٌخ ثبوت درجة العجز األخٌرة مخصوما منه 

بإفتراض استحقاقه له على ، الفرق بٌن التعوٌض السابق صرفه إلٌه وقٌمة المعاش 
وذلك فى الحدود المشار إلٌها بالمادة ، أساس درجة العجز المقدرة فى المرة األولى 

 .من هذا القانون (133)
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( 128)مادة 
 

تحدد الالئحـة التنفٌذٌـة لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهٌئـة الشـروط واألوضاع 
 .والمستندات الالزمة لتسوٌة وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون

 
( 129)مادة 

 
استثناءا من أحكام القانون المدنى ٌجب تقدٌم طلب صرف المعاش أو التعوٌض أو أي 

مبالغ مستحقة طبقاً ألحكام هذا القانون فً مٌعاد أقصاه خمس سنوات من التارٌخ الذي نشأ فٌه 
سبب االستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء المٌعاد المشار إلٌه فٌتم صرف المعاش اعتباًرا من 

اول الشهر الذي قدم فٌه الطلب باإلضافة إلى قٌمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات 
. السابقة على تارٌخ تقدٌم طلب الصرف، وٌسقط الحق فى صرف باقً الحقوق

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقً تلك 
. الحقوق

وٌنقطـع سرٌان المٌعاد المشار إلٌه بالنسبة إلى المستحقٌن جمٌعاً إذا تقدم أحدهم فى 
. الموعد المحدد

وٌوقف أداء المعاش الذي ال ٌتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة األولى عند تقدٌم 
 .طلب من صاحب الشأن إلعادة صرف المعاش

 
( 130)مادة 

 

وصرفها خالل أربعة  على الهٌئة أن تتخـذ مـن الوسائـل ماٌكفل تقدٌر الحقوق التأمٌنٌة
. أسابٌع من تارٌخ تقدٌم المؤمن علٌه أو المستحقٌن طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعٌد المشار إلٌها بالفقرة السابقة التزمت الهٌئة 
بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إلٌها مبلغ إضافى عن كل شهر ٌتأخر فٌه الصرف 

عن المٌعاد المحدد، وٌحسب المبلغ اإلضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من 
األذون والسندات وذلك من تارٌـخ استٌفـاء المؤمن علٌه أو المستفٌدٌـن المستندات المطلوبة 

. منهم، وبما ال ٌجاوز قٌمة أصل المستحقات
وترجع الهٌئة عـلى المتسبب فً تأخٌر الصرف بقٌمة المبالغ اإلضافٌة المشار إلٌهاالتً 

. التزمت بها، ما لم ٌثبت أن التأخٌر راجع لخطأ مرفقً
 .وال تستحق المبالغ اإلضافٌة المشار إلٌهافً حاالت المنازعات إال من تارٌخ رفـع الدعـوى
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( 131)مادة 
 

ال ٌجوز للهٌئة تعدٌل من هذا القانون ، ( 59، 56)مع عدم اإلخالل بأحكام المادتٌن 
الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثالث سنوات من تارٌخ اإلخطار بربط الحقوق التأمٌنٌة 
بصفة نهائٌة، كما تسقط دعوى المطالبة بتعدٌل تلك الحقوق بعد انقضاء المٌعاد المشار إلٌه، 

: وذلك فٌما عدا الحاالت اآلتٌة
. صدور حكم قضائً بات-  1
 .صدور قانون الحق ٌقرر زٌادة الحقوق التأمٌنٌة-  2
 .األخطاء المادٌة التى تقع فى الحساب عند التسوٌة - 3
 .حاالت الغش والتدلٌس - 4
 .الحاالت التى ال ٌكون لصاحب الشأن فٌها األحقٌة فى أصل الحق التأمٌنً - 5

. وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون نموذج اإلخطار المشار إلٌه فى الفقرة األولى
وفى جمٌع األحوال ٌسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعدٌل تلك الحقوق بإنقضاء خمس 

 .عشرة سنة من تارٌخ االستحقاق


