
 5142/ لعام  4411القرار رقم / 

 وزيـر الـعمـل

 : بنـاًء عـلـى أحكام

 1وتعديالته 4222/لعام 25قانون التأمينات االجتماعية رقم /

 5113/لعام 613المرسوم /

 41/1/5146تاريخ  435/42وعلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 5141لعام  0441وعلى كتاب هيئة الطاقة الذرية رقم 

 0/1/5145تاريخ  55613/41/1كتاب وزارة الصحة رقم وعلى 

 53/5/5145تاريخ  144/45وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم

وتعديالته بمحضرها المؤرخ في  5142/ لعام 122وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بالقرار رقم/

42  /1/5142. 

 : يـقـرر مـا يـلـي

 5113لعام  613والخطيرة المحددة بالمرسوم رقم /تعتمد األعمال والمهن الشاقة  -(4المـــــادة)

 1حصراً شريطة توفر العمل بالمهنة الشاقة أو التعرض لظروف العمل والعوامل الخطيرة

 : اآلتي 5113لعام  613يشترط الستفادة العامل من أحكام المرسوم -(5المــــــــــــــادة)

مد من المؤسسة العامة للتأمينات تقديم طلب خطي من المؤمن عليه وفق النموذج المعت-1

االجتماعية إلى فرع التأمينات المختص , إّما أثناء خدمته الوظيفية ,أو خالل سنة من تاريخ 

 : انتهاء خدمته الوظيفية كحد أقصى مرفقاً به

تكليف...( على أن يكون النقل أو الندب من جهة عامة إلى  –نقل إسناد ندب عهدة  -قرار )تعيين 

 . الً أخرى أصو

صورة عن السجل الخاص في المهن الشاقة والخطيرة وفق النموذج المعمم بكتاب رئاسة مجلس 

 1 41/1/5146تاريخ  42/ 435الوزراء رقم 

كتاب من الجهة العامة موقع من السلطة صاحبة الحق في التعيين ,أو التعاقد مؤشر عليه من 

مسؤول الصحة  -حسب الحال  - عاملينمحاسب اإلدارة , ومدير الشؤون اإلدارية أو شؤون ال

والسالمة المهنية إن وجد ورئيس اللجنة النقابية مجتمعين يُبيّن فيه استمرار المؤمن عليه بالعمل 

في المهنة الشاقة أو الخطيرة من تاريخ مباشرته العمل لدى الجهة العامة إلى تاريخ تقديم طلب 

 1 5113لعام  613تشميله بأحكام المرسوم 

وغ خدمة المؤمن عليه في المهنة الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش بتاريخ تقديم بل -2

سنة فعلية على األقل وال يعتد بكسور السنة مهما بلغت إلتمام المدة المذكورة  /42الطلب مدة /

 . آنفاً 

مؤمن عليه تقوم اللجان الفنية بفرع التأمينات المختص بدراسة الطلب المقدم من ال -( آ6المادة )

 . بموجب المادة السابقة لتحديد مدى شموله بأحكام المرسوم

يلتزم صاحب العمل بتبليغ العامل خطياً بقرار هذه اللجنة لموافاة الفرع المختص بقرار انتهاء  -ب

/تمهيداً الستكمال اإلجراءات الالزمة 1خدمة العامل المشمول بالمرسوم مرفقاً باالستمارة رقم /

 1ت العامل لصرف مستحقا

تعد مدة االنقطاع عن العمل في المهنة الشاقة أو الخطيرة التي تزيد على سنة ميالدية كاملة سواٌء 

/ من هذا القرار لالستفادة 5/من المادة /5أكانت متصلة أم منفصلة قاطعة للمدة المطلوبة بالفقرة /

/ سنة 42جب توفر مدة /, وفي هذه الحالة ي 5113/ لعام 613من المعاش وفق أحكام المرسوم/

 1ميالدية كاملة تبدأ من تاريخ مباشرة العامل بعد االنقطاع لالستفادة من المرسوم

 :5113لعام  613ال تعد المدد اآلتية قاطعة للمدة المؤهلة للمعاش بموجب المرسوم/ -(آ2المادة)

 اإلجازة اإلدارية

 إجازة األمومة

 إجازة الحج



 إجازة الزواج

 إجازة الوفاة

 : تعد المدد اآلتية غير قاطعة وتحتسب خدمة عادية في المعاش-ب

 اإليفاد الداخلي و الخارجي الذي يتم بعد التعيين

 خدمة العلم اإللزامية واالحتياطية مهما بلغت

 . مدة التعطل بسبب إصابة العمل -3

 اإلجازة الصحية

المنقول أو المندب أو المعار النقل أو الندب أو اإلعارة إلى جهة أخرى ال تتوافر في الجهة  -5

 . إليها شروط العمل بالمهنة الشاقة أو الخطيرة

 . اإلعارة إلى جهة أخرى بصورة كلية أو جزئية -6

 . مدة التفرغ النقابي واإلجازات الدراسية في المعاهد النقابية العمالية

المتالحقة في المهن  ( السابقتين يتم جمع الخدمات2-1مع مراعاة أحكام المادتين ) -(3المادة )

 .5113/لعام 613الشاقة والخطيرة في حساب المدة المطلوبة لالستفادة من أحكام المرسوم /

/لعام 21/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /465مع مراعاة أحكام المادة/ -(أ0المادة )

بأحكام المرسوم إال بعد  ال يجوز إصدار قرار إنهاء خدمة العامل الذي تقدم بطلب شموله 5111

صدور كتاب أصولي من فرع التأمينات المختص يفيد شمول طلبه بأحكام المرسوم وتوفر 

 . الشروط المطلوبة بأحكام هذا القرار الستحقاقه المعاش

يبّت فرع التأمينات المختص بالطلب خالل ثالثين يوماً من تاريخ ورود الطلب إليه ,  -ب

ر الفرع االعتراض إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ضمن وللمؤمن المتضرر من قرا

/ 31مهلة ثالثين يوماً تبدأ من تاريخ تبليغه خطياً وعلى اللجنة المركزية البت بالطلب خالل /

 1يوماً من تاريخ تقديمه إليها

/ لعام 613في حال ثبوت عدم صحة إحالة المؤمن عليه على المعاش وفق المرسوم / -(1المـادة )

وأحكام هذا القرار يلتزم صاحب العمل والجهة العامة بطي القرار و إعادة المؤمن عليه  5113

في حال ثبوت  -(1إلى عمله وتعد الفترة الواقعة ما بين تاريخ االنفكاك تنفيذاً لقرار اإلحا المـادة )

كام هذا القرار وأح 5113/ لعام 613عدم صحة إحالة المؤمن عليه على المعاش وفق المرسوم /

يلتزم صاحب العمل والجهة العامة بطي القرار و إعادة المؤمن عليه إلى عمله وتعد الفترة 

الواقعة ما بين تاريخ االنفكاك تنفيذاً لقرار اإلحالة على المعاش وتاريخ مباشرة العامل المؤمن 

 1عليه بعد طي القرار إجازة خاصة بال أجر

وفيروس نقص المناعة  C,B ماج المسرطنة )فيروس التهاب الكبدفيما يتعلق باألخ -(2المـادة)

 . اإلنساني( واألعمال المسببة لها

 :يستفيد من أحكام المرسوم الفئات عالية الخطورة اآلتية

األطباء البشريون الذين هم على تماس مباشر مع دماء المرضى وفي غرف العمليات و غرف 

والمخدرون و أطباء أقسام  , مارسون العمل الجراحيالمخاض , و األطباء الجراحون الذين ي

اإلسعاف , والطوارئ , والعناية المشددة في المشافي , وأطباء التحال الدموي , وأطباء قسم 

 1تشريح الجثث وأطباء الطبابة الشرعية

الممرضون والقابالت والمساعدون الفنيون وفنيو التخدير الذين هم على تماس مباشر مع الدم 

البشري , والعاملون في غرف العمليات , أو غرف المخاض , وفي أقسام اإلسعاف والطوارئ 

 1والعناية المشددة في المشافي , وقسم التحال الدموي , وقسم تشريح الجثث والطبابة الشرعية

 . األسنان الذين هم على تماس مباشر مع الدم البشريأطباء 

العاملون الذين يقومون بسحب عينات الدم وتنظيف األدوات المخبرية الملوثة بدماء المرضى في 

والمستوصفات الصحية , ومراكز التبرع بالدم  , مخابر التحاليل الطبية في المشافي , والمراكز

1 

 1ومعالجتها والتخلص منها العاملون في نقل النفايات الطبية 



يعتبر إجراء قياس التكسرات الصبغية ضرورياً وملزماً كونه يعد مشعراً أساسياً  -(41المادة)

للتعرض للمواد المسرطنة واإلشعاع المسرطن على أن يلتزم صاحب العمل بدفع نفقات إجراء 

 1هذا القياس كاملة

العمال الذين يتعرضون للقوس  5113 / لعام613يستفيد من أحكام المرسوم / -(44المادة)

 . / ك.ف وما فوق33الكهربائي الذين يقومون بأعمال الصيانة والطوارئ على التوترات/

العاملون الذين منحوا معاش عجز 5113لعام  613ال يستفيد من أحكام المرسوم -(45المادة)

بعدم تشغيل العاملين وما فوق على أن تلتزم الجهات المعنية  %62إصابة جزئي مستديم بدرجة 

الذين منحوا نسبة العجز المذكورة آنفاً باألعمال الشاقة , ويستثنى من ذلك الحاالت التي حقق فيها 

العامل شرط المدة المؤهلة قبل الحصول على معاش العجز أو قبل توفر مدة االنقطاع القاطع 

 1خدمات عاديةعلى أن تقتصر الميزة الممنوحة على هذه المدة فقط وتحسب باقي ال

 :تحدد العربات الثقيلة أو الرافعات الكبيرة باآلتي-(46المـــــــــــــادة)

 :المعدات اإلنشائية الكبيرة و تشمل

آالت التسوية ) الكريدر( باكر  -مقشة -مدحلة –التركس  –البلدوزر مجنزر أو بلدوزر دوالب  )

 (شاحنة جبالة –آلية التزفيت  –

 1/طن41ئل المختلفة والتي اليقل وزنها فارغة على/صهاريج نقل السوا -ب 

/ 41شاحنات النقل بما فيها القاطرة والمقطورة أو الرأس القاطر والتي ال يقل وزنها فارغة على /

 1طن

 / طن41آليات المرفأ الثقيلة التي تزيد على /

 الرافعات البرجية الكبيرة

 القطارات

لعام  613لعامة التي ينطبق عليها أحكام المرسوم يلتزم أصحاب العمل والجهات ا-(41المادة)

 :باآلتي 5113

مسك سجل خاص متسلسل صفحاته للعاملين في األعمال والمهن الشاقة والخطيرة مؤشراً عليه 

من فرع التأمينات المختص , ويخضع هذا السجل للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الجهاز 

زية للرقابة والتفتيش ومفتش العمل والتأمينات والصحة المركزي للرقابة المالية , والهيئة المرك

  1والسالمة المهنية

 . شهادة فحص طبي بدئي مصدقة أصوالً 

خاصة بالعاملين الذين يمارسون المهن الشاقة والخطيرة تتضمن معلومات  5إرسال استمارة رقم 

 لمهن في بداية كل عاممن السجل الخاص بهذه المهن والتبدالت الطارئة ,تتثبت قيامهم على هذه ا

. 

موافاة الفرع التأميني المختص بطبيعة وظروف هذه األعمال والتوصيف لألعمال الخطيرة 

على أن يتم االستعانة بدوائر  5113/ لعام 613/ من المرسوم /6المحددة بالبند الثاني من المادة /

 . الصحة والسالمة المهنية في فروع التأمينات بالمحافظات

ممارسة نفس العمل  5113/ لعام 613يحظر على المستفيد من أحكام المرسوم / -(42المادة )

الذي سرح من أجله وفي حال المخالفة يوقف معاشه طيلة فترة عمله وتسترد المعاشات 

 .المقبوضة مع الفوائد

لعام  613تسوى أوضاع العمال المؤمن عليهم المستفيدون وفق أحكام المرسوم -(43المــــادة)

 : المنتهية خدماتهم قبل نفاذ هذا القرار وفق اآلتي5113

تقديم قرار )التعيين أو اإلسناد أو التسمية أو النقل أو العهدة أو الندب أو التكليف أو الفرز...( أو 

صك استخدام لدى الجهة العامة بالنسبة للعاملين في الدولة وفق أحكام القانون األساسي للعاملين 

باإلضافة إلى  5141/ لسنة 40عقد عمل سنوي وفق قانون العمل رقم /في الدولة أو بموجب 

 . ( للعاملين في القطاع الخاص والمشترك مرفقاً بكتاب مباشرة العامل4استمارة االشتراك رقم )

إذا لم إذا لم يقوم العامل المحال وفق أحكام المرسوم بإرفاق قرارات التكليف أو الفرز أو الوضع 



ضمن الجهة العامة مع الصكوك وكتاب المباشرة المشار إليها بالفقرة السابقة  بالتصرف التي تتم

يكتفى بتقديم كتاب من الجهة العامة أو من صاحب العمل يفيد أن العامل يعمل في المهنة الشاقة 

أو الخطيرة بشكل مستمر من تاريخ مباشرته العمل حتى تاريخ طلب تشميله بأحكام المرسوم , 

/ سنة موقعاً من السلطة صاحبة الحق بالتعيين , 42أي عمل إداري خالل مدة /وعدم ممارسته 

ومؤشراً عليه من محاسب اإلدارة ومدير الشؤون اإلدارية ومسؤول الصحة والسالمة المهنية إن 

 . وجد ورئيس اللجنة النقابية

فة لهذا وكافة التعاميم المخال44/44/5145تاريخ  4/41211ينهى العمل بالتعليمات رقم ب/

 1القرار

 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 وزيـر الـعمـل

 الـدكتور خلف سليمان العبد اللــــه

 


