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قرار اللجنة الشعبية العامة 

 ميالدية 1425لسنة  (94)رقم 

إبصدار الئحة تقدير العجز 

 

اجلنة الشعبية العامة  

.  ميبلدية بشان نظام عمل ادلؤسبرات الشعبية واللجان الشعبية 1425لسنة  ( 1 )بعد اإلطبلع علي القانون رقم 

.  إفرصلي إبصدار قانون اخلدمة ادلدنية 1976لسنة  (55)وعلي القانون رقم 

.  إفرصلي بشان الضمان االجتماعي 1980لسنة  (13)وعلي القانون رقم 

. بشان ادلعاش األساسي .  إفرصلي1985لسنة  (16)وعلي القانون رقم 

.  إفرصلي بشان تقرير بعض اإلحكام اخلاصة ابلضمان االجتماعي 1991لسنة  (1) وعلي القانون  رقم 

.  إفرصلي 1981لسنة  ( 1309 )وعلي الئحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

.  إفرصلي بشان تنظيم صندوق الضمان االجتماعي 1990لسنة  ( 1190 ) وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

 ميبلدية بشان تنظيم اجلهاز اإلداري  للجنة الشعبية 1423لسنة  ( 287 )وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
.  العامة للصحة والضمان االجتماعي وتعديبلتو 

 ميبلدية بشان تنظيم اجلهاز اإلداري للجنة 1423لسنة   ( 287 )امة رقم 8وبناء علي قرار اللجنة الشعبية الع
. الشعبية العامة للصحة و الضمان االجتماعي وتعديبلتو 

 ( 5/1037/ع .ش .ل )وبناء علي ما عرضو أمُت أللحنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي بكتابو  رقم 
.  ميبلدية 24/2/1425ادلؤرخ يف 

 

 

 



2 
 

ررت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ

( 1)مادة 

 13 )يعمل إبحكام البلئحة ادلرافقة بشأن تقدير العجز تنفيذا إلحكام وقانون الضمان االجتماعي رقم  
.   إفرصلي 1985لسنة  ( 16 ) إفرصلي وقانون ادلعاش األساسي رقم 1980لسنة  (

( 2)مادة 

تصدر قرارات من جلنة إدارة صندوق الضمان االجتماعي بشان األنظمة التفصيلية وتعليمات العمل  
 .ووضع النماذج البلزمة لتنفيذ أحكام ىذه البلئحة 

( 3)مادة 

كما ,  إفرصلي بشان الئحة تقدير العجز 1981لسنة  ( 1309 )يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم   
. يلغي كل حكم أخر خيالف أحكام ىذه البلئحة 

( 4)مادة 

. وينشر يف اجلريدة الرمسية , يعمل هبذا القرار من اتريخ صدوره 

 .  ميبلدية 1425 من شهر الطَت 2ادلوافق ,  ذي القعدة 13صدر يف 

 

  



3 
 

الئحة تقدير العجز 
الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة 

 ميالدية 1425لسنة  (94)رقم 
 

 ( 1) مادة 
  : تعريفات -1

 : العجز الصحي  ( أ
                 ىو الذي يطرأ علي صحة ادلضمون  فيقده القدرة علي العمل واإلنتاج والكسب بصورة مؤقتة أو دائمة 

.  جزئيا ً أو مرضا من اإلمراض ادلزمنة عادايً كان العجز كامبل أوسواء كان سبب العجز مرضا من إمراض ادلهنة 

 : تقدير العجز  ( ب
             ىو التحقق والتأكد من العجز  الصحي وتقدير درجتو وفقا للنظم ادلعمول هبا ودبراعاة جداول ربديد 

. نسب العجز ادلقررة 

 : اللجان الطبية لتقدير العجز (ج        
                     ىي جلان طبية وفنية متخصصة تتويل التحقق والتأكد كمن ثبوت العجز الصحي وتقدير درجتو 

:  وتتكون وفقا دلا يلي , من خبلل فحص ادلضمون طبيا واالطبلع علي ادللفات والتقارير الطبية والفنية ادلعروضة 

 .جلان طبية ابتدائية علي مستوي مكاتب فروع الصندوق  .1
 .جلان طبية  عامة علي مستوي فروع الصندوق  .2
 . جلنة طبية عليا علي مستوي الصندوق  .3

. ويف ربديد معٍت األلفاظ الواردة هبذه البلئحة يرجع إىل التعاريف الواردة ابلقانون 
 : نطاق السراين  -2

                تسري إحكام ىذه البلئحة بشان التحقق من العجز الصحي وتقدير درجتو علي مجيع حاالت العجز 
 مرض أو جزئياً وسواء كان سببو إصابة عمل أواليت تصيب ادلشًتكُت يف الضمان االجتماعي سواء كان العجز كليا 

.  وكذلك علي احلاالت استحقاق األساسي ,  مزمنا أو مرضا عاداي أو حادثة عادية أومهنة 
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الباب األكؿ 
تشكيل اللجاف الطبية لتقدير 

العجز كاختصاصها 

( 2)مادة 

: اللجاف الطبية االبتدائية 

                تكون يف كل مكتب من مكاتب فروع الصندوق جلنة طبية ابتدائية لتقدير العجز زبتص  إبثبات العجز 
 من أووتشكل ىذه اللجان من أربعة  أطباء من العاملُت ابلصندوق , وتقدير درجتو يف نطاق اختصاص ادلكتب 

ويصدر قرار التشكيل عن مدير الفرع الذي يقع ادلكتب يف دائرة , خارجو ورئيس وحدة ادلنافع النقدية ابدلكتب 
. اختصاصو 

 إىل أكثر أواسند االختصاص إبثبات  العجز وتقديره يف مكتب – عند االقتضاء –  جيوز أنعلي  
كما جيوز االستعانة يف تشكيل جلنة تقدير العجز يف احدي ادلكاتب أبعضاء , احدي جلان تقدير العجز االبتدائية 

 أووجيوز ألية جلنة طبية ابتدائية لتقدير العجز االستعانة أبحد األطباء , جلان تقدير العجز ادلختصة يف مكتب أخر 
 يكون لو صوت أال اقتضت ذلك حالة العجز ادلعروضة علي مىتالفنيُت من ذوي التخصص واخلربة من غَت أعضائها 

. معدود عند ازباذ القرار 

كما جيوز ربديد اختصاص بعض اللجان الطبية االبتدائية علي مستوي نوعي متخصص حبيث تقتصر  
. كل جلنة علي نظر حاالت عجز من نوع وطبيعة معينة 

 

 ( 3)مادة 

:  اللجاف الطبية العامة 
تكون يف كل فرع من فروع الصندوق جلنة طبية عامة لتقدير العجز يشمل نطاق اختصاصها  حدود           

 من خارجو ومن رئيس قسم ادلنافع النقدية أووتشكل ىذه اللجان من أربعة أطباء من العاملُت ابلصندوق , الفرع  
علي أال يقل عدد األطباء األخصائيُت عن اثنُت ال تقل خربة كل منهم عن ثبلث سنوات يف رلال التخصص , ابلفرع 

. وال تقل خربة ادلمارس العام ابللجنة عن ست سنوات 

ويصدر قرار تشكيل كل جلنة عن أمُت جلنة أدارة الصندوق بناء علي عرض مدير الفرع ادلختص بعد  
. التنسيق مع اإلدارة ادلختصة ابلصندوق 
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 اللجنة الطبية العامة إىلإسناد االختصاص إبثبات العجز وتقديره يف فرع معُت – عند االقتضاء –وجيوز  
. كما جيوز االستعانة يف تشكيل اللجنة العامة يف احد الفروع أبعضاء جلنة طبية عامة يف فرع آخر, يف فرع آخر 

 الفنيُت حضور اجتماعات أو األخصائيُت أو أعضاء اللجان االبتدائية أو مقرري أووجيوز لرؤساء  
اللجان الطبية العامة أذا اقتضت ذلك ظروف أية حالة طبية معروضة علي أال يكون ذلم  صوت معدود عند ازباذ 

. القرار 

 ( 4 )مادة 

:  اللجان الطبية العليا 

تكون لصندوق الضمان االجتماعي جلنة طبية عليا أو أكثر حيدد نطاق اختصاص كل منها ضمن      
خصائيُت ال تقل خربة كل منهم عن ست سنوات أوتشكل ىذه اللجنة من أربعة أطباء , القرار الصادر بتشكيلها 

ورئيس قسم  

ويصدر قرار تشكيل ىذه اللجنة ,  احد موظفي إدارة   ادلنافع النقدية الضمانية ابلصندوق أوادلعاشات  
وجيوز عند االقتضاء حضور , عن أمُت جلنة إدارة الصندوق بناء علي عرض من مدير إدارة ادلنافع النقدية ابلصندوق  

رؤساء أو مقرري آو أعضاء اللجان العامة يف الفروع أو االبتدائية يف ادلكاتب أو أي أخصائي أو فٍت اجتماعات اللجنة 
. الطبية العليا إذا اقتضت ذلك ظروف أية حالة طبية معروضة علي أال يكون ذلم صوت معدود عند ازباذ القرار

 

 ( 5 )مادة 

:  رؤساء اللجاف كأمناء السر 

يتضمن القرار الذي يصدر بتشكل كل جلنة من جلان تقدير العجز االبتدائية دبكاتب  الصندوق  
, رئيسا ومقررا للجنة من بُت أعضائها األطباء , واللجان الطبية العامة بفروع الصندوق واللجان الطبية العليا ابلصندوق 

 .علي أن تراعي يف اختياره لرئيسو اللجنة اخلربة الطبية البلزمة 

ويتوىل آمُت السر األعمال اإلدارية , كما يعُت قرار تشكيل كل جلنة آمُت سر للجنة من غَت أعضائها  
 .والكتابية البلزمة للجنة ويقوم بتنفيذ تعليماهتا وتبليغ قراراهتا وذلك علي الوجو ادلبُت أبحكام ىذه البلئحة 

يراعي يف مجيع األحوال أال يكون رؤساء اللجان أو أعضائها رؤساء أو أعضاء يف الوقت ذاتو يف أية  
 . ادلشار إليها يف ىذه البلئحة األخرىجلنة من اللجان الطبية 
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( 6 )ةماد

:                    التنسيق مع جهات عمل األطباء األعضاء 

على جهات عمل األطباء األعضاء ابللجان الطبية التعاون والتنسيق مع صندوق الضمان االجتماعي    
:- وفروعو فيما يتعلق ابألمور اآلتية

.  اختيار األخصائيُت واألطباء الذين يكلفون ابلعمل يف اللجان الطبية(أ

استفادة اللجان الطبية لتقدير العجز من خدمات ادلستشفيات دبا يف ذلك أجهزة التشخيص وادلعامل واالستعانة (ب
.          ابألخصائيُت واألطباء من غَت أعضائها

. التنسيق بُت إعمال اللجان وبُت واجبات األطباء يف أعماذلم األصلية(ج

 

( 7)مادة 

:-                                                    ختصاصات اللجاف الطبيةإ

زبتص اللجان الطبية لتقدًن العجز بصندوق الضمان االجتماعي دون غَتىا ابلتحقق من حصول العجز وثبوتو - 1
ًً أو جزئيا ألغراض تنفيذ أحكام قانون الضمان االجتماعي واللوائح و األنظم ًً  ةوبتقدير درجة سواء كان العجز كليًا

:-                                                وذلك يف احلاالت اآلتية ,السارية دبقتضاه وقانون ادلعاش األساس والئحتو التنفيذية 

 اجلزئي الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة وذلك بقصيد تطبيق أحكام قانون الضمان أوالعجز الصحي الكلي  (أ
االجتماعي واللوائح والقرارات 

 مرض مهنة وذلك يقصد تطبيق أحكام قانون الضمان أوالعجز الصحي الكلي الناشئ عن غَت إصابة عمل  (ب
.                                                           االجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة دبقتضاه

 كشرط من الشروط استحقاق أي منهم لنصيب من ادلعاش يف األخوةالعجز الصحي الكلي لؤلبناء أو األزواج أو  (ج
حالة وفاة ادلشًتك أو وفاة صاحب ادلعاش أو كشرط  الستمرار استحقاقو لذلك النصيب وفقا ألحكام قانون الضمان 

.                         االجتماعي واللوائح ادلنفذة لو

العجز الصحي كشرط من الشروط استحقاق ادلعاش األساسي عمبل إبحكام قانون ادلعاش األساسي والئحتو  (د
.               التنفيذية
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 تقدير درجتو تنفيذا إلحكام قانون الضمان أواحلاالت األخرى اليت يتطلب فيها األمر إثبات العجز الصحي  (ه
.                االجتماعي واللوائح الصادرة دبقتضاه وقانون ادلعاش األساسي والئحتو التنفيذية

 

( 8)مادة 

:-                                   ختصاصات جلاف تقدير العجز االبتدائيةإ

:-                  ختتص جلاف تقدير العجز االبتدائية مبا يلي

. النظر يف حاالت تقدير العجز الصحي وربديد نسبتو -1
 .                                                      إصدار قرارات إثبات العجز اجلزائي حلاالت إصابة العمل أو مرض ادلهنة  -2
 اللجنة الطبية إىل ربليل قرارىا أنالنظر يف احلاالت اخلاصة ابدلعاش األساسي بسبب العجز الصحي علي  -3

 .مخسُت ابدلائة فأكثر% 50العامة العتماده يف حالة حصولو علي نسبة عجز تبلغ 
 .               إجراء الكشف الطيب االبتدائي والدوري علي النحو الذي يصدر بتحديده قرار من جلنة إدارة الصندوق -4
 .                          منفصلة خبلل السنة الواحدةأشهر ثبلثة أواعتماد اإلجازات ادلرضية اليت تزيد مدهتا علي شهر متصل  -5
سبديد مدة اإلجازات ادلرضية ألي مضمون مشًتك مىت تطلبت حالتو الصحية ذلك دلدة أقصاىا ستة اشهر  -6

.    اللجنة الطبية العامةإىلمتصلة وعلي فًتات خبلل السنة الواحدة وذلك قبل إحالتها 

 

( 9)مادة 

:-                     ختصاصات اللجنة الطبية العامة إ

النظر يف التظلمات واالعًتاضات ضد القرارات اليت تصدر من جلان تقدير العجز االبتدائية سواء كان ذلك  -1
 بناء علي تظلم من ذوي الشأن أو اعًتاض فروع الصندوق

البت يف حاالت العجز الكلي إلصابة العمل و إمراض ادلهنة والعجز الكلي لغَت إصابة العمل وادلعاش  -2
 .األساسي بسبب العجز الصحي 

 . مديد اإلجازات ادلرضية لسنة ميبلدية كاملة -3
النظر يف حاالت ادلعاش األساسي بسبب العجز الصحي اليت قدرت اللجان االبتدائية نسبة عجزىا (أ -4

.       مخسُت ابدلائة فأكثر%50ب
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النظر يف التظلمات واالعًتاضات ادلقدمة من ذوي الشأن علي القرارات اليت تصدرىا اللجان االبتدائية  (ب
. مخسُت ابدلائة%50ابلنسبة حلاالت العجز الصحي اخلاصة ابدلعاش األساسي اليت تقل نسبتها 

 

( 10)مادة 

:-                        ختصاصات اللجنة الطبية العلياإ

مراجعة قرارات اللجان الطبية العامة بفروع صندوق الضمان االجتماعي وإعادة فحص أية حالة إذا تبُت  -1
 للصندوق أن ىناك مربرات وأسبااب تدعو لذلك 

عرض وفحص احلاالت احملالة من أإلدارة ادلختصة بصندوق الضمان االجتماعي وفروعو إذا أتكدت ىناك  -2
 ذباوزا من اللجان الطبية العامة ادلختصة لنسب العجز ادلقررة  

.      ادلتابعة والتقييم ألعمال اللجان الطبية لتقدير العجز  -3

 

( 11)مادة 

:-                                       قرارات اللجاف الطبية

تكون قرارات اللجان الطبية ملزومة لذوي الشأن وجلهات عملهم ولصندوق الضمان االجتماعي وفروعو  
:-                                                  من اتريخ صدورىا وذلك علي النحو التايل 

.       إذا كانت صادرة من اللجنة الطبية العليا أو اللجنة الطبية العامة بنفي العجز أو إبثبات حصولو وتقدير درجتو (أ

إذا كانت صادرة من اللجنة الطبية االبتدائية لتقدير العجز ابدلكاتب بشأن عجز جزئي ومل يقدم بشأن تظلم  (ب
:-              أو اعًتاض أمام اللجنة الطبية العامة وذلك مراعاة حكم الفقرة التالية

من جانب ذوي الشأن وأمام جلان ادلنازعات الضمانية يف قرارات اللجان الطبية ادلذكورة – ألذبوز ادلنازعة  (ج
 القانونية ادلنصوص عليها يف واإلجراءات بسبب سلالفة ىذه القرارات للقواعد إالمن ىذه ادلادة (ب,أ)ابلفقرتُت

وتعرض ادلنازعة ,ورلاوزهتا للحدود ادلقررة يف اجلداول ادلرفقة علي ضلو سلالف إلحكام ىذه البلئحة ,ىذه البلئحة 
فإن قبلت ىذه اللجنة ,من قانون الضمان االجتماعي  (44)يف ىذه احلالة علي اللجنة ادلشكلة دبقتضي ادلادة 

 اللجنة الطبية ادلختصة لتتويل إثبات العجز أو تقدير درجتو يف ضوء ما قررتو جلنة إىلادلنازعة  أعادت ادلوضوع 
.           ادلنازعات  
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الباب الثاين 
ضوابط تقدير العجز 

 

( 12)مادة 

:-       العجز الدائم كالعجز ادلؤقت

 .                          يكون العجز دائم إذا كان ادلرض مستمرا أو مزمنا ألكثر  من سنة ميبلدية وتعذر شفاؤه -1
ويكون العجز مؤقتا إذا كان ادلرض أو اإلصابة قاببل للشفاء وديكن للمريض أو ادلصاب مزولة عملو بعد  -2

.        شفائو

     

( 13)مادة  

:-                                          العجز الكلي

 .                                               عمل دبقابل أييكون العجز كليا إذا كان يعوق صاحبة بصفة دائمة وكلية عن أدارة  -1
ستُت ابدلائة %60كل عجز دائم ينقص قدرة صاحبة على أداء العمل بنسبة – كذلك – يعترب عجزا كليا  -2

 . أكثر أو
 .                           أكثر   أو ادلستدًن الذي يستمر دلدة سنة أويعترب من حاالت العجز الكلي ادلرض ادلزمن  -3
 ادلشًتك بسبب إصابة العمل أو لغَت إصابة العمل إال بعد استفادة نجيوز إثبات العجز الكلي للمضمو ال -4

 .                                  من ىذه البلئحة  (27)اإلجازات ادلرضية ادلنصوص عليها يف ادلادة 
العاجزون صحيا الذين يستحقون ادلعاش األساسي تراعي بشأهنم البلئحة التنفيذية لقانون ادلعاش  -5

.  األساسي 

( 14) ادةـ

 :-العجز اجلزئي بسبب إصابة العمل أك مرض ادلهنة 

ستُت % 60يكون العجز جزئيا إذا ترتيب عليو فقد ادلقدرة على العمل والكسب بنسبة عجز اقل من  
  .األساسي ابدلائة وذلك دبراعاة أحكام الئحة ادلعاش 
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( 15)مادة 

:-  قواعد حتديد درجة العجز 

ولتحديد درجة فقد ,  بدرجة فقد القدرة على العمل والكسب األحوالتتحدد نسبة العجز يف مجيع  
:-  اآلتية القدرة على العمل والكسب جيب مراعاة العوامل 

حلقو من فقد أو إصابة أو ضعف أو  ربديد العضو أو اجلزء ادلصاب أو ادلريض من اجلسد ومدى ما 
وما إذا كانت بو حالو مرضية سابقة وتقدير أثر العجز اجلسماين علي قدرة  ,اإلصابةعجز بسبب احلادث أو ادلرض أو 

.  الذي كان ديكن أن يتقاضاه لو كان سلميااألجرالشخص على العمل وابلتايل على ادلرتب أو الداخل أو 

ومدى أمهية ,نوع العمل أو اخلدمة أو ادلهنة أو احلرفة اليت يقوم هبا الشخص لكسب عيشو قبل إصابتو أو مرضو -1
 أتثَتومدى ,ادلريض لطبيعة عمل ىذه ادلهنة أو احلرفة أو العمل أو اخلدمة العضو أو اجلزء ادلصاب أو ادلفقود أو

 .العجز على كفاءة ىذا العضو أو اجلزء من اجلسم
على أن – أو ادلرض أو الفقد اإلصابةرغم – مدى إمكانية قيام الشخص أبي عمل أخر يكسب منو عيشو  -2

. يكون عمبل يتناسب مع سنو وحالتو الصحية وجنسيو ومؤىبلتو وخرباتو
 

( 16) مادة

:- النسبة ادلئوية

وال يعتد أبية نسبة مئوية ,تقدر اللجان الطبية العجز بنسبة مئوية,مع مراعاة أحكام ادلادة السابقة  
وتراعي , مضمونأليلتقدير العجز تعطي يف التقارير الطبية أو أي تقرير طيب يوصى أو يقرر بعدم اللياقة الصحية 

. اللجنة يف شأن تقدير العجز القواعد واإلجراءات الوارد بياهنا يف ىذه البلئحة

 

( 17)مادة 
:- اجلداكؿ ادلرفقة

إذا كانت حالة العجز من احلاالت الوارد بياهنا يف اجلداول ادلرافقة ذلذه البلئحة فعلي اللجنة أن ربدد  
درجة العجز بنسبة مئوية على النحو ادلبُت  
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ذلذه البلئحة فعلي اللجنة أن ربدد درجة العجز بنسبة مئوية علي النحو ادلبُت هبذه اجلداول والقواعد  
فإذا كان ابجلداول حدان  ,العامة ادلرافقة هبا 

أدىن وأعلى فتحدد درجة العجز بنسبة مئوية ال تقل عن احلد األدىن ادلبُت هبا وال تزيد على احلد األعلى  
. البلئحة من ىذه (22)وذلك مع عدم اإلخبلل حبكم ادلادة ,

( 18)مادة 

:-  لدرجة العجز كاألعلىاإلختيار بني احلدين األدىن 

 ادلذكورين ابدلادة السابقة تراعي اللجنة واألعلى األدىن درجة العجز ادلناسبة فيما بُت احلدين  إلختيار
 الناذبة عنو  واآلاثر أو ادلرض اإلصابةمدى جسامة 

وحالة ادلضمون وسنو وجنسية ونوع وطبيعة ادلهنة أو احلرفة أو العمل أو اخلدمة اليت كان يكسب عيشو  
منها ومدى عبلقتها ابجلزء أو العضو ادلصاب  

أو ادلفقود أو ادلريض من اجلسد ومدى االعتماد يف أداء العمل أو اخلدمة على ىذا اجلزء أو العضو  
. ومدى إمكانية توفَت عمل أخر مناسب لو

 مرض أخر إذا كان ادلضمون أيربسب درجة العجز الناشئة عن إعاقة خلقية أو مكتسبة أو  ال و 
ادلشًتك قد دخل هبا إىل العمل مامل تنشأ أمراض أو  

. مضاعفات أخرى زادت من درجة العجز إىل احلد الذي ال ديكن معو مزاولة أي مهنة

 

( 19) مادة

:- حاالت الفقد العضوي أك كجود مضاعفات 

مراعاة أن تكون اجلراحة قد التأمت التئاما كامبل – قبل تقدير درجة العجز – يف حالة الفقد العضوي جيب  -1
كما جيب التحقق شلا إذا كانت قد ,أو بعد سنة من التاريخ الفقد إذا مل تنتو معاجلتو,أو أن احلالة قد استقرت 

 . مضاعفات أو معوقات أثرت علي نسبة العجز تبعا لذلكاجلراحةزبلفت عن 
 يف كل حركة على  ذلك ادلفاصل اإلعاقةيف حالة وجود مضاعفات يف القرار اللجنة كما ربدد درجات  -2

. ابلنسبة إيل القواعد الطبيعية



12 
 

ويف حالة وجود مضاعفات احلسية  جيب ربديد مكاهنا ونوعها ومدى زايدة أو نقص ادلضاعفات احلسية 
. بسبها

( 20)مادة 

:- األعسرادلصاب 
إذا كان ادلصاب أعسرا فتقدر درجة عجزه الناشئة عن إصاابت الطرف العلوي بذات النسب   

. األدينادلقررة ذلذا العجز يف الطرف 

( 21) مادة

:- األعضاءعجز أحد 
أو ,  اجلسم ادلبينة ابجلداول ادلرافقة عجزا كليا مستدديا عن أداء وظيفتوأعضاءإذا عجز عضو من   

,   وظيفتوتفقدهأصيب عدة إصاابت جزئية 
.  من ىذه البلئحة(18)مع مراعاة أحكام ادلادة ,عترب ذلك العضو يف احلكم ادلفقود  أ

 

( 22) مادة

:- عجز له أتثري خاص
  خاصا استثنائياأتثَتا أو ادلرض اثر اإلصابةإذا تبُت للجنة الطبية االبتدائية أن العجز الناتج عن   

أو اخلدمة أو ادلهنة أو احلرفة اليت يؤديها ىذا ادلصاب أو   ادلريض عن الكسب بسبب نوع العملأوعلي قدرة ادلصاب 
 تقدر العجز أنفيجوز للجنة ,من ىذه البلئحة  (15) من العناصر ادلذكور ابدلادة أكثر أو أخرادلريض بسبب عامل 

 ربيل ادللف كامبل للجنة  أن احملدد ابجلداول ادلرافقة علي األعلىبدرجة تزيد على احلد 
 والعوامل األسباب واإليضاح تبُت يف قرارىا ابلتفصيل أنوعلى ,الطبية العامة الزباذ القرار النهائي  

.  عليها قرارىا أقامت

( 23) مادة

 :- اإلصاابتحالة تعدد 
اإلنتاج بسبب تلك   فتحسب نسبة العجز بدرجة فقد ادلقدرة على العمل واإلصاابتإذا تعددت   

. اإلصاابت ادلتعددة
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( 24) مادة

:- حاالت العجز غري ادلذكور ابجلداكؿ 

إذا مل تكن حالة العجز  من احلاالت الواردة ابجلداول ادلرفقة فتقدر اللجنة نسبة العجز حبسب ما  
من  (15)العمل والكسب وذلك دبراعاة العناصر ادلشار إليها يف ادلادة  نقص يف القدرة علي أصاب ادلشًتك من فقد أو

. ىذه الصفحة

( 25)مادة 

:- احلاجة خلدمة شخص أخر

 العاجز حيتاج بصفة مستمرة إيل خدمة أنعند تقديرىا للعجز الكلي – إذا تبُت للجنة الطبية ادلختصة  
:-  نتيجة للعجز الكلي يف احلاالت التالية نفسوشخص أخر لو لفقد قدرتو على خدمة 

. عون احلركةيالشلل الرابعي ومن يف حكمهم شلن ال يستط -1
. فقد اإلبصار وذلك بعد التحاق ادلضمون بعملو -2

 ادلعاش يف تقًتحها اليت الزايدة ونسبة إليها احلاجةادلذكور ونوعها ومدى  فعلى اللجنة أن تقدير اخلدمة 
 وما وردا ببلئحة معاشات اإلجتماعيمن القانون الضمان  (20)وذالك عمبل حبكم ادلادة  , اخلدمةدبا يتناسب مع 

 . االجتماعيالضمان 

( 26)ة ماد

 :- ابنتهاء العالجاإلبالغ

وببلغ فرع صندوق الضمان  – ادلهنة ادلرض أو العمل إبصابة أو اخلدمة أو جهة العمل إببلغتراعى بشأن  -1
كما تتبع  , يماعت معاشات الضمان اإلجالبلئحة يف الشأن هبذا ادلقررة األحكام–  ادلختص االجتماعي

 . بشان إسعاف ادلصاب ونقلة وعبلجوادلذكورة البلئحةأحكام 
علي ادلصاب أو ادلريض أن يبلغ جهة  العمل أو اخلدمة إبنتهاء عبلجو مع وصف حالتو وبيان بدايتها  -2

 . ادلرضية واليت منحت لو وحالتو عند انتهاء العبلجواإلجازاتوتطورىا ووسائل معاجلتها 
 .جيب إرفاق الكشف الطيب االبتدائي والدوري مع ملف ادلريض أو ادلصاب عند عرضو على اللجنة الطبية -3
جيب يف حاالت إصابة العمل أن يتم عرض ادلصاب على اللجنة الطبية يف خبلل سنة من اتريخ اإلصابة ويف  -4

. حالة زايدة ادلدة على سنة جيوز النظر فيها وفقا للضوابط اليت ربددىا جلنة إدارة الصندوق



14 
 

( 27)مادة 

:- اإلجازات ادلرضية

تعتمد اللجنة الطبية االبتدائية اإلجازات ادلرضية آلي مضمون وذلك إذا زادت على شهر متصل أو  -1
 . منفصلة خبلل العام أشهرثبلثة 

حيال , جيوز للجنة الطبية االبتدائية سبديد اإلجازات ادلرضية آلي مضمون حبد أقصى قدرة ستة اشهر  -2
. بداء الرأي النهائيإلبعدىا ادلضمون  للجنة الطبية العامة 

وتقرر بعدىا مدى , سبديد اإلجازات ادلرضية حىت تكتمل سنة ميبلدية كاملة العامةجيوز للجنة الطبية  -3
 .قدرة ادلضمون على العمل من عدمو

 اإلجازات ادلرضية اليت مضت عليها سنة ميبلدية كاملة من إعتماد األحوالال جيوز أبي حال من  -4
. انتهائها إال إذا ثبت لدى اللجنة الطبية العامة وجود عذر قاىر حال دون إببلغها

 

( 28) مادة

:- طلب تقرير العجز

وكذلك يف حالة عجزة عن العودة إىل العمل أو ,  حالتو واستقرارعند إنتهاء عبلج ادلصاب أو ادلريض  -1
إن -  إىل اللجنة الطبية ادلختصة طالبة إثبات العجز وتقدير درجتو اخلدمةربيلو جهة العمل  أو  , اخلدمة
 .وحيرر ىذا الطلب على النموذج ادلعد لذلك - وجد

القواعد – أو جلنة طبية عليا – تتبع اللجان الطبية سواء كانت جلاان طبية فرعية أو جلاان طبية عامة  -2
. يف ادلواد التالية للتثبت من وجود العجز وتقدير درجتو  ادلقررةواإلجراءات

 

( 29)مادة 

:- مستندات ملف ادلريض أك ادلصاب عند عرضه على اللجنة الطبية

 :- اآلتيةاللجنة الطبية أن يعد ملفا للمريض شامآل للمستندات  على مقرر

 :-لبياانت الشخصية ادلتعلقة ابدلصاب أو ادلريض وىي -1
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احلالة – رقم البطاقة الشخصية – رقم التسجيل الضماين –زلل اإلقامة – اجلنس – السن  –  األسم
. احلالة الصحية العامة وذلك علي النموذج ادلعد لذلك– طبيعة العمل أو اخلدمة - االجتماعية

 .رسالة جهة العمل -2
 .أنفسهمرسالة من قسم التسجيل والتفتيش تفيد ابلتسجيل والسداد خاصة ابلنسبة العاملُت حلساب  -3
 . الطبية اللجنةمنوذج العرض على  -4
 .العائلة صوره من كتيب  -5
  وجدإن الصحي وادللف والدوري االبتدائي الطيبصوره من كشف  -6
 , وجد إن الشرطةزلضر –  العمل إصابةمنوذج تبليغ عن –  العمل إصابة حالة يف -7
 . على احلالة الدالة الطبيةالتقارير  -8
 . ادلريض أوعدد ثبلثة صور مشسية للمصاب  -9

 

( 30 )ةماد

:- اللجنةحتديد ميعاد العرض على 

 أو حيدد للمصاب الذي ادلختصة اللجنة سر أمُت إىل ادلصاب أويسلم ادلقر تقريره مع ملف ادلريض  
. اللجنةادلريض موعدا للعرض على 

( 31)ة ماد

 :- اللجنةمقر عمل 

 إدارة أو فرع الصندوق أو مكتب يف مقر خاص هبا يف العجز عملها تقديرسبارس كل جلنو من جلان  
. الصندوق

( 32)مادة

:- جتماعات اللجنةإ

 .ذبتمع كل جلنة من اللجان الطبية حبضور رئيسها وأغلبية أعضائها -1
فإذا اضطر , أعضائها أقدميف حالة زبتلف رئيس اللجنة عن حضور االجتماع حيل زللو يف رائسة اللجنة  -2

. أحد أألعضاء للتخلف لعذر مقبول فعلية أن يبلغ رئيس اللجنة بسبب غيابو قبل االجتماع بوقت كاف
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( 33)مادة 

:- حضور ادلريض أك ادلصاب 

على النموذج ادلعد لذلك ابدلوعد احملدد للنظر  (ادلصاب أو ادلريض)على أمُت سر اللجنة أن خيطر الشخص  -1
وادلستندات والواثئق ادلطلوب , والوقت وادلكان اللذين تدعوه اللجنة للحضور فيهما للفحص, يف حالتو
. تقدديها

إذا ثبت بتقرير العبلج وتقرير الطبيب ادلقرر أن ادلصاب أو ادلريض ادلقرر عرضو على اللجنة يتعذر علية  -2
كما جيوز ذلا يف , إليو يف زلل إقامتو أو يف مكان عبلجو اإلنتقالاحلضور إىل مقرىا للفحص فتقرر اللجنة 

. ىذه احلالة أن تكلف أحد أعضائها بذلك

( 34)مادة

:- قرار اللجنة 

 ادلقررة يف ىذه البلئحة بشأن التثبت من احلصول العجز ووصفو وبيان واإلجراءاتتتبع اللجنة الضوابط  
.  خاصا  بذلكسجبلسببو واترخيو وتقدير درجة ذلك العجز وتضع ذلذا الغرض 

( 35)مادة

 :-سرية أعماؿ اللجنة 

 اللجنة ومن وأعضاءأعمال اللجنة ومداوالهتا سرية فبل جيوز أن حيضر الفحص الطيب أو ادلداولة غَت رئيس  -1
.  أخصائيُت أو فنيُتأطباءتستعُت هبم من 

جيوز تقدًن أية بياانت أو معلومات أو تسليم واثئق زبص أعمال اللجنة إال إبذن كتايب من مدير الفرع  ال -2
. ودبراعاة التعليمات ادلقررة ابخلصوص

( 36)ادةـ

:-  ادلهنة أمراض

تسري أحكام ىذه البلئحة بشأن حاالت العجز الناشئة عن أي مرض من أمراض ادلهنة ادلبينة ابلبلئحة  -1
. يف اجلدول ادلذكور   ادلرفق هبا دبا يف ذلك حاالت التسمم الوارد بياهناواجلدول

. علي أن يضم إىل ملف تقدير العجز اإلببلغ من جانب جهة العبلج عن إصابة ادلشًتك أبعراض مرض ادلهنة
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( 37)مادة

 :- اإلبالغ عن مرض ادلهنة 

:- حيرر اإلببلغ عن مرض ادلهنة على النموذج ادلعد لذلك مشتمبل على البياانت اآلتية 
 . هباالتحاقووحالتو الصحية عند ,اتريخ التحاق ادلشًتك ابلعمل أو اخلدمة  - أ

 دوري للمشًتك ونتيجة طيبكشف الطيب االبتدائي والكشف الطيب الدوري واتريخ إجراء أخر كشف ال - ب
  الطبية اليت أجريتاألحباثىذا الكشف مع بيان 

 و واألجهزة اليت يكلف هبا وادلواد األعمالطبيعة عمل ادلشًتك يف جهة العمل أو اخلدمة مع بيان عن  - ت
 .اآلالت اليت يستخدمها وزليط العمل 

.   السابقة اليت كان يزاوذلاواألعمالدلدة اليت قضاىا يف عملو احلايل ا- د

( 38)مادة 

:- ادلهنة أمراض بشاف اللجنةكاجب  

 يف  وان ادلشًتك قد عمل ادلهنة أمراض كان ادلرض احد إذا تتحقق شلا أن ادلختصة الطبية اللجنةعلى  
 لو األوىل األمراض وأن ادلهٍت (أو التسمم)إلحداث ذلك ادلرض   كافيواللجنة تراىا اليت العمل دلدة التعرض أو الصناعة

وزبتص اللجنة الطبية بتقدير , تتجاوز ىذه ادلدة   الإليها عملو أو ظهرت يف خبلل فًتة من انتهاء  أثناءقد ظهرت 
.  ادلدةىذه

( 39)مادة 

 :-قرار اللجنة 

 كافيا سواء كان القرار صادرة بشأن إثبات وجود العجز أو عدم وجود تسبيناً يكون قرار اللجنة الطبية مسبباً  ( أ
أو كان صادرا يف حالة إعادة الفحص وسواء كان سبب العجز إصابة عمل أو ,أو بشأن إثبات وجود العجز 

 .مرض مهنة أو مرضا عاداي
 حيتوي القرار على البياانت ادلتعلقة بوصف احلالة وتشخيصها وأسس إثبات حالة العجز و عناصر تقدير  ( ب

.  الئحة معاشات الضمان االجتماعيدبراعاةواتريخ حصول العجز وسائر البياانت اآلخر ,ونسبتو  (إن وجد)
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( 40)مادة

:- اإلخطار ابلقرار

أمُت سر  ويقوم,على النموذج ادلعد لذلك من مخسة نسخ ,شامآل أسبابو ,حيرر قرار اللجنة الطبية  
:- خبلل سبعة أايم من اتريخ صدوره ابإلخطار وذلك على النحو األيت,اللجنة 

 .األصل إىل رئيس قسم ادلنافع النقدية ورئيس قسم ادلعاش األساسي ابلفرع - أ
 .صورة إىل رئيس وحدة الرعاية الصحية الضمانية - ب
 .صورة إىل جهة عمل ادلشًتك - ت
 .صورة إىل ادلشًتك - ث
 .صورة ربفظ دبلف احلالة - ج

( 41)مادة

:-  من جانب صاحب الشأفالتظلم

 بقرار أببلغة يتظلم من قرار جلنة تقدير العجز االبتدائية خبلل ثبلثُت يوما من اتريخ أنلصاحب الشأن  ( أ
 .اللجنة

يكون التظلم كتابة على أن تبُت بو أسباب ويسلم إىل أمُت سر اللجنة اليت أصدرت القرار مقابل إيصال يفيد  ( ب
 .ذلك

إحالتو مع ملف الطيب إىل  ( على األكثر من اتريخ تقدًن القسمأسبوعُتخبلل )يتوىل أمُت سر اللجنة  ( ت
. العامة ادلختصة اللجنة الطبية

( 42)مادة

:- اإلعرتاض من جانب فركع الصندكؽ

 أو جيوز لفروع الصندوق االعًتاض على قرار اللجنة الطبية االبتدائية والعامة يف حاالت عدم اللياقة الصحية ( أ
 .عند التأكد من وجود ذباوز يف تنفيذ البلئحة

 .يقدم االعًتاض خبلل ثبلثُت يوما من اتريخ إببلغ القرار إىل القسم ادلختص  ( ب
 .من ىذه البلئحة (41)و(11)تتبع بشأن االعًتاض أحكام ادلادتُت  ( ت
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( 43)مادة

:- إعادة الفحص الطيب الدكري

سواء كان ذلك –على كل مشًتك استحق معاش عجز كلي أو معاش عجز جزئي أو معاشا أساسيا  
أن يتقدم بعدم تسوية ادلعاش لو إىل اللجنة الطبية –  العجز أسباببسبب إصابة عمل أو مرض مهنة أو لغَت ذلك من 

وذلك للتحقق من ,الشيخوخة العامة ادلختصة إلعادة الفحص بصفة دورية كل سنة ودلدة مخس سنوات مامل يبلغ سن 
أو إصابتو   ,أألسباباستمرار العجز وشلا إذا كان قد طرأ ربسن على حالتو بسبب إعادة التأىل أو لغَت ذلك من 

ويف حالة زبلف صاحب ادلعاش عن احلضور أمام اللجنة يف ادلوعد احملدد للفحص ,ابنتكاسات أو مضاعفات صحية
 على أال,على أنو إذا تقدم بعذر مقبول إىل اللجنة الطبية العامة فيجوز عرضو,دلدة ثبلث أشهر يوقف ادلعاش هنائيا 

. من ىذه البلئحة(44)حبكم ادلادة خيل ذلك

 
( 44)مادة

:- إعادة الفحص يف حاالت خاصة
جيوز للجنة الطبية ادلختصة أن ربدد للعاجز صحيا موعدا إلعادة الفحص دلدة أقل من سنة إذا رأت ما   ( أ

 .يستوجب ذلك
 ابلنسبة حلاالت معينة ربدد بقرار من الدوري عدم إعادة الفحص الطيب تقررجيوز للجنة الطبية العامة أن   ( ب

 .جلنة إدارة الصندوق
 

( 45)مادة
 :-إعادة الفحص بناء على طلب ادلشرتؾ 

جيوز للمصاب أو ادلريض أن يطلب إعادة الفحص يف حاالت حصول انتكاسات أو مضاعفات أو إصابة  ( أ
 . أو ادلضاعفات الصحيةاالنتكاسةويقدم تقرير طبية حديثة  ,عمل جديدة أثرت على حالتو السابقة

جيوز لصاحب معاش العجز الكلي يف حالة حصول ربسن حبالتو الصحية أن يتقدم بطلب إىل اللجنة الطبية   ( ب
ويف حالة ثبوت , العامة للنظر يف إعادة تقدير عجزه وربديد إمكانية قدرتو على العودة للعمل من عدمو

 .قدرتو على العمل تلتزم جهة العمل إبعادتو إىل عملو
الجيوز عرض أي مشًتك سبق عرضو على اللجان الطبية لتقدير العجز سواء يتحصل على عجز جزئي أو  ( ت

. من ىذه ادلادة (1)السابق مع مراعاة الفقرة   سنة ميبلدية من اتريخ عرضو انقضاءإال بعد ,كلي
 



20 
 

( 46)مادة
:- إجراءات إعادة الفحص كنتيجته

 واألحكام ادلبينة هبذه األساسيتسري يف حالة إعادة الفحص ضوابط وإجراءات تقدير العجز الئحة ادلعاش  ( أ
البلئحة وابجلداول ادلرافقة ذلا على أنو إذا تبُت من إعادة الفحص أن احلالة قد ربسنت  أو تضاعفت فيعاد 

 البلئحةودبراعاة أحكام ىذه  النظر يف نسبة العجز من خبلل اللجنة الطبية العامة وفقا حلالتو الصحية
 .واجلداول ادلرافقة ذلا

تتبع بشأن إعادة الفحص أحكام الئحة معاشات الضمان االجتماعي فإذا أسفرت إعادة الفحص عن تعديل  ( ب
 ادلستحقة وفقا للقواعد اليت األخرىالعجز ابلزايدة أو ابلنقص فيجرى تعديل ادلعاش أو ادلنفعة النقدية  نسبة

 .تنص عليها الئحة معاشات الضمان االجتماعي
  دلعاش العجز الكلي إستحقاقوإذا أسفرت إعادة الفحص عن ربسن علي صحة ادلريض أو ادلصاب وعدم  ( ت

 .من ىذه البلئحة(47)فيوقف معاشو من أول الشهر التايل ويعاد إىل جهة عملو وفقا للمادة 
 

( 47)مادة 
:- اللياقة للعمل 

يف مجيع احلاالت اليت يثبت فيها بقرار من اللجان الطبية العامة أو العليا أن صاحب معاش العجز الكلي  
فعلي جهة العمل اليت كان يتبعها ادلضمون ادلشًتك أن تلتزم إبعادتو للعمل حسب قرار اللجنة ,قاً للعمل ئ الأصبح

على أنو يف حالة عدم وجود جهة العمل ادلختصة فتتوىل اذليئة العامة للقوى العاملة تدبَت عمل مناسب ,الطبية ادلختصة 
. لو
 

( 48)مادة
 :- إشراؼ اللجنة اإلدارية لصندكؽ الضماف االجتماعي

وذلا , العجز رتتوىل جلنة إدارة صندوق الضمان االجتماعي اإلشراف على أعمال كافة اللجان الطبية لتقدي ( أ
 .إصدار تعليمات العمل والتوجيهات البلزمة لضمان التنسيق بُت اللجان وحسن تنفيذ أحكام ىذه البلئحة

أن تتوىل متابعة ومراقبة أعمال اللجان الطبية العامة – تقدم  يف سبيل ربقيق ما– على اللجنة الطبية العليا  ( ب
 . من حسن سَت العمل وااللتزام ابللوائح والنظم ادلعمول هباللتأكدوتقييمها 

بتقارير – عن طريق إدارة الفرع – على كل جلنة طبية عامة موافاة إدارة ادلنافع النقدية وإدارة ادلعاش األساسي  ( ت
 .عن أعماذلا شاملة اإلحصائيات ادلتعلقة ابحلاالت اليت عرضت عليها وقراراهتا بشأهنا
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التعديل يف نسب – جيوز بقرار من جلنة إدارة صندوق الضمان االجتماعي بناء على نتائج دراسات الفنية  ( ث
 .العجز ادلبينة ابجلداول ادلرفقة أو اإلضافة هبا حسب ما تقتضيو ادلصلحة العامة

 
( 49)مادة 

:- بدؿ احلضور
عشرين دينارا وذلك عن كل (20)يستحق رؤساء وأعضاء اللجان الطبية بدل احلضور وتكون فيو ىذا البدل  ( أ

 .شهر المائتا دينار يف (200) قدرة أقصىاجتماع من اجتماعات اجلنة وحبد 
عشرة دينارات وذلك عن كل (10)يستحق أمناء سر اللجان الطبية بدل احلضور وتكون قيمة ىذا البدل  ( ب

 .شهرالمائة دينار يف (100)اجتماع من اجتماعات اللجنة وحبد أقصى قدرة 
تصرف ادلكافآت ادلذكورة لكل جلنة من جلان تقدير العجز الفرعية والعامة والعليا من ادليزانية الضمانية  ( ت

. لصندوق الضمان االجتماعي والفروع
 

 ( 50 )مادة 

 -:إعادة الفحص يف اخلارج 

الفحص – تشكل ذلذا الغرض بقرار من جلنة إدارة صندوق الضمان االجتماعي – جيوز أن تويل جلنة طبية    
الطيب للمضمونُت أصحاب ادلعاشات ادلقيمُت خارج اجلماىَتية العظمي يف اجلهات اليت يقيمون هبا وذلك دبراعاة 

. االتفاقيات الضمانية الثنائية ادلعقودة ابخلصوص والتنسيق والتعاون مع مكاتب اإلخوة الشعبية ابخلارج 
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جداكؿ حتديد نسب العجز ادلرفقة بالئحة تقدير 
العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة 

 ميالدية 1425لسنة  ( 94)رقم 
 

  -:أكاًل األطراؼ العلوية 

 % 90 إيل 80من .   بًت الذراعُت أو أصابتها بعجز دائم  -1

  أدين               أيسر                                                                                       

  %55-45  %        65- 55                                            .           بًت الذراع من الكتف  -2
  %45 -35 %        55 -45                                              .  بًت الذراع من الكتف وادلرفق  -3
   %45 -35     %   50– 40                                              بًت الساعد من ادلرفق            -4
   %40-30 %        45-35                                                  بًت الساعد من ادلرفق والرسغ  -5
   %80       إيل    % 50من                                                     عجز اتم هبما  أوفقد اليدين  -6
  % 40-25  %        45-30                                         فقد منفعتها               أوفقد اليد  -7
 %  60       إيل   %   40   من                  فقد كافة األصابع لكلتا اليدين ابستثناء اإلهبام لليدين        -8
  % 25 -15إيل    %   30-25                  فقد كافة األصابع ابستثناء اإلهبام ليد واحدة                 -9

   % 30-25        %  35-30                                       األخرىفقد اإلهبام وتيبس يف األصابع -10
  % 25  -15     %    30- 20                                    فقد اإلهبام والسبابة أو عجزمها التام     -11
  % 15 -10       %   20-15                                           تعدد اخللع ابلكتف               -12
  % 15-10       %    30 -15                                          .            تيبس كامل ابلكتف -13
  %20-10      %    25 -10                                           .           تيبس جزئي  ابلكتف -14
   %25-15      %    35 -20                                               .          تيبس كامل ابدلرفق-15
  %17-7      %       20  –10                                             .           تيبس جزئي  دبرفق-16
 %17-7         %     20  -10                                            .           تيبس كامل ابلرسغ -17
  %8 -  3    %      10 -5                                                  تيبس جزئي  ابلرسغ          -18
  %25-15        %  30- 20وضع صعب يف الساعد مع إعاقة يف احلركة      كسر غَت ملتئم أو ملتئم يف-19
  %  20 -10      %   20-15                كسر غَت ملتئم  ابلعضد أو ملتئم يف وضع معيب            -20

                                                                                          أدين                    أيسر
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  % 10     إيل    %    5 من                                                .كسر غَت ملتئم  يف النتوء ادلرفقي-21
  % 25-10    %      30 -15                                           ضمور عضبلت العضد           -22
  %25-10  %        30 -15                                                ضمور عضبلت الساعد     -23
 %10 -3  %         20-5                                                  ضمور عضبلت اليد           -24
 % 50-40        % 60 -50                                                ضمور عضبلت الطرف العلوي-25
 %50_40   %      60-50                                              شلل اتم ابلذراع                  -26
 %30_15     %    40-20                                             شلل غَت  اتم ابلذراع              -27
 %35         إىل%   15من                                                       شلل العصب الكعربي      -28
 %20         إىل%    10من                                                        شلل العصب الزندي      -29
 %20        إىل%    10 ن م                                                      شلل العصب ادلتوسط     -30
%  50_40    %     60-50                                .  الزندي و ادلتوسط  شلل العصب الكعربي و-31

 

  -:اإلهباـ  ( أ )/  األصابع 

        أيسر             أدين                                                                                          

 %22_ 12         %      25-15                                                   فقد اتم لئلهبام             -1
 %10- 5              %   10- 7                                                 فقد السبلمية األويل لئلهبام   -2
 %  7           إيل    %       3 من                                               تيبس جزئي أو اتم لئلهبام         -3
 %3           إيل     %      0من   (السبلمية األخَتة فَت حالة ثٍت كامل  )قطع الوتر الباسط لئلسبلمية األخَتة  -4
 %7         إيل     %       3من            (اإلصبع ابلكامل يف حالة ثٍت كامل  )قطع األواتر الباسطة لؤلصابع  -5
 %3             إيل      %  0من   (السبلمية األخَتة يف حالة بسط كامل  )قطع الوتر القابض  للسبلمية األخَتة -6
%   7             إيل       %  3  من        (األصبع ابلكامل يف حالة بسط كامل  ) لؤلصبع القابضة األواترقطع  -7

 

  أيسر                        أمين                                                                   -:السبابة   (ب  ) 

  %  12-7     إيل        % 15-10                         .                             فقد السبابة أبكملها   -1
  %  3-    صفرإيل        %  3-                         صفر.                      فقد السبلمية األويل للسبابة   -2
  %  8-4         إيل       % 10-7                         .                            فقد السبلميتُت للسبابة  -3
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  %  8-2   إيل    % 10-5                                    .                      تيبس جزئي أو اتم للسبابة   -4
  %2       إيل    % 0 من             (السبلمية األخَتة يف حالة ثٍت كامل )قطع الوتر الباسط للسبلمية األخَتة   -5
  %4إىل         %    3من   (السبلميتُت األخَتتُت يف حالة ثٍت كامل) قطع األواتر الباسطة للسبلميتُت األخَتتُت  -6
        %7 – 4إىل   %    10 – 7                                 .                    قطع األواتر الباسطة لئلصبع   -7
  %2     إيل      % 0 من         (السبلمية األخَتة يف حالة بسط كامل  )قطع الوتر القابض للسبلمية األخَتة   -8
  %4      إيل      % 3    (السبلمية األخَتتُت يف حالة بسط كامل  )قطع األواتر القابضة للسبلميتُت األخَتتُت   -9
 % 5-3     %     7-4                  (األصبع ابلكامل يف حالة بسط كامل )قطع األواتر القابضة لؤلصبع  -10
 

               أيسر                                     أمين                                     -:الوسطي   (ج  )

 %10- 5%        10- 5                                                     فقد اتم للوسطي                 -1
 %5- 2        %  6- 3                                                       فقد السبلميتُت للوسطي         -2
 %3         إىل    من صفر                                                           فقد سبلمية واحدة للوسطي -3
 %5- 2     %     6- 3                                                            اتم للوسطي أوتيبس جزئي  -4
  % 1    إىل       من  صفر            (السبلمية األخَتة يف حالة ثٍت كامل )قطع الوتر الباسط للسبلمية األخَتة  -5
  % 3                                                       قطع األواتر الباسطة للسبلميتُت األخَتتُت   -6
  %5                             (األصبع ابلكامل يف حالة ثٍت كامل  ) الباسطة لؤلصبع األواتر قطع  -7
  %1  إىل         من صفر         (السبلمية األخَتة يف حالة بسط كامل  ) قطع الوتر القابض للسبلمية األخَتة -8
  %4          يف حالة بسط كامل   األخَتتُتالسبلميتُت  ) األخَتتُتقطع األواتر القابضة للسبلميتُت  -9

 %  5                           (األصبع ابلكامل يف حالة بسط كامل  )قطع األواتر القابضة لؤلصبع  -10

  -:البنصر   (ج  )

  % 8 إىل 4من                                                               .                   فقد اتم للبنصر  -1
  % 4 إىل 2من                                                                .           فقد السبلميتُت للبنصر -2
  % 2 إىل 0من                                                                 .      فقد سبلمية واحدة للبنصر  -3
  %7 إىل 3 من                                                                  .     اتم للبنصر أوتيبس جزئي  -4
 %  صفر            .           ( يف حالة ثٍت كامل األخَتةالسبلمية  ) األخَتةقطع الوتر الباسط للسبلمية  -5
 %2                 ( يف حالة ثٍت كامل األخَتتُتالسبلميتُت  ) األخَتتُتقطع األواتر الباسطة لسبلميتُت  -6
  %  4                                  (األصبع ابلكامل يف حالة ثٍت كامل  )قطع األواتر الباسطة لؤلصبع  -7
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 %    صفر                  (السبلمية األخَتة يف حالة بسط كامل  )قطع الوتر القابض للسبلمية األخَتة  -8
 % 2              ( يف حالة بسط كامل األخَتتُتالسبلميتُت ) األخَتتُتقطع األواتر القابضة للسبلميتُت  -9

%   4                              (األصبع ابلكامل يف حالة بسط كامل )قطع األواتر القابضة لؤلصبع  -10

 -:اخلنصر   (ق  )

 %  5  إىل  3  من                           .                                               فقد اتم للخنصر  -1
  % 4 إىل 2من                             .                                          فقد سبلميتُت للخنصر -2
 %   2 إىل 0   من                             .                                 فقد سبلمية واحدة للخنصر  -3
  %  4 إىل 2 من                               .                                   اتم للخنصر أوتيبس جزئي  -4
  % 0                         (السبلمية األخَتة يف حالة ثٍت كامل ) قطع الوتر الباسط للسبلمية األخَتة -5
 %  2  .         ( يف حالة بسط كامل األخَتتُتالسبلميتُت )األخَتتُتقطع األواتر الباسطة للسبلميتُت  -6
  %3                   .          (األصبع ابلكامل يف حالة ثٍت  كامل  )قطع األواتر الباسطة لؤلصبع  -7
 %        صفر             (السبلمية األخَتة يف حالة بسط كامل  )قطع الوتر القابض للسبلمية األخَتة  -8
 %  2            ( يف حالة بسط كامل األخَتتُتالسبلميتُت ) األخَتتُتقطع األواتر القابضة للسبلميتُت  -9

%   3                            (األصبع ابلكامل يف حالة بسط كامل )قطع األواتر القابضة لؤلصبع  -10
 
 

   -:األطراؼ السفلية :  نياً 
 %60 إىل 50  من                                                 .   فقد الطرف السفلي من ادلفصل احلرقفي  -1
  %45  إىل 35                                             الثلث األخَت من الفخذ   حىتفقد الطرف السفلي  -2
  % 45 إىل 35                                                 .                  فقد الساق من ادلفصل الركبة  -3
  % 35 إىل 30           من                                           .        فقد الساق أسفل مفصل الركبة  -4
  %35 إىل 30 من                                           .                      فقد القدم وجزء من الساق  -5
  %30 إىل 25من                                         .     ادلشطيات ونصف عظام الرسغ  فقد األصابع و -6
  % 30 إىل 20        من                                      .                      ادلشطيات  فقد األصبع و -7
  %17 إىل 12   من                                       .                            فقد أصابع القدم كاملة  -8
  %8  إىل   6   من                                       .                      فقد مجيع األصابع عدا اإلهبام  -9

  %10                                                              .         فقد اإلهبام وأصبعُت اتليُت  -10
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  %6                                                                   فقد أهبام القدم                     -11
  %2                                                               أصبع ابلقدم عدا اإلهبام       أيفقد  -12
  %3                                                          .        القدم إهبامفقد سبلمية واحدة من  -13
  %40 إىل 30 من                                          تيبس كامل ابدلفصل احلرقفي يف وضع معيب      -14
  %25 إىل 15   من                                                .           تيبس جزئي ابدلفصل احلرقفي  -15
  %25 إىل 15     من                                                   .                 تيبس كامل ابلركبة  -16
  % 10 إىل 5   من                                                         .               تيبس جزئي ابلركبة  -17
  %10 إىل 7  من                                                          .                 تيبس رسغ القدم  -18
  %5 إىل 2          من                                                   .          تيبس مجيع أصابع القدم  -19
  %  5 إىل 2           من                                                  .                  تيبس إهبام القدم  -20
  %10 إىل 5من .   كسر يف الفخذ ملتئم يف وضع جيد وبدون قصور يف الطرف السفلي وبدون مضاعفات  -21
  %35 إىل 25                                      ملتئم يف وضع معيب يف عظمة الفخذ أوكسر غَت ملتئم  -22
  %5 إىل 0     من                                       كسر ملتئم يف وضع جيد بعظميت الساق             -23
  %20 إىل 15  من                                     ملتئم وضع معيب بعظميت الساق أوكسر غَت ملتئم  -24
  %8 إىل 4 سم                 من 6-  3كسر يف عظام الطرف السفلي مع قصور يف الطرف السفلي  من  -25
  %20 إىل 8 سم                    من 6يف الطرف السفلي  من   كسر يف عظام الطرف السفلي مع قصور -26
  %7 إىل 3      من                                      .              القدم مفرطة نتيجة كسر بعظام القدم  -27
  %25 إىل 15          من                                 ضمور عضبلت الفخذ                            -28
  %20 إىل 10          من                                  ضمور عضبلت الساق                           -29
  %10 إىل 5             من                                   ضمور عضبلت القدم                          -30
  %40 إىل 25 من                                    ضمور عضبلت الطرف السفلي                         -31
  %40 إىل 25    من                                .                                شلل العصب الفخذي  -32
  %35 إىل 20        من                                    .                           شلل العصب الوركي  -33
  %20 إىل 15       من                                  .                            شلل العصب ادلابضي  -34
  %30 إىل 10         من                                شلل غَت اتم ابلطرف السفلي                       -35
  %40 إىل 30       من                                شلل اتم ابلطرف السفلي                              -36
 (تعامل كالبًت  )نسداد الشرايُت ينتج عنو غرغرينة إ -37
  %30 إىل 15       من                                     .           ودديا مزمنة أانسداد وريدي ينتج عنو  -38
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  %40 إىل  20من .                                 ودديا ابلطرفُت مع قروح مزمنة تؤثر علي ادلشي والوقوف أ -39
  %25 إىل 15       من                                      دوايل ينتج عنها قرح متسعة                      -40
  %10 إىل 5للخارج مع اضلراف مشط اإلهبام للداخل      من  تشوه القدم ينتج عنو اضلراف سبلميات اإلهبام -41
  %15 إىل 10 من                                   .   تشوه القدم مع تقوس ألعلي وتقوس األصابع ألعلي -42
  %20 إىل 10من             (الشخص ديشي علي أصابع القدم  )تشوه القدم ينتج عنو انثناء القدم ألسفل  -43
  %20 إىل 10من  .                     (الشخص ديشي علي كعبيو  )تشوه القدم ينتج عنو رفع القدم ألعلي -44
  % 20 إىل 10   من                                  تشوه القدم ينتج عنو قلب القدم للداخل                -45
  %20 إىل 10من    (الشخص ديشي علي احلافة الداخلية للقدم  )تشوه القدم ينتج عنو قلب القدم للخارج  -46
الشخص ديشي علي أصابع القدم واحلافة  )تشوه القدم ينتج عنو انثناء القدم ألسفل وقلب القدم للداخل  -47

  %30 إىل 20 من                                                                              (اخلارجية للقدم 
  %25 إىل 15من .                 تشوه دبفصلي الركبتُت واقًتاهبما وابتعاد هناية عظميت الساق عن بعضهما  -48
  من تشوه دبفصلي الركبتُت وابتعاد مفصلي الركبتُت عن بعضهما واقًتاب هناية عظميت الساق من بعضهما -49

  %25 إىل 15                                                                                                    من 

  %25 إىل 15 من                                 . تشوه ادلفصل احلرقفي واقًتاب عظمة الفخذ من احلوض  -50
  %25 إىل 15 من           .                        تشوه ادلفصل احلرقفي وابتعاد عظمة الفخذ عن احلوض  -51

 
   -:األعضاء الداخلية  :  لثاً 

  %40 إىل 10    من                              .  إصابة اللسان حسب اتساعها ووفقاً للمقدرة علي الكبلم -1
  %40 إىل 10             من                               إصابة البلعوم وضيقو                                -2
  %40 إىل 10               من                               إصابة احلنجرة                                     -3
  % 10 إىل 5                من                                التهاب شعيب مزمن                               -4
  %20 إىل 10             من                                .                                ربو شعيب مزمن   -5
  %70 إىل 40من .   التهاب شعيب مزمن أو ربو شعيب مزمن مضاعف ابمفزديا أو سبدد شعيب أو ىبوط ابلقلب  -6
 % 30 إىل 5من                             .     انسكاب بلوري نتيجة إصابة أو انسكاب ربوي أو صديدي  -7
 %60 إىل 10   من  .                         العامة وسعة التنفس   انسور بلوري اثبت ومستدًن حسب احلالة -8
  %60 إىل 10من .             تليف الرئتُت حسب درجتهما ووفقاً للنسب  ادلئوية للنقص يف الطاقة التنفسية  -9

 أمراض السيلليكوزس  والبيسينوزس  -10
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تقدر نسب العجز حسب درجة التليف ونقص الطاقة التنفسية ووجود ادلضاعفات اليت قد ربدث نتيجة ذلذه  )
% 70 إىل 10من                                                                     . (األمراض  كاالمفزديا  و الدرن

 %60 إىل 10      من                                          .         كلي لرئة واحدةأوستئصال جزئي إ -11
 %60 إىل 10                       من   .               نتيجة النفخ مفزدياإ أومفزديا نتيجة استنشاق أخبرة إ -12
 التهاب بعضبلت القلب أو أتثَت ضغط الدم ادلرتفع أو ارذباع بصمام القلب أو ضيق أوالتصاق بغشاء القلب  -13

 % 70 إىل 60من                           .              علي القلب والقلب متكافئي وال توجد أعراض ظاىرة
التصاق بغشاء القلب أو التهاب بعضبلت القلب أو أتثَت ضغط الدم ادلرتفع على القلب مع وجود أعراض  -14

 %50 إىل 20  من                                             .       ظاىرة وعدم القدرة على بذل رلهود كبَت
مع وجود أعراض ظاىرة وعدم القدرة على بدل رلهد  ضيق شديد أو ارذباع شديد بصمام واحد أو أكًت للقلب -15

 %                                       60 إىل 20من                                                                                      كبَت      
التصاق بغشاء القلب أو ضيق شديد أو ارذباع شديد بصمام القلب أو التهاب بعضبلت القلب أو أتثَت   -16

 %                                    70 إىل 60من                                   .     ضغط الدم ادلرتفع على القلب مع عدم تكافئ القلب 
 %40 إىل 20من                        .               قصور ابلشراين التاجي للقلب أو جلطة قددية ابلقلب -17
 %60 إىل 30     من                         .                                               أنيورزم األورطي  -18
 %15 إىل 10من                             .    قرحة مزمنة ابدلعدة أو اإلثٌت عشر غَت مصحوبة دبضاعفات -19
 .لتصاقات مؤدلة إقرحة مزمنة ابدلعدة أو اإلثٌت عشر مع وجود مضاعفات تضيق ابلبواب أو سبدد ادلعدة أو  -20

 %  30 إىل 20 من                                                                                                     

 %40 إىل 20       من                       .                                                 انسور ابألمعاء -21
 %25 إىل 10          من                      .                                                انسور شرجي -22
 %10 إىل 5        من                        .                                                       فتق أريب -23
 %15 إىل 5          من                     .                                                     فتق فخدي -24
 %25 إىل 10        من                       .                                                    فتق مزدوج -25
 %10 إىل 5             من                       .                                                  فتق سري -26
 %15 إىل 5   من                         .                                           فتق جراحي جبدار البطن -27
 %40 إىل 20    من                         .               انسور مراري أو صديدي أصايب أو عقب جراحة -28
 %20 إىل 10  من                   .                                          تليف الكبد بدون مضاعفات -29
 %60 إىل 20      من                    .                                        تليف الكبد مع مضاعفات -30
 %15 إىل 10    من                    .                                                   استئصال الطحال -31
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التهاب مزمن ابلكليتُت مع ارتفاع نسبة البولينا والكرايتُت يف الدم وربت الغسيل الكلوي أو فشل كلوي مزمن  -32
 %60 إىل 40  من                                          .                              ربت الغسيل الكلوي

 %20اىل10     من                       .                                 استسقاء كلية واحدة أو ابلكليتُت -33
 %25 اىل20من                          .                                     استئصال كلية واألخرى سليمة -34
 %30 اىل20   من                           .                                                انسور بويل بطٍت -35
 %30 اىل20      من                           .                             التصاق جدار ادلتانة نتيجة كسر -36
 %30 اىل20     من                             .                               انسور بويل ابلعانة أو العجان -37
 %50 اىل30      من                             .                                        انسور متاين شرجي -38
 %40 اىل20       من                                 اضلباس اتم ابلبول نتيجة إصابة النخاع الشوكي          -39
 %30 اىل20          من                            .                           عدم القدرة على حبس البول -40
 %40 اىل20     من                            .                           ضيق كامل نتيجة سبزق رلرى البول -41
 %15 اىل5    من                             .                        زايدة أو نقص يف إفرازات الغدة الدرقية -42
 %15 إىل 5 من                              .       تقرح ابلقولون أو جيوب ابلقولون أو سبدد جبدار القلولون -43
 %30 إىل 15               من                             .                                      مرض كرونز -44
 %15 إىل 10 من                           .                             مرض البول السكري مع مضاعفات -45
 %60 إىل 20   من                                 .     أمراض الدرن مع مضاعفات يف أي جزء من اجلسم -46
 %60 إىل 30 من                                  .                                             اجلذام النشط -47
 %60 إىل 30        من                                     .                               مرض فقد ادلناعة -48
 %60 إىل 50من  .              ضيق مصحوب ابنعدام العضلة العاصرة للشرج وعد القدرة على حجز الرباز -49
 %20 إىل 10       من                        .                          فقد جزء من القضيب نتيجة إصابة  -50
 %40 إىل 20  من                      .                                      فقد كلي للقضيب نتيجة إصابة -51
 %50 إىل 30      من                           .     فقد كلي للقضيب نتيجة إصابة مع ضيق دبجرى البول -52
 %60 إىل 50  من                          .                        فقد القضيبب مع اخلصيتُت نتيجة إصابة -53
 %15 إىل 5       من                          .                               فقد خصية واحدة نتيجة إصابة -54
 %40 إىل 20            من                         .                             فقد خصيتُت نتيجة إصابة  -55
 %10 إىل 5    من                           .                                               قيلة دموية إصابية -56
 %40 إىل 15    من                          .            (مع مراعاة سن اإلصلاب)فقد الرحم نتيجة إصابة   -57
 %40 إىل 20    من                                (واحد او متعدد وحسب الوضع).   انسور عظمي معاور -58
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 انتشار أوتقدر نسبة العاىة حسب مدى فقد العضو ادلصاب لوظيفتو أو بًت أو انتكاس احلالة )األورام اخلبيثة  -59
 % 100 إىل 40     من                     .                              (الورم وعدم إمكانية التدخل اجلراحي

 
  :-الرأس ك العنق- رابعاً 

 %15 إىل 5    من                               .                                                فقد فروة الرأس -1
 %15 إىل 10 من                    .سم5فقد عظمي يشمل الصفيحة اخلارجية والداخلية يف مساحة اقل من  -2
 %40 إىل 20 من                    .  سم5فقد عظمي يشمل الصفيحة اخلارجية والدخلية يف مساحة اقل من -3
 %30 إىل 20  من                             .                     ارذباج ابدلخ ينتج عنو نوابت صرعية بسيطة -4
 %50 إىل 30 من                           .                      ارذباج ابدلخ ينتج عنو نوابت صرعية  متعددة -5
 %50 إىل 30 من                            .              نوابت صرعية متعددة نتيجة دلرض غَت متحكم فيها -6
 %40 إىل 20 من  .     غَت مصحوبة بكسر عظام الرأس ينتج عنها لعتمة يف الكبلمأو ابلرأس مصحوبة إصابة -7
 %40 إىل 20من . غَت مصحوبة بكسر العظام الرأس ينتج عنها نقص يف القوى العقليةأوإصابة الرأس مصحوبة  -8
 %90 إىل 60من           .     غَت مصحوبة بكسر بعظام الرأس ينتج عنها جنون اتمأوإصابة الرأس مصحوبة  -9

 %80 إىل 55 من                         .                                               اتم أدينشلل نصفي  -10
 %75 إىل 50 من                             .                                          شلل نصفي أيسر اتم -11
 %50إىل  20 من                           .                                          غَت اتمأدينشلل نصفي  -12
 %45 إىل 15  من                            .                                     شلل نصفي أيسر غَت اتم -13
 %30 إىل 10       من                            .                                  صعوبة بسيطة يف الكبلم -14
 %60 إىل 40      من                         .                                      عدم القدرة على الكبلم -15
 %60 إىل 40    من                               .                              خراج ابدلخ مع صرع وصداع -16
 %10 إىل 5     من                            .                                            رتعاشات انفعاليةإ -17
 %15 إىل 5       من                              .                   جزء من أجزاء اجلسمأيفقد احلس يف  -18
 %30 إىل 10من                 .     لتصاقاتإ اثر أو العضبلت التشنجي تقلص ميلة نتيجة أو العنق انثناء -19
 %50 إىل 35  من                          .                                                   الشلل الرعاش -20

  _:اجلهاز البصري:خامسا

 %80إىل  55   من                                 .                    فقد العُت الوحيدةأوفقد إبصار العينُت  -1
 %30 إىل 25 من                              .        ضمورىاأوفقد إبصار عُت واحدة بدون استئصال العُت  -2
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 %40 إىل 30  من     (حسب أمكانية تركيب عُت صناعية ) ضمورىا أوفقد أبصار عُت واحدة مع استئصاذلا  -3
 .     ضعف قوة األبصار إبحدى العينُت  -4

                            

     درجة العجز                                    درجة األبصار                   
                                   9\6                                    3 %
                                  12\6                                    4 %

                                  18\6                                    6 %
                                  24\6                                    8 %
                                  36\6                                   10 %

                                  60\6                                  15 %
% 20                               عدد األصابع                                

:- يلي على أن يبلحظ ما

. يف حالة ضعف إبصار العُت الوحيدة تقدر نسبة العجز بثبلثة  أضعاف ىذه النسب(أ
يف حالة ضعف إبصار العينُت معا تقدر نسبة العجز ابلضعف للعُت األقل أبصار والعُت األخرى بنسبة عجزىا (ب

. الثابت
.  تكون قوة اإلبصار ابلعينُت مقاسو بعد التصحيح ابلنظارات(ج
 

-:نقص يف ميداف النظر : سادساً   

 %15إىل % 10 من                                  فقد مركزي بعُت واحدة                                      -1
 %                                                   60إىل % 30  من                                   فقد مركزي ابلعينُت معا                                    -2
 %10إىل %  0من                                      ضيق زليطي بعُت واحدة                                   -3
 %30 إىل% 15من                                      ضيق زليطي بعُت واحدة                                  -4
 %20إىل % 15 من                                      ضيق زليطي ابلعينُت                                     -5
 %                                                10إىل % 5  من                                     شلل بعضبلت  العُت الواحدة                             -6
 %                                      20إىل % 10من                                      شلل بعضبلت العينُت                                    -7
 %                                      10إىل % 5 من                                        ابدللتحمة            إلتصاقات  أواضلراف  حافة اجلفن  -8
 % 20 إىل% 10من                                 عدم القدرة علي غلق جفن العُت بسبب شلل                 -9

 %50 إىل% 30 من        عدم القدرة علي غلق جفن العُت بسبب شلل العصب الوجهي ابلعينُت  معاً        -10
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%  15إىل % 5من                                                    انسور دمعي غَت قابل للشفاء               -11

 -:العمود الفقري  : سابعاً 

 % 30إىل % 20 من       .                         مع ربديد احلركة  (سكوليذا ولوردوز  )عيوب العمود الفقري  -1
 %  80إىل % 55    من                                        شلل كامل ابلطرفُت السفليُت                       -2
 %  60إىل % 50    من       .                            شلل غَت كامل ابلطرفُت السفليُت وادلشي غَت ادلمكن  -3
 %  60إىل % 50  من      .                    شلل غَت كامل ابلطرفيُت السفليُت وادلشي شلكن دبساعدة عكاز  -4
 % 25 إىل% 15 من                                      تيبس مفاصل  الفقرات                                  -5
 %  70إىل % 50 من                                     .                               تكهف النخاع الشوكي   -6
 %  70إىل  %40 من                                                تليف اجلهاز العصيب ادلركزي                    -7
 % 50إىل % 15من   ا كثر تبعاً لتعدد الفقرات وموضوعها وبدون أتثَت علي النخاع الشوكي أوكسر فقرة واحدة  -8
 % 15 إىل% 5 من        .            انزالق غضرويف وبدون أتثَت علي النخاع الشوكي وحسب موضع االنزالق  -9

 %8إىل % 2  من                                      .                                  تشعب الفقرة األخَتة  -10
%  10إىل % 5 من       .                  مزق عضبلت الظهر أو أواتر العضبلت واألنسجة الرابطة للفقرات  -11
 

 :الفك واألسنان   : اثمناُا 
 % 60إىل % 40   من                                      إصابة ابلفكُت وادلضغ غَت شلكن سباماً                  -1
 %  20إىل % 10  من                                     إصابة ابلفكُت وادلضغ شلكن نوعاً                        -2
 %  60إىل % 40    من    .                                  إصابة الفك العلوي وادلضغ غَت شلكن وتشوه الوجو  -3
 %   60إىل % 40  من                               فقد اتم بسقف احللق                                          -4
 %    30إىل % 10 من                                فقد جزئي بسقف احللق                                       -5
 %                                         15إىل % 5  من                                   تعدد اخللع دبفصل الفك الصدغي                           -6
 %  60إىل % 40    من                                تيبس اتم دبفصلي الفكُت                                   -7
 % 30إىل %  20   من                                تيبس جزئي دبفصلي الفكُت                                -8
 %  60إىل % 40  من                               فقد الفك السفلي مع تشوه الوجو                             -9

  % 28  لكل سن وتعطي نسبة العجز يف حالة إصابة العمل  فقط وحبد أقصي % 1فقد األسنان حيسب  -10
%  40إىل % 5 من                            .                                     فقد جزئي أو كلي للشفتُت  -11

 -:األذف كالسمع  :  سعاً 
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 %  5إىل %  2من                                              تشوه بصوان األذن                           أوفقد  -1
 %  10إىل %  5 من                                          صمم غَت كامل أبذن واحدة                          -2
 %  30إىل % 15       من                                       صمم غَت كامل ابإلذنُت                          -3
 %   25إىل % 20من       صمم  كامل أبذن واحدة ال جيدي معو التصحيح ابلسماعات الطبية                    -4
 %  60إىل % 40من   .                               صم كامل ابإلذنُت ال جيدي معو التصحيح ابلسماعات     -5
 %   20إىل %  5 من                                      .                             الدوخة الشديدة ادلستمرة   -6

 -:الضلوع  - عظمة اللوح - الرتقوة : عاشراً 

 %  0                                                    .              كسر ملتئم ابلًتقوة بدون مضاعفات  -1
 %  8إىل % 2 من        .                                        ملتئم يف وضع معيب أوكسر غَت ملتئم ابلًتقوة  -2
 %  0.                                                         كسر ملتئم بعظمة اللوح وبدون  مضاعفات   -3
 %  8إىل % 2من              كسر بعظمة اللوح مع مضاعفات موضعية حول الكسر                              -4
                                                                                    (يف حالة وجود مضاعفات %20لكل ضلع وحبد أقصي % 2 )كسر ابلضلوع حسب عدد الضلوع وادلضاعفات  -5

 %   20إىل %  2من 
%    10إىل % 5من                                                    كسر عظمة القفص بدون مضاعفا           -6

     :-األنف كالشم: احلادي عشر

 %    8إىل % 4 من             .                                    كسر بعظام األنف مصحوب  بضيق اخلياشيم  -1
 %   30إىل % 15   من                                             .                               فقد اتم لؤلنف  -2
 %   15إىل % 5  من                                             .                               فقد جزئي لؤلنف  -3
 %  10إىل % 5 من                                              .                        شلل اتم بعصب لؤلنف  -4
 

    :-كجه اؿ:   الثاين عشر
 % 20إىل % 15  من      .          التهاب العصب اخلامس مع تقلص بعضبلت نصف الوجو مصحوب ابألم  -1
 % 30إىل % 10من     .                شلل ابلعصب اخلامس مصحوب بفقد احلساسية بنصف الوجو والقرنية  -2
%   30إىل % 10من             .                               شلل ابلعصب السابع مع عدم القدرة جفن العُت  -3

  

 :-احلوض : الثالث عشر

 %  20إىل % 10 من            إصابة بعظام احلوض مع اآلم وصعوبة يف ادلشي واحلركة                            -1
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 %  50إىل % 30  من                إصابة ابحلوض نتج عنها اضلراف زلوره وقصر ابلطرف السفلي                -2
 %  20إىل % 10 من          واستبداذلا دبفصل صناعي     (الرأس والعنق  )استأصل اجلزء العلوي لعظمة الفخذ  -3

 
  -:اإلمراض اجللدية كأمراض احلساسية :  الرابع عشر

تقدر درجة حبسب ما أصاب الشخص نتيجة للمرض أو اإلصابة من نقص يف القدرة علي اإلنتاج والكسب  
 من الئحة تقدير العجز والقواعد العامة إلثبات العجز وتقديره 18وذلك مع مراعاة العوامل ادلشار إليها يف ادلادة, 

.  ادلرافقة ذلا 

 - : النفسية كالعقليةاإلمراض :  اخلامس عشر

 عن أي من ىذه األمراض بنسبة نقص القدرة علي اإلنتاج والكسب  بسبب ادلرض ئلناشاتقدر درجة  
وذلك مع مراعاة العوامل والقواعد السالف ذكرىا ومع االستعانة خبربة احد مراكز العبلج النفسي ,النفسي أو العقلي 

.    من ىذه البلئحة 16أو العقلي والتقارير اليت يقدمها ىذا ادلركز بشان احلالة مع مراعاة حكم ادلادة 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                        

 

 

     


