الفصل األول  :طرق ومهل اإلبالغ عن إصابات العمل
المـــادة ((1
 -1يلتزم املصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خالل سبعة أيام من تاريخ وقوع اإلصابة أو االنتكاسة أو املضاعفة أو
اكتشاف املرض ،ولو مل مينعه ذلك عن االستمرار فى أداء عمله  ،متى كانت حالته تسمح بذلك  .وإذا مل يبلغ املصاب

صاحب العمل عن ذلك فال حيق له املطالبة بصرف البدل اليومي املنصوص عليه يف الفقرة ( )1من املادة ( )03من النظام ،

وإذا مت االبالغ عن اإلصابة بعد فوات امليعاد فال حيق له املطالبة بالبدل عن املدة السابقة على اإلبالغ  ،إال إذا كان عدم اإلبالغ

أو التأخري فيه ناجتاً عن أسباب مربرة يقبلها مدير املكتب املختص.

 -2يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبالغ املكتب املختص عن إصابات العمل اليت التكفي هلا اإلسعافات الطبية األولية ،
وذلك فى خالل ثالثة أيام من تاريخ إبالغه أو علمه بوقوع اإلصابة  ،فإذا تأخر عن اإلبالغ دون عذر يقبله مدير املكتب ترجع

عليه املؤسسة بقيمة البدل اليومي املستحق للمصاب عن املدة السابقة على اإلبالغ ،ويع ّد ورود بالغ اإلصابة أو صورته للمكتب
من جهة العالج  ،أو ورود إشعار حبدوث اإلصابة من أي جهة حكومية يف حكم اإلبالغ.

 -0يف حالة انتكاسة اإلصابة أو مضاعفاتها يلتزم املصاب بإبالغ املكتب املختص التابع له حمل إقامته إن كان غري ممارس

ألي عمل  ،أو كان ممارساً لعمل غري خاضع للنظام  ،أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غري صاحب العمل الذي

حدثت اإلصابة األصلية أثناء العمل لديه أو بسببه  ،وذلك يف امليعاد ووفق اإلجراءات املبينة بالفقرة ( )1من هذه املادة  ،وعلى

املكتب املختص إخطار صاحب العمل بواقع احلال.

الفصل الثاني :العناية الطبية
المـــادة ()2
مع مراعاة أحكام املادة ( )5من هذه الالئحة  ،على صاحب العمل بعد قيامه باإلسعافات الطبية الالزمة للمصاب أن ينقله إذا

لزم األمر إىل جهة العالج املتعاقدة مع املؤسسة واحملددة له من قبل ،أو إىل املستشفيات العامة أو املراكز الصحية التابعة هلا.

المـــادة ()3
 -1يراعى فى العناية الطبية أن يتم تقديم العالج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية  ،وطوال املدة
الالزمة الستكمال عالجه إىل أن يشفى متامًا أو تستقر حالته  ،حسب ما تقدره جهة العالج  ،ومبوافقة طبيب املكتب ،وعلى

املكتب املختص متابعة العالج ،وله عن طريق طبيبه مناظرة املريض وهو يف جهة

العالج للوصول إىل القرار السليم بانتهاء احلاجة إىل العالج بسبب الشفاء أو استقرار احلالة.

 -2يدخل يف العالج مايأتي: -

أ -عالج التشويه الناتج عن اإلصابة فى احلاالت الضرورية وصوالً لتمكني املصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة  ،أو لكـون
التشـويه مما له تأثري علـى حياته االجتماعية العادية.

ب -تأهيل املصابني وإعدادهم جسديًا ومهنيًا إذا اقتضت حالتهم ذلك.

ج -تأمـني األطـراف الصناعيـة واألجهزة التعويضية وحنوهـا وصيانتـها وجتديدهاعند احلاجة داخل اململكة  ،متى كان
تلفها أو كسرها اليرجع إىل إهمال املصاب أو خمالفة تعليمات العالج .

د -عالج احلاالت املرضية التى يتحتم عالجها وصوال إىل شفاء املصاب من إصابة العمل.

هـ  -عالج احلاالت املرضية اليت قد تلحق باملصاب بإصابة عمل أثناء إقامته باملستشفى للعـالج من اإلصابة  ،سواء كان هذا
املرض من مضاعفات اإلصابة أو نتيجة األسلوب الذى اتبع لعالجه  ،أو بسبب عدوى جرثوميـة حدثت نتيجة إقامته فى

املستشفى لعالجه من اإلصابة  ،أو بسبب تعرضه حلادث عرضي أثناء إقامته به هلذا الغرض  .واليعترب العجز الناتج عن
احلاالت املرضية املشار اليها اصابة عمل  ،إال يف احلالة اليت يكون فيها املرض ناجتاً عن مضاعفات االصابة .

و  -عالج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو مل يكن املصاب ممارساً لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها.

ز  -يتم اعمال أي من الفقرات السابقة حسب ما تقدره جهة العالج ومبوافقة طبيب املكتب.

المــادة ()4
 -1تتخذ املؤسسة التدابري الالزمة لعالج املصاب وتقديم العناية الطبية له باملستشفيات واملراكز الصحية والعيادات

اخلاصة اململوكة هلا  ،أو اليت يتم التعاقد معها هلذا الغرض  ،وإذا مل تتوافر العناية الطبية املطلوبة يف هذه اجلهات تقوم
املؤسسة بتوفريها باملستشفيات العامة أو املراكز الصحية التابعة هلا  ،وذلك حسب اإلمكانيات املتاحة.

 -2جيوز للمؤسسة االتفاق مع أي من اجلهات الطبية اخلاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات عالج خاصة ،
لعالج عماهلم املصابني وتقديم العناية الطبية الالزمة هلم سواء كانت تلك اجلهات متعاقدة مع املؤسسة أو غري متعاقدة

معها  ،ويتم تعويض تلك اجلهات عن نفقات العالج وفق مايتم االتفاق عليه مبوجب عقود تربمها

املؤسسة معها  ،أو يف كل حالة على حدة حسب األسعار املتفق عليها مع جهات العالج املتعاقدة مع املؤسسة  ،غري أن اإلصابات
اليت التتوافر إمكانيات عالجها بتلك اجلهات حتال إىل جهات العالج املتعاقدة معهـا املؤسسة اليت تتوافر فيها إمكانيات

العالج.

المـــادة ))5
 -1يف احلاالت املستعجلة جيوز للمصاب أن يلجا إىل أي من جهات العالج املرخص هلا كطبيب أو عيادة طبية خاصة  ،أو
مستشفى خاص  ،بشرط أن تكون حالته ال حتتمل تأخري نقله إىل جهة العالج اليت حددتها املؤسسة من قبل  ،وأن يبادر

املصاب أو صاحب العمل بإبالغ املكتب املختص بذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ االلتجاء إلـى

جهـة العالج املذكورة  ،ويقرر طبيب املكتب مدى توفر حالـة االستعجال  ،وجيوز ملدير املكتب التجاوز عن التأخري يف اإلبالغ

ألسباب مربرة .

 -2للمؤسسة احلق فى نقل املصاب جلهة العالج احملددة من قبل عندما تسمح حالته باالنتقال اليها.

 -0تتحمل املؤسسة نفقات عالج املصاب باجلهات املشار إليها يف الفقرة ( )1يف حدود األسعار احملددة من قبل مبعرفة اجلهة
اليت عوجل فيها وفقا ملا يقرره احملافظ ،وله وضع حد أقصى ملا تدفعه املؤسسة من نفقات العالج لإلصابات املختلفة بتلك

اجلهات.

 -4استثناءً من أحكام الفقرة ( ، )0ال تتحمل املؤسسة نفقات عالج املصاب اليت تلتزم بها مبوجب تلك األحكام إال يف حدود
النفقات احملددة باجلهات التابعة هلا أو املتعاقدة معها وذلك يف احلاالت اآلتية:-

أ  -إذا مل يتم اإلبالغ خالل املهلة املذكورة يف الفقرة ( ، )1ما مل يقبل مدير املكتب املختص العذر يف التأخري.

ب  -إذا رفض املصاب االنتقال إىل جهة العالج اليت حتددها املؤسسة وفقا حلكم الفقرة () . 2

ج  -إذا تبني للمؤسسة أن حالة املصاب مل تكن من احلاالت املستعجلة اليت تدعو إىل اللجوء إىل جهة عالج غري حمددة من

قبلها.

 -5إذا مل يتوفر العالج الالزم يف جهة العالج املتعاقد معها املنوم فيها املصاب  ،ينقل إىل جهة عالج أخرى يتوفر بها العالج
الالزم حيددها مدير املكتب سواء كانت املؤسسة متعاقدة أو غري متعاقدة معها  ،وتتحمل املؤسسة يف هذه احلالة تكاليف

العالج يف اجلهة املنقول إليها.

وإذا مت النقل بدون موافقة مدير املكتب املختص فال يتم التعويض عن قيمة تكاليف العالج إال مبوافقة احملافظ ويف حدود
األسعار احملددة جبهات العالج املتعاقدة مع املؤسسة أو اململوكة هلا.

المـــادة ()6
 -1تلتزم املؤسسـة بنفقات انتقال املصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه  -حسب احلال  -إىل اجلهات ويف
احلاالت اآلتية:-

أ  -إىل املكان الذي يتلقى فيه العالج وفقا ألحكام هذه الالئحة.

ب  -إىل املكان الذي جيري فيـه تركيب اجلهاز التعويضي والتأهيل على استعماله.

ج  -إىل مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء يف جهات العالج أو لدى طبيب املؤسسة أو لدى اللجان الطبية

املختصة .

 -2إذا قررت اللجنة الطبية املختصة بناء على رأي جهة العالج  ،حاجة املصاب إىل مرافق أثناء العالج  ،تتحمل املؤسسة

نفقات انتقال املرافق وإقامته طوال الفرتة اليت حتددها اللجنة  ،ولو كان املصاب يقضي فرتة إقعاده املؤقت داخل البلد الذي

يقيم فيه طاملا قررت اللجنة ضرورة ذلك.

 -0استثناءً من احكام الفقرة ( )2التستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفرتة اليت يقضيها املصاب داخل جهة
العالج  ،إال إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه.

 -4إذا اقتضت حالة املصاب عالجه خارج البلد الذي يقيم فيه  ،حيق له صرف نفقات إقامة له وملرافقه إذا اضطر لإلقامة
خارج املستشفى أو مركز العالج  ،وثبت حتمله نفقات هذه اإلقامة.

 -5مع مراعاة احكام الفقرتني )(2و ( ، )0يشرتط لصرف نفقات االنتقال واإلقامة يف مجيع احلاالت أن يكون االنتقال
واإلقامة مستندًا اىل موافقة اجلهة املختصة اليت حتددها املؤسسة.

)(1

 -6حيدد احملافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة املصاب واملرافق وقواعد وإجراءات صرفها .

المـــادة ((7
 -1يتم نقل املصاب بعجز كلي مستديم احملتاج ملساعدة الغري يف تنقالته وحياته اليومية إىل موطنه وفقاً ملا تقرره اللجنة
الطبية االبتدائية ،ويتوىل صاحب العمل اجراءات ذلك ،ويدفع التكاليف الالزمة ،وتعوضه املؤسسة بقيمة تذكرة املصاب

ومرافقه بالدرجة السياحية باإلضافة إىل قيمة التجهيزات الطبية اليت ترى اللجنة الطبية اإلبتدائية أنهاء الزمة للمصاب.

 -2يف تطبيق أحكام املادة ( )03من النظام  ،تلتزم املؤسسة بنفقات نقل جثمان كل من املشرتك الذي توفى بسبب إصابة
عمل ،واملشرتك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم  ،إىل موطنه  ،مع نفقات تغسيل وحتنيط اجلثمان والكفن

ونفقات نقله إىل املطار  ،ونفقات ترمجة وتصديق املستندات الالزمة  ،ومايلزم من إشعار ألسرة

)(1

املتوفى  ،وأي نفقات أخرى يرى احملافظ مالءمة حتمل املؤسسة هلا من أجل سالمة نقل اجلثمان .

الفصل الثالث :البدل اليومي
المـــادة ((8
 -1للمصاب فى حالة عجزه املؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل احلق فى بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل مبا فى
ذلك أيام العطل الرمسية والراحة األسبوعية اليت تتخلل مدة اإلقعاد  ،وذلك مبراعاة أحكام املادة ( )1من هذه الالئحة ،

وتلتزم املؤسسة بصرف البدل وفقاً حلكم املادة ( )03مـن النظام عند ورود أصل النمـوذج املعتمد من جهة العالج للمكتب  ،او

عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب احلال  ،ويتم الصرف بواسطة مكاتب املؤسسة او غريها من اجلهات ،وبالوسائل
املناسبة وفق ماحيدده احملافظ.

 -2يثبت العجز املؤقت عن العمل مبوجب تقرير طيب من اجلهة الطبية اليت حتددها املؤسسة  ،وعلى املصاب املقرر له البدل
أن ميثل للكشف الطبى كلما طلبت منه اجلهة املختصة باملؤسسة ذلك.

 -0يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع االصابة  ،أو من تاريخ اإلقعاد عن العمل إن كان الحقاً  ،دون
إخالل بأحكام املادة ( )1من هذه الالئحة.

 -4يصرف البدل اليومي للمشرتك املصاب  ،غري أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر يف دفع األجر رغم استحقاق البدل
اليومي وأقر املصاب بذلك  ،يدفع البدل املستحق لصاحب العمل عن املدة التى استمر خالهلا بدفع أجر العامل .

 -5حيسب البدل اليومي بقسمة أجر االشرتاك الشهري املنصوص عليه يف الفقرة ( )1مــن املادة ( )11من هذه الالئحة على
عدد أيام الشهر املستحق عنه أو خالله البدل.

المـــادة ((9
الجيــوز للمصــاب أن جيمــع بني البـدل اليومي واألجر  ،وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كــان مقـداره يف املدة املقرر له بدل عنها فال

يصرف له البدل خالل هذه املدة ،ويكـون للمؤسسة احلـق فى اسرتداد ماتقاضاه بغري حق دون إخالل حبكم الفقرة ( )4من املادة

( )8من هذه الالئحة.

المـــادة ( (11
 -1يقدر البدل اليومي يف حالة العامل املتدرج املصاب على أساس األجر الذي تستحق عنه االشرتاكات هلذا العامل وفقاً
ألحكام الئحة التسجيل واالشرتاكات.

 -2إذا كان املصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت اإلصابة فإن البدل اليومي املستحق حيسب على أساس جمموع
أجوره اليت يدفع عنها اشرتاكات فرع األخطار املهنية.

المـــــادة ( (11
 -1يقدر البدل اليومي بواقع ( )%133من أجر االشرتاك اليومي للمصاب يف الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه اإلصابة  ،أو
أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت اإلصابة قد وقعت خالل هذا الشهر  ،واليعتد بأي زيادة تطرأ على األجر بعد

حدوث اإلصابة ألي سبب كان.

 -2خيفض البــدل املشــار إليـه يف الفقــرة السابقة إىل ( )%35أثناء إقامة املصاب حتت العالج على نفقة املؤسسة يف إحدى
جهات العالج  ،أو يف غري ذلك من األمكنـة.

المـــادة ( (12
مع مراعاة حكم الفقرة ( )2من املادة ( )11من هذه الالئحة  ،يستحق املصاب البدل اليومي طوال فرتة انقطاعه عن العمل

بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو ألي سبب آخر طاملا كان ذلك بناء على موافقة اجلهة الطبية اليت

حتددها املؤسسة.

المـــادة ( (13
يف حالة انتكاس االصابة أو مضاعفاتها وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل ،يستحق املصاب البدل اليومي حمسوبًا وفق
مايأتي:-

 -1إذا كان املصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع األخطار املهنية وقت حدوث االنتكاسة أو املضاعفة  ،سواء عند صاحب العمل

السابق أو صاحب عمل آخر  ،حيسب البدل على أساس أجره اخلاضع لالشرتاك يف الشهر السابق على حدوثها  ،وإذا كانت قد

حدثت يف شهر التحاقه بالعمل األخري فإن البدل حيسب على اساس أجر هذا الشهر.

 -2إذا كان املصاب غري ممارس للعمل وقت حدوث االنتكاسة أو املضاعفة  ،أو كان ممارسا لعمل غري خاضع لفرع األخطار
املهنية فإن البدل حيسب على أساس ذات األجر الذي حسب على أساسه البدل املستحق عن اإلصابة األصلية.

المـــادة ( (14
 -1إذا أصيب املشرتك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم  ،بإصابة عمل أخرى أدت إىل إقعاده املؤقت عن العمل

واستحقاقه بدالً يوميًا  ،فإنه حيق له اجلمع بني هذا البدل والعائدة املستحقة عن اإلصابة السابقة  ،مع مراعاة حكم الفقرة

التالية.

 -2تأخذ اإلنتكاسة أو املضاعفة حكم اإلصابة األصلية فإذا أدت إىل عودة املصاب مستحق العائدة إىل جهة العالج  ،توقف

العائدة املستحقة عن اإلصابة األصلية اعتبارًا من اول الشهر التالي لدخوله جهة العالج  ،ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل

اليومي  ،ثم يستأنف صرف العائدة اعتبارًا من اليوم التالي
النتهاء احلق يف صرف البدل.

 -0إذا كان املصاب مستحق البدل  ،يصرف  -إضافة إىل أجره  -معاشا عن مدة اشرتاكه يف فرع املعاشات تطبيقاً

ألحكام الفقرة (/4أ) من املادة ( )08من النظام ،فإنه يستمر يف صرف اجلزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إىل البدل

اليومي املستحق له.

المـــادة ( (15
 -1يف تطبيق أحكام الفقرة ( )4من املادة ( )03من النظام  ،يلزم أن يكون قرار مدير املكتب الذي يصدر بتعليق دفع البدل
اليومي مبنياً على تقرير طيب من جهة العالج او طبيب املؤسسة.

 -2يستأنف دفع البدل إذا عاد املصاب إىل اتباع التعليمات الطبية وذلك بقرار من مدير املكتب بناء على تقرير طيب من
اجلهات املشار إليها بالفقرة ( ، )1دون إخالل بأحكام املادة ( )08من هذه الالئحة بالنسبة للمبالغ السابق تعليقها.

المـــادة ( (16
 -1ينتهي احلق فى البدل اليومي فى احلاالت اآلتية:-

أ  -اذا استعاد املصاب قدرته على العمل وشفي متامًا من اإلصابة  ،وفق أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )0من هذه الالئحة .

ب -إذا ختلف لدى املصاب  -بعد انتهاء العالج واستقرار حالته متامًا وفق أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )0من هذه الالئحة
عجز دائم سواء كان عجزاً كليًا أو جزئياً بقرار من اللجنة الطبية االبتدائية.

ج  -إذا توفى املصاب.

 -2الينتهي احلق فـي البدل اليومي بإنتهاء عالقة العمل  ،أو توقفها ألي سبب خالل مدة اإلقعاد.

الفصل الرابع :العائدات الشهرية والتعويضات النقدية
المـــادة ( (17
 -1يف تطبيق أحكام الفقرة ( )4من املادة ( )01من النظام  ،حيسب متوسط األجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه
العائدة بأخذ ثلث جمموع أجوره اخلاضعة لالشرتاك خالل الثالثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه اإلصابة  ،فإن
كانت مدة أو مدد اشرتاكه املسجلة تقل عن ذلك ،يؤخذ مبتوسط أجور اشرتاكه الشهري

اخلاضع لفرع األخطار املهنية خالل املدة املسجلة).(1

 -2يف حالة جتميع نسب العجز يف اإلصابات املتكررة  ،واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس جمموع هذه النسب
طبقاً حلكم الفقرة ( )2أو الفقرة ( )0من املادة ( )00من النظام  -حسب احلال  ، -حتسب العائدة أو التعويض املستحق
على أساس متوسط أجر االشرتاك يف األشهر الثالثة اليت تسبق الشهر الذي وقعت فيه اإلصابة األخرية  ،وإذا تبني أن هذا

املتوسط يقل عن املتوسط الذي حسب على أساسه التعويض األول  ،حتسب العائدة أو التعويض اجلديد على أساس املتوسط

األعلى لألجر.

 -0يف تطبيق أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )00من النظام  ،يسرتد التعويض املقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن إصابته
األوىل  ،وذلك باحلسم من العائدة الشهرية اليت يستحقها عن جمموع نسب العجز يف اإلصابتني  ،مقسطا على عدد من

األشهر مساوٍ لعدد األشهر اليت سبق أن قدر التعويض املقطوع على أساسها بعد حسم نصف مرتاكم العائدة الذي مل يكن قد

دفع له بعد.

المــــادة ( (18
 -1إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة لإلصابة  ،وترتب عليها أن أصبح املصاب مستحقاً لعائدة عجز  ،حتسب عائدته على
النحو اآلتي:-

أ  -إذا حدثت االنتكاسة أو املضاعفة واملشرتك على رأس عمل خاضع لفرع األخطاراملهنية  ،حتسب العائدة على أساس
متوسط أجر األشرتاك خالل الثالثة أشهر السابقة على حدوث اإلصابة األصلية  ،أوالثالثة أشهر السابقة على
حدوث اإلنتكاسة أواملضاعفة أي املتوسطني أكثر.

ب  -إذا حدثت اإلنتكاسة أو املضاعفة بعد انتهاء عالقة العمل  ،أو حدثت واملشرتك على رأس عمل آخر غري خاضع لفرع

األخطار املهنية  ،فتحسب العائدة على أساس متوسط األجر خالل الثالثة أشهر السابقة على اإلصابة األصلية  .وإذا قلت
املدة املسجلة ألي من الفرتتني املذكورتني يف الفقرتني السابقتني عن ثالثة أشهر يؤخذ مبتوسط أجر االشرتاك الشهري

خالل املدة املسجلة.

 -2إذا حدثت االنتكاسة أو املضاعفة ملصاب سبق أن تقاضى تعويضًا مقطوعاً  ،وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل
من ( ، )%53يعاد حساب التعويض املقطـوع املستحق له علـى أساس متوسـط األجر املنصوص عليـه يف الفقرة ( ،) 1وخيصم
منه التعويض السابق صرفه له.

المــــادة ( (19
 -1تدفع العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدالت اليومية لإلصابة وثبوت العجز الدائم لدى املصاب ،ويف حالة عدم

استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار احلالة على ثبوت عجز دائم لدى املصاب  ،ويكون الدفع

مقدمًا اعتباراً من أي من التارخيني املذكورين حسب احلال.

 -2يثبت ختلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية االبتدائية  ،بعد انتهاء العالج واستقرار احلالة.

المــــادة ( (21
 -1يضاف إىل مبلغ عائدة العجز املستديم إعانة بنسبة ( )%53من قيمة العائدة  ،إذا كان املصاب حيتاج ملساعدة غريه بشكل
دائم للقيام بأعباء حياته اليومية  ،على أال تتجاوز قيمة اإلعانة مبلغ ( )0533ثالثة آالف ومخسمائة ريال شهريًا حدًا اقصى،
وحتدد اللجنة الطبية املختصة مدى احلاجة هلذه املساعدة  ،ومدى احلاجة الستمرارها.

 -2تستحق اإلعانـة املشار إليها يف الفقرة السابقة من أول يوم استحقت فيه عائدة العجز  ،مامل يتقرر استحقاقها فى تاريخ
الحق  ،فإنها تستحق يف هذه احلالة من أول الشهر التالي للشهر الذى قررت فيه اللجنة الطبية استحقاقها.

 -0يوقف صرف اإلعانة املشار اليها يف الفقرة السابقة يف أي من احلالتني اآلتيتني: -

أ  -إذا أوقف صرف عائدة العجز  ،ويبدأ اإليقاف يف هذه احلالة اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف العائدة.

ب  -إذا قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز اىل مساعدة الغري الدائمة  ،ويبدأ اإليقاف يف هذه احلالة اعتبارًا من أول
الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب االستحقاق.

 -4يف حالة اعرتاض املؤسسة على تقرير اإلعانة  ،يستمر صرفها إىل أن تصدر اللجنة الطبية االستئنافية قرارها وتبلغه
للمكتب املختص  ،واليسرتد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء اإلعانة.

 -5فى حالة اعرتاض صاحب العائدة على قرار اللجنة الطبية االبتدائية برفض اإلعانة أو إيقافها  ،وصدر قرار اللجنة

الطبية االستئنافية باستحقاق اإلعانة  ،او استمرار صرفها  ،فتصرف اإلعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن مل تكن قد
صرفت فعالً .

 -6تصبح اإلعانة نهائية إذا استمرت احلاجة ملساعدة الغري قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة.

المــــادة ( (21
يف تطبيق أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )04من النظام  ،إذا ترتب على إعادة الفحص الطيب لصاحب عائدة العجز املستديم ،
تعديل نسبة العجز لديه  ،يراعى مايأتي:

 -1إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز  ،مع بقاء املصاب مستحقاً لعائدة ،تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز
اجلديدة  ،اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز  ،غري أنه إذا كان

مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة  ،وجرى االعرتاض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا اخلصوص  ،فال

يطبق القرار إال بعد أن يصبح نهائياً ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة
الطبية االستئنافية  ،ومبراعاة حكم الفقرة () 1من املادة ( )24من هذه الالئحة.

 -2إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن ( ، )%53يوقف صرف العائدة  ،ويقدر له تعويض مقطوع حسب
النسبة اجلديدة للعجز  ،مع مراعاة أحكام املادتني ( )24و ( )25من هذه الالئحة.

 -0حتسب كل من العائدة والتعويض املقطوع املعدلني نتيجة لتعديل نسبة العجز  ،على

أساس متوسط األجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة اليت كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز .

 -4إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء املصاب توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية ،
دون اإلخالل حبكم الفقرة ( )1من املادة ( )24من هذه الالئحة.

المـــادة ( (22
 -1يشرتط الستمرار صرف العائدات الشهرية املستحقة للمصاب  ،أو املستحقة ألي من أفراد العائلة بسبب عجزه عن

الكسب  ،أن خيضع مستحق العائدة للفحوص الدورية يف املواعيد اليت حتددها اللجنة الطبية املختصة  ،أو الطبيب املختص .

 -2يف تطبيق أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )55من النظام  ،يلزم أن يكون قرار مدير املكتب املختص بإيقاف دفع العائدة

للمستحق الذي يرفض اتباع تعليمات العالج أو التقدم للفحص الدوري يف املواعيد احملددة  ،مبنياً على تقرير طيب من جهة
العـالج.

وإذا ثبت بناء على تقرير طيب مماثل عودة املستحق التباع تعليمات العالج أو التقدم للفحص الدوري  ،يستأنف صرف العائدة

إليه دون إخالل بأحكام املادة ( )08من هذه الالئحة.

المــــادة ( (23
تستحق عــائدات أفراد عائلة املشـرتك وفقاً للمادة ( )05من النظام فى احلاالت اآلتية:-

أ -إذا تويف املشرتك نتيجة إصابة عمل.

ب -إذا تويف صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.

ج -إذا كانت شروط استحقاق املصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.
د -إذا تويف املصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل.

هـ  -إذا تويف املصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها

المـــادة ( (24
 -1يف حالة االعرتاض على تقدير العجز الذي تكون نسبته ( )%53فأكثر ال يتم صرف عائـدة العجز املستديم إال بعد أن
يصبح قرار اللجنة الطبية اإلبتدائية نهائياً بفوات املدة احملددة لألعرتاض عليه ،أو بصدور قرار من اللجنة الطبية

االستئنافية)1( .

 -2اليصرف التعويض املقطوع املستحق مبوجب املادة ( )02من النظام والفقرة ( )2من املادة ( )21من هذه الالئحة إال بعد ان
يصبح قرار اللجنة الطبية االبتدائية نهائياً بفوات املدة احملددة لالعرتاض  ،ويعترب تسلم املستحق للتعويض املقطوع منهياً

حقه فى االعرتاض  ،أما إذا مت االعرتاض خالل املدة احملددة فال يصرف التعويض إال بعد صدور قرار اللجنة الطبية

االستئنافيـة.

المـــادة ( (25
ينتهي حق املشرتك  ،أو أفراد العائلة يف العائدة يف أي من التواريخ اآلتية حسب احلال: -

 -1بنهاية اليوم األخري من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية املختصة انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة ( )1من
املادة ( )24من هذه الالئحة.

 -2بنهاية اليوم األخري من الشهر الذي حدثت فيه وفاة املستحق.

 -0بنهاية اليوم األخري من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع األخرى املوجبة إلنهاء احلق يف العائدة

المــــادة ( (26
إذا مل تتبع إجراءات اإلبالغ عن اإلصابة وفقاً للمادة ( )1من هذه الالئحة  ،أو مل تتم إجراءات العالج مبعرفة املؤسسة أو حتت
إشرافها  ،فإنه الحيق للمشرتك  -إذا ادعى أن إصابة عمل قد حلقته  -طلب بدل أو عائدة أو تعويض عن هذه اإلصابة إال

إذا قدم مع طلبه التقارير واملستندات التى تقبلها املؤسســة  ،واليت تثبت أن االصابة تتوافر بشأنها شروط املادة ( )23من النظام

 ،وذلك دون إخالل بأحكام املـادة ( )53منه.

الفصل الخامس :أحكــــام االعتراضــــــات
المـــادة ( (27
تتبع يف شأن االعرتاضات اليت تقدم على القرارات التى تصدرها أجهزة املؤسسة بالتطبيق ألحكام هذه الالئحة  ،األحكام

املتعلقة بأصـول تقديم االعرتاضات وإجراءات النظر فيها املنصوص عليها فى الئحة التسجيل واالشرتاكات  ،وذلك مع

مراعاة أحكام املادتني ( )28و( )22من هذه الالئحة.

المــــادة ( (28
االعرتاضات اليت تتعلق باستحقاق أو عدم إستحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية  ،حتال إىل اللجنة

الطبية االبتدائية.

المــــادة ( (29
 -1تطبيقاً حلكم الفقرة ( )2من املادة ( )50من النظام  ،يقدم االعرتاض على قرارات اللجنة الطبية االبتدائية إىل اللجنة
الطبية االستئنافية وحسب أحكام الئحـة اللجان الطبية.

 -2إذا اعرتضت املؤسسة على قرار اللجنة الطبية االبتدائية فيجب إبالغ املشرتك بصورة من االعرتاض يف غضون مخسة
عشر يوماً من تاريخ تقديم االعرتاض.

الفصل السادس :أحكــــام عـــــــامـــــــة
المـــادة ( (31
يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد باملصاب  :املشرتك الذي يصاب باصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهين) وفق أحكام املادة

( )23من النظام.

المــــادة ( (31
 -1يغطي فرع األخطار املهنية إصابات العمل املنصوص عليها يف املادة ( )23من النظام ،اليت تقع داخل اململكة.
 -2يستثنى من حكم الفقرة السابقة اآلتي:-

أ -أطقم الطائرات السعودية  :تستمر معاملتهم مبوجب احكام فرع األخطار املهنية أثناء تواجدهم على الطائرات  ،أو أثناء
توجههم من املطار إىل حمل اإلقامة ،أو العكس  ،يف البالد اليت تصل إليها رحالت هذه الطائرات خارج اململكة .وإذا أصيب أي

منهم أثناء ذلك  ،يتوىل صاحب العمل عالجه يف البلد الذي حدثت فيه اإلصابة  ،إن كان ذلك ضرورياً  .وترد له املؤسسة

نفقات العالج وفق األسعار املتفق عليها مع جهات العالج املتعاقدة مع املؤسسة داخل اململكة ويف حدود ماتقرره اللجنة الطبية

بالنسبة الحتياجات العالج ومدته  ،وإذا استمر املصاب بعد عودته إىل اململكة حمتاجاً للعالج  ،فعلى صاحب العمل أن ينقله

إىل اجلهات اليت سبق أن حددتها املؤسسة لعالج عماله ،وتلتزم املؤسسة بنفقات العالج ودفع البدالت اليومية املستحقة طبقاً

ملا تقدم.

ب  -أطقم وسائل النقل الربية والبحرية السعودية  :تستمر معاملتهم مبوجب احكام فرع األخطار املهنيـة أثناء الرحالت
الدولية خارج اململكة وفقاً للضوابط اليت يضعها احملافظ .

المــــادة ((32
 -1يف تطبيق حكم الفقرة ( )2من املادة ( )28من النظام ،التقبل اإلصابة كإصابة عمل إال إذا وقعت لعامل اشرتك عنه
صاحب العمل يف فرع األخطار املهنية .

 -2استثناءً من حكم الفقرة السابقة تقبل اإلصابة كإصابة عمل إذا حدثت اإلصابة خالل الشهر الذي التحق فيه العامل
بالعمل أو خالل الشهر التالي  ،مبراعاة أحكام املادة ( )2من الئحة التسجيل واالشرتاكات.

المــــادة ( (33
 -1يشرتط العتبار املرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول األمراض املهنية  ،وأن تكون املهنة اليت سببت للمشرتك هذا

املرض من املهن احملددة باجلدول املذكور ،ويف غري ذلك تعرض على احملافظ احلاالت اليت تتوافر فيها أدلة على أن املرض

كان بسبب العمل.

 -2اليستحق التعويض عن املرض املهين إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا املرض حبالته ظهر على املصاب قبل تاريخ بدء
اشرتاكه يف فرع األخطار املهنية.

المــــادة ( (34
يطبق فرع األخطار املهنية على إصابات العمل اليت تقع للمشرتك طوال مدة اشرتاكه  ،مبا يف ذلك اإلصابات اليت تقع يف
اليوم األخري الذي انتهت فيه مدة اشرتاكه احملدد مبوجب منوذج انتهاء اخلدمة.

المــــادة ( (35
يتبع يف شأن قواعد استحقاق البدالت اليومية وبدالت االنتقال واإلقامة والعائدات والتعويضات املقطوعة املستحقة مبوجب
فرع األخطار املهنية األحكـام املقابلة هلا الواردة يف الئحة تعويضات فرع املعاشات  ،ويف القرارات اليت تصدر تعديال هلا  ،فيما

مل يرد بشأنه نص خاص يف هذه الالئحة.

المــــادة ( (36
 -1حيدد احملافظ بقرار منه  -بناء على توصية جلنة طبية  -املدد القصوى اليت إذا حدثت فيها االنتكاسة أو مضاعفات
اإلصابة تكون مشمولة بأحكام فرع األخطار املهنية.

 -2حيدد احملافظ  -بناء على توصية جلنة طبية  -املدد القصوى اليت جيب أن تظهر خالهلا أعراض املرض حتى يعد
مرضًا مهنيًا  ،وذلك يف احلاالت اليت تظهر فيها أعراض املرض على املشرتك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد

حدد يف جدول األمراض املهنية.

المـــادة ( (37
جيوز للمحافظ لألسباب اليت يقدرها  ،التجاوز عن اسرتداد نفقات العالج وبدالت اإلصابة اليت دفعتها املؤسسة  ،إذا تبني بعد

دفعها أن احلالة ليست إصابة عمل.

المــــادة ( ) 38
يف تطبيق أحكام املادة ( )53من النظام يراعى مايأتي:-

 -1التقبل املطالبة بالبدالت اليومية لإلصابة وبدالت اإلنتقال واإلقامة ومنحة عائلة املتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ
االستحقاق  ،والتقبل املطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات املقطوعة املستحقة عن اإلصابة بعد مرور مخس سنوات من
تاريخ اإلستحقاق  ،مامل يكن هناك عذر تقبله املؤسسة بالنسبة ألي من هذه التعويضات.

 -2إذا مت إبالغ املكتب املختص باإلصابة  ،أو قدم طلب الصرف أو ما يف حكمه خالل املهلة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة
 ،أو كان عالج املصاب قد مت مبعرفة املؤسسة أو حتت إشرافها أو بعلمها  ،فإن احلق يف أي من التعويضات املشار اليها يف

الفقرة السابقة يظل قائماً.

 -0فـي جمال تطبيق أحكام الفقـرتني السابقتني تتبع تفاصيل األحكام الواردة يف املادة ( )43من الئحة تعويضات فرع
املعاشات املتعلقة بتطبيق املادة ( )53من النظام.

المــادة (  38مكرر(
جيوز للمحافظ الزام أي من املخاطبني بأحكام هذه الالئحة بالتعامل مع املؤسسة الكرتونياً.

الفصل السابع :أحكـ ــام انتق ـ ـ ــالي ـ ــة
المــــادة ()39
 -1يف تطبيق أحكام املادة ( )06من النظام  ،يعترب تسلم املشرتكني غري السعوديني املصابني بإصابة عمل  ،أو أفراد عائلة من
تويف منهم قيمة التعويض املقطوع املقرر عوضاً عن العائدة منهياً للعالقة بينهم وبني املؤسسة  ،وذلك فيما يتعلق باإلصابة

اليت استحق عنها التعويض.

 -2املشرتكون غري السعوديني املصابون بإصابات عمل  ،أو أفراد عائلة من تويف منهم الذين استحقوا عائدات شهرية قبل
تاريخ بدء العمل بالنظام  ،وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العائدة طبقاً لقرارات جملس اإلدارة الصادرة من قبل ،

وكذلك املقيمون منهم خارج اململكة  ،وكانوا قد اختاروا أيضاً استمرار صرف العائدة طبقاً

للقرارات املذكورة  ،جيوز للمؤسسة ختيريهم بني االستمرار يف صرف العائدة املستحقة هلم حسب األحكام النظامية املقررة ،
أو أن يدفع إليهم بدالً عنها تعويض مقطوع يقدر وفق أحكام املادة ( )06من النظام  ،وكل ذلك وفقـاً للقواعد اليت حيددها

جملس االدارة.

المـــادة ((41
 -1يف تطبيق أحكام املادة ( )63من النظام يراعى بالنسبة للمشرتكني السعوديني وأفراد عوائلهم ما يأتي:-

أ -بالنسبة للمشرتكني الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة
الدفع نظامًا حتى تاريخ بدء العمل بالنظام اجلديد  ،يتم رفعها إلـى ( )1533ألف ومخسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك،

مع االلتزام باألحكام املتبعة يف هذا الشأن بالنسبة للمعاشات املرفوعة اىل احلد األدنى مبوجب الفقرة ( )1من املادة ( )42من

الئحة تعويضات فرع املعاشات).(1

ب -إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز

الكلي احملدد مبوجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة  ،ويف حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد

تاريخ بدء العمل بالنظام اجلديد  ،يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام.

ج -بالنسبة لعائدات أفراد العائلة املستحقة يف ظل النظام السابق والزالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام اجلديد ،
يعاد حتديد أنصبة من استمروا مستحقني للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إىل ( )1533ألف ومخسمائة ريال إن

كان يقل عن ذلك القدر  ،وإذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن ( )033ثالمثائة ريال يرفع إىل هذا القدر  ،على أال يتجاوز

جمموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة هلذا احلكم مبلغ ( )1533ألف ومخسمائة ريال شهريا أو متوسط األجر الذي قدرت على
أساسه عائدة املورث أيهما أكثر).(1

 -2املشرتكون غري السعوديني أو أي من أفراد عوائلهم  -حسب احلال  -املرخص هلم باإلقامة الدائمة داخل اململكة ،

الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة هلم طبقاً للنظام السابق  ،واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام

اجلديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة  ،وعلى املكتب املختص التثبت يف مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط اإلقامة

الدائمة.

 -0تطبق أحكام الفقرات السابقة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام اجلديد.

 -4البدالت اليومية اليت تستحق للمشرتكني املصابني بإصابات عمل وقعت يف ظل النظام السابق  -سعوديني وغري
سعوديني  -ترفع إىل القدر املنصوص عليه بالنظام اجلديد بالنسبة لفرتات اإلقعاد التالية للعمل به.

 -5أصحاب عائدات العجز املستديم ،الذين استحقوا عائداتهم طبقاً للنظام السابق ،وخيضعون للفحوص الدورية يف ظل
النظام اجلديد ،ويرتتب على إعادة الفحص خفض أو زيادة درجة العجز ،يستمر معاملتهم بأحكام النظام السابق يف جمال
حتديد نوع وقيمة التعويض املستحق هلم حسب درجة العجز اجلديدة سواء عائدة شهرية أو تعويض مقطوع).(2

