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وز�رة �لعمل 

قر�ر رقم )30( ل�سنة 2013

ب�ساأن تعوي�ض �إ�سابات �لعمل

وزير العمل:

بقــــــانــــون  بالمر�شــــوم  ال�شــــــادر  الجتــماعــــي  الـتــاأمين  قانـــــون  على  الطـــــــالع  بعد 

رقــــم )24( ل�شــــنة 1976، وتعــــديـــالتــه،

وعلى   ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  وعلى 

الأخ�س المادة )92( منه،

ب�شاأن   1976/9/4 بتاريخ  تاأمينات   /  6 رقم  الجتماعية  وال�شئون  العمل  وزير  قرار  وعلى 

الإجراءات التنفيذية لفرع التاأمين �شد اإ�شابات العمل،

وعلى قرار وزير العمل وال�شئون الجتماعية رقم )25( ل�شنة 1976 ب�شاأن تعوي�س اإ�شابات 

العمل،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر �لآتي:

�لمادة )1(

المهنية  الأمرا�س  باأحد  الإ�شابة  العمل  باإ�شابة  يق�شد  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

المبينة بالجدول رقم )3( المرافق لقانون التاأمين الجتماعي ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم 

)24( ل�شنة 1976، اأو الإ�شابة نتيجة حادث وقع للعامل اأثناء تاأدية العمل اأو ب�شببه، ويعتبر في 

حكم ذلك كل حادث يقع للموؤمن عليه خالل فترة ذهابه لمبا�شرة عمله اأو عودته منه اأو اأثناء 

العمل وي�شترط دائمًا  يتناول فيه طعامه داخل مكان  الذي  المكان  اإلى  طريقه من محل عمله 

اأن يكون الذهاب والإياب دون توقف اأو تخلف اأو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك اأثناء 

ممن  اأو  منه  بتكليف  ال�شفر  اأثناء  اأو  العمل  �شاحب  تعليمات  على  بناء  بها  يقوم  التي  تنقالته 

يقوم مقامه.

�لمادة )2(

اأو تخلف عنها  اأو ب�شببه ونتج عن الإ�شابة الوفاة  اأثناء العمل  اأ�شيب العامل في حادث  اإذا 

التعوي�س  في  الحق  الأحــوال  ح�شب  له  اأو  عنه  للم�شتحقين  كان  م�شتديم،  جزئي  اأو  كلي  عجز 

المرافق،  بالجدول  الواردة  الن�شبة  وح�شب  القرار  هذا  يت�شمنها  التي  والقواعد  للمبادئ  وفقًا 

ويلتزم �شاحب العمل في جميع الأحوال باأداء هذا التعوي�س للم�شتحقين له.

�لمادة )3(

ُيقدر تعوي�س الوفاة اأو العجز الكلي الم�شتديم النا�شئين عن اإ�شابة العمل على اأ�شا�س %80 

من اأجر العامل عن الأربع ال�شنوات الأخيرة.
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بالجدول  الــواردة  العجز  هذا  ن�شبة  اأ�شا�س  على  الم�شتديم  الجزئي  العجز  تعوي�س  وُيقدر 

المرافق م�شروبة في قيمة تعوي�س العجز الكلي الم�شتديم المقدرة وفقًا لحكم الفقرة ال�شابقة 

من هذه المادة.

�لمادة )4(

الأ�شلية  مهنته  في  الك�شب  على  الم�شاب  قدرة  على  تاأثير خا�س  المتخلف  للعجز  كان  اإذا 

فيجب اأن يو�شح بال�شهادات الطبية – بمعرفة جهة العالج – نوع العمل الذي يوؤديه الم�شاب 

تف�شياًل مع بيان تاأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالت على الن�شب المقررة لها 

في الجدول المرافق.

�لمادة )5(

اأ�شاب  ما  بن�شبة  ن�شبته  فتقدر  المرافق  بالجدول  ورد  مما  الم�شتديم  العجز  يكن  لم  اإذا 

العامل من عجز في قدرته على الك�شب.

�لمادة )6(

اأ�شا�س  اإ�شابته الأخيرة على  باإ�شابة عمل عو�س عن  اأ�شيب  اأن  اإذا كان الم�شاب قد �شبق 

ن�شبة العجز المتخلف عنها وحدها.

ول يجوز اأن تزيد جملة ن�شبة العجز المئوية ل�شخ�س واحد على %100.

�لمادة )7(

تراعى القواعد التالية في الحالت المبينة فيما يلي:

اأوًل: في حالت الفقد الع�شوي:

لحركة  اأو معوقات  اأية م�شاعفات  تخلف  دون  كاماًل  التئامًا  التاأمت  قد  الجراحة  تكون  اأن   -1

المفا�شل المتبقية، كالندبات اأو التلفيات اأو التكل�شات اأو اللتهابات اأو الم�شاعفات الح�شية 

اأو غيرها، وتزداد درجات العجز تبعًا لما يتخلف من هذه الم�شاعفات.

والم�شاعفات  للعجز  ال�شببية  الحالة  البتر فيجب و�شف  2- في حالة وجود م�شاعفات لحالة 

بالن�شبة  المفا�شل  تلك  على  حركة  كل  في  الإعاقة  درجات  تحدد  كما  الطبية  ال�شهادة  في 

للقواعد الطبيعية.

الح�شا�شية  نق�س  اأو  زيادة  ومدى  مكانها  تحديد  يجب  ح�شية  م�شاعفات  وجود  حالة  في   -3

ونوعها.

4- اإذا كان الم�شاب اأع�شر قدرت درجات عجزه النا�شئة عن اإ�شابات الطرف العلوي الأي�شر 

بذات الن�شب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.



39
العدد: 3108 - الخميس 13 يونيو 2013

5- اإذا عجز اأي ع�شو من اأع�شاء الج�شم المبينة اأعاله عجزًا كليًا م�شتديمًا عن اأداء وظيفته 

لما  تبعًا  ن�شبته  قدرت  جزئيًا  العجز  ذلك  كان  واإذا  المفقود،  حكم  في  الع�شو  ذلك  اأعتبر 

اأ�شاب الع�شو من عجز عن اأداء وظيفته.

6- فيما عدا الحالت المن�شو�س عليها في المادة )4( من هذا القرار، اإذا نتج عن الإ�شابة 

لدرجة  المئوية  الن�شبة  بالجدول قدرت  المبينة  الج�شم  اأع�شاء  اأحد  اأكثر من  اأو  فقد جزء 

اأن  الأحــوال  من  حال  بــاأي  يجوز  ول  الع�شو  ذلك  لفقد  المقررة  الن�شبة  حــدود  في  العجز 

تتعداها.

ثانيًا: في حالت فقد الإب�شار:

العجز  درجــة  بين  الفرق  بواقع  العين  اإب�شار  �شعف  من  النا�شئ  العجز  درجــة  تقدر  اأن   -1

درجة  يو�شح  �شجل  هناك  كان  اإذا  وبعدها  الإ�شابة  قبل  للعين  الإب�شار  لدرجة  المقابلة 

اإب�شار تلك العين قبل الإ�شابة )عمود 4 من الجدول المرافق(.

2- في حالة عدم وجود �شجل بحالة الإب�شار قبل الإ�شابة تعتبر اأن العين كانت �شليمة 6/6.

3- مع مراعاة اأحكام البند )1( يراعى في حالة اإ�شابة العين الوحيدة اأن تقدر درجة العجز 

 3 اأن الإب�شار الكامل لتلك العين 100% )عمود  طبقًا لن�شبة فقد الإب�شار بها على اعتبار 

من الجدول المرافق(.

4- في حالة فقد اإب�شار العين الوحيدة تعتبر عجزًا كاماًل.

5- مع مراعاة اأحكام البند )1( يراعى في حالة الإ�شابة بكلتا العينين اأن تقدر درجة العجز 

على اأ�شا�س ن�شف مجموع قوة اإب�شار كل منها اأي باعتبار اأن الإب�شار لكل عين 50% )عمود 

3 من الجدول المرافق(.

ثالثًا: في حالت فقد ال�شمع:

1- يعتبر ال�شمع �شليمًا اإذا كان �شعف ال�شمع ل يتجاوز 15 دي�شبل لكل من الأذنين.

فقد  نظير  مئوية  درجــة  ون�شف  درجــة  بواقع  الواحدة  لــالإذن  ال�شمع  فقد  ن�شبة  تحت�شب   -2

دي�شبل واحد من القدرة ال�شمعية فيما يزيد على 15 دي�شبل.

3- تعتبر ن�شبة فقد ال�شمع 100% اإذا كان متو�شط ال�شعف في القدرة ال�شمعية لالأذنين ي�شل 

اإلى 85 دي�شبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة 55% من العجز الكلي.

ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد ال�شمع ما ياأتي:

من  ترددها  يبلغ  التي  لالأ�شوات  ال�شمعية  القدرة  لمتو�شط  بالن�شبة  ال�شمع  فقد  يقا�س  اأن   -1

ال�شمع  ال�شمع بجهاز قيا�س  يتم تقدير �شعف  اأن  ثانية، مع مراعاة  اإلى 125 �شيكل /   100

عملها  ي�شهل  ل  التي  الذبذبات  من  الدرجات  هذه  اإلى  ب�شهولة  الو�شول  لإمكان  الكهربائي 

بال�شوكة الرنانة.
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2- اأن تقدر درجة العجز النا�شئ عن �شعف ال�شمع بواقع الفرق بين درجة ال�شمع قبل الإ�شابة 

وبعدها اإذا كان هناك �شجل يو�شح تلك الدرجة.

العامل  ل�شن  تبعًا   %100 �شليمًا  ال�شمع  يعتبر  ال�شمع  بحالة  �شجل  وجــود  عدم  حالة  في   -3

الم�شاب اأي ي�شاف ½ دي�شبل لكل �شنة تزيد على 45.

4- مع مراعاة اأحكام البند )2( يراعى في حالة اإ�شابة الأذن الوحيدة اأن تقدر درجة العجز 

طبقًا لن�شبة ال�شمع لتلك الأذن على اعتبار اأن �شمعها يعادل 100% من ال�شمع الكامل.

5- مع مراعاة اأحكام البند )4( يراعى في حالة اإ�شابة الأذنين بدرجات متفاوتة من �شعف 

ال�شمع اأن تقدر ن�شبة ال�شمع تبعًا للنظام الآتي:

اأ- الن�شبة المئوية لفقد ال�شمع بالأذنين معا.

)ن�شبة فقد ال�شمع في الأذن الأقوى × 5 + ن�شبة فقد ال�شمع في الأذن الأ�شعف( 6%.

ب- تح�شب درجة العجز المتخلف على اأ�شا�س اأن ن�شبة 100% من فقد ال�شمع تعادل %55 

من العجز الكامل.

وي�شترط في جميع ما تقدم اأن تكون حالة العجز قد ا�شتقرت ا�شتقرارًا تامًا.

�لمادة )8(

بالعقـــوبــة  القــــــرار  اأحكـــــام هـــــذا  اأو من يمثلــــه يخــــالــف  ُيعاقــــب كل �شـــــاحـــب عمــــل 

الأهلـــــي  القـــــطاع  في  العمـــــل  قـــانــــون  مـــن   )189( المــــادة  في  عليهـــا  المن�شــــو�س 

ال�شــــادر بالقـــانــــون رقـــــم )36( ل�شــــــنة 2012.

�لمادة )9(

اإ�شابات  ُيلغى قرار وزير العمل وال�شئون الجتماعية رقم )25( ل�شنة 1976 ب�شاأن تعوي�س 

العمل، وكل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

�لمادة )10(

في  ن�شره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العمل  وزارة  وكيل  على 

الجريدة الر�شمية.

وزير �لعمل         

جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر في: 20 رجب 1434هـ

المـوافـق: 30 مـايــو 2013م
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