الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل
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المادة 24
�أ -تتكون م�صادر تمويل ت�أمين �إ�صابات العمل مما يلي:
 .1اال�شتراكات ال�شهرية التي ت�ؤديها المن�ش�أة بن�سبة اثنين بالمائة من �أجور الم�ؤمن عليهم.
 .2الفوائد والغرامات والمبالغ الإ�ضافية التي تترتب على عدم التقيد ب�أحكام هذا الت�أمين.
 .3ريع ا�ستثمار الأموال المت�أتية من هذه الم�صادر.
ب -يجوز لمجل�س الت�أمينات �أن يقرر تخفي�ض اال�شتراكات المقررة في البند ( )1من الفقرة (�أ)
م ��ن هذه الم ��ادة بن�سبة ( )%50من قيمتها �إذا تولت المن�ش� ��أة نفقات العناية الطبية و�صرف
الب ��دل اليومي وفق ًا لأحكام المادتين ( )26و( )29من هذا القانون للم�صاب بالعجز الم�ؤقت
ع ��ن العمل ،وتبقى م�س�ؤولية المن�ش� ��أة والتزاماتها قائمة تجاه الم�ص ��اب حتى بعد تركه العمل
ولحي ��ن ا�ستقرار حالته ال�صحي ��ة وفق ًا لما تحدده التعليمات التنفيذية عل ��ى �أن تقدم المن�ش�أة
الى الم�ؤ�س�سة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

المادة 25
ت�شمل خدمات ت�أمين �إ�صابات العمل ما يلي:
�أ -العناية الطبية التي ت�ستلزمها الحالة المر�ضية للم�صاب.
ب -الب ��دالت اليومية للعج ��ز الم�ؤقت عن العم ��ل �إذا �أ�صبح الم�صاب غير قادر عل ��ى العمل ب�سبب
�إ�صابة العمل على �أن تراعى في ذلك �أحكام المادة ( )31من هذا القانون.
ج -الرواتب ال�شهرية وتعوي�ضات الدفعة الواحدة الم�ستحقة للم�صاب.
د -الرواتب ال�شهرية للم�ستحقين.
هـ -نفق ��ات الجن ��ازة التي ي�ستحق دفعه ��ا في حال وفاة الم�ؤم ��ن عليه نتيجة �إ�صاب ��ة العمل وتحدد
التعليمات التنفيذية مقدارها ومن ت�صرف لهم.

المادة 26
�أ -ت�شم ��ل العناية الطبية المن�صو�ص عليها ف ��ي الفقرة (�أ) من المادة ( )25من هذا القانون ما
يلي:
 .1تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في الم�ست�شفى.
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نفقات انتقال الم�صاب من مكان العمل �أو من �سكنه �إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة
منه.
توفير الخدمات والتجهيزات الت�أهيلية بما في ذلك الأطراف ال�صناعية التي يقرر
المرجع الطبي نوعها وم�ستواها.

ب -يتم �إ�صدار التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه المادة.

المادة 27
�أ -على المن�ش�أة �أن تقوم بنقل الم�ؤمن عليه الم�صاب �إثر وقوع ا�صابة العمل �إلى جهة العالج التي
تعتمده ��ا الم�ؤ�س�سة و�إبالغ �أقرب مركز �أمني عن الإ�صابات التي يقرر المجل�س �ضرورة الإبالغ
عنها خالل �أربع وع�شرين �ساعة من حدوثها وفق ًا للتعليمات التنفيذية.
ب -تلتزم المن�ش�أة ب�إ�شعار الم�ؤ�س�سة بوقوع ا�صابة العمل خطي ًا وارفاق التقرير الطبي الأولي وذلك
خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ وقوعها حد ًا اعلى ,كما تلتزم المن�ش�أة بتزويد الم�ؤ�س�سة بجميع
ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة باال�صابة.
ج -ف ��ي ح ��ال ت�أخر المن�ش�أة عن �إ�شعار الم�ؤ�س�سة با�صابة العمل وفق ًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه
المادة تتحمل ما ن�سبته ( )%15من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق �أحكام المادة ()26
من هذا القانون وكامل البدل اليومي الم�ستحق وفق احكام المادة ( )29منه.
د -للم�ؤمن عليه �أو لذويه الحق في �إ�شعار الم�ؤ�س�سة ب�إ�صابة العمل خالل مدة ال تتجاوز �شهرين من
تاريخ وقوعها �إذا لم تقم المن�ش�أة ب�إ�شعار الم�ؤ�س�سة بها.
هـ -على الرغم مما ورد في �أي ت�شريع �آخر ،ال تنظر الم�ؤ�س�سة في �أي ا�صابة عمل لم يتم �إ�شعارها
بها خالل مدة �شهرين من تاريخ وقوعها ،وفي هذه الحالة يحق للم�صاب او لورثته الرجوع على
المن�ش�أة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له.

المادة 28
�أ -تتولى الم�ؤ�س�سة عالج الم�صاب �إلى �أن يثبت �شفا�ؤه �أو عجزه او وفاته النا�شئة عن �إ�صابة العمل
بقرار من المرجع الطبي �أو الجهة المخت�صة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
ب -للمرج ��ع الطب ��ي� ،إذا ح�صل ��ت انتكا�سة للم�صاب ب�سب ��ب اال�صابة خالل �ست ��ة �أ�شهر من تاريخ
ا�ستق ��رار حالته� ،أن يقرر حاجته مجدد ًا للعالج وا�ستحقاقه للب ��دل اليومي وفق �أحكام المادة
( )29من هذا القانون.
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المادة 29
�أ�	-إذا حالت �إ�صابة العمل دون �أداء الم�ؤمن عليه لعمله تلتزم الم�ؤ�س�سة خالل مدة تعطله النا�شئ
ع ��ن الإ�صاب ��ة بدفع بدل يومي يع ��ادل ( )%75من �أج ��ره اليومي الذي اتخ ��ذ �أ�سا�س ًا لت�سديد
اال�شت ��راكات بتاري ��خ وقوع الإ�صابة ع ��ن الأيام الت ��ي يق�ضيها الم�صاب تحت الع�ل�اج في �أحد
مراك ��ز العالج المعتمدة م ��ن الم�ؤ�س�سة �أو تلك التي يق�ضيها الم�صاب ف ��ي المنزل وفق ًا لقرار
�صادر عن المرجع الطبي �أو الجهة المخت�صة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية.
ب -م ��ع مراعاة �أحكام الفق ��رة (�أ) من هذه المادة ،ي�ستمر �صرف الب ��دل اليومي طيلة مدة عجز
الم�صاب عن مبا�شرة عمله �أو حتى ثبوت العجز الدائم �أو حدوث الوفاة.
ج -تتحمل المن�ش�أة �أجر الأيام الثالثة الأولى من تاريخ وقوع الإ�صابة.

المادة 30
�أ�	-إذا ن�ش� ��أت ع ��ن �إ�صابة العمل وفاة الم�ص ��اب في�ستحق راتب تقاعد الوف ��اة النا�شئة عن �إ�صابة
العم ��ل بن�سبة ( )%75من �أج ��ره الذي اتخذ �أ�سا�س ًا لت�سديد ا�شتراكات ��ه بتاريخ وقوع الإ�صابة
ويخ�ص� ��ص هذا الراتب من بداية ال�شهر الذي حدثت فيه الوف ��اة ويوزع على الم�ستحقين عنه
وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ب�	-إذا ن�ش�أ عن ا�صابة العمل عجز كلي �إ�صابي دائم في�ستحق الم�صاب راتب اعتالل �شهري يعادل
( )%75من �أجره الذي اتخذ �أ�سا�س ًا لت�سديد ا�شتراكاته بتاريخ وقوع الإ�صابة ,ويخ�ص�ص هذا
الرات ��ب من تاريخ ا�ستق ��رار حالة الم�صاب الذي يحدد بقرار م ��ن المرجع الطبي ,ويزاد هذا
الراتب بن�سبة ( )%25منه �إذا كان الم�صاب وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة
لم ��ن يعينه عل ��ى القيام ب�أعباء حياته اليومية بناء على قرار م ��ن المرجع الطبي �شريطة �أن ال
تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق ًا لأحكام قانون العمل النافذ.
ج�	-إذا ن�ش�أ عن ا�صابة العمل عجز جزئي دائم ن�سبته ال تقل عن ( )%30في�ستحق الم�صاب راتب
اعت�ل�ال �شه ��ري يح�سب على �أ�سا�س ن�سبة ذلك العجز من رات ��ب اعتالل العجز الكلي الإ�صابي
الدائم الم�شار �إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ,ويخ�ص�ص هذا الراتب من تاريخ ا�ستقرار
حالة الم�صاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
د�	-إذا ن�ش�أ عن ا�صابة العمل عجز جزئي دائم تقل ن�سبته عن ( )%30في�ستحق الم�صاب تعوي�ض
الدفع ��ة الواحدة ال ��ذي يعادل ن�سبة ذلك العجز من راتب اعتالل العجز الكلي الإ�صابي الدائم
الم�شار �إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة م�ضروب ًا في �ستة وثالثين �شهر ًا.
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المادة 31
�أ -ي�سقط حق الم�صاب في البدل اليومي المن�صو�ص عليه في المادة ( )29من هذا القانون وفي
تعوي� ��ض الدفع ��ة الواحدة المن�صو�ص عليه في الفقرة (د) م ��ن المادة ( )30من هذا القانون
في �أي من الحاالت التالية:
� .1إذا ن�ش�أت �إ�صابة العمل عن فعل متعمد من الم�صاب.
� .2إذا ن�ش�أت �إ�صابة العمل ب�سبب تعاطي الم�شروبات الروحية �أو المخدرات �أو الم�ؤثرات
العقلية �أو العقاقير الخطرة.
� .3إذا خالف الم�صاب التعليمات الخا�صة بالعالج �أو بال�سالمة وال�صحة المهنية المعلن
عنها والواجب �إتباعها وكانت هذه المخالفة �سبب ًا �أ�سا�سي ًا للإ�صابة �أو ذات �أثر مهم في
وقوعها �أو ت�أخر �شفائها.
ب -يت ��م �إثب ��ات الح ��االت الم�شار �إليها ف ��ي الفق ��رة (�أ) من هذه الم ��ادة بالتحقيق ال ��ذي تجريه
الم�ؤ�س�سة �أو تعتمده.
ج	-ال ت�سري �أحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة �إذا ن�ش�أت عن ا�صابة العمل وفاة الم�صاب �أو ثبات
حالت ��ه ال�صحي ��ة بعجز جزئي �إ�صاب ��ي دائم ال تقل ن�سبت ��ه عن (� )%30أو بعج ��ز كلي �إ�صابي
دائم.

المادة 32
�أ -تلتزم المن�ش�أة بتوفير �شروط ومعايير ال�سالمة وال�صحة المهنية و�أدواتها في مواقع العمل وفق ًا
لأحكام الت�شريعات النافذة.
ب�	-إذا ثب ��ت للم�ؤ�س�سة �أن ا�صابة العم ��ل وقعت ب�سبب مخالفة المن�ش�أة ل�ش ��روط ومعايير ال�سالمة
وال�صح ��ة المهنية فتتحمل المن�ش�أة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة ( )26من
هذا القانون التي دفعتها الم�ؤ�س�سة.

المادة 33
للمجل�س زيادة ن�سبة �إ�شتراكات �إ�صابات العمل المن�صو�ص عليها في البند ( )1من الفقرة (�أ) من
الم ��ادة ( )24من هذا القانون لت�صبح ( )%4حد ًا اعلى وفق ًا لتعليمات يقرها مجل�س الوزراء بناء
عل ��ى تن�سيب المجل�س تحدد فيها �أ�س�س هذه الزيادة ومعاييره ��ا تبع ًا لمدى �إلتزام المن�ش�أة بتطبيق
�شروط ومعايير ال�سالمة وال�صحة المهنية مع الأخذ بعين االعتبار ن�سب �إ�صابات العمل في القطاع
�أو الن�شاط الذي تندرج �ضمنه المن�ش�أة.
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المادة 34
�أ -يعتم ��د الجدول رقم ( )2الملحق بهذا القانون لتحديد ن�سبة العجز الدائم النا�شئ عن ا�صابة
العم ��ل بق ��رار من المرجع الطبي ,و�إذا لم يرد �سبب العجز �أو ن�سبته في الجدول المذكور فيتم
تحديد �سببه وتقدير ن�سبته بقرار من المرجع الطبي.
ب -لمجل�س الوزراء بناء على تن�سيب المجل�س الم�ستند �إلى تو�صية المرجع الطبي اعادة النظر في
الجدول رقم ( )2الملحق بهذا القانون.

المادة 35
�إذا تك ��رر ح ��دوث ا�صابة العمل فتتب ��ع ،ب�ش�أن تعوي�ض الم�ص ��اب �أو راتب االعتالل ال ��ذي ي�ستحقه،
القواعد التالية:
�أ�	-إذا كان ��ت ن�سبة العجز الإجمالي النا�شئ عن الإ�صاب ��ة الحالية والإ�صابة �أو الإ�صابات ال�سابقة
�أقل من ( )%30فيدفع للم�صاب تعوي�ض عن ن�سبة العجز النا�شئ عن الإ�صابة الأخيرة وحدها
ويح�س ��ب التعوي�ض في هذه الحالة على �أ�سا�س �أجره ال ��ذي اعتمد �أ�سا�سا لت�سديد اال�شتراكات
بتاريخ وقوع اال�صابة الأخيرة وفق ًا لأحكام الفقرة (د) من المادة ( )30من هذا القانون.
ب�	-إذا بلغ ��ت ن�سبة العجز الإجمالي النا�شئ عن الإ�صابة الحالي ��ة والإ�صابة �أو الإ�صابات ال�سابقة
( )%30ف�أكثر فيح�سب له راتب االعتالل على الوجه التالي:
� .1إذا كان الم�صاب قد �سبق له الح�صول على تعوي�ض عن �أي �إ�صابة �أو �إ�صابات �سابقة
فيح�سب راتب االعتالل على �أ�سا�س ن�سبة العجز النا�شئ عن �إ�صاباته جميع ًا وفق ًا لأجره
الذي اعتمد �أ�سا�سا لت�سديد �إ�شتراكاته بتاريخ وقوع اال�صابة الأخيرة.
� .2إذا كان الم�صاب يتقا�ضى راتب اعتالل عن �إ�صابة �أو �إ�صابات �سابقة فيح�سب راتب
االعتالل الجديد على �أ�سا�س ن�سبة العجز النا�شئ عن �إ�صاباته جميع ًا وفق ًا لأجره الذي
اعتمد �أ�سا�سا لت�سديد �إ�شتراكاته بتاريخ وقوع اال�صابة الأخيرة� ,شريطة ان ال يقل راتب
االعتالل الجديد عما كان يتقا�ضاه من راتب اعتالل قبل وقوع الإ�صابة الأخيرة.

المادة 36
�أ -يجوز لكل من الم�ؤ�س�سة والم�صاب الذي تقرر له راتب اعتالل العجز الجزئي اال�صابي الدائم
�أو رات ��ب اعتالل العجز الكلي الإ�صابي الدائم طلب �إعادة الفح�ص الطبي مرة واحدة كل �ستة
�أ�شه ��ر عل ��ى الأقل خالل ال�سنتين التاليتي ��ن لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإج ��راءات التالية وفق ًا
لنتيجة �إعادة الفح�ص وبقرار من المرجع الطبي:
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�إذا �أ�صبحت ن�سبة العجز �أقل من ( )%30فيوقف �صرف راتب االعتالل نهائي ًا ويمنح
الم�صاب التعوي�ض المقرر وفق ًا لأحكام الفقرة (د) من المادة ( )30من هذا القانون
عن ن�سبة العجز التي لم ي�سبق له �أن تقا�ضى عنها تعوي�ض ًا وفق ًا لأجره الذي اعتمد �أ�سا�سا
لت�سديد ا�شتراكاته بتاريخ وقوع اال�صابة الأخيرة.
ً
�إذا زادت ن�سبة العجز عما كانت عليه ,فتتم زيادة راتب االعتالل وفقا لأحكام الفقرتين
(ب) و(ج) من المادة ( )30من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من ال�شهر
التالي لتاريخ �إعادة الفح�ص.
�إذا �إنخف�ضت ن�سبة العجز وبقيت بن�سبة ( )%30ف�أكثر ,فتتم �إعادة �إحت�ساب راتب
االعتالل وفق �أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )30من هذا القانون وذلك اعتبارا من
اليوم الأول من ال�شهر التالي لتاريخ �إعادة الفح�ص.

ب � .1إذا تخل ��ف الم�ص ��اب عن �إعادة الفح�ص الطبي فيوقف �ص ��رف راتب االعتالل المخ�ص�ص
له.
� .2إذا قام الم�صاب ب�إعادة الفح�ص الطبي خالل الأ�شهر ال�ستة التالية لموعد �إجرائه وكان
ت�أخره بعذر م�شروع فت�سوى حقوقه وفق ًا لنتيجة الفح�ص اعتبار ًا من التاريخ المحدد
الجراء الفح�ص الطبي الأول.
� .3إذا قام الم�صاب ب�إعادة الفح�ص الطبي خالل الأ�شهر ال�ستة التالية لموعد �إجرائه ولم
يكن ت�أخره بعذر م�شروع فت�سوى حقوقه وفق ًا لنتيجة الفح�ص اعتبار ًا من تاريخ �إجراء
�إعادة الفح�ص.
 .4ي�سقط حق الم�صاب نهائي ًا في راتب االعتالل �إذا تخلف عن �إعادة الفح�ص الطبي مدة
�ستة �أ�شهر ف�أكثر عن الموعد المحدد لإعادة الفح�ص �إال �إذا كان تخلفه عن ذلك ل�سبب
ا�ضطراري يوافق عليه المجل�س او من يفو�ضه بذلك.

المادة 37
م ��ع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) م ��ن المادة ( )27من هذا القانون  ،ال يحق للم�صاب �أو لورثته
�أو للم�ستحقي ��ن عن ��ه الرجوع على المن�ش� ��أة للمطالبة ب� ��أي تعوي�ض خالف التعوي�ض ��ات الواردة في
ه ��ذا القان ��ون وذلك فيما يتعلق ب�إ�صاب ��ات العمل� ,إال �إذا كانت الإ�صاب ��ة نا�شئة عن خط�أ ج�سيم من
المن�ش�أة.
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المادة 38
�أ -ل ��كل من الم�ؤ�س�س ��ة والم�ؤمن عليه الحق ف ��ي االعترا�ض على القرارات الت ��ي ت�صدرها اللجنة
الطبي ��ة الأولي ��ة فيم ��ا يخ�ص �إ�صاب ��ات العمل �أم ��ام اللجنة الطبي ��ة الإ�ستئنافية بم ��ا في ذلك
القرارات المتعلقة بالأمور التالية:
 .1ا�ستقرار حالة الم�صاب ب�إنتهاء العالج.
 .2تقدير ن�سبة العجز النا�شئ عن ا�صابة العمل.
 .3مدة التعطيل.
 .4الإ�صابة �أو عدم الإ�صابة بالمر�ض المهني.
 .5مدى حاجة الم�صاب او عدم حاجته لمن يعينه على القيام ب�أعباء حياته اليومية.
 .6بيان العالقة بين الحادث المدعى بوقوعه والأعرا�ض الم�شكو منها.
ب -يقدم االعترا�ض خالل ثالثين يوم ًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية على
�أن يرفق باالعترا�ض الوثائق الالزمة ,وال تقبل �أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
ج -تحدد التعليمات التنفيذية ت�شكيل اللجان الواردة في هذه المادة وا�س�س تنظيم اعمالها بما في
ذلك رئا�ستها و�أتعاب �أع�ضائها.

المادة 39
تلت ��زم الم�ؤ�س�سة بحق ��وق الت�أمين المن�صو�ص عليها ف ��ي هذا القانون �إذا ظه ��رت �أعرا�ض المر�ض
المهني على الم�ؤمن عليه خالل �سنتين من تاريخ �إنتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى �أن يثبت بقرار
من المرجع الطبي ان تلك المهنة كانت ال�سبب فــي �إ�صابته بالمر�ض المهني.

المادة 40
يجوز الجمع بين الأجر من عمل �أو الدخل من مهنة وراتب اعتالل العجز النا�شئ عن �إ�صابة العمل
المقرر وفق �أحكام هذا القانون.

المادة 41
�إذا وقع ��ت �إ�صاب ��ة العمل بفعل الغير من غي ��ر المن�ش�أة فللم�ؤ�س�سة الرجوع علي ��ه للمطالبة بكامل ما
دفعت ��ه م ��ن تكاليف العناية الطبية المن�صو� ��ص عليها في المادة ( )26من ه ��ذا القانون والبدالت
اليومية المن�صو�ص عليها في المادة ( )29منه ،وذلك وفق ًا للتعليمات التنفيذية.
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