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 أوال A تضمن القانون

 
 (9?مادة )

 
المريض بانتهاء العالج وبما يكون قد تخلف لديه  أو تلتزم جهة العالج بإخطار المصاب

تخلف العجز من عجز ونسبته ، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العالج أو 
 ( من هذا القانون.041وفًقا ألحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى المادة )

كما تلتزم جهة العالج باإلخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب 
العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العالج إن وجدت ، وذلك كله وفًقا للشروط واألوضاع 

يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى باالتفاق مع رئيس التى 
 الهيئة.

 ويكون قرار جهة العالج بمدة اإلجازة المرضية ملزًما لصاحب العمل.
 

 (:?مادة )
 

تثبـت حاالت العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين 
 مجلس اإلدارة. موافقةبياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على يحددالصحى ، 

ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حاالت 
 العجز المشار إليها.

وفى حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر          
جنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة باالتفاق مختص ، يرفع األمر إلى ل

ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، مع 
 للجانبين.

 
 (;?مادة )

 
القرارات  الهيئةرئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى باالتفاق مع رئيس  يصدر
 ة ألحكام هذا الباب، إال فيما ورد فيه نص خاص.المنفذ

 
 (1;8مادة )

 
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العالج وذلك خالل أسبوع من 
تاريخ إخطاره بانتهاء العالج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخالل 

 نسبته. بتقديرشهر من تاريخ إخطاره بعـدم ثبوت العجز أو 
النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت  كما يكون لإلبن أو األخ أن يتقـدم بطلب إعادة

  عجزه عن الكسب، وذلك خالل شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة 

 نظرة مع أداء مبلغ عشرون جنيًها مقابل أداء خدمة.
لهذا القانون األحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبى وإجراءات  وتحدد الالئحة التنفيذية

 وتنظيم عملها ووسيلة اإلخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد االتفاق مع وزير القوى العاملة.
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  قانونلتضمنت الالئحة التنفيذية لA ثانيا 

 9198لسنة  <:;9قرار رئيس مجلس الوزراءرقم الصادرة ب
 

 الباب الخامس
 األحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل

 
 ) الفصل العاشر ( 

 التحكيم الطبى
 

 ( A:?8مـادة )
 يكوووون للموووؤمن عليوووه الحوووق فوووى التقووودم بطلوووب إعوووادة النظووور فوووى قووورار جهوووة العوووالج 

 :  فى المواعيد اآلتية
 :  خالل أسبوع من أى من التواريخ اآلتية -0
 أ ( تاريخ إخطاره بانتهاء العالج . ) 
 ب( تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل . )

 تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى . )ج( 
 :  خالل شهر من أى من التواريخ اآلتية -2
 أ ( تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز . ) 
 ب( تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز .)
لجهوة الطبيوة بعودم ثبووت كما يكون لالبن أو األخ أن يتقودم بطلوب إعوادة النظور فوى قورار ا 

 عجزه عن الكسب ، وذلك خالل شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز .
ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبى بالهيئـة مرفًقا به الشهادات الطبية المؤيدة لطلبوه موع  

 أداء مبلغ عشرون جنيًها مقابل أداء خدمة .
 
 ( A;?8مـادة )
( مون القوانون للموؤمن عليوه 041المنصوص عليهوا فوى الموادة )تشكل لجنة التحكيم الطبى  

 : على الوجه التالى
 طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة اختصاصها مكان العمل . -0
 طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .-2
ًعووا لحالووة صوواحب طبيوب إخصووائى يختوواره مودير مديريووة الشووئون الصووحية بالمحافظوة تب -3

 الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر .
 مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة ، وال يكون له صوت معدود . -4
كما تشوكل لجنوة التحكويم الطبوى لالبون أو األخ المنصووص عليوه بوالفقرة الثانيوة مون الموادة  

 : ( من القانون وفًقا لما يأتى041)
ية بمديرية القووى العاملوة الواقوع فوى دائورة اختصاصوها محول إقاموة طبيب الصحة المهن -0

 صاحب الشأن .
 طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى . -2
طبيب إخصائى من مديرية الشوئون الصوحية بالمحافظوة الواقوع فوى دائرتهوا محول إقاموة  -3

 صاحب الشأن .
 ت معدود .مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة ، وال يكون له صو -4

 وتعقد اللجان بمقر مكاتب الهيئة .
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وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته علوى االنتقوال  
 إلى مقر اللجنة .

 
 ( A>?8مـادة )
ويسلم هذا  ( المرافق ،25يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم ) 

 الطلب مرفًقا به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الهيئة .
 ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . 
 ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيها إلى الهيئة . 

 
 ( A=?8مـادة )
 : نيسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين اآلتيتي 
 ( من هذه الالئحة .083إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المقررة بالمادة ) -0
 إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم . -2
 ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين .  

 
 ( A<?8مـادة )
على مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعود انعقواد اللجنوة خوالل أسوبوعين علوى األكثور  

من تاريخ ورود األوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصواحب الشوأن بهوذا الموعود 
بكتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع ويوتم هوذا اإلخطوار برقًيوا عنود الضورورة أو 

 إلكترونية أخرى .بأى وسيلة 
ويجوز لطرفوى النوزاع تقوديم أيوة بيانوات أو مسوتندات أو شوهادات طبيوة إلوى لجنوة التحكويم  

 الطبى حتى اليوم السابق على موعد انعقادها .
 
 ( A??8مـادة )
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقوت صودور قورار الجهوة الطبيوة  

اللجنة بأغلبية اآلراء ويجب أن يكون مسبًبا ومتضومًنا اآلراء التوى المطعون فيه ، ويصدر قرار 
 أبديت فى شأن النزاع .

 
 ( A@?8مـادة )
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنوة بكتواب موصوى عليوه بعلوم الوصوول خوالل  

ى ثالثة أيام علوى األكثور مون تواريخ صودور القورار ، ويكوون القورار ملزًموا لطرفوى النوزاع وعلو
 الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .

ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة قورار بقيموة البودل الوذى يصورف ألعضواء  
 اللجنة .

 


