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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023– AR – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

  

  

 
 

 

 ).CMھل لدیك عمل (عامل أو موظف)؟ أبلغ جھة العمل والتأمین الصحي ( •
) وحدد على شھادتك الطبیة األیام التي كنت فیھا غیر قادر على  CMالتأمین الصحي (ھل أنت عاطل عن العمل؟ علیك إبالغ  •

 العمل. وذلك حتى تكون المؤسسة المعنیة بدفع مخصصاتك على علم بوضعك الحالي. 
 ).CMھل أنت صاحب عمل حر؟ أبلغ فقط التأمین الصحي ( •

 

 

 من بدایة العجز عن العمل. بھذه الطریقة، ستكون دائًما في الوقت المحدد.  خالل سبعة أیام تقویمیة  تقدم بإخطار العجز عن العمل
 ھل لدیك الحق في الحصول على أجر مضمون؟ علیك تقدیم إشعار العجز عن العمل قبل نھایة فترة األجر المضمون. •
 المستشفى خالل فترة اإلخطار؟ في ھذه الحالة، یتم تعلیق فترة اإلخطار طوال المدة التي تقضیھا في المستشفى. ھل تم إدخالك إلى   •

ھل فاتك الموعد النھائي لتقدیم شھادة عدم القدرة على العمل؟ في ھذه الحالة وخالل فترة التأخیر عن اإلبالغ عن   یُرجي مالحظة ما یلي:
 % من الدخل البدیل.10ھ العجز عن العمل ستخسر ما قیمت 

 

 

". حیث تعتبر محتویات  Getuigschrift van arbeidsongeschiktheidأطلب من طبیبك أن یقوم بتعبئة نموذج/إشعار العجز عن العمل "
، أو الحصول علیھا من  www.cm.be/aangifte" في بعض األحیان. بإمكانك تحمیلھا من الرابط:  Vertrouwelijkھذه الوثیقة سریة "

 ).CMمكتب التأمین الصحي (
الوثیقة المرسلة یعد كتاریخ  ) الى مجتمع المنفعة الصحیة المتبادلة. الختم البریدي الموجود على  bpostإرسال الوثیقة عبر البرید (  الرجاء

 بإمكانك أیًضا تسلیم الوثیقة المعبئة والحصول على وصل استالم من الطبیب االستشاري.و إخطار بالعجز عن العمل.
 

) أو ظرف بریدي خاص CM letterboxالوثیقة المعبئة في صندوق البرید التابع للتأمین الصحي (أبًدا ال تضع  یُرجي مالحظة ما یلي:
 )CMمین الصحي (بالتأ

 

 

إذا أقر الطبیب االستشاري بعجزك عن العمل، یتم الشروع في ملف بھذا الصدد. سیتم إعالمك عبر رسالة بریدیة بفترة العجز (مع ذكر  
المنفعة الصحیة المتبادلة. یمكنك أیًضا استكمال  تاریخ انتھاء مؤقت). سوف تتلقى أیًضا ورقة معلومات یجب تعبئتھا وإرسالھا الى مجتمع  

التأمین الصحي ( البیانات الالزمة من جھة العمل، أو من مؤسسة  CMورقة المعلومات عبر اإلنترنت. كما سیطلب  ) الحصول على 
 البطالة أو كلیھما. في حال كنت من أصحاب العمل الحر، سوف تتلقى الوثائق التي یتعین علیك ملؤھا بنفسك.  

 ) على ھذه المعلومات، سیتم التحقق حینھا ما إذا كان لدیك الحق في دخل بدیل.CMعند حصول التأمین الصحي (

 كیف أقوم بإبالغ مجتمع المنفعة الصحیة المتبادلة؟
 

 كیف أطالب بدخل بدیل؟
 

تعتبر عاجًزا عن العمل إذا أصبحت غیر قادر على العمل مؤقتًا بسبب اإلصابة بمرض أو 
حادث أو الحمل. في ھذه الحالة، قد تكون مؤھالً لالستفادة من تعویض عن الدخل من مجتمع 

إخطار مجتمع المنفعة الصحیة المتبادلة في المنفعة الصحیة المتبادلة. إال أنھ یتعین علیك  
 الوقت المناسب إذا أصبحت عاجًزا عن العمل. 

 ما ھي الجھة التي یتعین إبالغھا في حال العجز عن العمل؟
 

 المتبادلة؟متى یجب علّي إبالغ مجتمع المنفعة الصحیة 
 

 العجز عن العمل

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/aangifte
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 استمرار المرض لفترة أطول من تاریخ انتھاء فترة اإلقرار بالمرض؟

. یُرجى إرسال النموذج الى التأمین الصحي  النموذج الخاص بالتمدیدأطلب من طبیبك ملء نموذج/إشعار المرض مجدًدا وأن یمأل الجزء العلوي من  
)CM.في غضون سبعة أیام عمل من تاریخ بدء فترة التمدید ( 

 ھذه الحالة، یتم تعلیق فترة اإلخطار طوال المدة التي تقضیھا في المستشفى.  االستثناء الوحید لھذه الفترة المحددة ھو في حال دخول المستشفى للعالج، وفي
 ... استئناف العمل/حالة البطالة في وقت أبكر من تاریخ انتھاء فترة التجدید؟

من تاریخ عودتك إلى العمل، على سبیل المثال من خالل  ثمانیة أیام ) كتابیًا وفي غضون  CMھل أنت موظف؟ علیك إخطار التأمین الصحي ( •
 . ستقوم جھة العمل أو مؤسسة البطالة بتأكید ھذا التاریخ الحقًا عبر موقع الضمان االجتماعي.مذكرة استئناف العمل

 ).CMالصحي (وتقدیمھا إلى التأمین  مذكرة استئناف البطالة ھل أنت عاطل عن العمل؟ یجب أن یقوم مركز البطالة باستكمال  •
 ) على الفور.CMفي موعدھا وإرسالھا إلى التأمین الصحي ( مذكرة استئناف العملھل أنت صاحب عمل حر؟ تأكد من استكمال  •

 إذا عدت إلى العمل أو استمر وضع البطالة في أول یوم عمل بعد فترة التجدید، فلن یتعین علیك القیام بأي شيء. یُرجى مالحظة ما یلي:
 تلقیت دعوة من طبیب استشاري إلجراء فحص طبي؟ ... ھل 

لمستمر یجب تلبیة ھذه الدعوة، وإال سیتم تعلیق مخصصاتك. وعالوة على ذلك، یتوجب على الطبیب االستشاري إنھاء فترة التجدید في حالة الغیاب ا
 عن المواعید دون سبب وجیھ. 

 لعالج في المستشفیات)، یُرجى االتصال بمجتمع المنفعة الصحیة المتبادلة.وفي حال تعذر الذھاب للطبیب االستشاري ألسباب طبیة (مثل ا
 استئناف العمل بشكل جزئي؟ تود ... ھل 

 إلى الطبیب االستشاري حالتك قبل استئناف أنشطتك.طلب یجب علیك تقدیم 
 

یشیر اإلذن أو الموافقة، مع تاریخ االنتھاء، إلى الفترة الزمنیة للنشاط المسموح بھ، وبالتالي فھو لیس اعترافًا بعجزك عن العمل.   یُرجى مالحظة ما یلي:
 لتمدید ھذه الفترة، یجب علیك طلب إذن أو موافقة جدیدة قبل انقضاء تاریخ االنتھاء. 

 

 إذن مسبق. یوًما من المغادرة. في بعض األحیان تحتاج الى أربعة عشر) قبل CMیُرجى االتصال بالتأمین الصحي (

 
 

 

 الحصول على دخل بدیل ومدتھ یعتمدان على الوضع الخاص بك:
 المضمون وحتى تاریخ انتھاء فترة االقرار بعجزك.إذا كنت موظفًا: منذ الیوم األول بعد فترة األجر  •
 إذا كنت عاطالً عن العمل: من الیوم األول لمرضك وإلى تاریخ انتھاء فترة اإلقرار بمرضك.  •
إذا كنت تعمل بصورة مستقلة لحسابك الخاص: إذا استمر مرضك ألكثر من سبعة أیام، وحصلت على شھادة تفید بأنك عاجز   •

) من طبیبك في غضون أربعة عشر یوًما، فأنت مؤھل للحصول على Getuigschrift van arbeidsongeschiktheidعن العمل (
 مزایا من الیوم األول الذي مرضت فیھ. إذا استمر مرضك لمدة سبعة أیام أو أقل، فلن یحق لك الحصول على تعویض.

ل أنت غیر قادر على العمل لفترة تتجاوز السنة؟ بإمكانك حینھا الحصول ویمكن تلقي الدخل البدیل لمدة ال تزید عن اثني عشر شھًرا. ھ 
 على معاش العجز. والذي یُحسب بطریقة مختلفة.

 

 

 % من متوسط األجر الیومي. 60إذا كنت موظفًا سوف تتلقى دخالً بدیالً یعادل  •
 األقصى. علماً أن الراتب المحتسب یقتصر على الحد 

إذا كنت عاطالً عن العمل، یعادل الدخل البدیل مخصصات البطالة خالل األشھر الستة األولى. ھل تجاوزت مخصصات البطالة   •
 % من متوسط األجر الیومي، في ھذه الحالة یحدد الدخل البدیل بھذا المبلغ. بدًءا من الشھر السابع یتم إعادة احتساب المبلغ. 60

 ، ستحصل على المبلغ الیومي الثابت اعتماًدا على وضعك العائلي. إذا كنت صاحب عمل حر •

 

 

) للحصول على معلومات إضافیة. CMالدخل البدیل. وعلیھ، یُرجى االتصال بالتأمین الصحي (  تجدر االشارة أن مزاولة النشاط المصرح بھ قد یقلل من 
 األمر. وعلى كل من حصل على إذن لمزاولة نشاط خالل فترة العجز عن العمل، تقدیم شھادة من الطبیب االستشاري لیتسنى تمدید فترة العجز إذا لزم

 
 ي الخارج لبعض الوقت خالل فترة عجزي عن العمل؟ ... ھل یمكنني اإلقامة في عنوان آخر أو ف

 متى وإلى متى أحصل على مخصصات مالیة؟
 

 كم تبلغ قیمة المخصصات؟
 

 ما یتوجب فعلھ في حال... 
 

http://www.cm.be/klachten

