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المادة 79
يق�ص ��د بالم�ستحقين �أف ��راد عائلة كل من الم�ؤمن علي ��ه �أو �صاحب راتب التقاع ��د �أو �صاحب راتب
االعت�ل�ال المن�صو�ص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيه ��م �شروط اال�ستحقاق الواردة في هذا
القانون:
�أ -الأرملة  /الأرمل.
ب -الأبناء والبنات.
ج -الوالدان.
د -المعالون من الإخوة والأخوات.
هـ -الجنين حين والدته حيا.

المادة 80
�إذا توفى الم�ؤمن عليه �أو �صاحب راتب التقاعد �أو �صاحب راتب االعتالل فيدفع لكل م�ستحق ن�صيبه
م ��ن الراتب وفق ًا للجدول رقم ( )4الملحق بهذا القانون ،وذلك ابتداء من �أول ال�شهر الذي حدثت
فيه وفاة الم�ؤمن عليه �أو من �أول ال�شهر الذي يلي ال�شهر الذي حدثت فيه وفاة �صاحب راتب التقاعد
�أو �صاحب راتب االعتالل ح�سب مقت�ضى الحال.

المادة 81

�أ -م ��ع مراعاة �أحكام المادة ( )79م ��ن هذا القانون ي�صرف الن�صيب م ��ن الراتب للم�ستحقين
المبينين �أدناه وفق ًا لل�شروط التالية:
 .1الذكور من �أوالد كل من الم�ؤمن عليه �أو �صاحب راتب التقاعد �أو �صاحب راتب االعتالل
ومن كان يعيلهم من �إخوته الذكور الذين ال تتجاوز �أعمارهم الثالث والع�شرين �سنة عند
الوفاة وي�ستمر �صرف الن�صيب لهم لحين �إكمالهم هذه ال�سن با�ستثناء الإبن او الأخ
الم�صاب بالعجز الكلي في�صرف له ن�صيبه �إلى �أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع
الطبي على �أن تتم �إعادة فح�صه مرة كل �سنة من تاريخ ا�ستحقاق الراتب ولمدة ال تتجاوز
�أربع �سنوات.
� .2أرملة كل من الم�ؤمن عليه �أو �صاحب راتب التقاعد �أو �صاحب راتب االعتالل وبناته
و�أخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة ,ويوقف ن�صيب �أي منهن عند زواجها
ويعاد لها في حال طالقها �أو ترملها.
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زوج كل من الم�ؤمن عليها �أو �صاحبة راتب التقاعد �أو �صاحبة راتب االعتالل المتوفاة
�شريطة �أن يكون م�صاب ًا بالعجز الكلي و�أن ال يكون له �أجر من عمل �أو دخل من مهنة
�أو راتب تقاعدي �آخر يعادل ن�صيبه من راتب تقاعد �أو راتب اعتالل زوجته المتوفاة
ف�إذا كان ذلك الأجر �أو الدخل �أو الراتب التقاعدي �أقل مما ي�ستحقه من ذلك الراتب
ي�صرف له بمقدار الفرق بينهما ,ويوزع ما تبقى من الراتب على الم�ستحقين الآخرين
طبق ًا للأن�صبة المحددة في الجدول رقم ( )4الملحق بهذا القانون دون �أخذ الزوج بعين
االعتبار في ذلك التوزيع.
والد ووالدة كل من الم�ؤمن عليه �أو �صاحب راتــب التقاعـد �أو �صاحب راتب االعتالل
المتوفى.

ب -في حال وجود جنين ال ي�صار الى اعتباره من �ضمن الم�ستحقين اال بعد والدته حي ًا.

المادة 82
لغايات تنفيذ �أحكام المادة ( )81من هذا القانون ،ينظر في توافر �شروط ا�ستحقاق الن�صيب لكل
م ��ن الم�ستحقي ��ن على ا�سا�س تاريخ وفاة �أي م ��ن الم�ؤمن عليه �أو �صاحب رات ��ب التقاعد �أو �صاحب
راتب االعتالل.

المادة 83
�أ -يوق ��ف �صرف الن�صيب الم�ستحق من الراتب لأي من الم�ستحقين �إذا عمل ب�أجر �أو كانت لديه
مهن ��ة ت ��در عليه دخ ًال وكان ذل ��ك الأجر �أو الدخل يعادل ذلك الن�صي ��ب �أو يزيد عليه� ,أما �إذا
كان الأج ��ر �أو الدخ ��ل �أقل من الن�صيب الم�ستحق فيدفع ل ��ه مقدار الفرق بينهما ,على �أن يعاد
�إليه كامل ن�صيبه في حال تركه العمل �أو المهنة وذلك اعتبار ًا من �أول ال�شهر الذي يلي ال�شهر
الذي ترك فيه العمل �أو المهنة.
ب -ي�ستثن ��ى م ��ن �أحكام الفقرة (�أ) م ��ن هذه المادة والد ووال ��دة و�أرملة كل م ��ن الم�ؤمن عليه �أو
�صاحب راتب التقاعد �أو �صاحب راتب االعتالل.

المادة 84
تعتم ��د القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأن�صبة للم�ستحقين من عائلة الم�ؤمن عليه او
�صاحب راتب التقاعد �أو راتب االعتالل:
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�أ -الأرملة والأرمل:
 .1يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي �أو راتبها ب�سبب االعتالل �أو �أجرها من العمل
ون�صيبها من راتب التقاعد �أو راتب االعتالل الذي ي�ؤول �إليها من زوجها.
 .2يحق للأرملة الجمع بين ن�صيبها من راتب التقاعد �أو راتب االعتالل الذي ي�ؤول �إليها
من زوجها ون�صيبها من رواتب التقاعد �أو رواتب االعتالل التي ت�ؤول �إليها من والديها
و�أبنائها.
 .3يحق للأرمل الجمع بين ن�صيبه من راتب التقاعد �أو راتب االعتالل الذي ي�ؤول �إليه من
زوجته ون�صيبه من راتب التقاعد �أو راتب االعتالل الذي ي�ؤول �إليه من �أبنائه.
ب -الأبناء والبنات:
 .1يحق للأبناء الم�ستحقين الجمع بين �أن�صبتهم من راتب التقاعـد �أو راتـب االعتالل التـي
ت�ؤول �إليـهم مـن والديهم.
ً
ً
 .2يحق للإبنة التي تتقا�ضى راتبا تقاعديا �أو راتب اعتالل الجمع بين راتبها التقاعدي �أو
راتبها ب�سبب االعتالل ون�صيبها من رواتب التقاعد �أو رواتب االعتالل التي ت�ؤول �إليها من
والديها.
 .3يحق للإبن العاجز الجمع بين راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين ن�صيبه
من رواتب التقاعد �أو رواتب االعتالل التي ت�ؤول �إليه من والديه.
 .4ال يحق للأبناء والبنات الجمع بين ن�صيبهم من راتب التقاعد �أو راتب االعتالل الذي
ي�ؤول �إليهم من والديهم ون�صيبهم من راتب التقاعد �أو راتب االعتالل المخ�ص�ص
الخوتهم.
ج -الوالدان:
 .1يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل �أو الدخل من مهنة �أو راتب التقاعد �أو
راتب االعتالل المخ�ص�ص له ون�صيبه من راتب التقاعد �أو راتب االعتالل الذي ي�ؤول �إليه
من ابنه وابنته.
 .2يحق لأي من الوالدين الجمع بين �أكثر من ن�صيب م�ستحق له من راتب التقاعد �أو راتب
االعتالل المخ�ص�ص لأكثر من �إبن �أو �إبنة.
د -الإخوة والأخوات:
 .1يعتبر الإخوة واالخوات م�ستحقين للن�صيب في حال عدم وجود �أرملة او �أرمل م�ستحق او
�أبناء او بنات او والدين.
 .2ي�شترط ال�ستحقاق الإخوة والأخوات ما ي�شترط ال�ستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت
الإعالة بموجب حجة �إعالة �صادرة من المحكمة المخت�صة.
 .3ال يجوز الجمع بين �أكثر من ن�صيب ي�ؤول من الإخوة واالخوات وفي هذه الحالة يمنح
الم�ستحق الن�صيب االكثر.
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هـ -على الرغم مما ورد في هذه المادة ,يحق لأي من الم�ستحقين الجمع بين الأن�صبة الم�ستحقة
له بما ال يتجاوز ثالثة �أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد �أو راتب االعتالل.
و -لمجل�س الوزراء بناء على تن�سيب المجل�س �إ�ضافة �أي حالة من حاالت الجمع لم يرد عليها ن�ص
في هذا القانون.

المادة 85
�أ -يجوز الجمع بين �أي من الرواتب المقررة بموجب �أحكام هذا القانون و�أي راتب تقاعد �أو راتب
اعتالل مقرر بموجب �أي ت�شريعات �أخرى.
ب -يج ��وز ل�صاحب راتب اعت�ل�ال العجز الجزئي الإ�صابي الدائ ��م �أو �صاحب راتب اعتالل العجز
الكل ��ي الإ�صاب ��ي الدائم الجمع بين هذا الراتب و�أي راتب تقاع ��د �أو راتب اعتالل يخ�ص�ص له
وف ��ق �أحكام ه ��ذا القانون �شريطة �أن ال يزيد مجموعهما على ثالث ��ة �أمثال الحد الأدنى لراتب
التقاعد �أو راتب االعتالل� ,أما �إذا تجاوز احد الراتبين ثالثة �أمثال هذا الحد في�ستحق الراتب
الأكثر.
ج -يج ��وز الجمع بين رات ��ب التقاعد �أو رات ��ب االعتالل الم�ستح ��ق بمقت�ضى �أحكام ه ��ذا القانون
وتعوي�ض الدفعة الواحدة المقرر في ت�أمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة اذا لم يتم اعتماد المدة
المتعلقة بذلك التعوي�ض عند احت�ساب راتب التقاعد �أو راتب االعتالل.
د	-ال يج ��وز ل�صاحب رات ��ب التقاعد المبكر الجمع بي ��ن هذا الراتب و�أجره م ��ن �أي عمل �أو مهنة
ت ��در علي ��ه دخ ًال ,على �أن يوقف �صرف راتب التقاعد من بداي ��ة ال�شهر الذي عاد فيه للعمل �أو
لمزاول ��ة المهن ��ة ,وال ت�ضاف مدة ا�شتراكه الالحقة �إلى م ��دة ا�شتراكه ال�سابقة �إال عند �إكماله
�س ��ن ال�ستي ��ن للذكر �أو �سن الخام�س ��ة والخم�سين للأنثى �أو في حال ح�ص ��ول الوفاة ,وفي هذه
الحال ��ة يح�سب راتب التقاعد وفق ًا لمعامل المنفعة ال ��وارد في الجدول رقم ( )5الملحق بهذا
القان ��ون ولهذه الغاية يحدد عمر الم�ؤمن عليه مح�سوب ًا على �أ�سا�س عمره عند �إ�ستحقاقه راتب
التقاعد المبكر لأول مرة م�ضاف ًا اليه مدد اال�شتراك الالحقة مح�سوبة بال�سنوات وك�سورها.
هـ�	-إذا ا�ستح ��ق الم�ؤم ��ن عليه راتب اعت�ل�ال العجز الكلي الطبيعي الدائ ��م فيعتبر خارج ًا ب�صورة
نهائي ��ة من نطاق تطبيق �أح ��كام هذا القانون وال يغير من ذلك عودت ��ه �إلى عمل يتقا�ضى عنه
�أجر ًا �أو مهنة تدر عليه دخ ًال.
و -يجوز ل�صاحب راتب اعتالل العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما ال يزيد على ن�صف
الحد الأدنى لراتب االعتالل �أو راتب التقاعد مع �أجره من عمل �أو دخله من مهنة على �أن يعاد
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�ص ��رف كامل راتب االعتالل عن ��د تركه العمل �أو المهنة بعد �إ�ضافة مدة ا�شتراكه الالحقة �إلى
م ��دة ا�شتراكه ال�سابقة وفي هذه الحالة يتم منحه الزي ��ادة المترتبة له وفق �أحكام البند ()2
من الفقرة (د) من المادة ( )67من هذا القانون.

المادة 86
على �صاحب راتب التقاعد �أو �صاحب راتب االعتالل �أو �أي من الم�ستحقين �إخطار الم�ؤ�س�سة عن �أي
تغيي ��ر يطر�أ على �سبب او �شروط ا�ستحقاقه للراتب �إذا كان من �ش�أن هذا التغيير �أن ي�ؤدي �إلى قطع
الرات ��ب �أو وقف ��ه �أو تخفي�ضه وذلك خالل �شهر من تاريخ وقوع التغيي ��ر ,وفي جميع الحاالت ت�سترد
الم�ؤ�س�سة جميع المبالغ التي ح�صل عليها �أي منهم دون وجه حق مع الفائدة التي تحددها التعليمات
التنفيذية مح�سوبة من بداية ال�شهر التالي للح�صول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للم�ؤ�س�سة.

المادة 87
�أ -ف ��ي حال ثبوت فقدان الم�ؤمن عليه ي�صرف للم�ستحقي ��ن المن�صو�ص عليهم في المادة ()79
م ��ن ه ��ذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاع ��د الوفاة الطبيعية في حال �إكمال ��ه �شروط ا�ستحقاق
هذا الراتب ويوزع عليهم وفق ًا للجدول رقم ( )4الملحق بهذا القانون وذلك اعتبار ًا من تاريخ
فقدانه �إلى حين ظهوره �أو ثبوت وفاته حقيقة �أو حكم ًا.
ب�	-إذا ثبت ��ت وفاة المفقود الم�شار �إليه ف ��ي الفقرة (�أ) من هذه المادة حقيقة �أو حكم ًا فيعتبر ما
�صرف للم�ستحقين بموجب هذه المادة �صحيح ًا.
ج�	-إذا ظه ��ر المفقود الم�شار �إليه في الفقرة (�أ) من هذه المادة و�أثبتت التحقيقات التي تجريها
ال�سلط ��ات المخت�ص ��ة �أن الفقدان كان ب�سبب خ ��ارج عن �إرادة المفقود وان ��ه لم يكن بمقدوره
�إخطار المن�ش�أة �أو الم�ؤ�س�سة �أو �أ�سرته بمكانه فيعتبر ما �صرف للم�ستحقين بموجب هذه المادة
خ�ل�ال مدة فقدانه �صحيح ًا ,وفي غير ذلك م ��ن الحاالت يعتبر ما �صرف للم�ستحقين بموجب
هذه المادة خالل مدة فقدانه دين ًا عليه.

المادة 88
يعتبر مقدار راتب التقاعد �أو راتب االعتالل �أو قيمة تعوي�ض الدفعة الواحدة قطعي ًا وال يجوز الطعن
فيه لدى اي جهة �إدارية �أو ق�ضائية بعد انق�ضاء ت�سعين يوم ًا من تاريخ تبليغ القرار بتخ�صي�ص راتب
التقاعد �أو راتب االعتالل �أو �صرف تعوي�ض الدفعة الواحدة.
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المادة 89
�أ -يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد او راتب االعتالل بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب
المجل�س ويعاد النظر في هذا الحد كل خم�س �سنوات.
ب -يزاد راتب التقاعد وراتب االعتالل عند تخ�صي�صه بمبلغ �أربعين دينار ًا با�ستثناء راتب التقاعد
المبك ��ر الذي يخ�ضع لهذه الزيادة عن ��د �إكمال الم�ؤمن عليه المتقاعد �سن ال�ستين للذكر و�سن
الخام�سة والخم�سين للأنثى �أو في حال ح�صول الوفاة.
ج -ي�ستثن ��ى من اح ��كام الفقرة (ب) من هذه المادة ,الم�ؤمن عليه ��م الذين تمت ت�سوية حقوقهم
التقاعدية قبل �سريان �أحكام هذا القانون.

المادة 90
�أ -لمقا�صد هذه المادة:
 .1تعني كلمة الت�ضخم معدل النمو في ا�سعار �سلة الم�ستهلك للم�سنين ل�سنة �سابقة والمعتمد
من الجهات الر�سمية المخت�صة.
 .2تعني عبارة متو�سط الأجور معدل الأجور الخا�ضعة لأحكام هذا القانون ل�سنة �سابقة وفقاً
ل�سجالت وقيود الم�ؤ�س�سة لغايات ربط الرواتب بالت�ضخم.
ب -يت ��م ربط رات ��ب التقاعد وراتب االعت�ل�ال بالت�ضخم �أو بمعدل النمو ال�سن ��وي لمتو�سط الأجور
�أيهم ��ا �أق ��ل على �أن ال تتج ��اوز الزيادة ع�شرين دين ��ار ًا حد ًا اعلى وذلك في �شه ��ر �آذار من كل
�سنة.
ج -يت ��م رب ��ط الحد الأعلى للزيادة ال ��واردة في الفقرة (ب) من هذه الم ��ادة بالت�ضخم �أو بمعدل
النمو ال�سنوي لمتو�سط الأجور �أيهما �أقل في �شهر �آذار من كل �سنة.
د -يب ��د�أ ربط راتب التقاعد وراتب االعت�ل�ال وفق ًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن �أكمل
�س ��ن ال�ستي ��ن للذكر و�سن الخام�س ��ة والخم�سين للأنث ��ى با�ستثناء راتب اعت�ل�ال العجز الكلي
الطبيع ��ي الدائ ��م وراتب اعتالل العجز الجزئ ��ي الطبيعي الدائم وراتب اعت�ل�ال العجز الكلي
اال�صاب ��ي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية ورات ��ب تقاعد الوفاة النا�شئة عن ا�صابة العمل
الت ��ي يتم ربطه ��ا بالت�ضخم عند ا�ستحقاق �صرفها وفق �أحكام ه ��ذا القانون وبغ�ض النظر عن
ال�سن.
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المادة 91
�أ	-ال يج ��وز �أن يتج ��اوز راتب التقاع ��د �أو راتب االعتالل المخ�ص�ص للم�ؤم ��ن عليه وما يلحقه من
زيادات متو�سط الأجر الذي �أحت�سب الراتب على �أ�سا�سه.
ب -ي�ستثن ��ى من �أحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة الرات ��ب المخ�ص�ص وفق ًا لأحكام الفقرة (ج)
من المادة ( )63من هذا القانون.

المادة 92
�أ -عل ��ى العامل �إب�ل�اغ الم�ؤ�س�سة بعدم قيام المن�ش�أة بالت�أمين علي ��ه خالل مدة ال تتجاوز �سنة من
تاريخ التحاقه بالعمل ,وفي هذه الحالة تلتزم الم�ؤ�س�سة ب�أداء الحقوق المقررة للم�ؤمن عليه �أو
للم�ستحقي ��ن عنه وفق �أحكام هذا القانون عن مدة ال تتجاوز �سنة واحدة �سابقة لتاريخ الإبالغ
في حال ثبوت حقه في ال�شمول في الت�أمين وفق �أحكام هذا القانون.
ب�	-إذا ل ��م يبل ��غ العامل عن عدم �شموله ب�أحكام هذا القانون على النحو الوارد في الفقرة (�أ) من
ه ��ذه المادة ,ف�ل�ا تلتزم الم�ؤ�س�سة ب�أداء الحق ��وق الت�أمينية له �أو للم�ستحقي ��ن عنه �إال ب�صدور
ق ��رار ق�ضائي قطعي في دعوى تك ��ون الم�ؤ�س�سة طرف ًا فيها وبا�ستيف ��اء الم�ؤ�س�سة كامل المبالغ
المترتبة لها عن مدة �شمول العامل ب�أحكام هذا القانون.
ج� .1 -إذا ن�ش�أ نزاع على مدة خدمة الم�ؤمن عليه �أو �أجره فت�سوى حقوقه وفق ًا لأحكام هذا القانون
على �أ�سا�س مدة الخدمة �أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
 .2يعاد النظر في حقوق الم�ؤمن عليه �أو حقوق الم�ستحقين عنه �إذا �صدر قرار ق�ضائي
قطعي ب�ش�أن هذا النزاع في دعوى كانت الم�ؤ�س�سة طرف ًا فيها.
د -تعود الم�ؤ�س�سة على المن�ش�أة بجميع مبالغ اال�شتراكات الم�ستحقة والفوائد والغرامات والمبالغ
الإ�ضافية المن�صو�ص عليها في هذا القانون.

المادة 93
ال يجوز الحجز على راتب التقاعد �أو راتب االعتالل �أو المبالغ الم�ستحقة للم�ؤمن عليه �أو للم�ستحقين
عنه بمقت�ضى �أحكام هذا القانون �إال لدين النفقة �أو لدين الم�ؤ�س�سة وبما ال يتجاوز ربع تلك الرواتب
والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
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المادة 94
�أ -للمبالغ الم�ستحقة للم�ؤ�س�سة بمقت�ضى �أحكام هذا القانون حق االمتياز على جميع �أموال المدين
ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد الم�صروفات الق�ضائية و�أجور العمال وللم�ؤ�س�سة حق
تح�صيله ��ا وفق ًا لقانون تح�صيل الأم ��وال الأميرية النافذ ,ولهذه الغاي ��ة يمار�س المدير العام
�صالحي ��ات الحاكم الإداري ولجن ��ة تح�صيل االموال االميرية بمقت�ض ��ى ذلك القانون ,ويجوز
تق�سيطها ,كلها �أو بع�ضها ,وفق ًا للتعليمات التنفيذية.
ب -تعتب ��ر المبال ��غ الم�ستحقة للم�ؤ�س�سة واجبة الأداء خالل ثالثين يوم� � ًا من تاريخ التبليغ بوجوب
دفعها ,ويعتبر التبليغ كافي ًا لغايات مبا�شرة المدير العام اتخاذ �إجراءات الحجز والتنفيذ وفق
�أحكام قان ��ون تح�صيل الأموال الأميرية دون الحاجة لإتخاذ �أي من �إجراءات التبليغ �أو الن�شر
المن�صو�ص عليها في القانون المذكور.
ج -لمجل�س الوزراء بناء على تن�سيب المجل�س:
 .1الإعفاء من كل �أو بع�ض المديونية المترتبة على المن�ش�أة في حال �إعالن �إفال�سها �أو
و�ضعها تحت الت�صفية.
 .2تحديد الحاالت التي يعتبر فيها الدين معدوم ًا �أو هالك ًا.
د -تتمتع الم�ؤ�س�سة و�إيراداتها وريع ا�ستثماراتها بجميع االعفاءات والت�سهيالت الممنوحة للوزارات
والدوائر الحكومية.

المادة 95
�أ -ي�سقط حق الم�ؤمن عليه �أو الم�ستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ الم�ستحقة بمقت�ضى
�أحكام هذا القانون بانق�ضاء خم�س �سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
ب -ي�سق ��ط حق المن�ش�أة في المطالبة با�سترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانون ًا
بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
ج -ي�سق ��ط ح ��ق الم�ؤ�س�سة ف ��ي المطالبة بالمبال ��غ الم�ستحقة له ��ا بمقت�ضى احكام ه ��ذا القانون
بانق�ضــاء خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ ا�ستحقاقها.

71

قانون مؤقت رقم  7لسنة 2010

المادة 96
�إذا انتقل ��ت �أموال �صاحب العمل �إلى الغير ب�أي �صورة من ال�صور فيكون ال�شخ�ص الذي انتقلت �إليه
هذه االموال م�س�ؤو ًال بالتكافل والت�ضامن مع �صاحب العمل ال�سابق عن ت�أدية جميع حقوق الم�ؤ�س�سة
عليه ,و�إذا انتقلت �أموال �صاحب العمل �إلى الورثة فتكون الم�س�ؤولية ت�ضامنية فيما بينهم في حدود
ما �آل من التركة �إلى كل واحد منهم.

المادة 97
�أ -عل ��ى الرغ ��م من �أحكام �أي ت�شريع �آخر ,ال يجوز بيع �أي من�ش�أة �أو نقل ملكيتها �أو الح�صول على
رخ�ص ��ة مه ��ن لها �أو تجديدها �أو �شطب ت�سجيلها �إال بع ��د الح�صول على �شهادة براءة ذمة من
الم�ؤ�س�سة.
ب	-ال يج ��وز بيع �أو توزيع موج ��ودات �أي من�ش�أة جرى �إعالن �إفال�سه ��ا �أو و�ضعها تحت الت�صفية �أو
الت�ص ��رف به ��ا اال بعــد قيام وكيل التفلي�س ��ة �أو الم�صفي ب�إ�شعار الم�ؤ�س�س ��ة بوقوع الت�صفية �أو
الإفال�س.

المادة 98
�أ -للمدي ��ر الع ��ام �أو من يفو�ضه خطي ًا من موظفي الم�ؤ�س�سة الح ��ق في الدخول �إلى المن�ش�آت و�أي
�أماك ��ن عمل تابعة لها خ�ل�ال �أوقات عملها واالطالع على جميع الوثائق بما في ذلك ال�سجالت
والدفات ��ر والبيانات االلكترونية التي تبي ��ن �أعداد العاملين في هذه المن�ش� ��آت و�أجورهم ,وما
يتعلق بال�سيرة المر�ضية والوظيفية لأي منهم والح�صول على ن�سخ منها ,كما لهم حق التحقيق
ف ��ي �أي مو�ض ��وع يتعلق بتنفيذ �أح ��كام هذا القان ��ون واالنظمة والتعليم ��ات التنفيذية ال�صادرة
بمقت�ضاه وفي �أي مخالفة لأحكامه.
ب -تحقيق� � ًا للغاي ��ات المق�ص ��ودة من الفق ��رة (�أ) من هذه الم ��ادة ,تكون للمدي ��ر العام وموظفي
الم�ؤ�س�س ��ة �صفة ال�ضابطة العدلية ,ولهم بهذه ال�صفة �سماع اقوال �أ�صحاب العمل والعمال و�أي
�أ�شخا� ��ص ذوي عالقة ,واال�ستعانة برج ��ال الأمن العام وتحرير مح�ض ��ر بالوقائع وال يجوز �أن
يطعن فيه �إال بالتزوير.
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المادة 99
�أ -تتول ��ى الم�ؤ�س�س ��ة تبليغ القرارات ال�ص ��ادرة عنها  ،ويجوز له ��ا اجراء التبلي ��غ بوا�سطة �شركة
خا�ص ��ة واح ��دة �أو �أكثر ,يعتمدها المجل�س ,وعلى من يتولى التبلي ��غ �أن يدرج بيان ًا بكيفية وقوع
التبليغ مذي ًال ب�إ�سمه وتوقيعه.
ب -تح ��دد التعليمات التنفيذية �أ�س�س �إج ��راء التبليغ �سواء كان التبليغ من الم�ؤ�س�سة �أو من ال�شركة
الخا�صة.

المادة 100
�أ -يعاق ��ب بغرام ��ة ال تقل ع ��ن خم�سمائة دين ��ار وال تزيد على �أل ��ف دينار كل من �أدل ��ى ب�سوء نية
ب� ��أي بيانات غير �صحيح ��ة للح�صول لنف�سه �أو لغيره على راتب �أو تعوي�ض بمقت�ضى �أحكام هذا
القانون دون وجه حق �أو للتهرب من الوفاء ب�أي حق من الحقوق المقررة للم�ؤ�س�سة وفق �أحكام
هذا القانون.
ب -تعاق ��ب كل من�ش�أة م�شمولة ب�أحكام هذا القان ��ون بغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل عامل لم
تقم ب�شموله في �أحكام هذا القانون.
ج -يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يخالف �أي حكم من �أحكام هذا القانون مما هو غير
وارد ب�أحكام الفقرتين (�أ) و(ب) من هذه المادة.
د	-ال يجوز للمحكمة الأخذ بالأ�سباب المخففة عند الحكم ب�أي من العقوبات المن�صو�ص عليها في
هذه المادة.

المادة 101
ت�ؤول �إلى الم�ؤ�س�سة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفق ًا لأحكام هذا القانون.

المادة 102
با�ستثناء ما ن�ص عليه �صراحة في هذا القانون:
�أ -تقاب ��ل التزام ��ات �صاحب العمل ف ��ي ت�أمين ال�شيخوخ ��ة والعجز والوفاة بمقت�ض ��ى �أحكام هذا
القانون مكاف�أة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفق ًا لأحكام قانون العمل النافذ.
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ب -يلتزم �صاحب العمل ب�أداء مكاف�أة نهاية الخدمة و�أي حقوق �أخرى م�ستحقة بمقت�ضى �أي قانون
�أو نظ ��ام �أو اتفاق للعاملين لديه �أو الم�ستحقين عن المدد ال�سابقة لتطبيق �أحكام هذا القانون
عند انتهاء خدمة كل عامل في �أي وقت من الأوقات.
ج -تقاب ��ل التزامات �صاحب العمل في ت�أمين الأمومة بمقت�ض ��ى �أحكام هذا القانون التزامه بمنح
الأج ��ر للم�ؤم ��ن عليها العاملة خالل �إجازة الأمومة وفق ًا لأح ��كام قانون العمل النافذ �إذا كانت
الم�ؤمن عليها ت�ستحق بدل �إجازة الأمومة بموجب �أحكام هذا القانون.

المادة 103
�أ -يحتف ��ظ العمال بالحقوق المكت�سبة لهم وفق �أي �أنظمة �أو ترتيبات �أو اتفاقيات جماعية خا�صة
بمكاف� ��آت نهاي ��ة الخدمة �إذا كانت تلك الأنظم ��ة �أو الترتيبات �أو االتفاقي ��ات تقرر لهم حقوق ًا
مالية �أف�ضل م ��ن مكاف�أة نهاية الخدمة المقررة بمقت�ضى قانون العمل ,ويلتزم �أ�صحاب العمل
ب ��ان ي� ��ؤدوا للعمال الذين يعمل ��ون لديهم الفروق بي ��ن تلك الحقوق المالي ��ة واال�شتراكات التي
يترتب عليهم دفعها للم�ؤ�س�سة بمقت�ضى �أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب -تبق ��ى �ساري ��ة المفعول �أي �أنظم ��ة �أو ترتيبات �أو اتفاقي ��ات تتعلق باالدخ ��ار والتوفير والت�أمين
ال�صحي للعمال قبل نفاذ �أحكام هذا القانون.
ج	-ال تنطب ��ق �أحكام الفقرة (�أ) م ��ن هذه المادة ,على الم�ؤمن عليه غي ��ر الخا�ضع لأحكام قانون
العمل وت�صرف له مكاف�أة نهاية الخدمة كاملة.

المادة 104
�إذا ا�ستح ��ق الم�ؤم ��ن علي ��ه غير الأردني رات ��ب التقاعد �أو رات ��ب االعتالل فل ��ه �أو للم�ستحقين عنه
الح ��ق في طل ��ب تبديل هذا الراتب بتعوي�ض الدفعة الواح ��دة المن�صو�ص عليه في الفقرة (ب) من
الم ��ادة ( )70م ��ن هذا القانون� ,أو ب�ضرب مق ��دار الراتب الم�ستحق في (� )36شه ��ر ًا �أيهما اكثر,
وف ��ي حال الوفاة يوزع مبل ��غ التعوي�ض على الورثة الم�ستحقين عنه وفق� � ًا للجدول رقم ( )4الملحق
بهذا القانون.

المادة 105
عل ��ى الرغ ��م مما ورد في �أي ت�شريع �آخر ,يجوز االثبات في الق�ضايا التي تكون الم�ؤ�س�سة طرف ًا فيها
بجمي ��ع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعامالت االلكترونية والبيانات وال�سجالت ال�صادرة
عن اجهزة الحا�سوب وو�سائل االت�صال الحديثة والم�صدق عليها من الم�ؤ�س�سة.
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المادة 106
عل ��ى الرغ ��م مما ورد في الم ��ادة ( )108من ه ��ذا القانون ,ي�ستم ��ر العمل ب�أح ��كام المادة ()42
والفق ��رات (�أ) و(ب) و(ج) و(د) من الم ��ادة ( )43والمادة ( )44من قانون ال�ضمان االجتماعي
رق ��م ( )19ل�سنة  2001وتعديالته للم�ؤمن عليه ال ��ذي يكمل قبل حلول تاريخ � 2011/1/1شروط
ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�شيخوخة �أو الم�ؤمن عليه الذي ال تقل �إ�شتراكاته بحلول التاريخ المذكور عن
( )216ا�شت ��راك ًا فعلي ًا بالن�سبة للذكر و( )180ا�شتراك ًا فعلي� � ًا بالن�سبة للأنثى و�إن �إ�ستمر م�شمو ًال
ب�أحكام هذا القانون بعد التاريخ المذكور.

المادة 107
�أ -ي�ص ��در مجل� ��س ال ��وزراء الأنظمة الالزمة لتنفي ��ذ �أحكام ه ��ذا القانون بما في ذل ��ك الأنظمة
الخا�ص ��ة بالموظفين والم�ستخدمي ��ن وال�ش�ؤون المالي ��ة واللوازم والعط ��اءات وا�ستثمار �أموال
الم�ؤ�س�سة وال�ش�ؤون الخا�صة بالم�ؤمن عليهم الع�سكريين.
ب -ي�صدر المجل�س التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

المادة 108
يلغ ��ى قانون ال�ضمان االجتماعي رقم ( )19ل�سنــ ��ة  2001والجداول الملحقة به وما طر�أ عليه من
تعديل على ان ي�ستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة باال�ستثمار بما ال يتعار�ض مع احكام هذا
القانون �إلى �أن يتم �إ�ستبدال غيرها بها وفق ًا لأحكامه.

المادة 109
ال يعمل ب�أي ن�ص ورد في �أي ت�شريع �آخر �إلى المدى الذي يتعار�ض فيه مع �أحكام هذا القانون.

المادة 110
رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ �أحكام هذا القانون.
2010/3/16

75

قانون مؤقت رقم  7لسنة 2010

الجدول رقم ()1
قائمة األمراض المهنية
و�صف العملية
الرقم و�صف المر�ض
1
معالجة ال�صوف �أو ال�شعر او الجلود الخام وجميع
مر�ض الجمرة الخبيثة (انثراك�س .)Anthrax
االعمال التي ت�ستدعي االت�صال بالحيوانات
الم�صابة بهذا المر�ض.
2
معالجة الزرنيخ �أو م�ستح�ضراته �أو مركباته.
الت�سمم بالزرنيخ �أو ملحقاته.
3
معالجة �أو ت�صنيع اال�سب�ست �أو المواد التي تحتوي
الت�سمم باال�سب�ست.
عليه.
4
�أ .الت�سمم بالبنزول وم�شتقاته ( .)Benezoleمعالجة البنزول او �أي من م�شتقاته �أو القيام
ب�أي عملية من عمليات �صنعها �أو تنطوي على
ا�ستعمالها.
ب .الت�سمم بنايترو البنزين او بارا �أمينو البنزين او معالجة النتروبنزين �أو امينو البنزين �أو م�شتقاتهما
م�شتقاتهما (تراينترولين  -اثلين وغيرهما او �أو القيام ب�أي عملية من عمليات �صنعها �أو تنطوي
على ا�ستعمالها مع ملحقاتهما.
ملحقاتهما).
Nitro Benzene Para amino benzene
Tri-nitroline - ethyline
5

الت�سمم بكربون الباي�سلفايد او ملحقاته
.Carbon – bisulfide
�إ�صابة عيون عمال الزجاج بالماء الأزرق.

�أي عملية تنطوي على ا�ستعمال كربون الباي�سلفايد
�أو م�ستح�ضراته �أو مركباته.
�أي عملية من عمليات الزجاج تنطوي على التعر�ض
لوهيج الزجاج المذاب.

7

�إ�صابة العيون بالماء االزرق نتيجة للتعر�ض ال�شعة
المعدن الم�صهور �أو المحمى لدرجة االحمرار.

8

التقرح بالكروم �أو ملحقاته.

�أي عملية تنطوي عادة على التعر�ض للأ�شعة
المنبعثة من المعدن الم�صهور �أو المحمى لدرجة
االحمرار في اثناء �صنع الحديد �أو الفوالذ بما في
ذلك �إعادة تحمية الحديد �أو الفوالذ وبرمه.
�أي عملية تنطوي على ا�ستعمال حام�ض الكروميك
�أو البايكروميت �أو االمونيوم (الن�شادر) �أو
البوتا�سيوم �أو ال�صوديوم �أو م�ستح�ضراتها.

6
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و�صف العملية
�أي عملية تجري في الهواء الم�ضغوط.

الرقم و�صف المر�ض
9
مر�ض الهواء الم�ضغوط داك�سيون
(.)Caisson Disease
10
مر�ض التهاب الجلد النا�شئ عن الغبار �أو ال�سوائل �أي عملية ينتج عنها غبار او �سوائل ت�سبب التهاب
الجلد وت�أكزمه.
التي ت�ستخدم في ال�صناعة (.)Dermatosis
11

12
13
14
15
16
17
18

�أ .ال�سرطان الظهاري او تقرح الجلد النا�شيء عن معالجة �أو ا�ستعمال الزفت �أو القار �أو القطران �أو
الزفت �أو القار �أو القطران �أو الحجر �أو الزيت الحجر �أو الزيت المعدني �أو البرافين �أو �أي منتوج
المعدني �أو البرافين �أو �أي منتوج مركب من اية مركب من �أي مادة من هذه المواد �أو را�سب من
مادة من هذه المواد �أو را�سب من روا�سبها.
روا�سبها.
ب .تقرح قرنية العين الخارجي النا�شئ عن
الزفت �أو القار �أو القطران �أو الحجر �أو الزيت
المعدني �أو البرافين �أو �أي منتوج مركب من �أية
مادة من هذه المواد �أو روا�سبها.
�أي عملية تنطوي على ا�ستعمال الفلورين �أو
الت�سمم بالفلورين.
م�ستح�ضراته �أو مركباته.
العناية ب�أي حيوان من ف�صيلة الخيل م�صاب
مر�ض ال�سقاوة (الرعام) (.)Glanders
بمر�ض ال�سقاوة ومعالجة جثة ذلك الحيوان.
معالجة الر�صا�ص �أو م�ستح�ضراته �أو مركباته.
الت�سمم بالر�صا�ص �أو ملحقاته.
�أي عملي ��ة تنط ��وي عل ��ى ا�ستعم ��ال الزئب ��ق �أو
الت�سمم بالزئبق.
م�ستح�ضراته او مركباته
معالج ��ة المنغني ��ز �أو الم ��واد الت ��ي تحت ��وي عل ��ى
الت�سمم بالمنغنيز.
المنغنيز.
�أي عملي ��ة تنط ��وي عل ��ى ا�ستعم ��ال الف�سف ��ور �أو
الت�سمم بالف�سفور او ملحقاته.
م�ستح�ضراته �أو مركباته.
ا�ستعمال االالت التلغرافية.
ت�شنج عمال التلغراف.
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و�صف العملية
الرقم و�صف المر�ض
19
الت�سمم بترايكلورثي ��ن او دايكلوريثلين او دايكلورايد اي عملي ��ة تج ��ري في �سي ��اق �صن ��ع الترايكلورثين او
الدايكلوريثلي ��ن والدايكلورايد االثلي ��ن وتنطوي على
االثلين او ملحقاتها
 Trichlorethene Dichlorideا�ستعمال �أي منها.
)Ethylene (Trichorethylene
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

�إ�ستعمال �أو تداول االنتيموان �أو مركباته.
الت�سمم باالنتيموان وم�ضاعفاته.
ا�ستعمال �أو تداول الكبريت.
الت�سمم بالكبريت.
التاث ��ر بالني ��كل �أو م ��ا ين�ش ��ا عن ��ه م ��ن م�ضاعف ��ات تح�ضير �أو ا�ستعمال �أو تداول النيكل �أو مركباته.
وقروح.
كل عمل ي�ستدعي التعر�ض لأول اك�سيد الكربون.
الت�سمم ب�أول اك�سيد الكربون.
تح�ضي ��ر �أو ا�ستعم ��ال �أو تداول حام� ��ض ال�سيانور �أو
الت�سمم بحام�ض ال�سيانور.
مركباته.
تح�ضي ��ر �أو ا�ستعم ��ال �أو ت ��داول الكل ��ور �أو البروم �أو
الت�سمم بالكلور �أو البروم �أو م�شتقاتهما.
مركباتهما.
االمرا�ض واالعرا�ض النا�شئة عن الراديوم او المواد كل عمل ي�ستدعي التعر�ض للراديوم و�أية مادة اخرى
ذات ن�شاط ا�شعاعي �أو ا�شعة ( )Xاك�س.
ذات الن�شاط اال�شعاعي �أو ا�شعة ( )Xاك�س.
العمل في الم�ست�شفيات المخ�ص�صة لعالج الحميات
�أمرا�ض الحميات المعدية والوبائية.
المعدية واالمرا�ض الوبائية  ،والعمل في المختبرات
الطبي ��ة والعم ��ل ف ��ي البيط ��رة بالن�سب ��ة للأمرا�ض
الحيوانية التي تنتقل الى االن�سان (.)Zoonosis
الأعرا�ض والأمرا� ��ض الناتجة عن التعر�ض لتغيرات كل عم ��ل ي�ستدعي التعر� ��ض المفاجئ �أو العمل تحت
�ضغط جوي مرتفع �أو التخلخل المفاجئ في ال�ضغط
ال�ضغط الجوي.
الج ��وي �أو العمل تح ��ت �ضغط ج ��وي منخف�ض لمدة
طويلة.
الت�سمم بالبترول �أو غازاته �أو م�شتقاته وم�ضاعفاته .كل عمل ي�ستدعي تداول �أو ا�ستعمال البترول �أو غازاته
�أو م�شتقاته وكذل ��ك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لتلك
المواد �صلبة كانت �أو �سائلة �أو غازية.
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الرقم و�صف المر�ض
30
�أمرا�ض تغبر الرئة
�أ .تثرب الرئة �سيليكو�سز (.)Silicosis
ب .تغبر الرئة (.)Pneoumoconiosis

ج .تغبر الرئة باال�سب�ستو�س ا�سب�ستو�سز
(.)Asbestosis
د .تغبر الرئة بغبار القطن ب�سينو�سز
(.)Bessinosis

و�صف العملية
�أي عملية ي�ستن�شق فيها ثاني اك�سيد ال�سيليكا.
�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار حديث التولد لمادة
ال�سيلي ��كا �أو الم ��واد التي تحتوي على م ��ادة ال�سيليكا
بن�سب ��ة تزي ��د عل ��ى  5%كالعم ��ل ف ��ي المناج ��م �أو
المحاجر �أو نحت االحج ��ار �أو طحنها �أو في �صناعة
الم�سنات الحجري ��ة �أو تلميع المع ��ادن بالرمل �أو �أي
عمليات اخرى ت�ستدعي التعر�ض نف�سه.
�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار اال�سب�ستو�س.
�أي عمل ي�ستدعى التعر�ض لغبار القطن.
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الجدول رقم ()2
قائمة اصابات العمل
الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
الأطراف العليا (اليد وال�ساعد الع�ضد)
فقد �سالمية االبهام
فقد �سالمية ون�صف للإبهام
فقد جميع �سالميات االبهام
فقد جميع ال�سالميات وعظمة م�شط االبهام
فقد ال�سبابة
فقد الو�سطى
فقد البن�صر
فقد الخن�صر
فقد االبهام وال�سبابة
فقد ال�سبابة والو�سطى
فقد الو�سطى والبن�صر
فقد الخن�صر والبن�صر
فقد الو�سطى والخن�صر
فقد االبهام والبن�صر والو�سطى
فقد البن�صر والو�سطى وال�سبابة
فقد الو�سطى والبن�صر والخن�صر
فقد ال�سبابة والخن�صر والبن�صر
فقد االبهام وال�سبابة والخن�صر
فقد االبهام وال�سبابة والبن�صر
فقد ال�سبابة والو�سطى والخن�صر
فقد االبهام والبن�صر والخن�صر
فقد االبهام وال�سبابة والو�سطى والبن�صر
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الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى
15

10

18

12

25

20

30

24

18

15

15

12

10

8

8

6

45

33

35

25

22

18

18

15

22

18

45

30

45

33

35

25

33

27

45

36

45

36

45

33

45

33

55

45

الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
فقد جميع اال�صابع ما عدا االبهام
فقد جميع اال�صابع ما عدا ال�سبابة
فقد ا�صابع اليد جميعها
فقد اليد جميعها
انكلوز جزئي في الر�سغ
انكلوز تام في الر�سغ
بتر ال�ساعد ا�سفل المرفق
بتر ال�ساعد من المرفق
بتر ن�صف الع�ضد
بتر الذراع من الكتف
بتر الذراعين
انكلوز تام في الكتف
انكلوز غير تام في الكتف
تعود الخلع في الكتف
نق�ص في حركة الذراع لموازاة الكتف
نق�ص في حركة الذراع لدرجة 30
�شلل الع�ضلة الدالية
�شلل الع�ضلة ذات الرا�سين
ك�سر غير ملتحم بالع�ضد
تيب�س المرفق مع ب�سط بدرجة 180
تيب�س بالمرفق في زاوية 150
تيب�س بالمرفق في زاوية 90
مف�صل المرفق المفكوك
مرفق ال يتحرك اال بين درجتين  90و100
ك�سر غير ملتحم بالنتوء المرفقي

الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى
50

40

55

45

60

55

65

60

15 - 5

15 - 5

25

18

70

60

75

66 2/3

75

66 2/3

80

75
100

40 - 30 50 - 40
25 - 20 35 - 25
35

30

25

15

15

5

30

20

30

25

50

40

50

40

40

35

30

25

50

40

25

15

15

5

81

قانون مؤقت رقم  7لسنة 2010

الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من

الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى

ك�سر في ال�ساعد مع اعاقة تامة في حركتي الكب والبطح
ك�سر بالتحام معيب قليال بعظ ��م الزند عائق لمف�صل الر�سغ بمقدار
الربع
ك�سر بعظم الزند وااللتحام به عيب �شديد واعاقة الر�سغ للثلث
انكلوز الر�سغ مع ب�سط اليد والكب كامل
الأطراف ال�سفلى (القدم وال�ساق والفخذ)
فقد �إبهام القدم
فقد الإبهام والإ�صبعان التاليان
فقد جميع الإ�صابع ما عدا االبهام
فقد �أ�صابع القدم جميعها
فقد �سالمية واحدة من الإبهام
فقد الإ�صبع الثاني �أو الثالث �أو الرابع �أو الخام�س
فقد القدم والأ�صابع والم�شطيات
عملية ليفرانك
فقد القدم عملية �شوبار
فقد القدم من الثلث الأخير من ال�ساق وعولج بعملية بتر
فقد ال�ساق من مف�صل الركبة
فقد الطرف ال�سفلي حتى الثلث الأخير من الفخذ
فقد الطرف ال�سفلي حتى �أ�سفل المف�صل الحرقفي
فقد الطرف ال�سفلي من المف�صل الحرقفي
تيب�س المف�صل الحرقفي في و�ضع منا�سب
ك�سر عظم الفخذ �أو ال�ساق مع ق�صر � 6سم والمفا�صل جيدة
ك�سر عظم الفخذ �أو ال�ساق مع ق�صر � 4سم
ك�سر عظم الفخذ مع ق�صر � 3سم
انكلوز الركبة لدرجة 100
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8
12
12
20
4
4
30
25
35
50
65
66 2/3
75
80
50
30
18
12
50

50

40

12

10

15

12

25

20

الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
انكلوز الركبة تتحرك لدرجة 170 – 120

25

انكلوز الركبة تتحرك لدرجة 180 – 90

15

ك�سر غير ملتحم بالر�ضفة مع �ضعف �شديد بالفخذ
ك�سر غير ملتحم بالر�ضفة مع �ضعف بالفخذ
التهاب مف�صلي ركبي ت�شوهي
ك�سر غير ملتحم في الفخذ �أو ال�ساق
ك�سر مزدوج في الفخذ �أو ال�ساق ب�شكل ()X
انكلوز ر�سغ القدم في زاوية قائمة (�أح�سن و�ضع)
انكلوز ر�سغ القدم في زاوية 100
انكلوز في الكعب مع رفع القدم لأعلى
القدم المفرطحة نتيجة ك�سر العظام
تيب�س �إبهام القدم مع تعطيل حركة القدم
انكلوز في �أ�صابع القدم في و�ضع جيد
�صك تام جينوفالجم
دوالي مع تقرح
الع�ضـــالت:
�أ -فقد جزء من الع�ضالت �سواء ع�ضلة واحدة �أو عدة ع�ضالت
م�صحوب بالت�صاق مت�سع مع الجلد �أو ما تحته من الأن�سجة.
ب تمزق كامل او جزئي لع�ضلة واحدة.
ج تمزق كامل �أو جزئي لوتر م�صحوب ب�ضمور الع�ضالت:
� .1ضمور ع�ضالت الفخذ كلها
� .2ضمور ع�ضالت الجزء الأمامي للفخذ
� .3ضمور ع�ضالت ال�ساق جميعها
� .4ضمور ع�ضالت الجزء الأمامي لل�ساق
� .5ضمور ع�ضالت الطرف ال�سفلي
� .6ضمور ع�ضالت ال�ساعد او الع�ضد

30

الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى

20
25
50
20
20
33 1/3
50
15
15
15
50
25

30
20
30
10
45

10

15
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
الأع�صـــاب
�شلل نتيجة �إ�صابة اع�صاب الأطراف
�شلل الع�صب الزندي (�إ�صابة الع�صب في م�ستوى المرفق)
�شلل الع�صب الزندي (الإ�صابة عند اليد)
�شلل الع�صب الكعبري (�أ�صاب ��ة الع�صب �أعلى الذراع للع�ضلة المثلثة
الر�ؤو�س)
�شلل الثالثة �أع�صاب الو�سطى والزندي والكعبري
�شلل ع�صب تحت اللوح
�شلل الع�صب الدائري
�شلل تام ب�أع�صاب الطرف العلوي
�شلل تام ب�أع�صاب الطرف ال�سفلي
�شلل الع�صب الوركي الم�أب�ضي الوح�شي
�شلل الع�صب الوركي الم�أب�ضي الأن�سي
�شلل الع�صب الوركي الم�أب�ضي الوح�شي م�صحوب ب�ألم
�شلل الع�صب الوركي الم�أب�ضي الوح�شي والأن�سي
�شلل الع�صب الفخذي
التهاب الع�صب الوركي التام
�شلل الع�صب ال�شظوي
الأوعيــة الدمويــة
الأوعية الدموية ودوالي ال�ساقين

65

�أ -ان�سداد الأوعية الدموية
 .1ان�سداد ال�شرايين وذلك �إذا نجم عنه �أي مما يلي:
�أ� -ضمور طرف مع تيب�س بالمفا�صل
ب -ا�صابة احد الأع�صاب
ج -غنغرينا بالأطراف

10
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الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى

75
30
30
40
60
50
50
20

40

انظر االع�صاب
انظر حاالت البتر

30

25

20

15

50

40

70

55

10

8

20

15

75

65

الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من

الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى

 .2ان�سداد الأوردة وذلك �إذا نجم عنها �أي مما يلي:
30
10
�أ�	-أوديما مزمنة
50
20
ب -ان�سداد بالطرفين ال�سفليين مع �أوديما مزمنة ت�ؤثر على
الم�شي والوقوف
ب -دوالي ال�ساقين وذلك �إذا نجم عنها �أي مما يلي:
30
20
 .1قرحة مت�سعة
انظر ان�سداد الأوردة
� .2أوديما مت�سعة
الدماغ وتغيرات الوظائف العقلية
15
5
فقد �شعر فروة الر�أ�س
20
5
فق ��د عظمي ي�شمل ال�صفيحة الخارجية والداخلية �إت�ساعه �أ�صغر من
2
م�ساحة � 5سم
2
40
20
فق ��د عظم ��ي �أكب ��ر ات�ساع ًا م ��ن م�ساحة � 5س ��م و�شام�ل ً�ا �صفيحتي
العظام الداخلية والخارجية مع وجود نب�ضات المخ
30
5
ا�صاب ��ة الدماغ م�صحوب ��ة او غير م�صحوبة بك�سر بعظ ��ام الر�أ�س مع
�صداع وبع�ض لعثمة في الكالم و�أعرا�ض دماغية.
100
30
�إ�صابة الدماغ مثل ال�سابقة – ولكن مع بع�ض نق�ص في القوى العقلية
قد ت�صل �إلى حد الجنون العام
60
30
نوبات �صرعية متعددة
30
20
نوبات �صرعية قليلة �أو نادرة
70
�شلل تام بالذراع الأيمن
60
�شلل تام بالذراع الأي�سر
40
20
�شلل غير تام بالذراع الأيمن
30
15
�شلل غير تام بالذراع الأي�سر
40
20
�شلل الطرف ال�سفلي مع القدرة على الم�شي
100
70
�شلل ن�صفي عام م�صحوب بتوتر الع�ضالت
60
10
�شلل ن�صفي غير تام �أو غير م�صحوب بتوتر الع�ضالت
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
�شلل ن�صفي �أيمن غير تام
�شلل ن�صفي �أي�سر غير تام
�أفازيا وا�ضحة
�أفازيا مع �شلل ن�صفي غير تام
�أفازيا ب�سيطة
نزيف مخي م�صحوب ب�شلل ن�صفي غير قابل لل�شفاء
ارتجاج دماغي مع دوخة
خراج بالمخ مع �صداع �شديد و�صرع
ر�ض بالدم ��اغ م�صحوب �أو غير م�صحوب بك�سر بالجمجمة مع دوخة
وطنين و�صداع
العينــــان
�أ� -ضعف في قوة الإب�صار لعين واحدة ح�سب درجة الر�ؤية كما يلي:

الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى

20

50

20

50

60

80
100
30

10
100
10

50

30

60

10

60

6/9

3

6/12

6

6/18

10

6/24

15

6/36

24

6/60

28

فقد مطلق للإب�صار
ب -ا�ستئ�صال مقلة العين �أو �ضمورها مع ت�شويه ظاهر ال يمنع من
و�ضع عين �صناعية
ج -ا�ستئ�صال مقلة العين مع �أثر التئام يمنع من و�ضع عين �صناعية
د -الإب�صار المركزي – نق�ص �أو فقدان ميدان النظر بالعينين
� .1ضيق ميدان النظر �إلى  30درجة
�أ -لعين واحدة
ب -لعينين
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30
35
40

�صفر
20

الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
� .2ضيق ميدان النظر لأقل من  10درجات
�أ -في عين واحدة
ب -في عينين
هـ -ا�سكوتوما  Scotomaمركزية ح�سب �إت�ساعها
 .1عين واحدة
 .2عينين
و -فقد الن�صفين المتماثلين  Hemianopiaفي ميدان النظر مع
الإحتفاظ بقوة الإب�صار المركزية
 .1فقد ميدان النظر الر�أ�سي
�أ -ن�صف الميدان المتماثل �أيمن و�أي�سر بالعينين
ب -فقد ميدان النظر الأنفي
ج -فقد ن�صف ميدان النظر ال�صدغي
 .2فقد ميدان النظر الأفقي
علوي
�سفلي
للربع
 .3ازدواج الب�صر Diplopia
ز� -شلل التكيف و�شلل الع�ضلة القاب�ضة للقزحية
 .1ال�شلل الداخلي التكيفي للعين الواحدة
 .2ال�شلل الداخلي التكيفي للعينين
ح .1 -فقد العد�سة في عين واحدة
 .2فقد العد�ستين معا
عظـــم الحجاج
�أ -تلف عظام الحجاج وبع�ض محتوياته (مقلة العين والجيوب
حولها والحفرة االنفية) م�صحوب بت�شوه اليمكن �إ�صالحه �أو
و�ضع عين �صناعية.

الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
ب -الأع�صاب المحركة:
�شلل ع�ضلة �أو �أكثر نتج عنه �أزدواج الب�صر
ج -اع�صاب الح�سا�سية:
التهاب ب�أطراف الأع�صاب مع خذل �أو تقل�ص ع�ضالت الوجه
م�صحوبة ب�ألم
د� -شلل الع�صب التو�أمي الثالثي (الع�صب الخام�س)
هـ -تغييرات االوعية الدموية – �أنيورزم و�أورام ناب�ضة بالحجاج
الجفـــون:
�أ -انحراف حافة الجفن (للداخل �أو للخارج) �أو ال�شعرة �أو �أثرة
االلتئام الرديئة �أو الت�صاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة
�سواء كانت كلية �أو جزئية ح�سب ات�ساعها
ب -عدم القدرة على غلق جفني العينين ب�سبب �شلل الع�صب
الوجهي
 .1عين واحدة ح�سب الم�ضاعفات
 .2عينين ح�سب الم�ضاعفات
الم�سالك الدمعية  /زيادة التدميع:
نا�سور دمعي مع �إ�صابات مت�سعة بالعظم من ناحية
من ناحيتين
الأنـــف:
ك�سر عظم الأنف مع �ضيق الخيا�شيم
فقد الأنف بدون �ضيق الخيا�شيم
فقد ارنبة االنف
فقد جزئي باالنف بدون �ضيق الخيا�شيم
فقد االنف م�صحوب ب�ضيق الخيا�شيم
�ضيق االنف بدون فقد:
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الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى
25

15

20

10

30

20

60

�صفر

10

10

20

30

50

20
40

10

20

20

40
10

10

20

20

50

الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
�أ�	-إذا كان غير قابل للعالج
ب� -شلل تام بع�صب ال�شم دون �إ�صابات ظاهرة ب�أعلى الحفرة
االنفية
ج� -شلل تام بع�صب ال�شم مع �إ�صابات ظاهرة ب�أعلى الحفرة االنفية
الأذنـــان:
�أ -االذن الخارجية:
 .1فقد �أو ت�شويه ب�صيوان االذن بدون �إ�صابة المجرى ال�سمعى:
�أ�	-أذن واحدة
ب -اذنين
 .2فقد �صيوان االذن م�صحوب ب�ضيق المجرى ال�سمعي:
ي�ضاف لدرجة العجز المنوه عنها في (ا) �سابقا درجة
العجز ب�سبب �ضعف ال�سمع �أو انعدامه
ب -االذن الو�سطى:
� .1صمم غير كامل ( 85 - 15دي�سيبل)
�أ -من ناحية واحدة
ب -من ناحيتين
� .2صمم كامل (اكثر من  85دي�سيبل) من
�أ -ناحية واحدة
ب -ناحيتين
� .3صمم كامل من ناحية وغير كامل من الناحية االخرى
ج -التهاب عظمي نخاعي:
 .1التهاب عظمي نخاعي قيحي بال�صدغي م�صحوب بنا�سور
ف�إذا لم ي�شف بتداخل جراحي يراعى تقرير العاهة ح�سب
درجة االلتهاب العظمي النخاعي
 .2التهاب عظمي درني بال�صدغي م�سببا الدوخة ال�شديدة
الم�ستمرة

الن�سبة المئوية للعجز
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
اال�سنــان والل�ســان:
فقد لغاية ن�صف الأ�سنان
فقد ن�صف اال�سنان مع �إمكان تركيب طقم �صناعي
فقد ن�صف اال�سنان مع عدم �إمكان تركيب طقم �صناعي
فقد اال�سنان جميعها مع امكان تركيب طقم �صناعي
فقد اال�سنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم �صناعي
بتر جزئي في الل�سان مع ا�ضطراب خفيف في الكالم والم�ضغ والبلع
بتر وا�سع في الل�سان وا�ضطراب وظيفي
بتر تام في الل�سان
�أ -ت�شوهات الوجه:
� .1إ�صابة الفك العلوي وت�شوه االنف (ح�سب حالة االن�سجة
الرخوة)
 .2ا�صابة الفك العلوي مع ت�شوه الوجه
 .3ا�صابة الفك ال�سفلي باكمله او عندما ال يبقى خالف الفرع
ال�صاعد مع ت�شوه الوجه
ب -الفك العلوي:
 .1الم�ضغ غير ممكن
 .2الم�ضغ ممكن ولكنه بحدود
 .3فقد ب�سقف الحلق
 .4فقد ب�سقف الحلق يتح�سن بالعالج الجراحي
 .5فقد ب�سقف الحلق مت�صل بالحفرة االنفية مع ت�شوه الوجه
 .6فقد ب�سقف الحلق مت�صل بالحفرة االنفية يتح�سن بالعالج
 .7فقد ب�سقف الحلق مت�صل بالحفرة االنفية وجيب الهواء
الفكي
ج -الفك ال�سفلي:
 .1الم�ضغ غير كاف او غير ممكن
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يمين �شمال
�إلى
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
 .2الم�ضغ ممكن نوعا
 .3خلع بالمف�صل الفكي ال�صدغي وال يمكن رده
 .4خلع بالمف�صل الفكي ال�صدغي يتح�سن بالعالج
� .5ضيق الفم ب�سبب انكلوز الفكين
� .6ضيق الفم ب�سبب انكلوز الفكين بحيث ال يتناول غير
ال�سوائل
العنــــق:
انثناء العنق لالمام نتيجة �شد الع�ضالت او اثرة التئام ملت�صقة
انثناء العنق بحيث ت�صل الذقن لأعلى عظم الق�ص
الحنجـــرة:
�ضيق الحنجرة:
بحة ال�صوت
�ضيق التنف�س عقب المجهود
�ضيق التنف�س بدون اجراء المجهود
�ضيق التنف�س ي�ستدعي و�ضع �أنبوبة حنجرة
بحة ال�صوت م�صحوبة ب�ضيق تنف�س
درن الحنجرة
انعدام ال�صوت مع تلف محدود باالوتار ال�صوتية
�صعوبة البلع مع �أو بدون انعدام ال�صوت
�ضيق التنف�س والحنجرة مع فتحة حنجرية
الحلـــــق:
�ضيق الحلق ال�سفلي والبلعوم:
�ضيق الحلق يعيق البلع
�ضيق البلعوم
نا�سور البلعوم م�صحوب ب�ضيق غير قابل لل�شفاء بجراحة
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
�ضيق او ان�سداد الحلق العلوي:
برزخ حلقي بلعومي مع الت�صاق �سقف الحلق بالجدار الخلفي
برزخ حلقي م�صحوب ب�صمم
العامــود الفقــري:
انحراف الرا�س والجذع
�سكوليوز او لردوز �أو كيفوز مع قيد الحركات
بروز او انخ�ساف مو�ضعي م�صحوب بالآم وقيد بالحركات
�شلل الطرفين ال�سفليين
�شلل الطرفين ال�سفليين غير الكامل والم�شي غير ممكن
�شلل الطرفين ال�سفليين غير الكامل والم�شي ممكن بعكاز او ع�صا
التهاب عظمي مف�صلي ت�شوهي
الته ��اب عظمي مف�صلي ت�شوهي مع تيب� ��س مفا�صل الفقرات و�صعوبة
التنف�س
التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع �سالمة النخاع ال�شوكي
مر�ض بوت غير م�صحوب بخراج درني
مر�ض بوت م�صحوب بخراج درني
تكهف الحبل ال�شوكي
�ضمور الع�ضالت المطرد
تليف الجهاز الع�صبي المركزي المنثور
ك�سر الفقرة
الحـــو�ض:
االم مع �صعوبة الم�شي والحركة
ق�صر الطرف ال�سفلي وانحراف بمحوره
القف�ص ال�صـــدري:
ك�سر عظم الق�ص غير الم�صحوب ب�إ�صابة ح�شوية
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يمين �شمال
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
ك�سور اال�ضالع
الرئتـــان
�أ -الدرن الرئوي:
 .1الحاالت الب�سيطة
 .2الحاالت المتو�سطة
 .3الحاالت المتقدمة
ب -االلتهاب ال�شعبي المزمن:
 .1التهاب �شعبي مزمن م�ضاعف باالمفيزيما وف�شل القلب وربو
 .2التهاب �شعبي ب�سيط
 .3ارت�شاح بلوري
 .4ان�سكاب دموي بلوري
 .5ان�سكاب �صديدي بلوري
ج -يراعى عند تقدير الن�سبة ح�سب درجة نق�ص الوظائف
التنف�سية للرئة ما يلي:
 .1نق�ص الطاقة التنف�سية حتى 30%
 .2نق�ص الطاقة التنف�سية من 30-60%
 .3نق�ص الطاقة التنف�سية من 60-80%
القـــلب واالورطـــي
الت�ص ��اق بغ�ش ��اء القلب �أو �إ�صابة ب�صمام القل ��ب �أو التهاب بع�ضالت
القلب:
والقلب متكافئ
مع �أعرا�ض ظاهرة
مع عدم تكاف�ؤ القلب
ت�أثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى �أو ت�سمم
انيورزم االورطي
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
البطــــن
�أ -المعدة
قرحة مزمنة
قرحة مزمنة م�صحوبة ب�ضيق البواب وتمدد المعدة ونجافة
قرحة مزمنة مع الت�صاقات م�ؤلمة
قرحة مزمنة مع نا�سور معدي لم ي�سعف بالعالج الجراحي
قرح ��ة مزمن ��ة مع نا�سور باالمع ��اء الدقيقة لم ت�ش ��ف بالعالج –
نا�سور �ضيق
قرح ��ة مزمن ��ة م ��ع نا�س ��ور باالمعاء – نا�س ��ور مت�سع ف ��ي البطن
منخف�ض
قرحة مزمنة مع نا�سور باالمعاء – نا�سور في و�ضع مرتفع
ب -نا�سور باالمعاء الغليظة لم ي�شف بالعالج الجراحي
نا�سور �ضيق ي�سمح بخروج الغاز وبع�ض ال�سوائل
نا�سور ي�سمح بخروج بع�ض مواد برازية والتبرز عادي
�شرج �صناعي يخرج منه جميع محتويات االمعاء والتبرز معدوم
نا�سور �شرجي ح�سب مو�ضعه خارج �أو داخل الع�ضلة العا�صرة:
م ��ع عدم الق ��درة على حجز الب ��راز او احتبا�س الم ��واد البرازية
نتيجة ا�صابة الع�ضلة العا�صرة
مع �إ�صابة الع�ضلة العا�صرة �أو فتحة ال�شرج م�صحوب �أو غير
م�صحوب ب�سقوط ال�شرج
مع التهاب معوي
مع دو�سنتاريا م�ؤقتة
مع التهاب بريتوني درني
ج -الفتق اال�صابي
 .1فتق �أربي
 .2فتق فخذي
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
 .3فتق مزدوج
 .4فتق �سري
د -جدار البطن
�أثرة التئام م�صحوب بفتق
�أثرة التئام م�صحوبة بفتق محدود
اثرة التئام م�صحوبة بفتق جراحي
فتق �أو تفتق  Eventationبدون �أثرة التئام
فتق جراحي Incisional Hernia
�شلل جزئي لع�ضالت البطن نتيجة ت�أثر ع�صب جدار البطن
فت ��ق جراح ��ي بطني م�صح ��وب �أو غي ��ر م�صحوب ب�شل ��ل جزئي
لع�ضالت البطن
هـ -الكبد والطحال:
نا�سور مراري �أو �صديدي �إ�صابي �أو عقب جراحة
ا�ستئ�صال الطحال
الم�ســالك البوليــة العليــا
التهاب ب�إحدى الكليتين
التهاب ب�إحدى الكليتين مع التهاب بحو�ض الكلية
التهاب كلوي ب�سبب عدوى �أو ت�سمم
التهاب بحو�ض الكليتين
ا�ستئ�صال الكلية
ا�ستئ�صال الكلية م�صحوب بفتق جراحي
نا�سور بطني بولي
نا�سور بالحالب
كلية متحركة
درن بكلية واحدة
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
درن بالكليتين
درن بالمثانة مع �سالمة الكليتين
المثانــــة
الت�صاق جدار المثانة بالإرتفاق العاني ب�سبب ك�سر
نا�سور �أ�سفل منطقة العانة
نا�سور بولي
نا�سور مثاني معوي
نا�سور مثاني �شرجي
الته ��اب مثاني مزم ��ن �إ�صابي �أو نتيجة �إدخال مج� ��س متكرر �أو جرح
بالمثانة ا�ستدعى تثبيت ق�سطرة
التهاب مثاني مع التهاب بحو�ض كلية واحدة
التهاب مثاني مع التهاب بحو�ض كليتين
انحبا�س كلي بالبول نتيجة �إ�صابة النخاع ال�شوكي
انحبا�س جزئي بالبول
انحبا�س جزئي بالبول م�صحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين
عدم القدرة على حجز البول
قنــاة مجــرى البــول
�أ -قناة مجرى البول الخلفي:
�ضيق كامل نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفي
�ضيق نتيجة تمزق جزئي
�ضيق يمكن تو�سيعه بعملية جراحية
�ضي ��ق م�صح ��وب بنا�س ��ور مت�صل ما بي ��ن ال�شرج وقن ��اة مجرى
البول
�ضي ��ق م�صحوب ب�أنعدام الع�ضلة العا�ص ��رة لل�شرج وعدم القدرة
على حجز البراز
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الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى
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الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى

الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
ب -قناة مجرى البول االمامي:
�ضيق ا�صابي يمكن تو�سيعه
�ضيق ي�صعب تو�سيعه
نا�سور بولي
انعدام قناة مجرى البول الأمامي مع فتحة بالعجان
انعدام قناة مجرى البول الأمامي مع فتحة ما بين ال�سرة والعانة
اع�ضاء التنا�ســـل:
فقد الق�ضيب
فقد الق�ضيب مع �ضيق بفتحة مجرى البول
انعدام جزئي بالج�سم اال�سفنجي
�أثره التئام بالق�ضيب ال تمنع االنت�صاب
فقد تمرة الق�ضيب
فقد الق�ضيب مع قناة مجرى البول االمامي وال�سفلي مع الخ�صيتين
فقد خ�صية مع مظاهر نق�ص الهرمونات
فقد خ�صية قبل البلوغ
فقد خ�صية لغاية �سن االربعين
فقد خ�صية في �سن � 60 - 40سنة
فقد خ�صيتين للمراهق
فقد خ�صيتين للبالغ
فقد خ�صيتين بعد �سن ال�ستين
قيلة مائية ح�سب الحجم والم�ضاعفات
قيلة دموية �إ�صابية
درن البربخ وخ�صية واحدة
درن البربخ وخ�صيتين
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
درن البربخ من ناحي ��ة �أو ناحيتين مع �إ�صابة البرو�ستاتا والحوي�صلة
المنوية
فقد الرحم حتى �سن � 30سنة
فقد الرحم حتى �سن � 50 - 30سنة
فقد الرحم بعد �سن � 50سنة
تغير في و�ضع الرحم
�سقوط الرحم �أو المهبل حالة خفيفة
�أثـــرة االلتئــــام
�أ�	-أثرة التئام مقيدة لحركة الطرف العلوي
الع�ضد ملت�صق بالج�سم
الكب  10درجات الى  45درجة
الكب من  45درجة الى  90درجة
الكب لغاية  90درجة ولكن مع عدم القدرة على رفع الذراع
ب�	-أثرة التئام المرفق مقيدة حركة الب�سط:
لزاوية  135درجة
لزاوية  90درجة
لزاوية  45درجة
القل من  45درجة يكون ال�ساعد في حالة ثني لزاوية حادة
ج�	-أثرة التئام بخلفية الركبة مقيد حركة الب�سط:
من  135الى  170درجة
من  90الى  135درجة
 90درجة �أو اقل
د�	-أثرة التئام براحة القدم محدثة انحراف حافته ح�سب االت�ساع
هـ�	-أثرة التئام م�ؤلمة ومتقرحة ح�سب المو�ضع واالت�ساع
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الع�ضو او الجزء من الع�ضو
من
التهـاب نخــاع عظمــي مزمـن
نا�سور واحد �أو متعدد ومتكرر
التهاب عظمي درني مع نا�سور ح�سب المو�ضع
الأورام
�أ -غدد درنية
ً
غدد درنية متقيحة محدثة م�ض�ضا و�آالم ب�سيطة
غدد درنية متقيحة م�صحوبة بنوا�سير تقدر العاهة ح�سب العجز
النا�ش � ْ�ي من التداخ ��ل الجراحي العالجي ب�سبب بت ��ر اال�صابع �أو
ط ��رف �أو بح�سب انتكا� ��س الحالة عق ��ب العملية �أو ع ��دم �إمكان
�إجراء العملية
ب -الزهري كمر�ض مهني

الن�سبة المئوية للعجز
يمين �شمال
�إلى
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مبادئ عامة للجدول رقم (:)1
.1

يراع ��ى عند تقدير الن�سب المئوي ��ة لدرجات العجز النا�شئ عن الإ�صابات �أن ه ��ذا التقدير يختلف باختالف عدة
عوامل وهي:
�أ� -سن الم�صاب.
ب -المهنة �أو الحرفة.

.2

يراع ��ى عند تقدير درجات العجز لإ�صابات الطرف عند ال�شخ�ص الأ�شول (الأع�سر) �أن تعطى الن�سب المئوية في
القانون التي للطرف الأيمن �إلى الطرف الأي�سر وتلك التي للطرف الأي�سر �إلى الطرف الأيمن.

.3

ف ��ي حال ��ة �إ�صابة ع�ضو به عاهة م�ستديمة �سابق ��ة مثبوتة قبل حدوث الإ�صابة تقدر ن�سب ��ة العجز المئوية للإ�صابة
الحديثة بالن�سبة لباقي المقدرة المتخلفة بعد الإ�صابة القديمة.

.4

ف ��ي حالة العج ��ز المتعدد في ع�ضوين �أو طرفين �أو ف ��ي �إ�صابة نواح مختلفة في الط ��رف الواحد ف�إن تقدير درجة
العج ��ز الم�ستديم ��ة يكون في الإ�صابة الثانية عل ��ى �أ�سا�س ن�سبة مئوية من القدرة المتبقي ��ة بعد ح�سم ن�سبة العجز
المقدرة في الإ�صابة الأولى من القدرة الكاملة.

.5

ال يجوز تقدير ن�سبة العجز بنا ًء على طلب الم�صاب ب�سبب رف�ض العالج وي�شترط عند تقدير ن�سبة العجز �أن تكون
جميع �سبل العالج قد ا�ستنفذت دون وجود �أي تح�سن على حالته ال�صحية.
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جدول رقم ()3
المبالغ المس���تحقة على ش���راء مدة الخدمة التي تحسب
في مدة التقاعد
الم�ؤمن عليها الأنثى
الم�ؤمن عليه الذكر
ال�ســن المبل ��غ المقاب ��ل ل ��كل �سن ��ة م ��ن الخدم ��ة ال�سن المبل ��غ المقاب ��ل ل ��كل �سن ��ة م ��ن الخدم ��ة
المح�سوبة في مدة التقاعد ولكل ( )10دنانير
المح�سوبة في مدة التقاعد ولكل ( )10دنانير
من الأجر ال�شهري
من الأجر ال�شهري
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المالحظات:
�أ -في ح�ساب ال�سن يعتبر ك�سر ال�سنة �سنة كاملة.
ب -يح�سب المبلغ الم�ستحق على الم�ؤمن عليه على �أ�سا�س �سنه و�آخر �أجر له خا�ضع للإقتطاع.
ج -يقرب ر�أ�س المال المح�سوب وفق ًا لهذا الجدول في جميع الحاالت �إلى �أقرب دينار �صحيح.
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جدول رقم ()4
األنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض
رقم
الحالة

الم�ستحقون

الأرامل

الأوالد والبنات

الوالدان

1

�أرملة �أو �أرامل او �أرمل م�ستحق واكثر
من ولد
�أرملة �أو �أرامل �أو �أرمل م�ستحق وولد
واحد ووالدين
�أرملة �أو �أرامل �أو �أرمل م�ستحق وولد
واحد
�أرملة �أو �أرامل �أو �أرمل م�ستحق واكثر
من ولد ووالدين
�أرملة �أو �أرامل �أو �أرمل م�ستحق ووالدين
مع عدم وجود �أوالد
�أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود
�أرملة �أو �أرمل م�ستحق
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود �أرملة
او ارمل م�ستحق
والدان مع عدم وجود �أرملة �أو �أرمل
م�ستحق �أو �أوالد
اخ �أو �أخت مع عدم وجود �أرملة �أو �أرمل
م�ستحق وال �أوالد وال والدين
�أكثر من اخ او اخت مع عدم وجود �أرملة
�أو �أرمل م�ستحق وال اوالد وال والدين
ولد واحد فقط
�أكثر من ولد فقط

الن�صف

الن�صف

ـــ

الإخوة
والأخوات
ـــ

الن�صف

الثلث

الن�صف

الثلث

ال�سد�س للواحد
�أو الإثنين
ـــ

ـــ

الثلث

الن�صف

الن�صف

ــــ

ـــ

الثالثة �أرباع

ـــ

الن�صف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ارملة �أو �أرامل �أو ارمل م�ستحق فقط
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الن�صف
ـــ
كامل الراتب �أو
ـــ
التعوي�ض بالت�ساوي
ـــ
الثالثة �أرباع

ـــ
ــــ

ال�سد�س للواحد
�أو االثنين
ــــ
ال�سد�س لكل
منهما
ـــ
ال�سد�س للواحد
�أو الإثنين
ـــ
ال�سد�س لكل
منهما
ـــ
الثلث للواحد او
االثنين
ال�سد�س
ـــ

ـــ
ـــ

الثلث
بالت�ساوي
ـــ
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مالحظات الجدول رقم (:)4
�أ -في حال زواج او وفاة ارملة بعد ا�ستحقاقها ن�صيب ًا ي�ؤول ن�صيبها �إلى �أوالد �صاحب الراتب الذين يتقا�ضون �أن�صبة
وق ��ت زواجها �أو وفاتها ويوزع بينهم بالت�ساوي وي�شترط �أال يتجاوز مجموع الم�ستحق لهم الن�سب المو�ضحة بالحالة
رقم ( )6وي�سري هذا الحكم على الأرمل الم�ستحق في حال وفاته.
ب -عن ��د وف ��اة �أح ��د الوالدين في الحالة رق ��م ( )4ي�ؤول ن�صيبه �إل ��ى الأرملة ف�إذا كانت قد توفي ��ت �أو تزوجت �آل هذا
الن�صيب �إلى اوالد �صاحب الراتب على �أن ال يتجاوز مجموع الم�ستحق لهم الن�سب المو�ضحة بالحالة رقم (.)6
ج -في الحالة رقم ( )8ت�ؤول ح�صة �أحد الوالدين �إلى الآخر في حال وفاته.
د -مع مراعاة ما ورد بالجدول رقم ( )4ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يتجاوز مجموع المبالغ الم�ستحقة للورثة من
الراتب التقاعدي الحد الأق�صى للأجرالخا�ضع لالقتطاع المقرر وفق ًا لأحكام هذا القانون.
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