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Abstract
Lump sum compensation is one of the financial benefits provided
by the Jordanian legislator for the insured covered by the insurance
against work injuries, and for the apprentice laborer less than
15 years, in compensation for his/ her loss of physical or mental
abilities, partially and permanently, as a result of work accident or
occupational disease.
The Jordanian legislator stipulates for the entitlement of the
insured in the lump sum compensation that the insured shall be:
subject to the Social Security Law, which regulates the rights and
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امللخــ�ص
يعترب تعوي�ض الدفعة الواحدة �أحد اال�ستحقاقات املالية التي وفرها امل�شرع الأردين للم�ؤمن عليه
امل�شمول يف تامني �إ�صابات العمل ،وللعامل املتدرب الذي يقل عمره عن خم�سة ع�شر عام ًا ،وذلك
تعوي�ض ًا له عما فقده من قدرات ج�سمية �أو عقلية ،ب�صورة جزئية ،وب�شكل دائم ،نتيجة حادث عمل
�أو مر�ض مهني.
ا�شرتط امل�شرع ال�ستحقاق امل�ؤمن عليه تعوي�ض الدفعة الواحدة �أن يكون خا�ضع ًا لقانون ال�ضمان
االجتماعي الذي نظم حقوق والتزامات �أ�صحاب العالقة الثالثة :امل�ؤمن عليه ،و�أ�صحاب العمل،
وامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي -و�أن يكون م�شمو ًال بالت�أمني الإ�صابي ،كما ي�شرتط �أن ال تكون
�إ�صابة العمل ناجمة عن خمالفات حترم امل�ؤمن عليه هذا اال�ستحقاق املايل.
ويرتتب على �إ�صابة امل�ؤمن عليه �إ�صابة عمل ،ا�ستحقاقه مبلغ ًا مالي ًا حممي ًا من االقتطاع �أو
احلجز ،يقدم له دفعة واحدة من امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي .ويتنا�سب مبلغ التعوي�ض
مع قوة الإ�صابة ،ومدى ت�أثريها على امل�ؤمن عليه ،وما تخلفه من عجز دائم ال ت�صل ن�سبته حدود
ا�ستحقاق راتب العجز الإ�صابي ،وهو (.)% 30
�أ�صاب امل�شرع الأردين ،ب�أن �أجاز للم�ؤمن عليه امل�صاب بعجز جزئي دائم �أن يجمع بني تعوي�ض
الدفعة الواحدة و�أجره من عمل حتى لو كان خا�ضع ًا لأحكام القانون ،و�أن يجمع مع �أي راتب ي�ستحقه
مبوجب �أحكام القانون الأردين.

جملة
احلقوق

obligations of the three concerned: the insured, employers, and
the Social Security Corporation (SSC). Also, the insured shall be
covered by insurance against injuries. It is also stipulated that work
injury shall not be as a result of violations that deprive the insured
from such financial benefit.
Therefore, the insured shall, as a result of work injury, be entitled
a financial amount protected from deduction or seizure, given to
him/ her as a lump sum by the SSC. The amount of compensation
commensurate with the severity of the injury and its impact on the
insured as well as the resulting permanent partial disability that its
percentage does not reach limits of maturity of the disability pension
that is (30%).
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مقدمة
�أكد امل�شرع الأردين حماية حقوق امل�ؤمن عليه املالية من خالل نوعني من اال�ستحقاقات� :أولهما،
يتم ّثل يف �صرف معا�ش دوري له مدى احلياة .ثانيهما� ،صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة عند عدم
ا�ستكمال �شروط ا�ستحقاق املعا�ش.
وتعترب �إ�صابات العمل من �أهم و�أعم املخاطر التي يتعر�ض لها امل�ؤمن عليه يف نطاق عمله،
باعتبارها اخلطر الل�صيق بالعمل نف�سه ،وتعد الأ�ضرار الناجمة عنها حمل وحمور �أقدم فروع
الت�أمني االجتماعي ،التي �سعى امل�شرع الأوروبي �إىل مواجهتها ومعاجلة الآثار الناجمة عنها يف
�أعقاب الثورة ال�صناعية ،وخا�صة امل�شرع الأملاين الذي و�ضع �أول قانون لل�ضمان االجتماعي ،تاله
امل�شرع الفرن�سي ،ثم �سائر الدول الأوروبية .فقد �صدرت ت�شريعات يف نظم الت�أمينات االجتماعية
�ألقت ب�أعباء امل�س�ؤولية عن تلك املخاطر على كاهل املجتمع ب�أ�سره بد ًال من �أرباب العمل وفق ًا
لأحكام امل�س�ؤولية املدنية ،ومبد�أ الغنم بالغرم .وبذلك� ،أ�صبح ت�أمني �إ�صابات العمل يف معظم دول
العامل ومن بينها الأردن من �أهم فروع ال�ضمان االجتماعي ،ومل يعد ت�أمين ًا م�ستق ًال بذاته كما كان
يف املا�ضي.
وي�ستحق امل�ؤمن عليه امل�صاب تعوي�ض الدفعة الواحدة� ،إذا جنم عن �إ�صابة العمل �أو مر�ض املهنة،
عجز جزئي م�ستدمي ال ت�صل ن�سبته �إىل ( )30%من كامل قواه اجل�سمية ،ويتمثل هذا التعوي�ض يف
مبلغ من املال ي�صرف للم�ؤمن عليه دفعة واحدة ،وملرة واحدة عن كل �إ�صابة مهما تعددت الإ�صابات،
�شريطة �أن ال ي�صل جمموع ن�سب العجز لها جميعها �إىل ن�سبة ا�ستحقاق الراتب التقاعدي ،وهي
( )30%ف�أكرث ،وذلك لتعوي�ضه عن �أجره ،ومتكينه من الإنفاق على حاجاته املعي�شية .ويقدر مبلغ
التعوي�ض يف العجز اجلزئي ،على ن�سبة ذلك العجز من راتب االعتالل الإ�صابي الكلي عن �ستة
وثالثني �شهر ًا .وبطبيعة احلال ،يكون لأجر امل�ؤمن عليه اخلا�ضع لالقتطاع عند وقوع الإ�صابة �أثره
الفاعل يف ح�ساب هذا التعوي�ض.
وعليه ،يعترب ا�ستحقاق تعوي�ض الدفعة الواحدة الإ�صابي ،جزء ًا من احلقوق التي �ضمنها قانون
ال�ضمان االجتماعي الأردين للم�ؤمن عليه امل�صاب ،الذي مل ي�ستكمل �شروط احل�صول على الراتب
التقاعدي .وقد �أ�ضفى امل�شرع الأردين على هذا اال�ستحقاق ،حماية قانونية متنع احلجز �أو االقتطاع
منه �إال ا�ستثناء ،ويف حالتني على �سبيل احل�صر هما :النفقة ودين م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
وبن�سبة حمدودة .وقد وردت هذه اال�ستحقاقات يف العديد من ن�صو�ص قانون ال�ضمان االجتماعي،
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كما يف املواد ( م ،5م ،25م ،30م ،31م ،35م ،36م ،37م.) 88
�أهميـة الدرا�سـة :
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها تبحث يف واحدة من امل�سائل اخلالفية يف الفقه والت�شريع،
وذلك من حيث طبيعة حق امل�ؤمن عليه يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة ،واحلاالت التي
ت�ستوفى فيها �شروط هذا اال�ستحقاق ومقداره وطريقة ح�سابه .ومما ي�ضفي على الدرا�سة �أهمية
خا�صة ،كونها الأوىل التي ناق�شت هذا اال�ستحقاق ب�صورة م�ستقلة وفق �أحكام القانون الأردين
واملقارن .بالإ�ضافة �إىل �أن هذه الدرا�سة ت�أتي يف مرحلة �أ�صبح فيها قانون ال�ضمان االجتماعي من
القوانني التي يخ�ضع لأحكامه �أكرث قطاعات املجتمع ،عام وخا�ص ،مدين وع�سكري .خا�صة و�أن
هناك توجه ًا وعم ًال جاد ًا لإخ�ضاع جميع القطاعات العاملة يف املجتمع الأردين �إىل نظام تقاعدي
واحد ممث ًال يف قانون ال�ضمان االجتماعي ،وهو �أقرب �إىل العدالة وامل�ساواة.
كما تتعاظم �أهمية هذه الدرا�سة ،باعتبارها تبحث يف ال�ضمانات القانونية التي �أقرت بها
الت�شريعات املقارنة يف ا�ستحقاق تعوي�ض الدفعة الواحدة ،لي�صبح فيه الت�سا�ؤل قائم ًا حول املعايري
القانونية التي ت�ضمن للم�ؤمن عليه تعوي�ض ًا عاد ًال عن الراتب التقاعدي الذي مل ي�ستطع احل�صول
عليه لعدم ا�ستكمال �شروط ا�ستحقاقه ،بانتهاء عمله وخروجه من نطاق �أحكام القانون.
م�شكلـة الدرا�سـة :
تعمل ت�شريعات الدول املتقدمة على توفري رواتب تقاعدية لكل مواطنيها عند خروجهم من نطاق
�أحكام القانون ،وتوفر لهم قدر ًا مقبو ًال من احلياة الكرمية على مدى احلياة ،دون متييز بني مواطن
براتب و�آخر بتعوي�ض الدفعة الواحدة ،كما هو حال ت�شريعات ال�ضمان االجتماعي يف بع�ض الدول
النامية ومنها الأردن .ويتمثل �إ�شكال الدرا�سة يف �س�ؤال حموري حول معرفة مدى جدوى تخ�صي�ص
مبلغ مقطوع من املال للم�ؤمن عليه يف كثري من حاالت اخل�ضوع ،باملقارنة مع توفري راتب تقاعدي
له ولعائلته على مدى احلياة .هل تعترب جمموعة ال�شروط التي قررها امل�شرع للح�صول على الراتب
التقاعدي ،مبالغ ًا فيها لدرجة حرمان ن�سبة عالية من امل�ؤمن عليهم من الو�صول �إىل مراحل ت�ؤهله
للح�صول على املعا�ش ؟ وما هو مدى ان�سجام امل�شرع الأردين مع ما ت�ضمنته الت�شريعات املقارنة
من حقوق مماثلة ،وفيما �إذا كانت تلك احلقوق من�صفة للم�ؤمن عليه �أم غري ذلك ؟ ف�إذا كان
ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه تعوي�ض الدفعة الواحدة يف ظل �أحكام القانون الأردين واملقارن ،لي�س كافي ًا
وال يوفر له حياة كرمية ،بعد �أن �أ�صبح عاجز ًا مدى احلياة ،فما هي احللول التي ميكن �أن ي�ضعها
امل�شرع الأردين للتغلب على هذه امل�شكلة ؟ وهل يتوجب على امل�شرع الأردين �إعادة النظر يف �شروط
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ا�ستحقاق الراتب التقاعدي وخف�ض �سقف هذه ال�شروط لت�سهيل احل�صول عليه ؟
منهـج الدرا�سـة :
لقد وجد �أن من الأن�سب– للإجابة عن الإ�شكال الذي تبحث فيه الدرا�سة -االعتماد على املنهج
الو�صفي ،وما يتفرع عنه من مناهج البحث العلمي الأخرى ،كاملنهج املقارن واملنهج التحليلي ،وذلك
للوقوف على موقع الت�شريع الأردين مقابل الت�شريعات املقارنة ،كالت�شريع امل�صري ،وال�سوري،
والعراقي ،واللبناين ،والتون�سي ،وال�سعودي وغريها ،ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة .كما مت
االعتماد على املنهج التحليلي ،بهدف حتليل الن�صو�ص القانونية واالجتهادات الفقهية والق�ضائية،
ومعرفة مدى ان�سجامها مع ق�صد وهدف امل�شرع� ،أو تناق�ضها مع الأهداف املرجوة من �إقرار حق
امل�ؤمن عليه يف تعوي�ض الدفعة الواحدة الإ�صابي ،وفيما �إذا كانت �شروط وقيود هذا اال�ستحقاق،
واملبالغ املقررة فيه ،من�صفة للم�ؤمن عليه،ومعربة عن الأهداف التي �سعى �إليها امل�شرع الأردين
بهذا اخل�صو�ص.
خطــة الدرا�سـة :
للإجابة عن الت�سا�ؤالت املثارة يف هذه الدرا�سة ،ف�إن ما ميكن بحثه ابتدا ًء ،هو تعريف �إ�صابة العمل
وبيان �شروط حتققها ،واحلوادث التي تت�شكل منها ،وفق �أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين
والقانون املقارن يف مبحث متهيدي ،ثم بيان احلاالت التي ي�ستحق فيها امل�ؤمن عليه تعوي�ض الدفعة
الواحدة ،وال�شروط الواجب توافرها لهذا اال�ستحقاق يف املبحث الأول ،كما تناول املبحث الثاين،
احلاالت التي ميكن �أن يفقد فيها امل�ؤمن عليه حقه يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة ،و�سبل
حماية هذه احلقوق ،و�أخري ًا بيان النتائج والتو�صيات التي مت التو�صل �إليها.
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مبحث متهيدي
تعترب �إ�صابات العمل من �أهم الت�أمينات التي حر�ص امل�شرع الأردين على تطبيقها ابتدا ًء من
تاريخ نفاذ �أول قانون لل�ضمان االجتماعي يف الأردن ل�سنة  ،1978بتاريخ الأول من �شهر كانون
ثاين لعام .1980وال يزال ت�أمني �إ�صابات العمل ميثل الأول بني �أنواع الت�أمينات املطبقة يف الأردن
وفق �أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت رقم 7ل�سنة  .2010ويغطي هذا الت�أمني �إ�صابات
العمل و�أمرا�ض املهنة ،ويبني احلقوق وااللتزامات املرتتبة على الأطراف املعنيني فيه .فالأخطار
التي يتعر�ض لها العامل �أثناء عمله �أو ب�سببه هي �أخطار ت�صيب ج�سمه �أو عقله ب�سبب حوادث �أو
�أمرا�ض تنجم عن ممار�سة العامل ملهنته ،وترتك العامل عاجز ًا عن عمله .ف�إ�صابة العمل ،هي  :كل
�أمر مفاجئ وخارجي ي�سبب للم�ؤمن عليه �إ�صابة يف ج�سمه �أو عقله ،بينما مر�ض املهنة ي�صاب به
()1
تدريجي ًا ،ورمبا ال يظهر �إال بعد تركه اخلدمة.
ي�ستند تعوي�ض امل�ؤمن عليه امل�صاب بحادث عمل �أو مر�ض املهنة� ،إىل ما فقده من قدرات ج�سمية
�أو موارد رزقه نتيجة الإ�صابات ،وذلك بتقدمي التعوي�ضات املالية مبا يتنا�سب مع الإ�صابة ون�سبة
العجز الدائم الذي خلفته لدى امل�ؤمن عليه امل�صاب .وقدر امل�شرع يف املادة ( )30من قانون
ال�ضمان االجتماعي مدى ما ي�ستحقه امل�صاب من تعوي�ض ،وو�ضع له معيار ًا يدور ويتحرك مع
الأجر والإ�صابة وما ينجم عنها �أي ًا كان �سببها ،حتى ولو كانت نتيجة قوة قاهرة �أو وليدة خط�أ
امل�ؤمن علية امل�صاب حتى لو بقي �سببها جمهو ًال .وي�صدر قرار �صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة
بعد انتهاء مدة العجز امل�ؤقت دون �شفاء امل�ؤمن عليه ،وبناء على طلبه ،باعتباره لي�س حق ًا �إجباري ًا
كراتب ال�شيخوخة ،وراتب الوفاة الطبيعية �أو الإ�صابية ،و�إمنا ال بد من طلب يقدم من �صاحب
()2
اال�ستحقاق
ي�صرف للم�ؤمن عليه امل�صاب تعوي�ض الدفعة الواحدة� ،إذا كانت ن�سبة عجزه الدائم الناجم عن
�إ�صابة العمل ،دون ( ) 30%من جمموع قواه اجل�سمية ،وهذا ينطبق على جمموع ن�سب العجز
الدائم لدى امل�ؤمن عليه يف حال تكرار الإ�صابة عنده .فا�ستحقاق التعوي�ض الإ�صابي ال يكون �إال يف
حالة العجز الدائم الذي تقل ن�سبته عن (� ،)30%سوا ًء كانت الإ�صابة واحدة� ،أو جمموع ن�سب
العجز يف حال تكرار الإ�صابة.
ويتطلب البحث يف تعوي�ض الدفعة الواحدة الإ�صابي البدء بتو�ضيح مفهوم �إ�صابة العمل ،بتعريفها،
وبيان ال�شروط التي تتكون فيها ،وانطباق �أحكامها على مر�ض املهنة رغم اختالف طبيعة كل منها،
واحلاالت التي تكون فيها كل منهما.
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املطلب الأول
تعريـف �إ�صابـة العمـل
يتعر�ض العامل يف �أثناء عمله �أو ب�سببه لأخطار جمة ت�صيب ج�سمه �أو عقله ب�سبب حوادث �أو
�أمرا�ض تنجم عن ممار�سته لعمله ،وترتكه عاجز ًا عن القيام بالعمل .وقد عرفت املادة الثانية
من قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين �إ�صابة العمل ب�أنها  “ :الإ�صابة ب�أحد �أمرا�ض املهنة املبينة
يف اجلدول ( )1امللحق بهذا القانون و�أي �أمرا�ض �أخرى يقرر املجل�س �إ�ضافتها لهذا اجلدول بنا ًء
على تن�سيب املرجع الطبي �أو الإ�صابة النا�شئة عن حادث وقع للم�ؤمن عليه يف �أثناء ت�أديته لعمله �أو
ب�سببه مبا يف ذلك كل حادث يقع له خالل ذهابه لعمله �أو عودته منه �شريطة �أن يكون الذهاب �إىل
مكان العمل والإياب منه بال�شكل املعتاد “ .كما عرفت املادة الثانية من قانون العمل الأردين رقم
( )8ل�سنة � 1996إ�صابة العمل على �أنها � “ :إ�صابة العامل نتيجة حادث يف �أثناء ت�أديتة العمل
�أو ب�سببه ،ويعترب يف حكم ذلك احلادث ما يقع للعامل يف �أثناء ذهابه ملبا�شرة عمله �أو عودته منه
“ )3(.ف�إ�صابة العمل �إذن من وجهة نظر امل�شرع� ،إما �أن تكون حادث ًا يقع للعامل يف �أثناء عمله �أو
ب�سببه� ،أو مر�ض ًا مهني ًا ي�صيبه.
يت�ضح من التعريف الذي جاء به قانون العمل ،ب�أنه تكرار لتعريف قانون ال�ضمان االجتماعي
لإ�صابة العمل ،با�ستثناء ال�شق اخلا�ص مبر�ض املهنة ،حيث عرفه قانون العمل ب�صورة م�ستقلة
عن تعريف �إ�صابة العمل ،و�أنه “ الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض ال�صناعية املبينة يف اجلدول رقم ()1
�أو الإ�صابة ب�أي من الإ�صابات املهنية املبينة يف اجلدول رقم ( )2امللحقني بهذا القانون “ )4(.فلم
يحدد امل�شرع بتعريفه ملر�ض املهنة ،مفهوم هذا املر�ض وكيفية �إ�صابة العامل به ،بقدر ما اعتمد
على الإ�شارة لأنواع هذا املر�ض املدونة يف اجلدول رقم (� )1شام ًال الإ�صابات املهنية الواردة يف
امللحق ( )2بالتعريف نف�سه .ويالحظ �أن ما ورد يف هذين اجلدولني قد �أخذ حرفي ًا عن اجلدولني
( )2، 1امللحقني بقانون ال�ضمان االجتماعي ،علم ًا ب�أن قانون ال�ضمان مل يعترب ما ورد يف اجلدول
(� )2أمرا�ض مهنة ،و�إمنا �إ�صابات مهنية ناجتة عن حوادث عمل .ولهذا ،ف�إن امل�شرع يف قانون
العمل قد �أخط�أ ب�ضمه �إ�صابات حوادث العمل لأمرا�ض املهنة احلقيقية الواردة يف اجلدول ()1
واعتبارها جميع ًا �أمرا�ض مهنة على عك�س ما جاء يف قانون ال�ضمان.
�إال �أن بع�ض القوانني املقارنة ت�ضمنت يف تعريفها لإ�صابة العمل تف�صيالت ووقائع مل يتطرق لها
القانون الأردين ،فاملادة (/5ه) من القانون امل�صري -على �سبيل املثال� -أ�ضافت فقرة تقول “
وتعترب الإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق من العمل �إ�صابة عمل متى توافرت فيها ال�شروط
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والقواعد التي ي�صدر بها قرار من وزير الت�أمينات باالتفاق مع وزير ال�صحة .ويعترب يف حكم ذلك
كل حادث يقع للم�ؤمن عليه خالل فرتة ذهابه ملبا�شرة عمله �أو عودته منه ب�شرط �أن يكون الذهاب
()5
�أو الإياب دون توقف� ،أو تخلف� ،أو انحراف عن الطريق الطبيعي “.
كما �أ�ضافت املادة ( )1من القانون ال�سوري مزيد ًا من التف�صيالت ،جاء فيها “ وتعترب الإ�صابات
القلبية والدماغية الناجتة عن اجلهد الوظيفي �إ�صابات عمل ...ويعترب يف حكم �إ�صابة العمل كل
حادث يقع للم�ؤمن عليه خالل فرتة ذهابه ملبا�شرة عمله �أو عودته منه ب�شرط �أن يكون الذهاب �أو
الإياب دون توقف �أو تخلف �أو انحراف عن الطريق الطبيعي “� )6(.أما القانون اللبناين ،فقد جاء
تعريفه لإ�صابة العمل يف املادة (� ،)28أكرث تف�صي ًال حلاالت الإ�صابة ،مبا فيها حادث الطريق،
حيث ن�صت على �أنه “ :يق�صد بطوارئ العمل� :أ -الطارئ الذي ي�صيب امل�ضمن �أثناء �أو مبنا�سبة
القيام بعمله .ب -الطارئ الذي يتعر�ض له امل�ضمون خالل فرتة ذهابه من منزله �إىل مكان العمل
�أو عودته منه� ،شرط �أن يكون الذهاب والإياب دون توقف �أو انحراف عن الطريق الطبيعي ل�سبب
م�ستقل عن عمله .ج -الطارئ الذي ي�صيب امل�ضمون �أثناء �أو مبنا�سبة عمليات �إنقاذ جارية يف
امل�ؤ�س�سة التي ميار�س فيها عمله .د -الطارئ الذي ي�صيب امل�ضمون خارج الأرا�ضي اللبنانية �أثناء
�أو مبنا�سبة قيامه بعمله “ ) 7 (.ومن خالل هذا التعريف ،ميكن القول ب�أن امل�شرع اللبناين قد
تو�سع يف تعريفه لإ�صابة العمل ،وبيان حاالت و�شروط الإ�صابة �أكرث مما ت�ضمنته القوانني املقارنة
الأخرى .ن�أمل من امل�شرع الأردين �أن ي�ستفيد من هذا التنوع الت�شريعي عند �إقراره القانون امل�ؤقت
احلايل.
ف�إ�صابة العمل هي –�إذن -من وجهة نظر امل�شرع الأردين واملقارن� ،إما �أن تكون حادث ًا يقع للعامل
�أو مر�ض ًا مهني ًا ي�صيبه .وا�شرتط القانون اجلديد العتبار املر�ض املهني �إ�صابة عمل� ،أن تكون
()8
هناك عالقة �سببية بني املر�ض والعامل امل�سبب له تثبت بقرار من املرجع الطبي.
وعليه ،فقد جاءت �أحكام حمكمة التمييز الأردنية ،وكذلك �أحكام حمكمة العدل العليا ،تطبيق ًا
ملا جاء يف التعريف القانوين للإ�صابة ب�أنها « الإ�صابة ب�أحد �أمرا�ض املهنة �أو نتيجة حادث وقع يف
�أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه «� .أو �إنها « كل حادث يقع للم�ؤمن عليه خالل فرتة ذهابه ملبا�شرة عمله
)9(.
�أو عودته منه “
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املطلب الثاين
الأخطـار التـي يغطيهـا ت�أميـن �إ�صابـات العمـل
رتب القانون للم�ؤمن عليه حق ًا يف اال�ستفادة من الت�أمني �ضد �إ�صابات العمل �إذا متثلت الإ�صابة
ب�أحد املخاطر التالية:
�أو ًال :حــادث العمــل
نظر ًا لعدم قيام امل�شرع والق�ضاء يف الأردن بتحديد املق�صود بحادث العمل ،فقد ترك هذا
املو�ضوع الجتهاد الفقه الذي ا�ستقر يف تعريفه على �أنه « :كل حادث ينتج عنه �ضرر ج�سمي ين�ش�أ
عن واقعة خارجية مباغته «� .أو �أنه  “ :كل حادث يت�سبب يف �ضرر بدين مت�أت عن �سبب خارجي،
عنيف ومفاجئ “� )10(.أما القانون التون�سي فقد ت�ضمن تعريف ًا حلادث ال�شغل ،ن�صت عليه املادة
( )3على �أنه“ :يعترب حادث �شغل احلادث احلا�صل ب�سبب ال�شغل �أو مبنا�سبته لكل عامل عندما
()11
يكون يف خدمة �صاحب عمل �أو �أكرث ،وذلك مهما كان �سببه ومكان وقوعه”.
وعليه ميكن القول ،ب�أن حادث العمل يتمثل يف كل واقعة ت�سبب �ضرر ًا بج�سم امل�ؤمن عليه كاجلروح
والك�سور والوفاة� ،أو بعقله ،كفقدانه لقواه العقلية �أو لذاكرته� ،أي ًا كان هذا ال�ضرر و�أثره .وباملقابل،
ال يدخل يف معنى احلادث ،ما ينتج عنه من خ�سائر يف الأموال وحدها ولو كانت مت�صلة بج�سم
امل�صاب كاملالب�س �أو النظارات �أو الأطراف ال�صناعية.
فقد ركزت املحاكم الأردنية يف �أحكامها على اعتبار ما �إذا كان احلادث الذي وقع للعامل ي�شكل
�إ�صابة عمل �أم ال ؟ فقد اعتربت حمكمة العدل العليا ،ب�أن اجلرح الذي �أ�صيبت به امل�ؤمن عليها
نتيجة حادث �صدم وقع للبا�ص الذي كانت يقله بتاريخ ( )1986/12/17هي �إ�صابة عمل بالرغم
من عدم �إ�شعار امل�ؤ�س�سة باحلادث يف حينه ،و�إمنا مت الإ�شعار بتاريخ (  ،)1995/7/23معللة
ذلك ب�أنه على الرغم من حتديد مهلة �أ�سبوع واحد لإبالغ م�ؤ�س�سة ال�ضمان عن احلادث من تاريخ
وقوعه� ،إال �أنه مل يرد يف تعليمات امل�ؤ�س�سة بهذا اخل�صو�ص ما يرتب �سقوط حق امل�ؤمن عليه من
()12
اال�ستفادة من حقه الذي رتبه القانون يف حالة عدم مراعاة هذه املهلة.
كما �أن الق�ضاء يف كل منفرن�سا وم�صر قد ا�ستقر على تعريف حادث العمل باملعنى نف�سه الذي
عرفه به الفقه .فقد عرف الق�ضاء الفرن�سي يف بداية الأمر احلادث ب�أنه “ :الفعل املتميز باحلركة
املفاجئة والعنيفة ل�سبب خارجي يحدث �ضرر ًا بج�سم الإن�سان”� .أي �أنه �أكد العنا�صر نف�سها التي
ت�ضمنها التعريف الفقهي حلادث العمل .فالواقعة يجب �أن تكون مفاجئة ،عنيفة وب�سبب خارجي،
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و�أن حتدث �ضرر ًا يف ج�سم امل�صاب.
�إال �أن الق�ضاء الفرن�سي عاد وخفف من هذه ال�شروط ت�سهي ًال للعامل وحتقيق ًا مل�صلحته ،فلم يعد
ي�شرتط يف حادث العمل �أن يكون عنيف ًا وب�سبب خارجي ،بل يكفي �أن يكون مفاجئا ً ،و�أن يحدث
�ضرر ًا بج�سم العامل .وبذلك جاء التعريف الأخري �أكرث مرونة و�سهولة مراعي ًا م�صلحة العامل.
�أما الق�ضاء امل�صري فقد �أخذ بالتعريف الفرن�سي الأول ،وا�شرتطت حمكمة النق�ض امل�صرية
توافر العنا�صر الأربعة حتى ميكن �إ�سباغ و�صف احلادث على الفعل� ،إال �أن �أحكامها احلديثة قد
�ألغت �شرط العنف يف الفعل ،و�أبقت على العنا�صر الثالثة الأخرى لي�أتي تعريفها حلادث العمل
وم�س ج�سم
ب�أنه “الإ�صابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قـوة خارجيـة  -يف �أثناء العمل �أو ب�سببه َّ -
ً ()14
الإن�سان و�أحــدث به �ضررا”.
ينبني على ذلك ،ولكي تعترب الواقعة �إ�صابة عمل ،يجب �أن يتحقق �ضرر على ج�سم امل�ؤمن عليه،
�سواء �أكان هذا ال�ضرر ع�ضويا ً� ،أو نف�سي ًا ،خطر ًا �أو ب�سيط ًا ،دائم ًا �أو م�ؤقت ًا ،و�أن يرجع وقوع الإ�صابة
�إىل �سبب �أجنبي عن التكوين اجل�سمي للم�ؤمن عليه ،مهما كانت طبيعة هذا الفعل� ،سوا ًء كان
ج�سم ًا �صلب ًا �أو قوة ي�ستخدمها العامل كالكهرباء� ،أو احلرارة� ،أو كان جمرد �ألفاظ� ،أو م�شاهد �أدت
�إىل �صدمة نف�سية �أو ع�صبية له .كما يجب �أن تكون نتيجة فعل مباغت يقع فج�أة ،وينتهي �سريع ًا،
وال يف�صل بني بدايته ونهايته فا�صل زمني كا�صطدام العامل ب�آلة يعمل عليها� ،أو حدوث انفجار� ،أو
متا�س كهربائي ،وهذا ما مييز �إ�صابة العمل عن مر�ض املهنة الذي ي�ستغرق وقت ًا لظهور �أعرا�ضه
()15
و�آثاره.
ثاني ًا :حـادث الطريـق
ت�ضمن تعريف �إ�صابة العمل يف املادة الثانية من قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين جزء ًا خا�ص ًا
بتعريف حادث الطريق الذي يقع للم�ؤمن عليه وهو يف طريقه من و�إىل مكان العمل ،باعتباره نوع ًا
من �أنواع �إ�صابات العمل ،جاء فيه “ :الإ�صابة النا�شئة عن حادث وقع للم�ؤمن عليه يف �أثناء ت�أديته
لعمله �أو ب�سببه مبا يف ذلك كل حادث يقع له خالل ذهابه لعمله �أو عودته منه �شريطة �أن يكون
الذهاب �إىل مكان العمل والإياب منه بال�شكل املعتاد “ .وهذا ما ن�صت عليه معظم القوانني العربية
املقارنة يف تعريفها لإ�صابات العمل ،كما �أن بع�ض هذه القوانني �أ�ضافت يف تعاريفها ،تف�صيالت
�أكرث عن طبيعة حادث الطريق و�شروط ت�صنيفه ك�إ�صابة عمل ،حيث �أكدت �أن العامل يجب �أن ال
()16
يتوقف �أو ينحرف يف طريقه الطبيعي للعمل.
()13
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()17

ومن حيث الزمان ( الوقت الطبيعي للطريق ) ،فيعني الفرتة الزمنية التي يذهب فيها امل�ؤمن
عليه �إىل عمله ويعود يف نهايتها �إىل منزله .وهذا يعني� ،أن احلادث ال بد �أن يقع يف وقت يتنا�سب
مع بدء العمل وانتهائه .وبخالف ذلك ،ال يعترب احلادث قد وقع على الطريق الطبيعي للعمل،
و�أنه لي�س حادث طريق ،وال يدخل �ضمن ت�صنيف �إ�صابات العمل ،ويرتتب على امل�ؤمن عليه �إثبات
()18
العك�س.
وعليه ،ميكن القول ،ب�أن الإ�صابة الناجمة عن حادث الطريق ،تعترب �إ�صابة عمل� ،إذا توافرت
ال�شروط �سالفة الذكر يف احلادث بكل ظروفه ،وبغري ذلك ،فال تعترب �إ�صابة عمل ،وال ي�ستفيد
امل�ؤمن عليه من ا�ستحقاقات الت�أمني الإ�صابي.
املطلب الثالث
ال�صفـة املهنيـة حلــادث العمــل
ال يكفي العتبار الإ�صابة على �أنها حادث عمل ،تتوافر فيها العنا�صر �سالفة الذكر ،و�إمنا ال بد
لإ�ضفاء هذا الو�صف من �أن يقع احلادث يف �أثناء العمل �أو ب�سببه حتى يغطي ت�أمني �إ�صابات العمل
ما ترتب على هذا احلادث من �أ�ضرار للعامل �أو ورثته ب�صرف اال�ستحقاق املقرر.
 - 1الإ�صابــة �أثناء العمــل
لقد ا�شرتط القانون وا�ستقر الق�ضاء يف الأردن على �أن احلادث يعترب قد وقع يف �أثناء العمل �إذا
حدث يف مكان وزمان العمل �ألذي اتفق عليه مع �صاحب العمل� .إال �أنه ال ي�شرتط �أن يكون هناك
�صلة مبا�شرة بني وقوع احلادث والعمل ،فالعامل الذي اعتدي عليه يف مكان عمله من �أ�شخا�ص ال
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وي�شرتط يف حتديد املق�صود بحادث الطريق �أن يقع احلادث على طريق العمل ذهاب ًا و�إياب ًا ،و�أن
يكون ق�صد امل�ؤمن عليه من ذهابه �إىل مكان العمل هو للقيام بعمله ،و�إن العودة منه ،بعد انتهاء
هذا العمل .وهذا يعني �أن احلادث يجب �أن يقع على الطريق الطبيعي للعمل ،ويف الوقت الطبيعي
له.
�أما بالن�سبة للطريق الطبيعي للعمل ،فهي الطريق الواقعة بني مكان العمل وم�سكن امل�ؤمن عليه،
وهي الطريق الأق�صر م�سافة ،و�أكرث �سهولة و�سرعة ،و�أقل خطورة ،والتي يفرت�ض �سلوكها من قبل
امل�ؤمن عليه يف ذهابه و�إيابه �إىل العمل� .أما �إذا كان هناك �أكرث من طريق ت�ؤدي �إىل مكان العمل،
فتعترب الطريق الأقل خطورة ،هي الطريق الطبيعي ،ولو كانت �أطولها م�سافة ،والعك�س �صحيح.
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عالقة لهم بالعمل ولأ�سباب �شخ�صية يعترب حادث عمل والإ�صابة التي حلقت به �إ�صابة عمل.
فالقانون يف ن�صه العام املطلق مل ي�شرتط توافر رابطة ال�سببية بني احلادث والعمل� ،إذا وقعت
الإ�صابة يف مكان العمل وزمانه ،و�إمنا افرت�ض وجود هذه الرابطة يف كل حادث يقع �أثناء العمل
دون حاجة لإثبات �أو نفي العالقة ،لأن وقوع احلادث �أثناء العمل قرينة على عالقة احلادث بالعمل
()20
ال تقبل �إثبات العك�س.
 - 2الإ�صابــة ب�سبـب العمــل
ال يغطي ت�أمني �إ�صابات العمل احلوادث التي تقع يف �أثناء العمل فح�سب ،و�إمنا احلوادث التي
تربطها بالعمل رابطة ال�سببية على الرغم من وقوعها يف غري مكان العمل �أو زمانه .ولذلك ،ف�إن
الإ�صابة �إذا مل تقع يف �أثناء العمل ،ف�إنها يجب �أن تكون ب�سبب العمل ،وقيام ال�سببية بني احلادث
والعمل كاف العتبار الواقعة م�شمولة بت�أمني الإ�صابة ،فال�سببية ميكن �أن تقوم �إذا ثبت �أنه لوال
ارتباط العامل بهذا العمل ملا وقعت الإ�صابة ،وملا كان هناك حادث عمل ،فال بد �إذن من وجود
رابطة بني احلادث والعمل ،وذلك ب�أن يكون العمل �سبب ًا يف وقوع الإ�صابة ،و�أنها ما كانت لتقع �إال
()21
ب�سبب العمل.
فالعامل الذي يقوم باالعتداء على م�س�ؤوله يف العمل خارج نطاق العمل ب�سبب جمازاته له على
تق�صريه يف عمله ،ب�أنه حادث عمل وما ينتج عنه هو �إ�صابة عمل ،وذلك لوجود عالقة ال�سببية بني
احلادث والعمل .وعلى العك�س من ذلك ال تعترب هذه الواقعة �إ�صابة عمل� ،إذا كانت الدوافع لهذا
االعتداء تعود خلالفات �شخ�صية وال يربطها بالعمل �أية عالقة ،و�إمنا يعد حادث ًا عادي ًا ال يدخل يف
()22
نطاق الت�أمني.
وعليه ميكن القول �إن امل�شرع يف تعريفه �إ�صابة العمل مل ي�شرتط لقيامها توافر العن�صرين مع ًا -
�أن حتدث يف �أثناء العمل وب�سبب العمل � -إمنا اكتفى بقيام �أحدهما العتبار احلادث �إ�صابة عمل،
ك�أن يقع يف �أثناء العمل �أو ب�سبب العمل.
�أما بالن�سبة للحقوق الت�أمينية النا�شئة عن �إ�صابة العمل ،فهي عديدة وعلى درجة كبرية من
الأهمية تتمثل بحق امل�ؤمن عليه امل�صاب يف العالج ،وحقه يف الراتب التقاعدي ،ويف البدالت
اليومية ،ويف تعوي�ض الدفعة الواحدة ،ولكل ا�ستحقاق متطلباته .وال ي�شرتط ال�ستحقاق امل�ؤمن عليه
امل�صاب حقوقه الت�أمينية �سوى خ�ضوعه لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي ،و�إ�صابته بحادث عمل.
كما ال ي�ؤثر على متتع امل�ؤمن عليه بهذه احلقوق عدم �أداء �صاحب العمل التزاماته الت�أمينية عن
()19
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العامل �أو ت�أخره عن دفعها ،خا�صة و�أن اال�شرتاكات الت�أمينية لإ�صابات العمل ،هي م�س�ؤولية �صاحب
العمل وحده .فعلى م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي �أن تقوم ب�أداء احلقوق الت�أمينية كاملة للم�ؤمن عليه
امل�صاب ،ثم تعود بعد ذلك على �صاحب العمل باال�شرتاكات املقررة وتوابعها ،وذلك وفق ًا لأحكام
املادة ( )22من القانون( )23فامل�ؤ�س�سة ك�سلطة عامة �أقدر من امل�ؤمن عليه على حت�صيل حقوقها،
وعلى �إجبار �صاحب العمل على تنفيذ التزاماته الت�أمينية املقررة قانون ًا جتاهها ،خا�صة و�أن �أموال
امل�ؤ�س�سة هي �أموال عامة بكل ما لها من حماية قانونية وق�ضائية.
وعليه ،ف�إنه ال بد من بيان احلاالت التي ي�ستحق فيها امل�ؤمن عليه التعوي�ض عن �إ�صابة العمل
الأوىل ،والتعوي�ض يف حال تكرار الإ�صابة .وكذلك بيان احلاالت التي ي�ستحق فيها امل�ؤمن عليه
امل�صاب تعوي�ض الدفعة الواحدة ،يف حال �إعادة فح�صه بن�سبة عجز تقل عن ن�سب ا�ستحقاق
الراتب التقاعدي .وهذا ما �سيتم بحثه يف املبحث الأول.
املبحث الأول
احلاالت التي ت�ستوجب تعوي�ض الدفعة الواحدة الإ�صابية
مل يق�صر حق امل�ؤمن عليه يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة ،على احلاالت التي قررها
امل�شرع الأردين يف ت�أمني ال�شيخوخة والعجز والوفاة ،و�إمنا امتد هذا احلق �إىل ت�أمني �إ�صابات العمل
و�أمرا�ض املهنة .فعلى الرغم من عدم ا�شرتاط �أي مدد زمنية للخ�ضوع لأحكام قانون ال�ضمان
االجتماعي الأردين يف ت�أمني �إ�صابات العمل و�أمرا�ض املهنة ،كما هو احلال يف ت�أمني ال�شيخوخة
والعجز والوفاة ،ف�إن القانون اعترب �أن املعيار يف احل�صول على احلقوق الت�أمينية ،هو ن�سبة العجز
الذي تركته الإ�صابة ،ولو مل ي�سدد عن امل�ؤمن عليه ا�شرتاك ًا واحد ًا .ومبعنى �آخر� ،إذا �أ�صيب امل�ؤمن
عليه يف �أثناء العمل �أو ب�سببه يف اليوم الأول له يف العمل وخلفت الإ�صابة عنده عجز ًا م�ؤقت ًا �أو دائم ًا،
كلي ًا �أو جزئي ًا ،ف�إن القانون يعطيه احلق يف احل�صول على كل امل�ستحقات العينية والنقدية التي
يقررها الت�أمني الإ�صابي .وال تق�صر حقوق امل�ؤمن عليه على العالج والرعاية الطبية وتعوي�ض الأجر
()24
يف البدالت اليومية ،و�إمنا متتد �إىل احل�صول على الراتب التقاعدي وتعوي�ض الدفعة الواحدة.
وللوقوف على الأحكام اخلا�صة بتعوي�ض الدفعة الواحدة يف الت�أمني الإ�صابي ،ف�إنه ال بد من درا�سة
احلاالت التي تقرر فيها هذا التعوي�ض ،والتي من �أهمها :
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املطلب الأول
العجز الإ�صابي اجلزئي الدائم الذي تقل ن�سبته عن ()30%
قررت املادة (/30د) من القانون امل�ؤقت اجلديد �صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة للم�ؤمن عليه
الذي تعر�ض لإ�صابة عمل� ،إذا خلفت عنده عجز ًا جزئي ًا دائم ًا تقل ن�سبته عن ( )30%من العجز
الكلي .وهذا يعني� ،أن �أي عجز �إ�صابي دائم تقل ن�سبته عن ( ،)30%ف�إن حق امل�ؤمن عليه امل�صاب-
بعد ا�ستقرار حالته ال�صحية -ينح�صر يف تعوي�ض مايل يدفع له مرة واحدة عن تلك الإ�صابة .فقد
ن�صت املادة(/30د ) من القانون على �أنه  “ :د� -إذا ن�ش�أ عن �إ�صابة العمل عجز جزئي دائم تقل
ن�سبته عن ( )30%في�ستحق امل�صاب تعوي�ض الدفعة الواحدة الذي يعادل ن�سبة ذلك العجز من
راتب اعتالل العجز الكلي الإ�صابي الدائم  ...م�ضروب ًا يف �ستة وثالثني �شهر ًا “ )25(.وبنا ًء على
ن�ص املادة �أعاله ،ف�إن التعوي�ض ي�ستحق يف حالة العجز الذي ال ت�صل ن�سبته �إىل ( .)30%ويح�سب
هذا التعوي�ض على �أ�سا�س ن�سبة العجز اجلزئي �إىل راتب االعتالل الإ�صابي الكلي ،م�ضروب ًا يف
ثالث �سنوات ( � )36شهر ًا� .أما قبل ا�ستقرار احلالة ال�صحية -وهي فرتة العجز امل�ؤقت -في�صرف
للم�ؤمن عليه تعوي�ض عن �أجره الذي توقف �صرفه نتيجة توقفه عن العمل ،ي�سمى البدالت اليومية،
وحتى ا�ستقرار حالته ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل حقوقه العينية يف العالج طوال حاجته له.
�أما بالن�سبة لراتب االعتالل الإ�صابي الدائم ،جزئي ًا كان �أم كلي ًا ،فيكون من حق امل�ؤمن عليه
احل�صول عليه� ،إذا كانت ن�سبة العجز الدائم عنده ال تقل عن ( ،)30%وهذا ما ن�صت عليه املادة
(/30ج) من القانون الأردين بقولها � “ :إذا ن�ش�أ عن �إ�صابة العمل عجز جزئي دائم ن�سبته ال تقل
عن ( )30%في�ستحق امل�صاب راتب اعتالل �شهري يح�سب على �أ�سا�س ن�سبة ذلك العجز من
راتب اعتالل العجز الكلي الإ�صابي الدائم “ .فالفرق بني التعوي�ض والراتب ،هو �أن التعوي�ض عبارة
عن مبلغ من املال يدفع مل�ستحقه دفعة واحدة ،ولي�س على دفعات �شهرية كما هو احلال بالن�سبة
للراتب.
�أما الطريقة التي يتم بها ح�ساب تعوي�ض الدفعة الواحدة ،فتتلخ�ص بالتايل :وعلى �سبيل املثال،
�إذا كانت ن�سبة العجز الإ�صابي اجلزئي الدائم الذي خلفته الإ�صابة عند امل�ؤمن عليه ت�ساوي،
( ،)25%ف�إن التعوي�ض ي�ساوي :
ن�سبة العجز اجلزئي × ن�سبة العجز الكلي × متو�سط الأجر اخلا�ضع لالقتطاع × � 36شهر ًا =
فلو كانت ن�سبة العجز اجلزئي =  ، 25%وكان متو�سط الأجر اخلا�ضع لالقتطاع =  500دينار،
ف�إن التعوي�ض =
106

ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه امل�صاب تعوي�ض الدفعة الواحدة يف القانون الأردين واملقارن

وقد جاء حكم امل�شرع الأردين فيما يتعلق مبفردات تعوي�ض الدفعة الواحدة للم�ؤمن عليه امل�صاب
وفق �أحكام املادة (/30د) من القانون ،متفق ًا مع �أحكام املادة ( )35من قانون ال�ضمان االجتماعي
اللبناين ،واملادة ( )55قانون الت�أمني االجتماعي البحريني .ومن ناحية �أخرى ،فقد اختلف يف
�أكرث من جانب عما تبناه امل�شرع ال�سوري يف املادة ( )31من قانون الت�أمينات االجتماعية ،وما
تبناه امل�شرع امل�صري يف املادة ( )53من قانون الت�أمني االجتماعي ،وما �أخذ به نظام الت�أمينات
االجتماعية ال�سعودي يف املادة ( ،)32من حيث :
� - 1إن ن�سبة العجز الإ�صابي ال�ستحقاق تعوي�ض الدفعة الواحدة يف القانون اللبناين ،ويف
القانون البحريني ،هي ذات الن�سبة يف القانون الأردين ،وهي �أقل من ( ،)30%بينما يف القانونني
امل�صري وال�سوري فهي �أقل من ( .)35%ويعترب احلكم يف القانون الأردين والقانون اللبناين
والقانون البحريني ،هو الأف�ضل بالن�سبة للم�ؤمن عليه ،لأنه يعطيه احلق يف احل�صول على راتب
تقاعدي �إذا كانت ن�سبة العجز عنده ( )30%ف�أكرث ،بينما يف القانونني ال�سوري وامل�صري ،يحتاج
�إىل ن�سبة عجز ال تقل عن ( )35%للح�صول على الراتب التقاعدي� .أما النظام ال�سعودي ،فقد
ا�شرتط �أعلى ن�سبة عجز من �سائر الت�شريعات �سالفة الذكر حل�صول امل�ؤمن عليه على راتب عجز
()26
�إ�صابي جزئي دائم وهي .50%
� - 2إن املدة التي حت�سب يف تقدير مبلغ التعوي�ض ،هي ( � )36شهر ًا �أي ثالث �سنوات على الأقل
يف القوانني الأردنية واللبنانية والبحرينية )27(.بينما هي يف القانون امل�صري �أربع �سنوات ( )48
�شهر ًا ،ويف النظام ال�سعودي خم�س �سنوات�.أما القانون ال�سوري فقد �أعطى مدة خم�س �سنوات
ون�صف ال�سنة ( � )66شهر ًا  ،وهي الأف�ضل بالن�سبة للم�ؤمن عليه .وهذا ما يدعونا للتوجه �إىل
م�شرعنا الأردين لزيادة هذه املدة عند النظر يف القانون امل�ؤقت اجلديد ،بحيث ال تقل عن �أربع
�سنوات ،حتى ي�ستطيع امل�ؤمن عليه ا�ستغالل مبلغ التعوي�ض يف عمل يدر عليه دخ ًال ،خا�صة �إذا كان
عجزه ال ميكنه من العودة �إىل عمله.
 - 3جاءت الن�سبة املقررة حل�ساب راتب العجز الإ�صابي الكلي الدائم وراتب الوفاة الإ�صابية،
واحدة يف القانونني الأردين وال�سوري وهي ( )75%من �أجره ال�شهري الذي اتخذ �أ�سا�س ًا لت�سديد
ا�شرتاكاته عند وقوع الإ�صابة ،بينما �أعطى امل�شرع ال�سعودي للم�ؤمن عليه الن�سبة الأعلى وهي
( ،)100%وذلك تطبيق ًا لأحكام املادتني ( )32 ،31من النظام )28(.وهي الن�سب التي على
�أ�سا�سها يتم ح�ساب تعوي�ض الدفعة الواحدة ،وذلك يف املادتني (�/30أ،ب )29 ،على التوايل.
107

املجلد الثامن

 3375 = 36 × 500 × 75 × 25دينار ًا مقدار التعوي�ض100 100 .
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(� )29أما القانون امل�صري ،فجاء بن�سبة �أعلى يف ح�ساب هذه الرواتب وهي (� ،)80%إ�ضافة �إىل
زيادة على الراتب التقاعدي للم�ؤمن عليه مقدارها (  )50%من الراتب كل خم�س �سنوات حتى
بلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني حقيقة �أو حكم ًا� ،إذا كان العجز �أو الوفاة� ،سبب ًا يف �إنهاء خدمة امل�ؤمن
عليه ،وذلك وفق ًا لأحكام املادة ( )51من القانون )30(.وهذه �أحكام ي�شكر عليها امل�شرع امل�صري،
حيث تفوق فيها على كل الت�شريعات العربية املقارنة ،ملا فيها من مزايا تخدم امل�ؤمن عليه �أو �أفراد
عائلته ،يف حالتي العجز الكلي والوفاة الإ�صابية ،رغم ثقل الأعباء على الدولة امل�صرية ،وحبذا لو
�أخذت الت�شريعات العربية بهذه الأحكام التي ت�صب يف م�صلحة امل�ؤمن عليه ،والذي هو يف �أم�س
احلاجة لكل دعم يح�صل عليه.
ومبقارنة ب�سيطة ،جند �أن امل�ؤمن عليه الذي يخ�ضع لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين،
وخا�صة القانون امل�ؤقت الأخري ،هو من يح�صل على �أقل ن�سبة من احلقوق .و�أن مقارنة �سبق ذكرها
بخ�صو�ص حق امل�ؤمن عليه امل�صاب يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة ،بينت ذلك .وملزيد
من الإي�ضاح ،نورد املثال التايل  :لو تكررت العملية احل�سابية ال�سابقة وفق �أحكام القانون الأردين،
والقانون ال�سوري ،والقانون امل�صري ،والنظام ال�سعودي ،ملعرفة يف �أي القوانني� -سالفة الذكر-
�سيكون ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه امل�صاب من تعوي�ض الدفعة الواحدة ،هو الأف�ضل.
فعلى �سبيل املثال  :لو مت الإبقاء على ن�سبة العجز اجلزئي وعلى متو�سط الأجر الواردة يف املثال
ال�سابق ،و�إ�ضافة الن�سب الأخرى املقررة يف كل قانون ،كانت النتيجة الآتية :
العملية احل�سابية ال�ستخراج مبلغ التعوي�ض هي واحدة يف القوانني الثالثة التالية :
ن�سبة العجز اجلزئي × ن�سبة العجز الكلي × متو�سط الأجر اخلا�ضع لالقتطاع × عدد
الأ�شهر=
فلو كانت ن�سبة العجز اجلزئي =  ، 25%وكان متو�سط الأجر اخلا�ضع لالقتطاع = 500
دينارا ،ف�إن التعوي�ض يف القانون الأردين =
 3375 = 36 × 500 × 75 × 25دينار ًا مقدار التعوي�ض.
100 100
يف القانـون امل�صـري  :التعوي�ض = � 48 × 500 × 80 × 25شهر ًا (�أربع �سنوات) = 4800

دينار مقدار التعوي�ض.
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100 100

يف النظام ال�سعودي  :التعوي�ض =
� 60 × 500 × 100 × 25شهر ًا (خم�س �سنوات) =  7500دينار مقدار التعوي�ض.
100 100

يالحظ �أن مبلغ تعوي�ض الدفعة الواحدة يف القوانني الأربعة ،جاء التايل :
الأردنـي 3375 /دينـار ًا ،امل�صـري 4800 /دينار  ،ال�سوري 5,6187 /دينار ًا ،ال�سعـودي
 7500دينار.
فاملبلغ الأقل جاء وفق �أحكام القانون الأردين ،تاله القانون امل�صري ،ثم ال�سوري ،واملبلغ الأعلى
�أعطاه نظام الت�أمينات االجتماعية ال�سعودي .وهذا يحتاج �إىل مراجعة حقيقية لأحكام القانون
الأردين لتح�سني ورفع م�ستوى حقوق امل�ؤمن عليه بهذا اخل�صو�ص ،بد ًال من ق�ضم جزء منها،
وزيادة وتعقيد �شروط احل�صول على ما تبقى منها يف كل قانون �صدر بعد نفاذ �أول قانون لل�ضمان
االجتماعي عام  ،1980كما �سبق الإ�شارة �إليه يف ا�ستحقاق تعوي�ض الدفعة الواحدة وفق �أحكام
املادة ( )70من القانون امل�ؤقت اجلديد.
ولكن ماذا لو تكررت �إ�صابة امل�ؤمن عليه مرة �أو مرات �أخرى ،بعد عودته لعمل خا�ضع للقانون
ثانية ،خلفت عجز ًا جديد ًا �آخر ؟ وما هي النتائج املرتتبة على �إعادة فح�ص امل�صاب خالل املدة
املقررة وتقييم ن�سبة عجزه جمدد ًا ،وذلك على �ضوء نتائج الفح�ص الطبي الالحق على ا�ستقرار
حالته ال�صحية وثبوت عجزه هذا ما �سيتم درا�سته حتت العناوين التالية :
 - 1تكـرار الإ�صابــة
ي�ستحق امل�ؤمن عليه تعوي�ض الدفعة الواحدة� ،إذا تكررت الإ�صابة عنده ،وبقي جمموع ن�سب عجزه
دون ال (� .)30%إال �أن التعوي�ض يف هذه احلالة يق�صر على ن�سبة العجز الذي �أحدثته الإ�صابة
الأخرية ،باعتبار �أن امل�ؤمن عليه �سبق له �أن ح�صل على التعوي�ض عن الإ�صابة �أو الإ�صابات ال�سابقة
حني وقوعها .فعلى �سبيل املثال ،لو وقعت الإ�صابة الأوىل يف �شهر حزيران لعام  2000وقد خلفت
عجز ًا جزئي ًا دائم ًا بن�سبة  ، 15%ثم وقعت �إ�صابة ثانية يف �شهر �آب عام  2004وقد �سببت
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100 100
يف القانـون ال�سـوري  :التعوي�ض = � 66 × 500 × 75 × 25شهر ًا (� 4سنوات ون�صف
ال�سنة) =  5,6187دينار ًا مقدار التعوي�ض.
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عجز ًا دائم ًا بن�سبة  ،10%ليكون جمموع ن�سب العجز � ،25%أي �أقل من  . 30%وبالتايل يكون
اال�ستحقاق املقرر لهذه الن�سبة هو تعوي�ض الدفعة الواحدة.
�إال �أن التعوي�ض يف هذه احلالة ،يكون للعجز الذي �سببته الإ�صابة الأخرية ،على اعتبار �أن
امل�ؤمن عليه �سبق له �أن تقا�ضى تعوي�ضه عن عجز الإ�صابة الأوىل التي كانت بن�سبة  15%بتاريخ
ا�ستحقاقه� .أما تعوي�ض الإ�صابة الأخرية ون�سبتها  10%فيتم ح�سابه كالتايل:
ن�سبة العجز اجلزئي × ن�سبة العجز الكلي × متو�سط الأجر اخلا�ضع لالقتطاع × عدد
الأ�شهر=
� 36 × 300 × 75 × 10شهر ًا (ثالث �سنوات ) =  810دنانري مقدار التعوي�ض.
100 100

ومهما تكررت الإ�صابة ،ف�إن ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه يبقى يف نطاق تعوي�ض الدفعة الواحدة ،ما دام
جمموع ن�سب العجز لكل الإ�صابات يبقى دون (� .)30%أما �إذا و�صل هذا املجموع �إىل ()30%
ف�أكرث ،ف�إن امل�ؤمن عليه ي�ستحق يف هذه احلالة راتب ًا تقاعدي ًا ملجموع ن�سب العجز عن الإ�صابات
كلها ،وفق ًا لأحكام املادة ( )35من القانون التي ن�صت على �أنه � “ :إذا تكرر حدوث �إ�صابة العمل
فتتبع ب�ش�أن تعوي�ض امل�صاب �أو راتب االعتالل الذي ي�ستحقه ،القواعد التالية � :أ� -إذا كانت ن�سبة
العجز الإجمايل النا�شئ عن الإ�صابة احلالية والإ�صابة �أو الإ�صابات ال�سابقة �أقل من ()30%
فيدفع للم�صاب تعوي�ض عن ن�سبة العجز النا�شئ عن الإ�صابة الأخرية وحدها .ب� -إذا بلغت
ن�سبة العجز الإجمايل النا�شئ عن الإ�صابة احلالية �أو الإ�صابات ال�سابقة ( )30%ف�أكرث فيح�سب
له راتب االعتالل “ .وقد جاء هذا احلكم يف القانون البحريني (م )1/60مطابق ًا متام ًا مع حكم
القانون الأردين� ،سوا ًء من حيث مقدار التعوي�ض� ،أو ن�سبة العجز التي ي�ستحق فيها امل�ؤمن عليه
امل�صاب تعوي�ض الدفعة الواحدة )31(.وي�صنف هذا العجز الدائم كلي ًا �أو جزئي ًا بنا ًء على جمموع
ن�سب العجز لكل الإ�صابات.
وباحلكم �أخذ ذاته امل�شرع ال�سوري يف املادة ( )33من قانون الت�أمينات االجتماعية ،وامل�شرع
امل�صري يف املادة ( )56من قانون الت�أمني االجتماعي ،حيث وت�ضمنا ن�صو�ص ًا تبني �أن ن�سبة العجز
النا�شئة عن تكرار الإ�صابة عند امل�ؤمن عليه� ،إذا بقيت دون ( ،)35%ف�إنه ي�ستحق تعوي�ض الدفعة
()32
الواحدة ،بغ�ض النظر عن عدد تلك الإ�صابات ،واملدد الزمنية التي وقعت فيها.
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100 100

وبح�صول امل�ؤمن عليه على هذا التعوي�ض ،يتوقف الفح�ص الطبي الذي ال يتم �إال يف حاالت
العجز الدائم التي يتقا�ضى فيها امل�صاب راتب ًا تقاعدي ًا� ،أي عندما تكون ن�سبة عجزه ()30%
ف�أكرث ،ولي�س يف احلاالت التي يح�صل فيها على التعوي�ض� ،أي عندما تكون ن�سبة عجزه �أقل من
(� .)30%أما بالن�سبة للمبالغ التي دفعت له كرواتب تقاعدية ،فهي حقوق مكت�سبة له ال يجوز
()35
امل�سا�س بها
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� - 2إعـادة فحـ�ص امل�صاب
نظر ًا الحتمال تطور درجة العجز ون�سبته ارتفاع ًا �أو انخفا�ض ًا ،بعد �أن تكون اللجنة الطبية قد
ثبتت – ح�سب تقديرها الفني -عجز امل�صاب بن�سبة معينة ،مما ينعك�س ب�أثر مبا�شر على تقدير
قيمة التعوي�ض ونوعه ،مما دعا امل�شرع من باب حتقيق العدالة �إىل �إتاحة فر�صة �إعادة تقدير ن�سبة
العجز عند �أ�صحاب الرواتب الإ�صابية� ،سوا ًء �أكانت بنا ًء على طلبهم �أو طلب امل�ؤ�س�سة ،وتعديل
م�ستحقاتهم متا�شي ًا مع نتيجة �إعادة الفح�ص )33(.فقد �أجازت املادة ( )36من القانون لكل من
امل�ؤ�س�سة وامل�صاب الذي يتقا�ضى راتب عجز �إ�صابي ،جزئي �أو كلي ،طلب �إعادة فح�ص امل�صاب
بعد ا�ستقرار حالته ال�صحية ،مرة واحدة كل �ستة �أ�شهر على الأقل ،وملدة عامني من تاريخ ثبوت
العجز .ف�إذا �أظهرت نتيجة �إعادة الفح�ص �أن ن�سبة العجز قد �أ�صبحت دون ال ( ،)30%ف�إن راتب
العجز الإ�صابي يوقف ب�شكل نهائي ،وي�صرف للم�ؤمن عليه تعوي�ض الدفعة الواحدة وفق ًا لأحكام
()34
املادة ( )36من القانون.
فعلى �سبيل املثال � :إذا ح�صل امل�ؤمن عليه على راتب عجز جزئي دائم بن�سبة  40%نتيجة
�إ�صابة عمل ،وبعد �إعادة فح�صه املقرر بنا ًء على طلب من امل�ؤ�س�سة ،تبني �أن هناك حت�سن ًا قد طر�أ
على �إ�صابته ،و�إن ن�سبة عجزه قد انخف�ضت �إىل  .20%يف هذه احلالة ،يوقف �صرف راتب العجز
اجلزئي الذي كان يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه ،النخفا�ض ن�سبة العجز عنده دون  ،30%وي�صرف له
تعوي�ض الدفعة الواحدة وفق املعادلة التالية :
ن�سبة العجز اجلزئي × ن�سبة العجز الكلي × متو�سط الأجر اخلا�ضع لالقتطاع × عدد
الأ�شهر =
� 36 × 300 × 75 × 20شهر ًا (ثالث �سنوات ) =  1620دينار ًا مقدار التعوي�ض.
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�أخذ امل�شرع امل�صري باحلكم ذاته يف القانون الأردين ،من حيث جواز �إعادة فح�ص امل�صاب
بنا ًء على طلب من امل�ؤ�س�سة �أو امل�ؤمن عليه امل�صاب� .إال �أن االختالف بني احلكمني تركز على عدد
املرات التي يعاد فيها الفح�ص ،واملدة املقررة لهذه الفحو�صات .فقد قررت املادة ( )58من قانون
الت�أمني االجتماعي ب�أن يتم �إعادة فح�ص امل�صاب مرة واحدة كل �ستة �أ�شهر خالل ال�سنة الأوىل،
ومرة واحدة كل �سنة خالل ال�سنوات الثالث التالية .كما يتعني على اللجنة الطبية التي تقوم بتلك
الفحو�صات �أن تعيد تقييم ن�سبة العجز يف كل مرة ،والذي على �أ�سا�سه يتم �إعادة تقدير ا�ستحقاق
امل�صاب زيادة �أو نق�ص ًا على �ضوء نتائج الفحو�صات .وهذا ما �أخذ به القانون البحريني يف املادة
( ،)61التي قررت ب�صورة وجوبية ب�أن على الهيئة العامة �إعادة فح�ص امل�صاب ب�صورة دورية ملدة
�أربع �سنوات� ،إال �إذا قررت اللجنة الطبية عدم احلاجة لتلك الفحو�صات لعدم احتمال حدوث �أي
تغيري خالل تلك املدة دون �أن يت�ضمن احلكم الإ�شارة �إىل �صالحية اللجنة بخف�ض مدة �إعادة
الفح�ص �إىل �أقل من �أربع �سنوات )36(.يتبني من حكم القانون امل�صري والقانون البحريني �أن
�إعادة الفح�ص الطبي للم�صاب ت�ستغرق مدة �أربع �سنوات من تاريخ ثبوت العجز ،وهي �ضعف املدة
املقررة يف القانون الأردين.
�أما امل�شرع ال�سعودي ،فقد �أقر وب�شكل وجوبي عملية �إعادة فح�ص امل�صاب ب�صورة دورية خالل
خم�س �سنوات تلي ا�ستقرار حالته ال�صحية وحتديد ن�سبة العجز عنده .ويرتتب على نتيجة �إعادة
الفح�ص ،توقف �صرف راتب العجز �أو زيادته �أو تخفي�ضه ح�سب التغيري الذي طر�أ على حالة
امل�صاب ال�صحية على �أن يبد�أ �صرف اال�ستحقاق اجلديد اعتبار ًا من بداية ال�شهر الذي يلي حتقق
()37
التغيري الطارئ فيه.
�إن �إبقاء امل�صاب حتت �سيطرة ورقابة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ال�سعودية مدة
خم�س �سنوات يتخللها عدة فحو�ص طبية ،هي مدة طويلة بالن�سبة ل�شخ�ص م�صاب يف حالة عجز
كلي �أو جزئي ،يبقى طوالها يف حالة ترقب وقلق على �أو�ضاعه ال�صحية واملالية ،مما قد تنبئ به
الفحو�صات الطبية.
فا�ستقرار حالة امل�صاب ال�صحية وثبوت عجزه من قبل اللجان الطبية املخت�صة ،وت�سوية �أموره
املالية ،ال حتتاج �إىل مدة خم�س �سنوات يف النظام ال�سعودي� ،أو �أربع �سنوات يف القانون امل�صري
للمراقبة ولالطمئنان على و�ضعه ال�صحي واملايل ،و�إن مدة ال�سنتني التي �أقرها امل�شرع الأردين
كافية لتحقيق ذلك الهدف.
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�إال �أنه ال يجوز �إعادة الفح�ص الطبي بعد انتهاء املدة املقررة لذلك ،وهي �سنتان يف القانون
الأردين ،و�أربع �سنوات يف القانون امل�صري ،وخم�س �سنوات يف النظام ال�سعودي ،من تاريخ ا�ستقرار
حالة امل�صاب ال�صحية وثبوت عجزه ،حيث ي�صبح التقدير الأخري نهائي ًا وقطعي ًا ،ال يجوز مناظرته
بعد ذلك ،ويعدل اال�ستحقاق تبع ًا ملا يطر�أ على درجة العجز زيادة �أو نق�ص ًا اعتبار ًا من بداية ال�شهر
()38
الذي يلي حتقق التغيري الطارئ فيه.
�أما بالن�سبة للم�ؤمن عليه امل�صاب الذي انتك�ست حالته ال�صحية خالل �ستة �أ�شهر بعد ا�ستقرارها،
فقد �أكد حكم املادة (/28ب) حقوقه العالجية التي تتمثل يف عناية طبية كاملة ،وذلك بدخوله
فرتة عجز م�ؤقت جديدة لتلقيه العالج الالزم خاللها حتى ا�ستقرار حالته ال�صحية .كما �أعطته
حقوق ًا مالية جديدة تتمثل يف البدالت اليومية ،التي يتم �صرفها له خالل فرتة العجز امل�ؤقت .فقد
ن�صت املادة (/28ب) على �أنه  “ :للمرجع الطبي �إذا ح�صلت انتكا�سة للم�صاب ب�سبب الإ�صابة
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستقرار حالته ال�صحية� ،أن يقرر حاجته جمدد ًا للعالج وا�ستحقاقه
للبدل اليومي وفق �أحكام املادة ( )29من هذا القانون “� )39( .إال �أن امل�شرع مل يتطرق �إىل الآثار
التي ترتتب على نتائج ا�ستقرار حالة امل�صاب ال�صحية بعد االنتكا�سة ،وهل تختلف هذه النتائج عما
كانت عليه قبل االنتكا�سة ؟ وهذا ي�ؤدي �إىل طرح ال�س�ؤال التايل  :ماذا لو ا�ستقرت حالة امل�صاب
على ن�سبة عجز تزيد �أو تقل عما كانت عليها قبل االنتكا�سة ؟ فهل تعتمد يف هذه احلالة ن�سبة
العجز اجلديدة ،ويتقا�ضى امل�ؤمن عليه حقوقه املالية على �أ�سا�سها� ،أم تبقى الأمور على حالها كما
كانت قبل االنتكا�سة ،وال يطر�أ �أي تغيري على ا�ستحقاقاته املالية ؟ وهل تطبق �أحكام �إعادة الفح�ص
الطبي املن�صو�ص عليها يف املادة ( )36من القانون على حالة االنتكا�سة� ،أم �أن عدم الإ�شارة �إىل
تلك الأحكام يف�سر بعدم رغبة امل�شرع امل�ساواة بني احلالتني؟
وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ،ف�إنه ال بد من بيان التايل :
�أ� -إن �أ�سباب االنتكا�سة ال�صحية للم�ؤمن عليه بعد االنتهاء من عالجه و�صدور قرار عن اللجنة
الطبية املخت�صة با�ستقرار حالته ال�صحية ،تتمثل يف �إحدى احلالتني التاليتني  :احلالة الأوىل ،عدم
ا�ستكمال عالج الإ�صابة مبا ت�ستحق من عناية طبية كاملة ،و�إنهاء فرتة عجزه امل�ؤقت ( فرتة
العالج) قبل الت�أكد من ا�ستقرار حالته ال�صحية ب�صورة قاطعة� .أما احلالة الثانية ،فيمكن �أن يكون
�سبب االنتكا�سة ،هو عدم �إتباع امل�صاب التعليمات اخلا�صة بالعالج ،وخمالفته �أوامر �أطبائه بهذا
اخل�صو�ص.
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وبنا ًء عليه ،ف�إذا كان �سبب االنتكا�سة ناجم ًا عن عدم ا�ستكمال العالج ،ف�إن فرتة العالج الثانية
الناجمة عن هذا ال�سبب ،تعترب امتداد ًا لفرتة العالج الأوىل ومكملة لها .كما تعترب النتائج اجلديدة
حلالة امل�صاب ال�صحية -من حيث ن�سب العجز واال�ستحقاقات املالية -هي الواجبة االعتماد
والتطبيق� .أما �إذا كان �سبب االنتكا�سة هو خمالفة تعليمات العالج ،ففي هذه احلالة ،تطبق �أحكام
املادة ( )3/31من القانون التي تن�ص على حرمان امل�ؤمن عليه من حقوقه املالية� ،إذا كان �سبب
�إ�صابته هو خمالفة التعليمات اخلا�صة بعالجه ،وكانت ن�سبة عجزه تقل عن ( .)30%وال ين�سحب
هذا احلرمان على ما ح�صل عليه امل�ؤمن عليه من تعوي�ض �أو بدالت يومية يف املرحلة الأوىل من
العالج ،لأنها تعترب حقوق ًا مكت�سبة ال ميكن الرتاجع فيها.
ب – �أما بالن�سبة للآثار املرتتبة على نتائج العالج اجلديدة ،فهي الواجبة التطبيق التي
يجب اعتمادها بال �شك ،والتي يجب �أن تقوم عليها حقوق امل�ؤمن عليه �إن اختلفت عن نتائج
ا�ستقرار حالته ال�صحية يف املرحلة الأوىل ،ف�إن زادت ن�سبة عجزه عما كانت عليه يف الفح�ص
الأول ،ف�إن حقوقه املالية يجب �أن يتم ح�سابها بنا ًء على هذه الن�سب ،وكذلك احلال �إذا نق�صت
الن�سبة عما كانت عليه يف ال�سابق ،تطبيق ًا لأحكام املادة ( )36من القانون .وهذا ما ت�ضمنه
القانون البحريني ،الذي �ساوى يف املادة ( )60بني الآثار الناجمة عن تكرار الإ�صابة ،والآثار
املرتتبة على انتكا�ستها .وذلك لأن كال منهما مير باملراحل ذاتها ابتدا ًء من دخول امل�صاب بفرتة
العجز امل�ؤقت التي يتخللها العالج الطبي للم�صاب الذي تكررت �أو انتك�ست �إ�صابته ،وانتها ًء
با�ستكمال العالج و�صدور قرار من اللجنة الطبية با�ستقرار حالة امل�صاب ال�صحية� .إن هذه
()40
املراحل والنتائج وبالتايل الآثار ،هي ذاتها يف حالتي تكرار الإ�صابة وانتكا�ستها.
املطلب الثانـي
تعويـ�ض العامـل املتـدرب امل�صـاب
�أخ�ضع القانون العامل املتدرب على العمل الذي مل يكمل ال�ساد�سة ع�شرة من عمره لأحكام
�إ�صابات العمل ب�صورة ا�ستثنائية وعلى خالف الأ�صل ،فقد حدد امل�شرع �سن اخل�ضوع لأحكام
قانون ال�ضمان االجتماعي ب�إكمال ال�ساد�سة ع�شرة دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو اجلن�سية ،وذلك
وفق ًا لأحكام املادة الرابعة من القانون )41(.هذا مع العلم ب�أن امل�شرع امل�صري مل ي�سمح باخل�ضوع
لأحكام قانون الت�أمني االجتماعي ملن هو دون الثامنة ع�شرة من عمره )42(.وقد جاء حتديد هذا
ال�سن من�سجم ًا مع �أحكام قانون العمل الذي ال يجيز العمل ملن هو دون �سن ال�ساد�سة ع�شرة تطبيق ًا
()43
حلكم املادة ( )73منه.
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ويعترب مبلغ التعوي�ض مقارنة بن�سبة العجز (� ،)50%أي ن�صف قدرات املتدرب اجل�سمية ،زهيـد ًا
ال قيمة له ،وذلك لأن مبلغ احلد الأدنى للراتب التقاعدي الذي يح�سب على �أ�سا�سه التعوي�ض وهو
( )50دينار ًا ،هو مبلغ �ضئيل ال يتما�شى مع املتطلبات والظروف احلياتية املعا�صرة .نتمنى على
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وقد خ�ص امل�شرع الأردين العامل حتت التدريب الذي مل يكمل ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،ويتدرب
مبوجب عقد تدريب �صادر عن م�ؤ�س�سة التدريب املهني يف من�ش�أة م�شمولة ب�أحكام القانون ،بهذه
الأحكام اخلا�صة يف ت�أمني �إ�صابات العمل ،وذلك ت�شجيع ًا لتدريب الكوادر العاملة يف البالد ،ولأن
العامل املتدرب ال يتقا�ضى �أجر ًا حقيقي ًا ،و�إمنا يتقا�ضى مبالغ ب�سيطة كم�صاريف يومية .فلم يكلف
امل�شرع �صاحب العمل بدفع �أي ا�شرتاكات عن العمال املتدربني ممن هم دون ال�ساد�سة ع�شرة من
�أعمارهم مقابل �شمولهم ب�أحكام القانون ،و�إمنا حتمل �صندوق ال�ضمان االجتماعي كل ما يرتتب
()44
على هذا الت�أمني من نفقات عالج وحقوق مالية.
لقد ا�شتمل ت�أمني �إ�صابات العمل على املتدرب� ،إ�ضافة �إىل ا�ستحقاق تعوي�ض الدفعة الواحدة،
العناية الطبية التي تتطلبها احلالة املر�ضية للم�صاب ،وراتب تقاعدي يعادل احلد الأدنى املقرر
لراتب االعتالل �أو راتب التقاعد ،وهو ( 50دينار ًا الراتب  49 +دينار ًا زيادة مقررة )� ،إذا ن�ش�أ عن
�إ�صابة العمل التي تعر�ض لها املتدرب ،عجز �إ�صابي كلي� ،أو تويف املتدرب نتيجة الإ�صابة .كما تقرر
()45
�صرف مبلغ ( )500دينار للم�ستحقني يف حال وفاة املتدرب نتيجة �إ�صابة العمل.
�أما فيما يتعلق با�ستحقاق العامل حتت التدريب تعوي�ض الدفعة الواحدة ،فيتمثل يف العجز الإ�صابي
اجلزئي الدائم دون حتديد ن�سبة العجز ،كما هو احلال بالن�سبة للم�ؤمن عليه امل�صاب بعجز جزئي
دائم ،الذي ا�شرتط القانون ل�صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة له �أن تقل ن�سبة عجزه عن (،)30%
كما �سبق ذكره .وحدد مبلغ التعوي�ض مبا ي�ساوي ن�سبة عجزه اجلزئي �إىل احلد الأدنى املقرر لراتب
ً ()46
االعتالل �أو الراتب التقاعدي عن �ستة وثالثني �شهرا.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا خلفت �إ�صابة العمل عجز ًا عند العامل حتت التدريب مان�سبته (،)50%
�أما احلد الأدنى للراتب التقاعدي املقرر فهو ( )50دينار ًا ،ي�ضاف له زيادة مقررة ت�ساوي ()40
دينار ًا ،ليكون جمموعه ( )90دينار ًا .وعليه يكون مبلغ تعوي�ض الدفعة الواحدة ي�ساوي  :ن�سبة
العجز اجلزئي × احلد الأدنى للراتب التقاعدي × � 36شهر ًا = تعوي�ض الدفعة الواحدة.
� 36 × 90 × 10شهر ًا ( ثالث �سنوات ) =  324دينار ًا مقدار التعوي�ض.
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امل�شرع الأردين �إعادة النظر بهذا الراتب بحيث ال يقل عن احلد الأدنى للأجور وهو ()150
دينار ًا� ،أ�سوة مبا �أخذ به امل�شرع ال�سوري بهذا اخل�صو�ص.
�أما يف القانون املقارن ،فقد �أعطى امل�شرع ال�سوري للعامل املتدرب امل�صاب �أو للم�ستحقني عنه
 يف حالة العجز الكلي الإ�صابي الدائم �أو الوفاة الإ�صابية -احلق يف احل�صول على راتب �شهريمقداره احلد الأدنى للأجور� .أما �إذا �أدت الإ�صابة �إىل عجز جزئي تزيد ن�سبته على (،)50%
في�ستحق امل�ؤمن عليه راتب ًا �شهري ًا يعادل ن�سبة ذلك العجز من راتب العجز الكلي .فعلى �سبيل املثال
 :لو كانت ن�سبة عجز امل�صاب ( ،)60%ف�إن راتب العجز اجلزئي امل�ستحق ي�ساوي  :ن�سبة عجزه
اجلزئي �إىل راتب العجز الكلي ( احلد الأدنى للأجر) ،وهو ي�ساوي يف الأردن ( )150دينار ًا
�شهري ًا .ومبعادلة ح�سابية ب�سيطة فهو ي�ساوي :
 90 = 150 × 60دينار ًا راتب العجز اجلزئي.
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�إن ما يلفت االنتباه� ،أن امل�شرع ال�سوري ،مل يخ�ص�ص �أي ا�ستحقاق للعامل حتت التدريب امل�صاب
بعجز ن�سبته ( )50%ف�أقل ،كما فعل امل�شرع الأردين ال�سابق ذكره على الرغم من ارتفاع ن�سبة
هذا العجز وخطورته.
�أما قانون الت�أمني االجتماعي امل�صري ،الذي حدد �سن اخل�ضوع لأحكامه ب (� )18سنة كحد
�أدنى ،فقد جاء �أكرث �شمو ًال من القانون الأردين وال�سوري ،حيث اخ�ضع لت�أمني �إ�صابات العمل،
جميع العاملني الذين تقل �أعمارهم عن �سن (� )18سنة ،وكذلك العمال حتت التدريب ،وجميع من
�شملهم حكم املادة ( )3من هذا القانون ،التي ن�صت على �أنه « :ت�سري �أحكام ت�أمني �إ�صابات العمل
على العاملني الذين تقل �أعمارهم عن (� )18سنة واملتدرجني والتالميذ ال�صناعيني والطالب
امل�شتغلني يف م�شروعات الت�شغيل ال�صيفي واملكلفني باخلدمة العامة « )47(.ويعترب هذا احلكم
�إجناز ًا ايجابي ًا ي�سجل للم�شرع يف حماية حقوق تلك الفئات التي ال تخ�ضع يف الأ�صل لأحكام هذا
القانون لعدم توافر �شروطه لذلك.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن م�ضمون الف�صل الرابع من قانون حوادث ال�شغل والأمرا�ض املهنية
التون�سي ،جاء متفق ًا �إىل حد كبري مع حكم املادة الثالثة من القانون امل�صري – ال�سالف ذكرها-
ولو �أن امل�شرع التون�سي قد تو�سع يف احلاالت اال�ستثنائية التي �شملها بت�أمني �إ�صابات العمل �إىل
جانب العمال املتدربني .فقد ن�ص الف�صل الرابع على �أنه “ :ينطبق هذا القانون على كافة العمال
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�أو املعتربين كذلك  ...كما ينطبق �أي�ض ًا على  :املتمرنني ،املتدربني ،تالمذة كانوا �أو طالب ًا م�ؤ�س�سات
التعليم الفني �أو املهني مهما كان اخت�صا�صها �أو درجاتها �إذا كان حادث ال�شغل مرتبط ًا مبا�شرة
بربامج التعليم �أو التكوين ،وامل�ساجني بالن�سبة للحوادث النا�شئة عن �أعمال طلب منهم القيام
بها �أو مبنا�سبتها يف �إطار القوانني املنظمة لل�سجون ،عمال احلظائر الوطنية �أو اجلهوية للتنمية:
وعمال املنازل “ )48(.يالحظ من قراءة ن�ص الف�صل  ،4ب�أن امل�شرع التون�سي قد �أ�ضاف �إىل جانب
املتدربني واملتمرنني ،امل�ساجني وعمال املنازل� ،إىل ت�أمني �إ�صابات العمل .وهذه �إ�ضافة ينفرد بها
القانون التون�سي ،وهذا التطور قد ي�شجع هيئات الت�شريع يف الأقطار العربية الأخرى على امل�ساجني
وعمال املنازل للت�أمني الإ�صابي.
ولكن ،وعلى الرغم من �إقرار حق امل�ؤمن عليه يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة يف العديد
من الن�صو�ص القانونية ال�سالف ذكرها ،ف�إن الت�سا�ؤل الذي ميكن �إثارته هو  :هل توجد حاالت ال
ي�ستحق فيها امل�ؤمن عليه تعوي�ض ًا على الرغم من �إ�صابته بعجز جزئي دائم ؟ هذا ما ك�شفت عنه
املادة ( )31من القانون التي ت�ضمنت حاالت �سقوط حق امل�ؤمن عليه يف احل�صول على التعوي�ض.
وهل هناك باملقابل حماية قانونية حلقوق امل�ؤمن عليه من االقتطاع ومن ال�ضرائب والر�سوم ؟ هذا
ما �سيتم درا�سته يف املبحث الثاين.
املبحث الثاين
حماية حق امل�صاب يف تعوي�ض الدفعة الواحدة
ي�ستحق امل�ؤمن عليه امل�صاب احلقوق املقررة له وفق �أحكام القانون ومنها تعوي�ض الدفعة الواحدة،
�إذا وقعت الإ�صابة �أثناء العمل �أو ب�سبب العمل وفق �أحكام املادة الثانية� .إال �أن �شروط احل�صول
على هذا اال�ستحقاق يف التعوي�ض ،مل تكن حم�صورة يف حكم املادة الثانية من القانون ،و�إمنا هناك
باملقابل �أ�سباب ًا �أخرى ت�ؤدي �إىل حرمان امل�ؤمن عليه من احل�صول على هذا التعوي�ض� ،إذا حتقق
�أحد �أ�سباب احلرمان املن�صو�ص عليها يف املادة (�/31أ) من القانون .ومن جهة �أخرى ،فقد
�أعطى امل�شرع حماية قانونية ال�ستحقاق التعوي�ض من االقتطاع �أو احلجز عليه ،با�ستثناء حالتني
على �سبيل احل�صر ،ويف ن�سب ب�سيطة ،وذلك بهدف املحافظة على هذا اال�ستحقاق ،نظر ًا لطبيعته
و�أهميته بالن�سبة للم�ؤمن عليه .وقبل احلديث عن طرق حماية امل�شرع ال�ستحقاقات امل�ؤمن عليه،
ف�إنه ال بد من بيان احلاالت التي ميكن �أن يفقد فيها امل�ؤمن عليه حقه يف احل�صول على تعوي�ض
الدفعة الواحدة .وهذا ما �سيتم درا�سته يف العنوانني التاليني:
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املطلب الأول
�سقوط حق امل�ؤمن عليه يف تعوي�ض الدفعة الواحدة
على الرغم من توافر كل ال�شروط املقررة العتبار احلادث �إ�صابة عمل غري �أن القانون قرر
حرمان امل�ؤمن عليه من حقه يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة يف حاالت ثالث ن�صت عليها
املادة ( )31فقرة (�أ) من القانون ،وهي:
�أو ًال�:إذا تعمد امل�ؤمن عليه �إ�صابة نف�سـه
ويق�صد بالتعمد هنا� ،أن تتجه �إرادة امل�ؤمن عليه �إىل �إ�صابة نف�سه ،وهو ق�صد عام ال ي�شرتط فيه
�أن تكون الإرادة قد اجتهت �إىل �إحداث فعل بعينه �سوا ًء بالإيجاب �أو ال�سلب ،بل يكفي �أن تكون
�إرادته احلرة قد اجتهت لإحداث فعل ي�ضر بج�سده .ويعترب اخلط�أ العمدي �أ�شد درجات اخلط�أ ،لأن
ال�شخ�ص يتعمد فيه �إحداث ال�ضرر ونتيجته ولي�س الفعل فقط .فهو يتعمد الإ�صابة اجل�سمية بهدف
احل�صول على احلقوق الت�أمينية املقررة يف �إ�صابات العمل� ،سوا ًء حتققت النتيجة التي كان يهدف
حتقيقها �أم مل تتحقق ،ما دام الهدف من فعله هو �إيقاع ال�ضرر ،ويبقى القرار يف توافر عن�صر
العمد من عدمه� ،سلطة تقديرية لقا�ضي املو�ضوع )49(.ف�إذا ثبت تعمد امل�ؤمن عليه �إ�صابة نف�سه،
ف�إنه ال ي�ستحق التعوي�ض تطبيق ًا للقواعد الأ�سا�سية يف جمال الت�أمني ب�صفة عامة ،وللمادة ()31
من القانون ،واملادة ( )17من التعليمات التنفيذية لإ�صابات العمل على وجه اخل�صو�ص� ،سوا ًء
()50
�أكان الباعث عليه احل�صول على �إجازة �أو مبلغ التعوي�ض� ،أو �أي هدف �آخر .
ولكن باملقابل� ،إذا تعمد امل�ؤمن عليه �إ�صابة نف�سه بهدف جتنب وقوع �ضرر �أكرب� ،أو تفادي نتيجة
تفوق خطورة من تلك التي ن�ش�أت عن الإ�صابة ،كما لو قفز من �سطح امل�صنع فك�سرت رجله لينجو
بحياته من حريق ن�شب يف امل�صنع .فهو يف هذه احلالة تعمد الإ�صابة ب�إحداث الفعل امل�سبب ل�ضرره،
تفادي ًا لوقوع �ضرر �أكرث ج�سامة ،مما ال يحرمه من حقه يف التعوي�ض ،تطبيق ًا للقاعدة القائلة “ :
)51(.
ب�أن ال�ضرر الأ�شد يدفع بال�ضرر الأخف “
ثاني ًا :الإ�صابة الناجمة عن تناول امل�شروبات الروحية �أو عن ت�أثري املخدرات
�إذا ثبت �أن �إ�صابة امل�ؤمن عليه كانت نتيجة ت�أثري اخلمر �أو املخدرات التي تناولها ،فقد قررت
املادة ( )31من القانون معاقبته على ت�صرفاته اخلطرة وغري امل�س�ؤولة ،بحرمانه من �أكرث من
ا�ستحقاق بينها تعوي�ض الدفعة الواحدة .وتتجلى حكمة امل�شرع يف هذا احلكم يف املحافظة على
�صحة امل�ؤمن عليه ووقايته من الإ�ضرار ب�شخ�صه وبغريه ،فال يجوز �أن ي�ؤدي العامل عمله حتت ت�أثري
اخلمر واملخدرات معر�ض ًا كل من حوله للخطر ،فالتعامل باملخدرات ب�شتى �أنواعها ي�شكل خمالفة
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يعاقب عليها القانون ،فمن باب �أوىل حرمان امل�صاب من اال�ستفادة من �إ�صابته التي يتعر�ض لها
()52
خمالف ًا بذلك �أحكام القانون.
لقد اعترب القانون امل�صري والقانون البحريني ،والقانون ال�سوري ب�أن كل فعل ي�أتيه امل�ؤمن عليه
حتت ت�أثري اخلمر �أو املخدرات ،ت�صرف ًا ينم عن �سوء �سلوك فاح�ش ومق�صود ،ي�سقط حق امل�صاب
يف التعوي�ض عن �إ�صابته ،مت�شاي ًا مع �أحكام املادة (  )24 ،54 ، 57على التوايل ، )53(.و�إن ال�شخ�ص
العادي ال يذهب �إىل عمله وهو مغيب العقل ب�سبب تناوله اخلمر �أو تعاطيه املخدرات ليعمل على
�آلة �أو ليقرر يف �أمور املواطنني .كما �أن امل�صاب يكون على دراية مبا قد ي�ؤدي �إليه ت�صرفه �أو �سوء
�سلوكه من نتائج خطرة ولو مل تتوافر لديه نية �إحداث ال�ضرر ،و�إال حتول اخلط�أ اجل�سيم �إىل فعل
عمدي.
ثالث ًا :خمالفة امل�صاب التعليمات املقررة ب�ش�أن العالج �أو الوقاية والأمن ال�صناعي
يرتتب على امل�ؤ�س�سة تقدمي عناية طبية كاملة وكافية للم�ؤمن عليه من حلظة وقوع احلادث
والإ�صابة حتى ا�ستقرار حالته ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية ،ويرتتب باملقابل على امل�صاب
االلتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات املتعلقة بالعالج والوقاية والأمن ال�صناعي لتجنب احلوادث
التي تت�سبب يف �إ�صابات العمل ،وبعك�س ذلك ،يحرم امل�صاب من احل�صول على تعوي�ض الدفعة
الواحدة عن العجز اجلزئي الدائم الذي خلفته الإ�صابة .كما يحرم من البدالت اليومية التي
()54
ت�صرف له خالل فرتة العجز امل�ؤقت ،وذلك تطبيق ًا لأحكام املادة ( )31من القانون.
�إال �أن خمالفة امل�ؤمن عليه امل�صاب لتلك التعليمات ،ال حترمه من حقوقه الت�أمينية يف احل�صول
علي التعوي�ض� ،إذا مل تكن هذه املخالفة ال�سبب الرئي�س يف وقوع الإ�صابة� ،أو �أنها ذات �أثر فاعل يف
حدوثها� ،أو ت�أخر �شفا�ؤها .وهذا يعتمد بطبيعة احلال على التحقيق الذي جتريه امل�ؤ�س�سة بعد وقوع
احلادث ونتيجة الفح�ص الطبي الذي تعده اللجنة الطبية املخت�صة.
وقد ا�شرتط القانون لتطبيق �أحكام الفقرة (�أ) من املادة ( )31و�سقوط احلق يف تعوي�ض الدفعة
الواحدة� ،أن ال تكون الإ�صابة قد خلفت عجز ًا م�ستدمي ًا ن�سبته ( )30%ف�أكرث� ،أو �أدت �إىل وفاة
امل�صاب ،حيث يتم يف هذه احلالة �صرف ا�ستحقاقات العجز الإ�صابي الدائم الكلي �أو اجلزئي
الدائم بعد ا�ستقرار حالته ال�صحية ،واحلقوق املرتتبة عن الوفاة الإ�صابية بالن�سبة للم�ستحقني من
ورثة املتوفى ،وذلك ابتدا ًء من العناية الطبية للم�ؤمن عليه امل�صاب ،وانتها ًء بالراتب التقاعدي.
وهذا ما ت�ضمنه ن�ص الفقرة (ج) من املادة ( )31الذي جاء فيه « :ج -ال ت�سري �أحكام الفقرة
(�أ) من هذه املادة �إذا ن�ش�أت عن �إ�صابة العمل وفاة امل�صاب �أو ثبات حالته ال�صحية بعجز جزئي
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�إ�صابي دائم ال تقل ن�سبته عن (� )30%أو بعجز كلي �إ�صابي دائم «.
ويتطلب القانون قبل حرمان امل�صاب من حقه يف تعوي�ض الدفعة الواحدة يف هذه احلاالت �أن
يكون هناك حتقيق من قبل امل�ؤ�س�سة باعتبارها اجلهة املخت�صة قانون ًا ب�إقرار حقوق امل�ؤمن عليه
امل�شمول ب�أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي ،وذلك تطبيق ًا لأحكام املادة ( )98 ، 8من القانون ،وان
يت�ضمن هذا التحقيق �سماع �أقوال �صاحب العمل� ،أو من ميثله ،و�شهود احلادث ،وامل�صاب عندما
ت�سمح حالته ال�صحية بذلك ،مع اال�ستعانة مبح�ضر التحقيق الذي جتريه ال�شرطة يف احلاالت التي
ت�ستدعي �إبالغ اجلهة الأمنية املخت�صة ،وذلك حتت طائلة البطالن .وقد جاء ت�أكيد امل�شرع على
�إجراء التحقيق يف احلادث للت�أكد من �أن الإ�صابة كانت نتيجة �أحد الأ�سباب �سالفة الذكر قبل وقف
�صرف التعوي�ض الذي ميثل حق امل�ؤمن عليه بعد الإ�صابة .فقد ن�صت الفقرة (ب) من املادة ()31
على �أنه  « :ب -يتم �إثبات احلاالت امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة بالتحقيق الذي جتريه
()56
امل�ؤ�س�سة.
وهناك قوانني عربية �أخرى �أ�سندت �سلطات التحقيق يف احلادث �إىل جهات خمتلفة ،فعلى �سبيل
املثال� ،أعطى القانون امل�صري هذا الواجب �إىل جلنة حتقيق �إداري لدى �صاحب العمل ،تر�سل
ن�سخة من تقريرها �إىل الهيئة املخت�صة .ويجوز لهذه الهيئة طلب ا�ستكمال التحقيق من خالل
اللجنة ذاتها� ،إذا ر�أت حم ًال لذلك� )57(.أما القانون البحريني فقد �أوكل مهمة التحقيق يف احلادث
�إىل مركز ال�شرطة الواقع يف دائرة اخت�صا�صه مكان الإ�صابة ،وتر�سل �صورة طبق الأ�صل من
التحقيق �إىل الهيئة العامة التي يجوز لها �أن تطلب ا�ستكمال التحقيق� ،إذا ارت�أت حم ًال لذلك.
() 58
وهذا ما �أخذ به القانون ال�سوري يف املواد (.)42، 41، 24
وي�ؤكد القانون العتماد التحقيق �أن تكون امل�ؤ�س�سة هي التي قامت به ،ولي�س �أي جهة �أخرى ،كالذي
تقوم به ال�شرطة على �سبيل املثال ،علم ًا ب�أن ال�شرطة يتوجب تبليغها يف احلاالت التي يرى جمل�س
الإدارة �ضرورة �إبالغ ال�شرطة عنها .وا�شرتطت بع�ض القوانني املقارنة �إ�ضافة �إىل التحقيق املو�سع
الذي جتريه اجلهات املخت�صة وال�شرطة ب�شكل خا�ص� ،أن ي�صدر حكم ق�ضائي يف احلاالت التي
حترم امل�صاب من حقه يف ا�ستحقاق تعوي�ض الدفعة الواحدة ب�سبب الإ�صابة �أو ب�أحد �أ�سباب
()59
التعوي�ض الأخرى.
ويرتتب على توافر �إحدى حاالت الفقرة (�أ) ،تعليق �صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة �أو وقفه حتى
ا�ستقرار حالة امل�صاب ال�صحية ،وتقرير ما �إذا كانت ن�سبة العجز الذي خلفته الإ�صابة تزيد على �أو
تقل عن ( .)30%وقد يكون هذا الوقف لعدة �أ�شهر حتى ينتهي التحقيق يف �سبب الإ�صابة وينتهي
()55
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عالج امل�صاب ،وت�ستقر حالته ال�صحية ،لتتمكن اجلهة الطبية املخت�صة من تقرير ن�سبة العجز
الذي يتوقف عليه �صرف �أو وقف التعوي�ض ،مما ي�ؤدي �إىل �إحلاق �ضرر بالغ ب�شخ�ص امل�صاب
و�أ�سرته بوقف مورد رزقهم�.إال �أن حق امل�صاب يف احل�صول على البدالت اليومية خالل فرتة
العجز امل�ؤقت ( فرتة العالج ) ،تعو�ضه عن جزء من �أجره املوقوف .وحفاظ ًا على حقوق العامل،
كان الأجدر بامل�شرع الأردين �أن ي�أخذ مبا �أخذت به بع�ض القوانني املقارنة ،امل�صرية ،وال�سورية،
والبحرينية التي خف�ضت جميعها ن�سبة العجز التي حترم العامل من تعوي�ض الدفعة الواحدة لأقل
من (� ،)30%أي �إىل ( )25%من ن�سبة العجز الكلي .وهي �أحكام �أكرث عدالة ومراعاة حلقوق
()60
العامل ،لأنها تعطيه فر�صة �أكرب يف احل�صول على هذا التعوي�ض.
�أما بخ�صو�ص وقف تعوي�ض الدفعة الواحدة ب�صورة م�ؤقتة فتكون يف احلاالت التالية� :أ� -إذا
تبني �أن امل�صاب مل ينفذ التعليمات الطبية التي ي�ستلزمها العالج .ب� -إذا رف�ض �إجراء الفحو�صات
الطبية املقررة .ج� -إذا قام ب�أعمال ال ت�سمح بها حالته ال�صحية ،وال يعاد �صرف التعوي�ض �إال بعد
()61
الت�أكد من امتثال امل�صاب للتقيد بالتعليمات الطبية.
لقد ق�صر حرمان امل�صاب الذي ارتكب �إحدى املخالفات الثالث املن�صو�ص عليها يف املادة (،)31
على حقوقه املالية املتمثلة يف �سقوط حقه يف التعوي�ض ويف البدالت اليومية ،وال ي�شمل هذا اجلزاء،
حقوقه العينية املتمثلة بالعناية الطبية ،حيث يبقى من حق امل�ؤمن عليه امل�صاب ،احل�صول على
عالج كامل و�شامل تتواله امل�ؤ�س�سة ،وتغطي نفقاته حتى ا�ستقرار حالته ال�صحية ،وذلك تطبيق ًا
لأحكام ت�أمينه الإ�صابي� .أما �إذا وقعت الإ�صابة ب�سبب خمالفة �صاحب العمل ل�شروط ومعايري
ال�سالمة وال�صحة املهنية التي تن�ص عليها الأنظمة والتعليمات ،فهو الذي يتحمل كامل امل�س�ؤولية
عن كلفة عالج امل�صاب )62(.وباملقابل ،ال يتحمل امل�ؤمن عليه �أية تبعية �أو م�س�ؤولية عن هذا اخلط�أ
 ،وبالتايل ال ت�سقط حقوقه املالية �أو املادية نتيجة هذا اخلط�أ.
تعترب قيمة تعوي�ض الدفعة الواحدة نهائية وقطعية ال يجوز الطعن عليها لدى �أية جهة �إدارية �أو
ق�ضائية بعد م�ضي ت�سعني يوم ًا من تاريخ تبليغ القرار ب�صرف التعوي�ض ،وذلك تطبيق ًا حلكم املادة
()63
( )88من القانون ،واملادة ( )17من التعليمات التنفيذية ل�صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة.
كما ت�سقط حقوق امل�ؤمن عليه و�صاحب العمل املالية جتاه امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام وكامل ،بعد مرور
خم�س �سنوات من التاريخ الذي تعترب فيه واجبة الأداء ،وذلك متا�شي ًا مع ن�صو�ص املادة ()95
من �أحكام القانون .وتعترب مدة التقادم هذه ق�صرية مقارنة مبدة تقادم حقوق امل�ؤ�س�سة امل�ستحقة
لها مبقت�ضى �أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي على املن�ش�أة� ،أو على امل�ؤمن عليه� ،أو امل�ستحقني،
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والبالغة خم�س ع�شرة �سنة� .إال �أنها تعترب مدة كافية للم�ؤمن عليه للمطالبة بحقوقه ،مقارنة مبدة
التقادم للحقوق العمالية يف قانون العمل ،واملقدرة ب�سنتني فقط.
وقد اتفق القانون البحريني مع حكم املادة (� )95أعاله ،فيما يتعلق بحقوق الهيئة العامة من قبل
�أ�صحاب العمل ،وامل�ؤمن عليهم ،و�أ�صحاب املعا�شات ،وامل�ستحقني عنهم ،و�سقوطها عنهم بانق�ضاء
خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ اال�ستحقاق� .أما فيما يتعلق بحق امل�ؤمن عليه �أو امل�ستحقني عنه يف
البدالت اليومية للإ�صابة ويف منح نفقات اجلنازة ،في�سقط مبرور �سنة واحدة على تاريخ الإ�صابة
�أو الوفاة ،بينما ي�سقط حقهم يف الرواتب والتعوي�ضات ،ويف بقية املنح الأخرى مبرور خم�س �سنوات
() 64
على تاريخ ا�ستحقاقها.
املطلب الثاين
حماية تعوي�ض الدفعة الواحدة من االقتطاع �أو احلجز
حر�ص امل�شرع الأردين ومعظم الت�شريعات املقارنة على حماية اال�ستحقاقات الت�أمينية للم�ؤمن
عليه ،نظر ًا لطبيعتها وظروفها و�أهميتها بالن�سبة له وملن يعيل معه ولورثته من بعده .وجاءت �أحكام
القانون وا�ضحة وحا�سمة بهذا اخل�صو�ص ،مبينة �أن التعوي�ضات التي يتقا�ضاها امل�ؤمن عليه لي�ست
حم ًال لالقتطاع �إال ا�ستثنا ًء ،ويف حالتني على �سبيل احل�صر ،وبن�سبة حمدودة هما :دين النفقة،
ودين امل�ؤ�س�سة .فقد ن�صت املادة ( )93من القانون على �أنه « :ال يجوز احلجز على راتب التقاعد
�أو راتب االعتالل �أو املبالغ امل�ستحقة للم�ؤمن عليه �أو امل�ستحقني عنه مبقت�ضى �أحكام هذا القانون
�إال لدين النفقة �أو لدين امل�ؤ�س�سة ومبا ال يتجاوز ربع تلك الرواتب واملبالغ ،وتكون الأولوية يف احلجز
لدين النفقة « .وهذا ما ت�ضمنته املادة ( )95من قانون العمل ،مع اختالف يف الن�سبة التي يجوز
حجزها ،واحلاالت التي يجوز فيها احلجز على التعوي�ض الواجب دفعه للعامل مبوجب �أحكام قانون
العمل فال يجوز احلجز على م�ستحقاته يف التعوي�ض �إال لدين واحد ،هو دين النفقة فقط ،ويف حدود
ثلث مبلغ التعوي�ض )65(.وهذا ما �أخذ به القانون ال�سوري يف املادة ( )99مع اختالف يف ن�سبة ما
ي�سمح باحلجز عليه ،وهو ربع املبلغ امل�ستحق للم�ؤمن عليه ،ولي�س ثلثه كما يف القانون الأردين ،وهو
�أي�ض ًا ما ن�صت عليه املادة ( )51من نظام الت�أمينات االجتماعية ال�سعودي بهذا اخل�صو�ص.
كما ال يجوز �أن تكون ا�ستحقاقات امل�ؤمن عليه من رواتب تقاعدية وتعوي�ضات تدفع له مبقت�ضى
�أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي ،حم ًال لالقتطاعات ال�ضريبية �أو الر�سوم ،وذلك كنوع من احلماية
التي يفر�ضها امل�شرع حلماية هذه احلقوق �إن ما يثري اال�ستغراب خلو القانون امل�ؤقت اجلديد رقم 7
ل�سنة  2010من هذا احلكم على خالف ما درج عليه امل�شرع الأردين يف الت�أكيد على هذه احلماية
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يف القانونني ال�سابقني لل�ضمان االجتماعي .فقد ن�صت املادة رقم ( )66يف كال القانونني الأول
رقم  30ل�سنة  ،1978والقانون الثاين رقم  19ل�سنة  ،2001على �أنه “ :تعفى رواتب التقاعد
واالعتالل ومبلغ التعوي�ضات التي تدفع مبقت�ضى �أحكام هذا القانون من جميع ال�ضرائب والر�سوم
“ .وهذا ما ت�أخذ به العديد من القوانني املقارنة ،كقانون الت�أمني االجتماعي امل�صري يف املادة
( ،)136وقانون الت�أمني االجتماعي البحريني يف املواد ( ،)112 ،111 ، 109وقانون الت�أمينات
االجتماعية ال�سوري يف املادة ( )102التي ن�صت على �أنه “ :تعفى التعوي�ضات واملعا�شات امل�ستحقة
تطبيق ًا لأحكام هذا القانون من اخل�ضوع للر�سوم وال�ضرائب بجميع �أنواعها “ )66(.هذا �إ�ضافة �إىل
�أن القوانني املذكورة ال�سورية ،وامل�صرية ،والبحرينية يف املواد ( ) 112 ،137 ،101على التوايل،
قد �أعفت الدعاوى التي يرفعها امل�ؤمن عليه �أو امل�ستحقني عنه يف حال وفاته على امل�ؤ�س�سة من دفع
الر�سوم الق�ضائية يف جميع درجات التقا�ضي ،مبا يف ذلك ر�سوم التنفيذ ،و�أتعاب اخلربة و�أجور
الإعالنات .و�أن يتم النظر يف هذه الدعاوى على وجه اال�ستعجال ،وللمحكمة يف جميع الأحوال �أن
()67
حتكم بالنفاذ امل�ؤقت وبال كفالة.
وعليه ميكن القول ،ب�أن امل�شرع الأردين مل يوفر احلماية الكافية للحقوق الت�أمينية مل�ستحقيها،
كما فعلت الت�شريعات املقارنة الأخرى ،حتى �أنه عمل على �إلغاء بع�ض الن�صو�ص املتعلقة بتلك
احلماية التي ن�صت عليها قوانني �سابقة ،كما �سبق ذكره .ونتمنى على امل�شرع �أن ال يكتفي بالعودة
عن الأحكام التي انتق�صت من احلقوق املكت�سبة التي ح�صل عليها امل�ؤمن عليه ،نظر ًا لأهميتها
بالن�سبة لظروفه التي يح�صل خاللها على تلك اال�ستحقاقات بل يعمل على حت�سني وزيادة تلك
احلقوق ،بحيث ال تقل عن مثيالتها يف القانون ال�سوري ،والقانون امل�صري ،والقانون البحريني
على �سبيل املثال.
ويف اخلتام ،يالحظ ب�أن ا�ستحقاق تعوي�ض الدفعة الواحدة قد مت الرتكيز عليه يف �أهم الت�أمينات
املطبقة يف القانون الأردين ،واملتمثلة يف ت�أمني �إ�صابات العمل ،وت�أمني ال�شيخوخة ،والعجز والوفاة،
و�أن هذا التعوي�ض هو اال�ستحقاق البديل عن الراتب التقاعدي يف حال عدم ا�ستكمال �شروط
احل�صول على هذا الراتب.
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النتائــج والتو�صيــات
�أو ًال  :النتائــج
لقد تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج ،متثلت بالآتي :
 - 1ي�ستحق امل�ؤمن عليه تعوي�ض الدفعة الواحدة يف ت�أمني ال�شيخوخة والعجز والوفاة� ،إذا انتهت
خدمته اخلا�ضعة للقانون ،دون ا�ستكمال �شروط احل�صول على الراتب التقاعدي ،بينما ي�ستحق
هذا التعوي�ض يف ت�أمني �إ�صابات العمل �إذا كانت ن�سبة العجز عند امل�صاب دون  30%من
جمموع قواه البدنية.
 - 2حدد امل�شرع الأردين ن�سبة ( )30%للعجز الإ�صابي الدائم ،كحد فا�صل بني ا�ستحقاق
امل�ؤمن عليه راتب ًا تقاعدي ًا� ،أو تعوي�ض الدفعة الواحدة ،حيث ي�ستحق الراتب التقاعدي �إذا كانت
ن�سبة العجز ال تقل عن ( ،)30%بينما ي�ستحق تعوي�ض ًا كدفعة واحدة� ،إذا قلت ن�سبة العجز
عن ذلك.
 - 3تعترب الن�سبة املخ�ص�صة ال�ستحقاق الراتب الإ�صابي ،وهي ( )30%ن�سبة مرتفعة ت�ؤدي
�إىل حرمان امل�ؤمن عليه امل�صاب من احل�صول على راتب تقاعدي ،ي�ؤمن له دخ ًال دائم ًا ،وحياة
كرمية.
 - 4ميكن �أن يتحول ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه امل�صاب من راتب تقاعدي �إىل تعوي�ض الدفعة الواحدة
ولي�س العك�س ،وذلك بعد �إعادة فح�صه خالل العامني التاليني ال�ستقرار حالته ال�صحية ،لأن
�إعادة الفح�ص ال تكون �إال لأ�صحاب الرواتب التقاعدية.
� - 5أظهرت الدرا�سة ب�أن حق امل�ؤمن عليه يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة ال يعترب من
احلقوق الت�أمينية الإجبارية ،و�إمنا هو حق جوازي واختياري ،و�أن احل�صول عليه يحتاج �إىل �أن
يتقدم امل�ستحق بطلب �إىل امل�ؤ�س�سة بهذا اخل�صو�ص.
� - 6إن احلد الأدنى للراتب التقاعدي هو ( )50دينار ًا ،وهو مبلغ متوا�ضع ،ي�ؤثر �سلب ًا على مبلغ
تعوي�ض الدفعة الواحدة للعامل املتدرب امل�صاب بعجز جزئي الذي يتم ح�سابه على �أ�سا�س ن�سبة
العجز اجلزئي م�ضروب ًا باحلد الأدنى للراتب التقاعدي.
 - 7مل يح�صن امل�شرع حق امل�ؤمن عليه بتعوي�ض الدفعة الواحدة من ال�سقوط ،كما ح�صن راتب
االعتالل الإ�صابي� ،إذا ارتكب امل�ؤمن عليه خمالفة ت�ستوجب ذلك بحكم القانون .فامل�شرع مل
يحرم امل�ؤمن عليه امل�صاب من راتبه امل�ستحق ،مهما كانت ن�سبة العجز الإ�صابي الدائم ،ولو
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ارتكب كل املخالفات التي حترمه من تعوي�ض الدفعة الواحدة مع ًا.
 - 8ك�شفت الدرا�سة ب�أن امل�ؤمن عليه الذي يخ�ضع لقانون ال�ضمان االجتماعي الأردين امل�ؤقت رقم
 7ل�سنة  ،2010هو من يح�صل على �أقل ن�سبة من احلقوق ،مبا يف ذلك حقه يف تعوي�ض الدفعة
الواحدة ،مقارنة مبا �أعطته معظم القوانني العربية للم�ؤمن عليهم.
ثانيـ ًا :التو�صيـات
�أظهرت الدرا�سة ب�أن عدد ًا من الأحكام الناظمة ال�ستحقاق امل�ؤمن عليه تعوي�ض الدفعة الواحدة،
نق�ص يف حمتواها� ،أو ب�سبب عدم التوازن يف
حتتاج �إىل �إعادة النظر فيها� ،سوا ًء ب�سبب
غمو�ض �أو ٍ
ٍ
توزيع احلقوق وااللتزامات بني امل�ؤ�س�سة وامل�ؤمن عليهم ،ولهذا كان ال بد من الإ�شارة �إىل بع�ض تلك
الأحكام من خالل التو�صيات التالية :
 - 1خف�ض ن�سبة احلد الأدنى لعجز امل�صاب التي حترمه من حقه يف احل�صول على تعوي�ض الدفعة
الواحدة وفق �أحكام املادة ( )31من القانون� ،إىل (� ،)25%أ�سو ًة مبا مياثلها من �أحكام يف
القوانني املقارنة.
 - 2مل يت�ضمن القانون ن�ص ًا يحظر على �صاحب العمل �إنهاء عمل امل�ؤمن عليه امل�صاب خالل فرتة
عالجه من الإ�صابة� ،أو بعد ا�ستقرار حالته على عجز جزئي دائم ،لأن وجود مثل هذا احلكم يعني
احتفاظ امل�صاب بحقوقه املقررة كاملة .وعليه ،فال بد من التذكري يف هذا النق�ص الت�شريعي
الذي ي�ستحق من امل�شرع �إ�ضافته م�ستقب ًال ،علم ًا ب�أن قانون العمل ت�ضمن هذا احلكم يف املادة
( )27منه.
� - 3إعفاء الدعاوى الناجمة عن تطبيق �أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي من كل الر�سوم الق�ضائية،
و�إعطائها �صفة اال�ستعجال نظر ًا لأهمية الراتب التقاعدي وما ميثله بالن�سبة للم�ؤمن عليه ،وذلك
�أ�سوة بالق�ضايا العمالية التي �أعفاها امل�شرع من دفع الر�سوم الق�ضائية و�أعطاها �صفة اال�ستعجال
وفق �أحكام قانون العمل والقوانني املقارنة.
 - 4نقل ن�ص املادة اخلام�سة �إىل الف�صل الرابع اخلا�ص بت�أمني �إ�صابات العمل ،لأنها تتعلق ب�إ�صابات
عمل الأحداث ممن هم دون ال�ساد�سة ع�شرة من �أعمارهم واال�ستحقاقات املالية املقررة لهم.
 - 5لقد بينت الدرا�سة �أن امل�ؤمن عليه حتت مظلة قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين ،وخا�صة
القانون امل�ؤقت الأخري ،هو من يح�صل على �أقل ن�سبة من احلقوق مبا فيها تعوي�ض الدفعة
الواحدة ،مقارنة مبعظم القوانني العربية ،ولهذا ن�أمل من امل�شرع الأردين �أن ال يبخ�س على امل�ؤمن
عليه حقوقه.
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 15من�صور .حممد ح�سني -م� .س� -ص 131وما بعدها� ،سالمه .رفيق� 1996- -شرح قانون ال�ضمان االجتماعي -الطبعةالأوىل -ال توجد دار ن�شر� -ص 265وما بعدها.
 - 16كالقانون امل�صري -م�.س -م/5ه ،القانون ال�سوري -م� .س -م/1ج  .والقانون اللبناين -م� .س -م .28و�سبق �أن متت
الإ�شارة �إىل تعريف حادث الطريق من خالل ( تعريف �إ�صابة العمل) يف كل من :القانون الأردين ،القانون امل�صري ،القانون
ال�سوري ،القانون اللبناين ،والقانون التون�سي ،على ال�صفحات ( ) 8 ،7 ،6من هذا البحث.
 - 17حمدان .ح�سني عبد اللطيف 2002- -ال�ضمان االجتماعي� -أحكامه وتطبيقاته -من�شورات احللبي احلقوقية -بريوت-
لبنان� -ص .476البا�شا .حممد فاروق 1996- -الت�أمينات االجتماعية ونظامها يف اململكة العربية ال�سعودية -ط 2-بدون
نا�شر� -ص.309
 18نائل .ال�سيد عيد 1986- -الوجيز يف قانون الت�أمني االجتماعي -مكتبة �سيد عبداهلل وهبه -القاهرة� -ص،219 ،216 .221البا�شا .حممد فاروق -م� .س� -ص.310
 19عدل عليا ،ن  . 96/24الدو�س� .سليمان� - 1996 -إ�صابة العمل يف الت�شريع ال�سوري -الطبعة الثانية -م�ؤ�س�سة النوريللن�شر -دم�شق� -ص.55
 20عدل عليا ،93/129 ،95/160 ،جملة نقابة املحامني ،عدد  ،12كانون �أول� ،1993 ،ص � . 2376أنظر �أي�ض ًا،عمران .ال�سيد حممد 1993- -املوجز يف �أحكام الت�أمينات االجتماعية -الدار امل�صرية – الإ�سكندرية� -ص .78كريلل�س.
جان  -2006-نطاق تطبيق قانوين العمل وطوارئ العمل -درا�سة مقارنة -من�شورات زين احلقوقية -بريوت� -ص،370
.373
 21من�صور .حممد ح�سني  -م �.س� -ص  . 139الدو�س� .سليمان� - 1996 -إ�صابة العمل يف الت�شريع ال�سوري -الطبعةالثانية -م�ؤ�س�سة النوري للن�شر -دم�شق� -ص.55
 22اليا�س .يو�سف  -م� .س� -ص ،237البا�شا .حممد فاروق – م� .س� -ص ،309عبداهلل� .أنور  -م� .س� -ص، 341عمران .ال�سيد حممد -م� .س� -ص. 79
 23فقد ن�صت املادة ( )22على �أنه  “ :على املن�ش�أة �أن ت�ؤدي اال�شرتاكات املقتطعة من �أجور امل�ؤمن عليهم العاملني لديهاواال�شرتاكات التي ت�ؤديها حل�سابهم �إىل امل�ؤ�س�سة خالل اخلم�سة ع�شر يوم ًا الأوىل من ال�شهر التايل لال�ستحقاق ،ويف حال ت�أخرها
تدفع فائدة ت�أخري قدره (� )1%شهري ًا عن �أي من اال�شرتاكات التي ت�أخرت عن �أدائها ....د -تلتزم املن�ش�أة التي مل تقتطع
اال�شرتاكات عن كل �أو بع�ض العاملني لديها �أو التي مل ت�ؤد اال�شرتاكات على �أ�سا�س الأجور احلقيقية ب�أن ت�ؤدي مبلغ ًا �إ�ضافي ًا
قدرها ( )30%من قيمة اال�شرتاكات التي مل ت�ؤدها ح�سب الأ�صول دون �إنذار �أو �إخطار �سابق من امل�ؤ�س�سة “ .قانون ال�ضمان
االجتماعي امل�ؤقت -م � .س -م .22انظر �أي�ض ًا ،الأودن� .سمري –  2004-التعوي�ض عن �إ�صابة العمل -من�ش�أة املعارف-
الإ�سكندرية� -ص.256
 24الأهواين .ح�سام الدين كامل�1993- -أ�صول قانون الت�أمني االجتماعي-دار �أبو املجد للطباعة -القاهرة� -ص.212 25قانون ال�ضمان االجتماعي -م � .س – م/3د .وقد تكرر هذا الن�ص يف املادة ( �/16أ -)4/الباب اخلام�س  -التعليماتالتنفيذية لإ�صابات العمل وال�سالمة وال�صحة املهنية  -الف�صل الأول -ت�أمني �إ�صابات العمل.
 26فقد ن�صت املادة ( )31من القانون ال�سوري على �أنه � « :إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة عجز م�ستدمي ال ت�صل ن�سبته ()35%من العجز الكامل ا�ستحق امل�صاب تعوي�ض ًا معد ًال لن�سبة ذلك العجز م�ضروبة يف قيمة معا�ش العجز الكامل عن خم�س �سنوات
ون�صف ال�سنة،وي�ؤدى هذا التعوي�ض دفعة واحدة « .قانون الت�أمينات االجتماعية -م � .س -م� .31أما املادة ( )53من القانون
امل�صري فقد ن�صت على �أنه � « :إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة عجز م�ستدمي ال ت�صل ن�سبته ( )35%ا�ستحق امل�صاب تعوي�ض ًا يقدر
بن�سبة ذلك العجز م�ضروبة يف قيمة معا�ش العجز الكامل  ..وذلك عن �أربع �سنوات ،وي�ؤدى هذا التعوي�ض دفعة واحدة « .قانون
التـ�أمني االجتماعي – م � .س -م� .53أنظر �أي�ض ًا  :عطا اهلل .برهام –  1991-مدخل �إىل الت�أمينات االجتماعية -ال توجد
دار ن�شر� -ص.144
 27لقد ن�صت املادة ( )2/35من القانون اللبناين على �أنه  “ :يحق للم�ضمون الذي ي�صاب بنتيجة طارئ عمل �أو مر�ضمهني بعجز دائم وجزئي تتثبت منه املراقبة الطبية يف ال�صندوق� ،أن يتقا�ضى  2- :يف حال �إ�صابته بعجز درجته تقل عن
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( )30%تعوي�ض ًا مقطوع ًا ي�سدد مرة واحدة ويكون معاد ًال لقيمة ثالثة �أق�ساط �سنوية من معا�ش العجز اجلزئي الذي ي�ستحق
له لو �أن مثل هذا املعا�ش كان متوجب ًا عن درجة العجز الذي �أ�صيب به “ .قانون ال�ضمان االجتماعي اللبناين -م � .س -م.35
كما ن�صت املادة ( )55من قانون الت�أمني االجتماعي البحريني على �أنه “ :يف حالة العجز الدائم اجلزئي الناجم عن الإ�صابة
الذي ال ت�صل ن�سبته �إىل ( )30باملائة من العجز الكلي امل�ستدمي يحق للم�صاب تقا�ضي تعوي�ض �إ�صابة مقطوع ي�ساوي  36مرة
من املعا�ش ال�شهري املحدد للعجز الدائم اجلزئي الذي كان يفرت�ض �أن يطالب به طبق ًا للمادة ( )56تبع ًا للن�سبة املئوية للعجز
احلا�صل .وال يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء خدمة العامل ب�سبب العجز اجلزئي املذكور بالفقرة ال�سابقة “ .وقد انفرد القانون
البحريني بالفقرة الأخرية بن�ص �أ�صاب فيه ،عندما �أعطى امل�ؤمن عليه امل�صاب حق البقاء يف عمله رغم عجزه اجلزئي الدائم،
لأنه ميثل دعم ًا كبري ًا للم�صاب باحتفاظه بعمله رغم الإ�صابة والعجز اجلزئي الدائم .قانون الت�أمني االجتماعي رقم  24ل�سنة
 1976وتعديالته -ن�شر يف العدد رقم  1184من ملحق اجلريدة الر�سمية بتاريخ  15يوليو 1976م -م� .55أنظر �أي�ض ًا
� :سالمه .رفيق – � 1996-شرح قانون ال�ضمان االجتماعي -ال دار ن�شر -بريوت� -ص.277
 - 28لقد ن�صت املادة ( )31على �أنه  “ :يف حالة العجز الكلي امل�ستدمي الناجم عن �إ�صابة عمل ،ي�ستحق امل�شرتك امل�صاب
عائدة �شهرية تعادل ( )100%من متو�سط الأجر ال�شهري اخلا�ضع لال�شرتاك “ .كما ن�صت املادة ( )32على �أنه  “ :يف
حالة العجز اجلزئي امل�ستدمي الناجم عن �إ�صابة عمل تقل درجته عن ( )50%يحق للم�صاب تقا�ضي تعوي�ض �إ�صابة مقطوع ًا
ي�ساوي ( )60مرة من العائدة ال�شهرية املحددة للعجز اجلزئي امل�ستدمي الذي كان ميكن �أن يطالب به تبع ًا للن�سبة املئوية للعجز
احلا�صل تطبيق ًا للمادة ال�سابقة “ .نظام الت�أمينات االجتماعية ال�سعودي ،ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 22/تاريخ
 1969/11/15وتعديالته حتى تاريخ  2001-/4/1م ،31م.32
 - 29لقد ن�صت املادة (�/30أ،ب على �أنه� “ :أ� -إذا ن�ش�أت عن �إ�صابة العمل وفاة امل�صاب ف�إنه ي�ستحق راتب تقاعد الوفاة
النا�شئة عن �إ�صابة العمل بن�سبة ( )75%من �أجره الذي اتخذ �أ�سا�س ًا لت�سديد ا�شرتاكاته بتاريخ وقوع الإ�صابة .ب� -إذا ن�ش�أ عن
�إ�صابة العمل عجز كلي �إ�صابي دائم في�ستحق امل�صاب راتب اعتالل �شهري يعادل ( )75%من �أجره الذي اتخذ �أ�سا�س ًا لت�سديد
ا�شرتاكاته بتاريخ وقوع الإ�صابة “ .قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت – م �.س -م�/30أ،ب.
 - 30فقد ن�صت املادة ( )51على �أنه � “ :إذا ن�ش�أ عن �إ�صابة العمل عجز كامل �أو وفاة �سوي املعا�ش بن�سبة ( )80%من
الأجر “ .قانون الت�أمني االجتماعي -م � .س -م .51عطا اهلل .برهام –  1991-مدخل �إىل الت�أمينات االجتماعية -ال توجد
دار ن�شر� -ص139
 - 31قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م � .س -م .35وقد ن�صت املادة ( )1/60من القانون البحريني على �أنه� 1- “ :إذا
كانت ن�سبة العجز النا�شئ عن الإ�صابة احلالية والإ�صابات ال�سابقة �أقل من ( )30%عو�ض امل�صاب عن �إ�صابته الأخرية على
�أ�سا�س ن�سبة العجز املتخلف عنها وحدها والأجر اخلا�ضع لال�شرتاك وقت الإ�صابة الأخرية “ .قانون الت�أمني االجتماعي -م.
�س -م.1/60
 - 32فقد ن�صت املادة ( )33على �أنه � “ :إذا كان امل�صاب قد �سبق �أن �أ�صيب ب�إ�صابة عمل روعيت يف تعوي�ضه القواعد الآتية
� 1- :إذا كان جمموع ن�سب العجز النا�شئ عن الإ�صابة احلالية والإ�صابات ال�سابقة �أقل من ( )35%عو�ض امل�صاب عن �إ�صابته
الأخرية على �أ�سا�س ن�سبة العجز املتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها “ .قانون الت�أمينات االجتماعية – م � .س – م.33
اليا�س .يو�سف 1984- -الوجيز يف قانوين العمل وال�ضمان االجتماعي -ال توجد دار ن�شر� -ص ،.232عبداهلل� .أنور -قانون
العمل والت�أمينات االجتماعية -ال �سنة وال دار ن�شر� -ص.356
 - 33عجمي� .سيد طاهر نيازي 1989- -الت�أمينات االجتماعية وتطبيقاتها العملية يف القطاع العام -عامل الكتب -القاهرة-
�ص.78
 - 34فقد ن�صت املادة ( )36من القانون على �أنه  “ :يجوز لكل من امل�ؤ�س�سة وامل�صاب الذي تقرر له راتب اعتالل العجز
اجلزئي الإ�صابي الدائم �أو راتب اعتالل العجز الكلي الإ�صابي الدائم طلب �إعادة الفح�ص الطبي مرة واحدة كل �ستة �أ�شهر على
الأقل خالل ال�سنتني التاليتني لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفق ًا لنتيجة �إعادة الفح�ص وبقرار من املرجع الطبي
� 1- :إذا �أ�صبحت ن�سبة العجز �أقل من ( )30%فيوقف �صرف راتب االعتالل نهائي ًا ومينح امل�صاب التعوي�ض  . “ . . .قانون
ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م � .س – م.36
 - 35عجمي� .سيد 1989- -الت�أمينات االجتماعية -عامل الكتب -القاهرة� -ص.78
 - 36فقد ن�صت املادة ( )58على �أنه  « :يجوز لكل من امل�صاب وجهة العالج والهيئة املخت�صة طلب �إعادة الفح�ص الطبي
مرة كل �ستة �أ�شهر خالل ال�سنة الأوىل من تاريخ ثبوت العجز ،ومرة كل �سنة خالل الثالث ال�سنوات التالية وعلى جهة العالج �أن
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تعيد تقدير درجة العجز يف كل مرة «.قانون الت�أمني االجتماعي -م�.س -م .58كما ن�صت املادة ( )61من القانون البحريني
على �أنه « :يجب على الهيئة العامة �إعادة عر�ض امل�صاب لفحو�ص طبية دورية خالل �أربع �سنوات من تاريخ ثبوت العجز ،ما مل
تقدر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث �أي تغيري خالل هذه املدة « .قانون الت�أمني االجتماعي – م� .س -م� .61أنظر �أي�ض ًا :عبد
اللطيف .نبيل حممد 2004- -نظام الت�أمني االجتماعي يف م�صر -الطبعة اخلام�سة -ال يوجد دار ن�شر � -ص.252
 - 37ن�صت املادة ( )34من النظام ال�سعودي على �أنه  « :متنح عائدات العجز ب�صورة م�ؤقتة ،ويجب على امل�ؤ�س�سة �أن تعر�ض
امل�صابني لفحو�ص دورية خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل التي تلي تقرير العجز  . .و�إذا تبني من هذه الفحو�ص ازدياد �أو انخفا�ض
يف درجة عجز امل�صاب ،ف�إن امل�ؤ�س�سة تقوم ب�إعادة النظر يف العائدة  ...وتزاد هذه العائدة� ،أو تنخف�ض� ،أو توقف ح�سب التغري
الذي طر�أ على حالة �صاحبها ،وذلك منذ اليوم الأول من ال�شهر الذي يلي حتقق التغري الطارئ فيه « نظام الت�أمينات االجتماعية
– م� .س– م.34
 38عمران .ال�سيد حممد 1982- -املوجز يف �أحكام الت�أمينات االجتماعية -الدار امل�صرية – الإ�سكندرية� -ص،78عجمي� .سيد 1989- -الت�أمينات االجتماعية -عامل الكتب -القاهرة� -ص.78
 - 39قانون ال�ضمان االجتماعي -م� .س -م/28ب.
 - 40فقد ن�صت املادة ( )60على �أنه� « :إذا كان امل�صاب �سبق �أن �أ�صيب ب�إ�صابة عمل� ،أو انتك�ست �إ�صابته� ،أو حدثت لها
م�ضاعفة روعيت يف تعوي�ضه عن الإ�صابة احلالية القواعد الآتية � 1- :إذا كانت ن�سبة العجز النا�شئ عن الإ�صابة احلالية
والإ�صابات ال�سابقة �أقل من ( )30%عو�ض امل�صاب عن �إ�صابته الأخرية على �أ�سا�س ن�سبة العجز املتخلف عنها وحدها والأجر
اخلا�ضع لال�شرتاك وقت الإ�صابة الأخرية�2- .إذا كانت ن�سبة العجز النا�شئ عن الإ�صابة احلالية والإ�صابات ال�سابقة ت�ساوي
(� )30%أو �أكرث فيعامل امل�صاب على الوجه الآتي� :أ� -إذا كان امل�صاب قد عو�ض عن �إ�صابته ال�سابقة تعوي�ض ًا من دفعة
واحدة يقدر معا�شه على �أ�سا�س ن�سبة العجز املتخلف عن �إ�صاباته جميعها والأجر اخلا�ضع لال�شرتاك وقت الإ�صابة الأخرية.
ب� -إذا كان امل�صاب م�ستحق ًا ملعا�ش العجز يقدر معا�شه على �أ�سا�س ن�سبة العجز املتخلف عن �إ�صاباته جميعها والأجر اخلا�ضع
لال�شرتاك وقت الإ�صابة الأخرية ب�شرط �أال يقل ذلك املعا�ش عن معا�شه عن الإ�صابة ال�سابقة « .قانون الت�أمني االجتماعي
البحريني -م� .س -م .60ويتطابق هذا الن�ص متام ًا مع حكم املادة ( )35من قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين يف تكرار
الإ�صابة ،واملادة ( )33من قانون الت�أمينات االجتماعية ال�سوري.
 - 41فقد ن�صت املادة (�/4أ) من القانون على �أنه � « :أ -يخ�ضع لأحكام هذا القانون  . . .ممن ال تقل �أعمارهم عن �ست ع�شرة
�سنة دون �أي متييز ب�سبب اجلن�سية « .قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م � .س -م.4
 - 42ن�صت املادة الثانية من القانون على �أنه  « :ت�سري �أحكام هذا القانون على العاملني من الفئات الآتية  :ب -العاملون
اخلا�ضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم ال�شروط الآتية � 1- :أن يكون �سن امل�ؤمن عليه � 18سنة ف�أكرث « .قانون
التامني االجتماعي – م � .س – الباب الأول -املادة الثانية.
 - 43قانون العمل رقم ( )8ل�سنة  1996وتعديالته – ن�شر على ال�صفحة  1173من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 4113
تاريخ  1996-/4/16م.73
 - 44فقد ن�صت املادة ( )5من القانون على �أنه  « :ت�سري �أحكام هذا القانون املتعلقة بت�أمني �إ�صابات العمل على املتدربني
على العمل الذين مل يكملوا �سن ال�ساد�سة ع�شرة �سنة من �أعمارهم وفق ًا للتعليمات التنفيذية دون �أن يتحمل �صاحب العمل �أي
ا�شرتاكات عنهم « .قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت – م � .س -م ،4التعليمات التنفيذية لت�أمني �إ�صابات العمل للمتدربني على
العمل -الف�صل الثاين -م.4 1-
 - 45قانون ال�ضمان االجتماعي -م � .س – م ،5التعليمات التنفيذية لت�أمني �إ�صابات العمل للمتدربني-الف�صل 2-م.4-1
 - 46فقد ن�صت املادة (/5ج) من القانون على �أنه � “ :إذا �أ�صيب املتدرب على العمل بعجز جزئي دائم نا�شئ عن �إ�صابة
العمل في�ستحق تعوي�ض ًا يعادل ن�سبة ذلك �إىل الراتب امل�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة عن �ستة وثالثني �شهر ًا “ .قانون
ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م � .س -م/5ج .انظر �أي�ض ًا  ،التعليمات التنفيذية لت�أمني �إ�صابات العمل للمتدربني على العمل-
الف�صل الثاين -م/4د.
 - 47قانون الت�أمني االجتماعي امل�صري -م� .س -م.3
 - 48قانون حوادث ال�شغل والأمرا�ض املهنية التون�سي -م� .س -الف�صل.4
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 - 49نائل.ال�سيد عيد 1986- -الوجيز يف قانون الت�أمني االجتماعي -مكتبة �سيد وهبة -القاهره� -ص.249
 - 50فقد ن�صت املادة (�/31أ) على �أنه  “ :ي�سقط حق امل�صاب  ...يف تعوي�ض الدفعة الواحدة يف �أي من احلاالت التالية :
� - 1إذا ن�ش�أت �إ�صابة العمل عن فعل متعمد من امل�صاب “ .قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت  -م � .س -م�/31أ .1/الأهواين.
ح�سام الدين� 1993- -أ�صول قانون الت�أمني االجتماعي -ال ذكر لدار ن�شر� -ص ،226عبد اللطيف .نبيل 2004- -نظام
الت�أمني االجتماعي يف م�صر -الطبعة اخلام�سة -ال توجد دار ن�شر� -ص ،249مالط .هيام 1999- -ال�ضمان االجتماعي
والت�أمينات االجتماعية يف لبنان وال�شرق الأو�سط-من�شورات احللبي احلقوقية -بريوت� -ص.102
 - 51الأودن� .سمري 2004- -التعوي�ض عن �إ�صابة العمل -من�ش�أة املعارف -الإ�سكندرية� -ص ،296عبد اللطيف .نبيل-
 - 2004نظام الت�أمني االجتماعي يف م�صر -الطبعة اخلام�سة -ال توجد دار ن�شر� -ص ،249عبداهلل� .أنور -قانون العمل
والت�أمينات االجتماعية -ال ذكر ل�سنة الن�شر �أو للنا�شر� -ص - .344النكا�س .جمال فاخر 1996- -الت�أمينات االجتماعية
يف الكويت-م�ؤ�س�سة دار الكتب للطباعة والن�شر والتوزيع -الكويت.
 - 52فقد ن�صت املادة ( )31من القانون على �أنه “ �أ -ي�سقط حق امل�صاب  . . .يف تعوي�ض الدفعة الواحدة  . . .يف �أي من
احلاالت التالية� 2- :إذا ن�ش�أت �إ�صابة العمل ب�سبب تعاطي امل�شروبات الروحية �أو املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية �أو العقاقري
اخلطرة “ .قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت – م�/31أ .عبيدات .عوين� 1998- -شرح قانون ال�ضمان االجتماعي -دار وائل
للن�شر -عمان� -ص.193
 - 53فقد ن�صت املادة ( )57على �أنه  « :ال ي�ستحق تعوي�ض  . . .الإ�صابة يف احلاالت الآتية  :ب 1-/كل فعل ي�أتيه امل�صاب
حتت ت�أثري اخلمر �أو املخدرات « قانون الت�أمني االجتماعي -م � .س -م .57وباحلكم ذاته  -ب�شكل حريف� -أخذ قانون الت�أمني
االجتماعي البحريني يف املادة ( ،)54وقانون الت�أمينات االجتماعية ال�سوري يف املادة ( )24منه ،انظر �أي�ض ًا ،مالط.
هيام 1999- -ال�ضمان االجتماعي والت�أمينات االجتماعية يف لبنان وال�شرق الأو�سط-من�شورات احللبي احلقوقية -بريوت
 �ص.102 - 54فقد ن�صت املادة ( )31من القانون على �أنه « �أ -ي�سقط حق امل�صاب  . . .يف تعوي�ض الدفعة الواحدة  . . .يف �أي من
احلاالت التالية� 3- :إذا خالف امل�صاب التعليمات اخلا�صة بالعالج �أو بال�سالمة وال�صحة املهنية املعلن عنها والواجب �إتباعها،
وكانت هذه املخالفة �سبب ًا �أ�سا�سي ًا للإ�صابة �أو ذات �أثر مهم يف وقوعها �أو ت�أخر �شفائها “ 0قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت
– م�/31أ .حمدان .ح�سني عبد اللطيف 2002- -ال�ضمان االجتماعي� -أحكامه وتطبيقاته -من�شورات احللبي احلقوقية-
بريوت�-ص.439 ،538
 - 55قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م � .س – م� . 31أبو عمرو .م�صطفى �أحمد 2010- -الأ�س�س العامة لل�ضمان
االجتماعي -من�شورات احللبي احلقوقية -بريوت� -ص.309
 - 56قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م � .س – م/31ب  .التعليمات التنفيذية لإ�صابات العمل -م� .س -م/17ب .عبيدات.
عوين -م � .س� -ص .194الظاهر .حممد عبداهلل�1994- -إ�صابات العمل� -ص 108وما بعدها.
 - 57قانون الت�أمني االجتماعي -م � .س -م ،57م ،63م.64
 - 58قانون الت�أمني االجتماعي البحريني -م ، 54م .63قانون الت�أمينات االجتماعية ال�سوري -م� .س -م ،24م ،41م.42
 - 59فقد ن�ص الف�صل العا�شر من القانون التون�سي على �أنه « ال ي�سند �أي تعوي�ض �إىل املت�ضرر املت�سبب عمد ًا يف احلادث �أو
يف املر�ض .وميكن التخفي�ض يف التعوي�ض �إذا ثبت �أن احلادث �أو املر�ض ناجم عن خط�أ فادح ارتكبه املت�ضرر على �أن ال يتجاوز
التخفي�ض ن�سبة خم�سني باملائة من ذلك التعوي�ض .وال يتم احلرمان من كل تعوي�ض �أو التخفي�ض من �إال بحكم من القا�ضي
املخت�ص « .قانون رقم  56ل�سنة  1995امل�ؤرخ يف  1995/6/28يتعلق بالنظام اخلا�ص للتعوي�ض عن الأ�ضرار احلا�صلة
ب�سبب حوادث ال�شغل والأمرا�ض املهنية .انظر :م�صطفى �صخري – مرجع �سابق� -ص .555كما بينت املادة ( )47من القانون
الكويتي ب�أن �إجراءات التحقيق يجب �أن تكون �شاملة تتناول الوقائع التالية :ون�صت على �أنه « على اجلهات املخت�صة بالتحقيق
�أن جتري حتقيق ًا يف كل بالغ يقدم �إليها ويبني يف هذا التحقيق على الأخ�ص ظروف احلادث بالتف�صيل ،و�أقوال ال�شهود ،وما
�إذا كان احلادث نتيجة عمد �أو �سوء �سلوك فاح�ش ومق�صود من امل�ؤمن عليه وكذلك �أقوال �صاحب العمل �أو من ميثله ،و�أقوال
امل�صاب وعلى هذه اجلهات �إبالغ امل�ؤ�س�سة فور االنتهاء من حتقيقها ب�صورة منه وللم�ؤ�س�سة �أن تطلب ا�ستكمال التحقيق �إذا
ارت�أت حمال لذلك « .وهذا ي�شري �إىل �أن التحقيق تقوم به ال�شرطة على وجه اخل�صو�ص ،و�أن �صورة عنه تبلغ �إىل امل�ؤ�س�سة التي
لها حق ا�ستكماله �إن ارت�أت ذلك �ضروري ًا� .سمري الأودن – مرجع �سابق� -ص�.404أنظر �أي�ض ًا :حممد ح�سن فائق1989- -
الت�أمينات االجتماعية -الطبعة الأوىل -ال ذكر لدار ن�شر� -ص ،177عبداهلل� .أنور  -مرجع �سابق� -ص ،353البا�شا .حممد

130

جملة
ا�ستحقاق امل�ؤمن عليه امل�صاب تعوي�ض الدفعة الواحدة يف القانون الأردين واملقارن احلقوق

131

املجلد الثامن

فاروق  -مرجع �سابق� -ص . 320
 60فاملادة ( )24من القانون ال�سوري – على �سبيل املثال  -نزلت بهذه الن�سبة �إىل ( )25%من العجز الكامل ،ون�صت على�أن « لكل م�صاب �أو للم�ستحقني عنه بعد وفاته احلق يف احل�صول من امل�ؤ�س�سة على تعوي�ض عن �إ�صابته  . . .وال ي�ستحق التعوي�ض
النقدي يف احلاالت التالية� :أ� -إذا تعمد امل�ؤمن عليه �إ�صابة نف�سه  . . .وذلك كله ما مل ين�ش�أ عن الإ�صابة وفاة امل�ؤمن عليه �أو تخلف
عجز م�ستدمي تزيد ن�سبته على ( )25%من العجز الكامل « .قانون الت�أمينات االجتماعية – م .24وذات احلكم والن�سبة
جاءت يف املادة (/57ب) من القانون امل�صري ،واملادة ( )54من القانون البحريني ،واملادة ( )44من القانون الكويتي .انظر
�أي�ض ًا :الأودن� .سمري – مرجع �سابق – �ص.403‘ 294
 - 61فقد ن�صت املادة (�/31أ 3/على �أنه “ �أ  -ي�سقط حق امل�صاب يف  ...التعوي�ض  . . .يف �أي من احلاالت التالية � – 3 :إذا
خالف امل�صاب التعليمات اخلا�صة بالعالج �أو بال�سالمة وال�صحة املهنية املعلن عنها ،والواجب �إتباعها ،وكانت هذه املخالفة �سبب ًا
�أ�سا�سي ًا للإ�صابة �أو ذات �أثر مهم يف وقوعها �أو ت�أخر �شفا�ؤها “ .قانون ال�ضمان االجتماعي – م�/31أ.
 - 62فقد ن�صت املادة (/32ب) من القانون على �أنه  “ :ب� -إذ1ا ثبت �أن �إ�صابة العمل وقعت ب�سبب خمالفة املن�ش�أة ل�شروط
ومعايري ال�سالمة وال�صحة املهنية فتتحمل املن�ش�أة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة يف املادة ( )26من هذا القانون التي
دفعتها امل�ؤ�س�سة “ .قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م � .س – م.32
ً
 - 63ن�صت املادة ( )88من القانون على �أنه  « :يعترب مقدار  . . .تعوي�ض الدفعة الواحدة قطعيا وال يجوز الطعن فيه لدى �أي
جهة �إدارية �أو ق�ضائية بعد انق�ضاء ت�سعني يوم ًا من تاريخ تبليغ القرار  . . .ب�صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة « .قانون ال�ضمان
االجتماعي امل�ؤقت  -م � .س – م .88
 - 64قانون الت�أمني االجتماعي -م� .س -م.108
 - 65قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت -م�.س -م .93قانون العمل ل�سنة  1996وتعديالته -م� .س -م.95
 - 66قانون الت�أمينات االجتماعية ال�سوري -م� .س -م ،102قانون الت�أمني االجتماعي امل�صري -م � .س -م ،136قانون
الت�أمني االجتماعي البحريني -م� .س -م .112انظر �أي�ض ًا :عبد اللطيف .نبيل حممد -م� .س� -ص 455وما بعدها.
 - 67قانون الت�أمني االجتماعي امل�صري -م � .س -م 137قانون الت�أمينات االجتماعية ال�سوري -م� .س -م ،102قانون
الت�أمني االجتماعي البحريني -م� .س -م . 112انظر �أي�ض ًا :عبد اللطيف .نبيل حممد -م� .س� -ص 455وما بعدها.
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املراجـع الفقهيـة
 �أبو عمرو .م�صطفى �أحمد 2010- -مبادئ قانون الت�أمني االجتماعي -من�شورات احللبياحلقوقية-بريوت.
 �أبو عمرو .م�صطفى �أحمد - 2010 -الأ�س�س العامة لل�ضمان االجتماعي -من�شورات احللبياحلقوقية -بريوت
 الأهواين .ح�سام� - 1992 -أ�صول قانون الت�أمني االجتماعي -دار �أبو املجد للطباعة-القاهرة.
 الأودن� .سمري - 2004 -التعوي�ض عن �إ�صابة العمل يف م�صر والدول العربية -من�ش�أة املعارف-الإ�سكندرية.
 الدو�س� .سليمان� - 1996 -إ�صابة العمل يف الت�شريع ال�سوري -الطبعة الثانية -م�ؤ�س�سة النوريللن�شر -دم�شق.
 الدو�س� .سليمان – 1996 -بحوث ودرا�سات يف الت�شرع العمايل ال�سوري -م�ؤ�س�سة النوريللن�شر -دم�شق.
– البا�شا .حممد فاروق -1996-الت�أمينات االجتماعية ونظامها يف اململكة العربية ال�سعودية-
ط 2-بدون نا�شر.
 الظاهر .حممد عبداهلل� -1994-إ�صابات العمل -ال ذكر لدار ن�شر. النكا�س .جمال فاخر - 1996 -الت�أمينات االجتماعية يف الكويت-م�ؤ�س�سة دار الكتب للطباعةوالن�شر والتوزيع -الكويت.
 اليا�س .يو�سف - 1984 -الوجيز يف قانوين العمل وال�ضمان االجتماعي -الطبعة الأوىل -التوجد دار ن�شر.
 كريلل�س .جان  -2006-نطاق تطبيق قانوين العمل وطوارئ العمل -درا�سة مقارنة -من�شوراتزين احلقوقية -بريوت.
 جركو .حممد احلكم - 2002 -قانون الت�أمينات االجتماعية -ال�صادر بقانون  92لعام 1959وتعديالته بالقانون  78تاريخ  2001-/12/31الطبعة الأوىل -دار ال�صفدي -دم�شق.
 حمدان .ح�سني عبد اللطيف 2002- -ال�ضمان االجتماعي� -أحكامه وتطبيقاته -من�شوراتاحللبي احلقوقية-بريوت.
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 �سالمه .رفيق� - 1996 -شرح قانون ال�ضمان االجتماعي -الطبعة الأوىل -ال توجد دار ن�شر-بريوت.
 �صخري .م�صطفى – � - 1998أحكام حوادث العمل والأمرا�ض املهنية يف القطاعني العامواخلا�ص -مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع – عمان – الأردن.
 عبد اللطيف .نبيل حممد - 2004 -نظام الت�أمني االجتماعي يف م�صر -الطبعة اخلام�سة -اليوجد دار ن�شر.
 عبداهلل� .أنور -قانون العمل والت�أمينات االجتماعية -مكتبة عني �شم�س -ال ذكر ل�سنة الن�شر . عبيدات .عوين � - 1998 -شرح قانون ال�ضمان االجتماعي -دار وائل للن�شر-عمان -الأردن. عجمي� .سيد نيازي - 1989 -الت�أمينات االجتماعية وتطبيقاتها العملية يف القطاع العام -عاملالكتب -القاهرة.
 عطااهلل .برهام حممد - 1991 -مدخل �إىل الت�أمينات االجتماعية -ال ذكر لدار ن�شر. عمران .ال�سيد حممد - 1993 -املوجز يف �أحكام الت�أمينات االجتماعية -الدار امل�صرية –الإ�سكندرية.
 فائق .حممد ح�سن - 1989 -الت�أمينات االجتماعية -الطبعة الأوىل -ال ذكر لدار الن�شر. مالط .هيام - 1999 -ال�ضمان االجتماعي والت�أمينات االجتماعية يف لبنان وال�شرق الأو�سط-من�شورات احللبي احلقوقية -بريوت .
 من�صور .حممد ح�سني - 1982 -نحو نظرية عامة لقانون الت�أمني االجتماعي -الدار امل�صريةاحلديثة للطباعة والن�شر -الإ�سكندرية.
 نائل .ال�سيد عيد - 1986 -الوجيز يف قانون الت�أمني االجتماعي -مكتبة �سيد عبداهلل وهبه-القاهرة.
 نائل.ال�سيد عيد - 1996 -الو�سيط يف �شرح نظامي العمل والت�أمينات االجتماعية يف اململكةالعربية ال�سعودية -عمادة �ش�ؤون املكتبات -جامعة امللك �سعود -الريا�ض

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد الثامن

القوانني  /ال�ضمان االجتماعي
 - 1قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين امل�ؤقت رقم  7ل�سنة .2010
 – 2قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين رقم  19ل�سنة  2001ملغى.
 - 3قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين م�ؤقت رقم  30ل�سنة  1978ملغى.
 - 4قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة  1996وتعديالته.
 - 5قانون الت�أمني االجتماعي امل�صري رقم  79ل�سنة  1975وتعديالته.
 - 6قانون العمل امل�صري رقم  12ل�سنة .2003
 - 7قانون الت�أمني االجتماعي البحريني رقم  24ل�سنة  1976وتعديالته.
 – 8قانون الت�أمينات االجتماعية ال�سوري رقم  92ل�سنة  1959وتعديالته.
 - 9قانون العمل ال�سوري رقم  17ل�سنة  2010وتعديالته.
 – 10نظام الت�أمينات االجتماعية ال�سعودي -مر�سوم رقم م 22/ل�سنة  1969وتعديالته.
 - 11قانون ال�ضمان االجتماعي اللبناين ،مر�سوم رقم 13955تاريخ 1963/9/26وتعدياله.
 – 12القانون املنظم حلوادث ال�شغل والأمرا�ض املهنية التون�سي رقم  28ل�سنة 1994
وتعديالته.
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