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وزارة العمل

قرار رقم ( )30ل�سنة 2013
ب�ش�أن تعوي�ض �إ�صابات العمل

وزير العمل:
بعد االط ـ ـ ــالع على قان ـ ــون الـت ـ�أمين االجتــماعـ ــي ال�صـ ـ ــادر بالمر�سـ ــوم بقـ ـ ــانـ ــون
رقـ ــم ( )24ل�سـ ــنة  ،1976وتعـ ــدي ــالتــه،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وعلى
الأخ�ص المادة ( )92منه،
وعلى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم  / 6ت�أمينات بتاريخ  1976/9/4ب�ش�أن
الإجراءات التنفيذية لفرع الت�أمين �ضد �إ�صابات العمل،
وعلى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )25ل�سنة  1976ب�ش�أن تعوي�ض �إ�صابات
العمل،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
المادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار ،يق�صد ب�إ�صابة العمل الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض المهنية
المبينة بالجدول رقم ( )3المرافق لقانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم
( )24ل�سنة � ,1976أو الإ�صابة نتيجة حادث وقع للعامل �أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه ,ويعتبر في
حكم ذلك كل حادث يقع للم�ؤمن عليه خالل فترة ذهابه لمبا�شرة عمله �أو عودته منه �أو �أثناء
طريقه من محل عمله �إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل وي�شترط دائم ًا
�أن يكون الذهاب والإياب دون توقف �أو تخلف �أو انحراف عن الطريق الطبيعي ,وكذلك �أثناء
تنقالته التي يقوم بها بناء على تعليمات �صاحب العمل �أو �أثناء ال�سفر بتكليف منه �أو ممن
يقوم مقامه.

المادة ()2

�إذا �أ�صيب العامل في حادث �أثناء العمل �أو ب�سببه ونتج عن الإ�صابة الوفاة �أو تخلف عنها
عجز كلي �أو جزئي م�ستديم ،كان للم�ستحقين عنه �أو له ح�سب الأح��وال الحق في التعوي�ض
وفق ًا للمبادئ والقواعد التي يت�ضمنها هذا القرار وح�سب الن�سبة الواردة بالجدول المرافق،
ويلتزم �صاحب العمل في جميع الأحوال ب�أداء هذا التعوي�ض للم�ستحقين له.

المادة ()3

ُيقدر تعوي�ض الوفاة �أو العجز الكلي الم�ستديم النا�شئين عن �إ�صابة العمل على �أ�سا�س %80
من �أجر العامل عن الأربع ال�سنوات الأخيرة.
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و ُيقدر تعوي�ض العجز الجزئي الم�ستديم على �أ�سا�س ن�سبة هذا العجز ال��واردة بالجدول
المرافق م�ضروبة في قيمة تعوي�ض العجز الكلي الم�ستديم المقدرة وفق ًا لحكم الفقرة ال�سابقة
من هذه المادة.

المادة ()4

�إذا كان للعجز المتخلف ت�أثير خا�ص على قدرة الم�صاب على الك�سب في مهنته الأ�صلية
فيجب �أن يو�ضح بال�شهادات الطبية – بمعرفة جهة العالج – نوع العمل الذي ي�ؤديه الم�صاب
تف�صي ًال مع بيان ت�أثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحاالت على الن�سب المقررة لها
في الجدول المرافق.

المادة ()5

�إذا لم يكن العجز الم�ستديم مما ورد بالجدول المرافق فتقدر ن�سبته بن�سبة ما �أ�صاب
العامل من عجز في قدرته على الك�سب.

المادة ()6

�إذا كان الم�صاب قد �سبق �أن �أ�صيب ب�إ�صابة عمل عو�ض عن �إ�صابته الأخيرة على �أ�سا�س
ن�سبة العجز المتخلف عنها وحدها.
وال يجوز �أن تزيد جملة ن�سبة العجز المئوية ل�شخ�ص واحد على .%100

المادة ()7

تراعى القواعد التالية في الحاالت المبينة فيما يلي:
�أو ًال :في حاالت الفقد الع�ضوي:
� -1أن تكون الجراحة قد الت�أمت التئام ًا كام ًال دون تخلف �أية م�ضاعفات �أو معوقات لحركة
المفا�صل المتبقية ،كالندبات �أو التلفيات �أو التكل�سات �أو االلتهابات �أو الم�ضاعفات الح�سية
�أو غيرها ،وتزداد درجات العجز تبع ًا لما يتخلف من هذه الم�ضاعفات.
 -2في حالة وجود م�ضاعفات لحالة البتر فيجب و�صف الحالة ال�سببية للعجز والم�ضاعفات
في ال�شهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفا�صل بالن�سبة
للقواعد الطبيعية.
 -3في حالة وجود م�ضاعفات ح�سية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة �أو نق�ص الح�سا�سية
ونوعها.
� -4إذا كان الم�صاب �أع�سر قدرت درجات عجزه النا�شئة عن �إ�صابات الطرف العلوي الأي�سر
بذات الن�سب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
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� -5إذا عجز �أي ع�ضو من �أع�ضاء الج�سم المبينة �أعاله عجز ًا كلي ًا م�ستديم ًا عن �أداء وظيفته
�أعتبر ذلك الع�ضو في حكم المفقود ،و�إذا كان ذلك العجز جزئي ًا قدرت ن�سبته تبع ًا لما
�أ�صاب الع�ضو من عجز عن �أداء وظيفته.
 -6فيما عدا الحاالت المن�صو�ص عليها في المادة ( )4من هذا القرار� ،إذا نتج عن الإ�صابة
فقد جزء �أو �أكثر من �أحد �أع�ضاء الج�سم المبينة بالجدول قدرت الن�سبة المئوية لدرجة
العجز في ح��دود الن�سبة المقررة لفقد ذلك الع�ضو وال يجوز ب���أي حال من الأح��وال �أن
تتعداها.
ثاني ًا :في حاالت فقد الإب�صار:
� -1أن تقدر درج��ة العجز النا�شئ من �ضعف �إب�صار العين بواقع الفرق بين درج��ة العجز
المقابلة لدرجة الإب�صار للعين قبل الإ�صابة وبعدها �إذا كان هناك �سجل يو�ضح درجة
�إب�صار تلك العين قبل الإ�صابة (عمود  4من الجدول المرافق).
 -2في حالة عدم وجود �سجل بحالة الإب�صار قبل الإ�صابة تعتبر �أن العين كانت �سليمة .6/6
 -3مع مراعاة �أحكام البند ( )1يراعى في حالة �إ�صابة العين الوحيدة �أن تقدر درجة العجز
طبق ًا لن�سبة فقد الإب�صار بها على اعتبار �أن الإب�صار الكامل لتلك العين ( %100عمود 3
من الجدول المرافق).
 -4في حالة فقد �إب�صار العين الوحيدة تعتبر عجز ًا كام ًال.
 -5مع مراعاة �أحكام البند ( )1يراعى في حالة الإ�صابة بكلتا العينين �أن تقدر درجة العجز
على �أ�سا�س ن�صف مجموع قوة �إب�صار كل منها �أي باعتبار �أن الإب�صار لكل عين ( %50عمود
 3من الجدول المرافق).
ثالث ًا :في حاالت فقد ال�سمع:
 -1يعتبر ال�سمع �سليم ًا �إذا كان �ضعف ال�سمع ال يتجاوز  15دي�سبل لكل من الأذنين.
 -2تحت�سب ن�سبة فقد ال�سمع ل�ل�إذن الواحدة بواقع درج��ة ون�صف درج��ة مئوية نظير فقد
دي�سبل واحد من القدرة ال�سمعية فيما يزيد على  15دي�سبل.
 -3تعتبر ن�سبة فقد ال�سمع � %100إذا كان متو�سط ال�ضعف في القدرة ال�سمعية للأذنين ي�صل
�إلى  85دي�سبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة  %55من العجز الكلي.
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد ال�سمع ما ي�أتي:
� -1أن يقا�س فقد ال�سمع بالن�سبة لمتو�سط القدرة ال�سمعية للأ�صوات التي يبلغ ترددها من
� 100إلى � 125سيكل  /ثانية ،مع مراعاة �أن يتم تقدير �ضعف ال�سمع بجهاز قيا�س ال�سمع
الكهربائي لإمكان الو�صول ب�سهولة �إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي ال ي�سهل عملها
بال�شوكة الرنانة.
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� -2أن تقدر درجة العجز النا�شئ عن �ضعف ال�سمع بواقع الفرق بين درجة ال�سمع قبل الإ�صابة
وبعدها �إذا كان هناك �سجل يو�ضح تلك الدرجة.
 -3في حالة عدم وج��ود �سجل بحالة ال�سمع يعتبر ال�سمع �سليم ًا  %100تبع ًا ل�سن العامل
الم�صاب �أي ي�ضاف ½ دي�سبل لكل �سنة تزيد على .45
 -4مع مراعاة �أحكام البند ( )2يراعى في حالة �إ�صابة الأذن الوحيدة �أن تقدر درجة العجز
طبق ًا لن�سبة ال�سمع لتلك الأذن على اعتبار �أن �سمعها يعادل  %100من ال�سمع الكامل.
 -5مع مراعاة �أحكام البند ( )4يراعى في حالة �إ�صابة الأذنين بدرجات متفاوتة من �ضعف
ال�سمع �أن تقدر ن�سبة ال�سمع تبع ًا للنظام الآتي:
�أ -الن�سبة المئوية لفقد ال�سمع بالأذنين معا.
(ن�سبة فقد ال�سمع في الأذن الأقوى ×  + 5ن�سبة فقد ال�سمع في الأذن الأ�ضعف) .6%
ب -تح�سب درجة العجز المتخلف على �أ�سا�س �أن ن�سبة  %100من فقد ال�سمع تعادل %55
من العجز الكامل.
وي�شترط في جميع ما تقدم �أن تكون حالة العجز قد ا�ستقرت ا�ستقرار ًا تام ًا.

المادة ()8

ُيعاقـ ــب كل �ص ـ ــاح ــب عمـ ــل �أو من يمثلـ ــه يخـ ــالــف �أحك ـ ــام ه ـ ــذا القـ ـ ــرار بالعق ــوبــة
المن�صـ ــو�ص عليه ــا في المـ ــادة ( )189م ــن ق ــانـ ــون العم ـ ــل في الق ـ ــطاع الأهل ـ ــي
ال�صـ ــادر بالق ــانـ ــون رق ـ ــم ( )36ل�سـ ـ ــنة .2012

المادة ()9

ُيلغى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )25ل�سنة  1976ب�ش�أن تعوي�ض �إ�صابات
العمل ،وكل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

المادة ()10

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في
الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في 20 :رجب 1434هـ
المـوافـق 30 :مـايــو 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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