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 (سابقا) قرار اللجنت الشعبيت العاهت 
  م 1425لسنت  (94)رقــــــــــن 

  بشـــــــــــأى الئحت تقدير العجز
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 (سابقا)قرار المجنة الشعبية العامة 

  ميالدية1425لسنة  (94)رقـ 
 بإصدار الئحة تقدير العجز

 :المجنة الشعبية العامة
 ميالدية بشأف نظاـ عمل 1425لسنة (1)بعد اإلطالع عمى القانكف رقـ 

 .المؤتمرات الشعبية كالمجاف الشعبية
 . إفرنجي بإصدار  قانكف الخدمة المدنية1976لسنة  (55)كعمى القانكف رقـ 
 . إفرنجي بشأف الضماف االجتماعي1980لسنة  (13)كعمي القانكف رقـ 
 . إفرنجي بشأف المعاش األساسي1985لسنة  (16)كعمي القانكف رقـ 
 إفرنجي بشأف تقرير بعض اإلحكاـ 1991لسنة  (13)كعمي القانكف رقـ 

 .الخاصة بالضماف االجتماعي
( 1309)كعمى الئحة تقدير العجز الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .  إفراجي1981لسنة 
 إفرنجي بشأف 1990لسنة  (1190)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 . تنظيـ صندكؽ الضماف االجتماعي
 ميالدية بشأف 1423لسنة  (287)كعمى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 .تنظيـ الجياز اإلداري لمجنة الشعبية العامة لمصحة كالضماف االجتماعي كتعديالتو
كبنػاًء عمى ما عرضو أميف المجنػة الشعبية العامة لمصحة كالضػماف 

  1425 /2 / 24المؤرخ في  (1037 / 5/ع . ش. ؿ)االجتمػاعي بكتابو رقـ
 . ميالدية
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 قػػررت
 (1)مادة 

يعمل بأحكاـ الالئحة المرافقة بشأف تقدير العجز تنفيذًا ألحكاـ قانكف الضماف 
لسنة  (16) إفرنجي كقانكف المعاش األساسي رقـ 1980لسنة  (13)االجتماعي رقـ 

 .  إفرنجي1985
 (2)مادة 

تصدر قرارات مف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي بشأف األنظمة التفصيمية 
 .كتعميمات العمل ككضع النماذج الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذه الالئحة

 (3)مادة 
 إفرنجي بشأف الئحة 1981لسنة  (1309)يمغى قرار المجنة الشعبية العامة رقـ 

 . تقدير العجز، كما يمغى كل حكـ أخر يخالف أحكاـ ىذه الالئحة
 (4)مادة 

 . يعمل بيذا القرار مف تاريخ صدكره، كينشر في الجريدة الرسمية
 

 .  ميالدية1425 مف شير الطير 2 ذي القعدة، المكافق 13صدر في  

 
 المجنة الشعبية العامة 
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 الئحة تقرير العجز
 الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة

  ميالدية1425لسنة  (94)رقـ 
 (1)مادة 

 : تعريفات.1
 : العجز الصحي (أ

 المضمكف فيفقده القدرة عمى العمل كاإلنتاج كالكسب ة     ىك الذي يطرأ عمى صح
بصكرة مؤقتة أك دائمة سكاء كاف سبب العجز مرضًا مف أمراض المينة أك مرضًا 

 . مف اإلمراض المزمنة أك مرضًا عاديا كسكاء كاف العجز كامال أك جزئياً 
 :تقدير العجز (ب

     ىك التحقق كالتأكد مف العجز الصحي كتقدير درجتو كفقًا لمنظـ المعمكؿ بيا 
 . جداكؿ تحديد نسب العجز المقررةةكبمراعا

 :  المجاف الطبية لتقدير العجز (ج
    ىي لجاف طبية كفنية متخصصة تتكلى التحقق كالتأكد مف ثبكت العجز الصحي 
كتقدير درجتو مف خالؿ فحص المضمكف طبيا ك اإلطالع عمى الممفات كالتقارير 

 : الطبية كالفنية المعركضة، ك تتككف كفقا لما يمي
 . لجاف طبية ابتدائية عمى مستكو مكاتب  فركع الصندكؽ  (1 
 .لجاف طبية عامة عمى مستكو فركع الصندكؽ  (2
 .لجاف طبية عميا عمى مستكي الصندكؽ  (3

كفي تحديد معاني األلفاظ الكاردة بيذه الالئحة يرجع إلى التعاريف الكاردة 
 .بالقانكف 

 : نطاؽ السرياف- 2
      تسري أحكاـ ىذه الالئحة بشأف التحقق مف العجز الصحي كتقدير 

درجتو عمى جميع حاالت العجز التي تصيب المشتركيف في الضماف 
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االجتماعي سكاء كاف سببو إصابة عمل أك مرض ميمة أك حادثة عادية أك 
 .مرضا عاديا أك مزمنا، ككذلؾ عمى حاالت استحقاؽ المعاش األساسي

 الباب األكؿ
 تشكيل المجاف الطبية لتقدير العجز

 كاختصاصاتها
 (2)مادة 

 :المجاف الطبية االبتدائية
       تككف في كل مكتب مف مكاتب فركع الصندكؽ لجنة طبية ابتدائية لتقدير 
العجز تختص بإثبات العجز كتقدير درجتو في نطاؽ اختصاص المكتب، كتشكل 
ىذه المجاف مف أربعة أطباء مف العامميف بالصندكؽ أك مف خارجو كرئيس كحدة 

المنافع النقدية بالمكتب، كيصدر قرار التشكيل عف مدير الفرع الذي يقع المكتب في 
 . دائرة اختصاصو
إسناد االختصاص بإثبات العجز كتقديره في _ عند االقتضاء _ عمى أنو يجكز 

مكتب أك أكثر إلى إحدو لجاف تقدير العجز االبتدائية، كما يجكز االستعانة في 
تشكيل لجنة تقدير العجز في أحد المكاتب بأعضاء لجاف تقدير العجز المختصة في 
مكتب أخر، كيجكز ألية لجنة طبية ابتدائية لتقدير العجز االستعانة بأحد األطباء أك 
الفنييف مف ذكي التخصص كالخبرة مف غير أعضائيا متى اقتضت ذلؾ حالة العجز 

 . المعركضة عمى أال يككف لو صكت معدكد عند اتخاذ القرار
كما يجكز تحديد اختصاص بعض المجاف الطبية االبتدائية عمى مستكي نكعي 

 .متخصص بحيث تقتصر كل لجنة عمى نظر حاالت عجز مف نكع كطبيعة معينة
 (3)مادة 

 :المجاف الطبية العامة
      تككف في كل فرع مف فركع الصندكؽ لجنة طبية عامة لتقدير العجز يشمل 
نطاؽ اختصاصيا حدكد الفرع، كتتشكل ىذه المجاف مف أربعة أطباء مف العامميف 

بالصندكؽ أك مف خارجو كمف رئيس قسـ المنافع النقدية بالفرع، عمى أال يقل  عدد 
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األطباء األخصائييف عف اثنيف ال تقل خبرة كل منيـ عف ثالث سنكات في مجاؿ 
 .التخصص كال تقل خبرة الممارس العاـ بالمجنة عف ست سنكات

كيصدر قرار تشكيل كل لجنة عف أميف لجنة إدارة الصندكؽ بناء عمي عرض مدير 
 .الفرع المختص بعد التنسيق مع اإلدارة المختصة بالصندكؽ 

إسناد االختصاص بإثبات العجز كتقديره في فرع معيف _ عند االقتضاء _ كيجكز 
إلى المجنة الطبية العامة في فرع أخر، كما يجكز االستعانة في تشكيل المجنة العامة 
في أحد الفرع بأعضاء لجنة طبية عامة في فرع أخر، كيجكز لرؤساء أك مقرري أك 
أعضاء المجاف االبتدائية أك األخصائييف أك الفنييف حضكر اجتماعات المجاف الطبية 
العامة إذا اقتضت ذلؾ ظركؼ أيو حالة طبية معركضة عمى أال  يككف ليـ  صكت 

 .معدكد عند اتخاذ القرار
 (4)مادة 

 :المجاف الطبية العميا
    تككف بصندكؽ الضماف االجتماعي لجنة طبية عميا أك أكثر يحدد نطاؽ 

اختصاص كل منيا ضمف القرار الصادر بتشكيميا، كتشكل ىذه المجنة مف أربعة 
أطباء أخصائييف ال تقل خبرة كل منيـ عف ست سنكات كرئيس قسـ المعاشات أك 
أحد مكظفي إدارة المنافع النقدية الضمانية بالصندكؽ، كيصدر قرار تشكيل ىذه 

المجنة عف أميف لجنة إدارة الصندكؽ بناء عمى عرض مف مدير إدارة المنافع النقدية 
بالصندكؽ،كيجكز عند االقتضاء حضكر رؤساء أك مقرري أك أعضاء المجنة الطبية 
العامة في الفركع أك االبتدائية في المكاتب أك أي أخصائي أك فني اجتماعات المجنة 

الطبية العميا إذا اقتضت ذلؾ ظركؼ أية حالة طبية معركضة عمى أال يككف ليـ 
 .صكت معدكد عند اتخاذ القرار

 (5)مادة 

 :رؤساء المجاف كأمناء السر
يتضمف القرار الذي يصدر بتشكيل كل لجنة مف لجاف تقدير العجز االبتدائية - 1

بمكاتب الصندكؽ كالمجاف الطبية العامة بفركع الصندكؽ كالمجاف الطبية العميا 
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بالصندكؽ،رئيسًا كمقررا لمجنة مف بيف أعضائيا األطباء،عمى أف تراعى في اختياره 
 .لرئاسة المجنة الخبرة الطبية الالزمة

كما يعيف قرار تشكيل كل لجنة أميف سر لمجنة مف غير أعضائيا،كيتكلى أميف - 2
السر األعماؿ اإلدارية كالكتابية الالزمة لمجنة كيقـك بتنفيذ تعميماتيا كتبميغ قراراتيا 

 .كذلؾ عمي الكجو المبيف بأحكاـ ىذه الالئحة
يراعى في جميع األحكاؿ أال يككف رؤساء المجاف أك أعضاؤىا رؤساء أك أعضاء -3

 .في الكقت ذاتو في أية لجنة مف المجاف الطبية األخرو المشار إلييا في ىذه الالئحة
 (6)مادة 

 :التنسيق مع جهات عمل األطباء األعضاء
        عمى جيات عمل األطباء األعضاء بالمجاف الطبية التعاكف كالتنسيق مع 

 : -صندكؽ الضماف االجتماعي كفركعو فيما يتعمق باألمكر اآلتية
 .اختيار األخصائييف كاألطباء الذيف يكمفكف بالعمل في المجاف الطبية (أ

 استفادة المجاف الطبية لتقدير العجز مف خدمات المستشفيات بما في ذلؾ أجيزة  (ب
 .التشخيص كالمعامل،كاالستعانة باألخصائييف كاألطباء مف غير أعضائيا

 .التنسيق بيف أعماؿ المجاف كبيف كاجبات األطباء في أعماليـ األصمية (ج
 (7)مادة 

 : المجاف الطبيةتاختصاصا
تختص المجاف الطبية لتقدير العجز بصندكؽ الضماف االجتماعي دكف غيرىا - 1

بالتحقق مف حصكؿ العجز كثبكتو كبتقدير درجتو سكاء كاف العجز كميا أك 
جزئياً ألغراض تنفيذ أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح كاألنظمة السارية 

 :بمقتضاه كقانكف المعاش األساسي كالئحتو التنفيذية،كذلؾ في الحاالت اآلتية
العجز الصحي الكمى أك الجزئي الناشئ عف إصابة عمل أك مرض مينة كذلؾ  (أ

 .بقصد تطبيق أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه
العجز الصحي الكمى الناشئ عف غير إصابة عمل أك مرض ميمة كذلؾ بقصد  (ب

 .تطبيق أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح كالقرارات الصادرة بمقتضاه
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العجز الصحي الكمي لألبناء أك األزكاج أك اإلخكة كشرط مف شركط استحقاؽ  (ج
أي منيـ لنصيب مف المعاش في حالة كفاة المشترؾ أك كفاة صاحب المعاش أك 
كشرط الستمرار استحقاقو لذلؾ النصيب كفقا ألحكاـ قانكف الضماف االجتماعي 

 .كالمكائح المنفذة لو
العجز الصحي كشرط مف شركط استحقاؽ المعاش األساسي عمال بأحكاـ قانكف  (د

 .المعاش األساسي كالئحتو التنفيذية
الحاالت األخرو التي يتطمب فييا األمر إثبات العجز الصحي أك تقدير درجتو  (ق

تنفيذا ألحكـ قانكف الضماف االجتماعي كالمكائح الصادرة بمقتضاه كقانكف المعاش 
 .األساسي كالئحتو التنفيذية

 (8)مادة 

 :اختصاصات لجاف تقدير العجز االبتدائية
 :-       تختص لجاف تقدير العجز االبتدائية بما يمي

 .النظر في حاالت تقدير العجز الصحي كتحديد نسبتو- 1
 .إصدار قرارات إثبات العجز الجزئي لحاالت إصابة العمل أك مرض المينة- 2
النظر في الحاالت الخاصة بالمعاش األساسي بسبب العجز الصحي عمى أف - 3

تحيل قرارىا إلى المجنة الطبية العامة العتماده في حالة حصكلو عمي نسبة عجز 
 .خمسكف بالمائة فأكثر% 50تبمغ  

إجراء الكشف الطبي االبتدائي كالدكري عمي النحك الذي يصدر بتحديده قرار مف - 4
 .لجنة إدارة الصندكؽ 

 المرضية التي تزيد مدتيا عمى شير متصل أك ثالثة أشير تاعتماد اإلجازا- 5
 .منفصمة خالؿ السنة الكاحدة

تمديد مدة اإلجازات المرضية ألي مضمكف مشترؾ مني تطمبت حالتو الصحية - 6
ذلؾ لمدة أقصاىا ستة أشير متصمة كعمى فترات خالؿ السنة الكاحدة كذلؾ قبل 

 .إحالتو إلى المجنة الطبية العامة
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 (9)مادة 

 :اختصاصات المجنة الطبية العامة
النظر في التظممات كاالعتراضات ضد القرارات التي تصدر مف لجاف تقدير - 1

العجز االبتدائية سكاء كاف ذلؾ بناء عمى تظمـ مف ذكي الشأف أك اعتراض فركع 
 .الصندكؽ 

البت في حاالت العجز الكمي إلصابة العمل كأمراض المينة كالعجز الكمي لغير - 2
 .  إصابة العمل كالمعاش األساسي بسبب العجز الصحي

 .تمديد اإلجازات المرضية لسنة ميالدية كاممة-3
النظر في حاالت المعاش األساسي بسبب العجز الصحي التي قدرت المجاف (أ- 4

 .خمسيف بالمائة فأكثر% 50االبتدائية نسبة عجزىا 
 التي تالنظر في التظممات كاالعتراضات المقدمة مف ذكي الشأف عمى القرارا (ب

تصدرىا المجاف االبتدائية بالنسبة لحاالت العجز الصحي الخاصة بالمعاش األساسي 
 .خمسيف بالمائة% 50التي تقل نسبتيا عف 

 (10)مادة 

 :اختصاصات المجنة الطبية العميا
مراجعة قرارات المجاف الطبية العامة بفركع صندكؽ الضماف االجتماعي كا عادة - 1

 .فحص أية حالة إذا تبيف لمصندكؽ أف ىناؾ مبررات كأسبابا تدعك لذلؾ
 الضماف ؽعرض كفحص الحاالت المحالة مف اإلدارة المختصة بصندك- 2

االجتماعي كفركعو إذا تأكدت أف ىناؾ تجاكزا مف المجاف الطبية العامة المختصة 
 .لنسب العجز المقررة

 .المتابعة كالتقييـ ألعماؿ المجاف الطبية لتقدير العجز- 3
 (11)مادة 

 :قرارات المجاف الطبية
    تككف قرارات المجاف الطبية ممزمة لذكي الشأف كلجيات عمميـ كلصندكؽ 

 :الضماف االجتماعي كفركعو مف تاريخ صدكرىا عمى النحك التالي
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إذا كانت صادرة مف المجنة الطبية العميا أك المجنة الطبية العامة بنفي العجز أك  (أ
 .بإثبات حصكلو كتقدير درجتو

إذا كانت صادرة مف المجنة الطبية االبتدائية لتقدير العجز بالمكاتب بشأف عجز  (ب
جزئي كلـ يقدـ بشأنيا تظمـ أك اعتراض أماـ المجنة الطبية العامة كذلؾ مراعاة حكـ 

 :الفقرة التالية
مف جانب ذكي الشأف كأماـ لجاف المنازعات الضمانية في _ ال تجكز المنازعة  (ج

مف ىذه المادة إال بسبب مخالفة  (أ ك ب)قرارات المجاف الطبية المذككرة بالفقرتيف 
ىذه القرارات لمقكاعد كاإلجراءات القانكنية المنصكص عمييا في ىذه الالئحة،أك 

مجاكزتيا لمحدكد المقررة في الجداكؿ المرفقة عمي نحك مخالفة ألحكاـ ىذه الالئحة، 
مف  (44)كتعرض المنازعة في ىذه الحالة عمي المجنة المشكمة بمقتضى المادة 

قانكف الضماف االجتماعي، فإذا قبمت ىذه المجنة المنازعة أعادت المكضكع إلى 
المجنة الطبية المختصة لتتكلى إثبات العجز أك تقدير درجتو في ضكء ما قررتو لجنة 

 .المنازعات

كفي جميع األحكاؿ يجب أف يككف الطعف في قرارات المجاف الطبية العامة أك العميا 
أماـ لجاف المنازعات الضمانية خالؿ مدة ال تتجاكز ستيف يكما مف تاريخ استالـ 

 .القرار

 الباب الثاني

 ضكابط تقدير العجز
 (12)مادة 

 :العجز الدائـ ك العجز المؤقت
يككف العجز دائمًا إذا كاف المرض مستمرًا أك مزمنًا ألكثر مف سنة ميالدية - 1

 . كتعذر شفاؤه
كيككف العجز مؤقتًا إذا كاف المرض أك اإلصابة قاباًل لمشفاء كيمكف لممريض أك - 2

 .المصاب مزاكلة عممو بعد شفائو
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 (13)مادة 

 :العجز الكمي
يككف العجز كميا إذا كاف يعكؽ صاحبو بصفة دائمة ككمية عف أداء أي عمل - 1

 .بمقابل
كل عجز دائـ ينقص قدرة صاحبو عمي أداء العمل _ كذلؾ _ يعتبر عجزًا كميا - 2

 .ستيف بالمائة أك أكثر% 60بنسبة 

يعتبر مف حاالت العجز الكمي المرض المزمف أك المستديـ الذي يستمر لمدة - 3
 .سنة أك أكثر

ال يجكز إثبات العجز الكمي لممضمكف المشترؾ بسبب إصابة العمل أك لغير - 4
( 27)إصابة العمل إال بعد استنفاذه اإلجازات المرضية المنصكص عمييا في المادة 

 .مف ىذه الالئحة

العاجزكف صحياً  الذيف يستحقكف المعاش األساسي تراعي بشأنيـ الالئحة - 5
 .التنفيذية لقانكف المعاش األساسي

 (14)مادة 
 :العجز الجزئي بسبب إصابة العمل أك مرض المهنة

       يككف العجز جزئيا إذا ترتب عميو فقد المقدرة عمى العمل كالكسب بنسبة عجز 
 .ستيف بالمائة كذلؾ بمراعاة أحكاـ الئحة المعاش األساسي% 60اقل مف 

 (15)مادة 

 :قكاعد تحديد درجة العجز

    تتحدد نسبة العجز في جميع األحكاؿ بدرجة فقد القدرة عمي العمل كالكسب، 
 : كلتحديد درجة فقد القدرة عمى العمل كالكسب يجب مراعاة العكامل اآلتية

تحديد العضك أك الجزء المصاب أك المريض مف الجسد كمدو ما لحقو مف فقد - 1
أك إصابة أك ضعف أك عجز بسبب الحادث أك المرض أك اإلصابة، كما إذا كانت 
بو حالة مرضية سابقة كتقدير أثر العجز الجسماني عمى قدرة الشخص عمى العمل 
 .كبالتالي عمى المرتب أك الدخل أك األجر الذي كاف يمكف أف يتقاضاه لك كاف سميما
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نكع العمل أك الخدمة أك المينة أك الحرفة التي يقـك بيا الشخص لكسب عيشو - 2
قبل إصابتو أك مرضو، كمدو أىمية العضك أك الجزء المصاب أك المفقكد أك 

المريض لطبيعة عمل ىذه المينة أك الحرفة أك العمل أك الخدمة،كمدو تأثير العجز 
 .عمي كفاءة ىذا العضك أك الجزء مف الجسـ

رغـ اإلصابة أك _ مدي إمكانية قياـ الشخص بأي عمل أخر يكسب منو عيشو - 3
المرض أك الفقد عمى أف يككف عمال يتناسب مع سنة كحالتو الصحية كجنسو 

 .كمؤىالتو كخبراتو

 (16)مادة 

 :النسبة المئكية
          مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة تقدر المجاف الطبية العجز بنسبة مئكية، كال 

يعتد بأية نسبة مئكية لتقدير العجز تعطي في التقارير الطبية أك أي تقرير طبي 
يكصي أك يقرر بعدـ المياقة الصحية ألي مضمكف، كتراعي المجنة في شأف تقدير 

 .العجز القكاعد كاإلجراءات الكارد بيانيا في ىذه الالئحة
 (17)مادة 

 :الجداكؿ المرفقة
     إذا كانت حالة العجز مف الحاالت الكارد بيانيا في الجداكؿ المرفقة ليذه 
الالئحة فعمى المجنة أف تحدد درجة العجز بنسبة مئكية عمى النحك المبيف بيذه 

فإذا كاف بالجدكؿ حداف أدنى ك أعمى ، الجداكؿ كالقكاعد العامة المرفقة بيا ، فإذا 
فتحدد درجة العجز بنسبة مئكية ال تقل عف الحد األدنى المبيف بيا كال تزيد عمى 

 . مف ىذه الالئحة (22)كذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بحكـ المادة ، الحد األعمى 
 (18)مادة 

 :االختيار بيف الحديف األدنى كاألعمى لدرجة العجز
     الختيار درجة العجز المناسبة فيما بيف الحديف األدنى كاألعمى المذككريف 

بالمادة السابقة تراعى المجنة مدو جسامة اإلصابة أك المرض كاآلثار الناتجة عنو 
كحالة المضمكف كسنو كجنسو كنكع كطبيعة المينة أك الحرفة أك العمل أك الخدمة 

التي كاف يكسب عيشة منيا كمدو عالقتيا بالجزء أك العضك المصاب أك المفقكد أك 
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المريض مف الجسد كمدو االعتماد في أداء العمل أك الخدمة عمى ىذا الجزء أك 
 .العضك كمدو إمكانية تكفير عمل أخر مناسب لو

كال تحسب درجة العجز الناشئة عف إعاقة خمقية أك مكتسبة أك أي مرض أخر إذا 
كاف المضمكف المشترؾ قد دخل بيا إلى العمل ما لـ تنشأ أمراض أك مضاعفات 

 .أخرو زادت مف درجة العجز إلى الحد الذي ال يمكف معو مزاكلة  أي مينة
 (19)مادة 

 :حاالت الفقد العضكي أك كجكد مضاعفات
في حالة الفقد العضكي يجب قبل تقدير درجة العجز مراعاة أف تككف - 1    

الجراحة قد التأمت التئامًا كامال أك أف الحالة قد استقرت، أك بعد سنة مف تاريخ الفقد 
إذا لـ تنتو  معالجتو ، كما يجب التحقق مما إذا كانت قد تخمفت عف الجراحة 

 .مضاعفات أك معكقات أثرت عمى نسبة العجز تبعا لذلؾ
في حالة كجكد مضاعفات لحالة البتر يجب كصف الحالة المسببة لمعجز - 2

كالمضاعفات في قرار المجنة كما تحدد درجات اإلعاقة في كل حركة عمى تمؾ 
 .المفاصل بالنسبة إلى القكاعد الطبيعية

كفي حالة كجكد مضاعفات حسية يجب تحديد مكانيا كنكعيا كمدو زيادة أك نقص 
 .المضاعفات الحسية بسبيا

 (20)مادة 

 :المصاب األعسر
    إذا كاف المصاب أعسرا فتقدر درجة عجزه الناشئة عف إصابات الطرؼ العمكي 

 .األيسر بذات النسب المقررة ليذا العجز في الطرؼ األيمف
 (21)مادة 

 :عجز أحد األعضاء
   إذا عجز عضك مف أعضاء الجسـ المبينة بالجداكؿ المرفقة عجزًا كميا مستديمًا 

عف أداء كظيفة، أك أصيب عدة إصابات جزئية تفقده كظيفتو،اعتبر ذلؾ العضك في 
 .مف ىذه الالئحة (18)حكـ المفقكد، مع مراعاة أحكاـ المادة 
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 (22)مادة 

 :عجز له تأثير خاص
    إذا تبيف لمجنة الطبية االبتدائية أف العجز الناتج عف اإلصابة  أك المرض اثر 
تأثيرا خاصًا استثنائيًا عمى قدرة المصاب أك المريض عف الكسب بسبب نكع العمل 
أك الخدمة أك المينة  أك الحرفة التي يؤدييا ىذا المصاب أك المريض بسبب عامل 

مف ىذه الالئحة، فيجكز لمجنة أف  (15)آخر أك أكثر مف العناصر المذككرة بالمادة 
تقدر العجز بدرجة تزيد عمى الحد األعمى المحدد بالجداكؿ المرفقة عمى أف تحيل 
الممف كاماًل لمجنة الطبية العامة التخاذ القرار النيائي، كعمى أف تبيف في قرارىا 

 .بالتفصيل كاإليضاح األسباب كالعكامل التي أقامت عمييا قرارىا
 (23)مادة 

 :حالة تعدد اإلصابات
إذا تعددت اإلصابات فتحسب نسبة العجز بدرجة فقد المقدرة عمى العمل كاإلنتاج 

 .بسبب تمؾ اإلصابات المتعددة
 (24)مادة 

 :حاالت العجز غير المذككرة بالجداكؿ
   إذا لـ تكف حالة العجز مف الحاالت الكاردة بالجداكؿ المرفقة فتقدر المجنة نسبة 
العجز بحسب ما أصاب المشترؾ مف فقد أك نقص في القدرة عمى العمل كالكسب 

 .مف ىذه الالئحة (15)كذلؾ بمراعاة العناصر المشار إلييا في المادة 
 (25)مادة 

 :الحاجة لخدمة شخص آخر
عند تقديرىا لمعجز الكمي أف العاجز يحتاج بصفة _ إذا تبيف لمجنة الطبية المختصة 

مستمرة إلى خدمة شخص آخر لو لفقد قدرتو عمى خدمة نفسو نتيجة لمعجز الكمي 
 :في الحاالت التالية

 .الشمل الرباعي كمف في حكميـ ممف ال يستطيعكف الحركة (أ
 .فقد اإلبصار كذلؾ بعد التحاؽ المضمكف بعممو (ب
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فعمى المجنة أف تقدر الخدمة المذككرة كنكعيا كمدو الحاجة  إلييا كنسبة الزيادة التي 
مف   (20)تقترحيا في المعاش بما يتناسب مع ىذه الخدمة، كذلؾ عماًل بحكـ المادة 
 . قانكف الضماف االجتماعي كما كرد بالئحة معاشات الضماف االجتماعي

 (26)مادة 

 :اإلبالغ بانتهاء العالج
تراعي بشأف إبالغ جية العمل أك الخدمة بإصابة العمل أك بمرض - 1

بالغ فرع صندكؽ الضماف االجتماعي المختص  األحكاـ المقررة _ المينة كا 
 ةكما تتبع أحكاـ الالئح، بيذا الشأف  في الئحة معاشات الضماف االجتماعي

 .المذككرة بشأف إسعاؼ المصاب كنقمو كعالجو
عمي المصاب أك المريض أف يبمغ جية العمل أك الخدمة بانتياء عالجو - 2

مع كصف حالتو كبياف بدايتيا كتطكرىا ككسائل معالجتيا كاإلجازات المرضية 
 .التي منحت لو كحالتو عند انتياء العالج

يجب إرفاؽ الكشف الطبي االبتدائي كالدكري مع ممف المريض أك - 3
 .المصاب عند عرضو عمى المجنة الطبية

يجب في حاالت إصابة العمل أف يتـ عرض المصاب عمى المجنة - 4
الطبية في خالؿ سنة مف تاريخ اإلصابة كفي حالة زيادة المدة عمى سنة 

 .يجكز النظر فييا كفقًا لمضكابب التي تحددىا لجنة إدارة الصندكؽ 
 (27)مادة 

 :اإلجازات المرضية
تعتمد المجنة الطبية االبتدائية اإلجازات المرضية ألي مضمكف كذلؾ إذا زادت - 1

 . عمى شير متصل أك ثالثة أشير منفصمة خالؿ العاـ
يجكز لمجنة الطبية االبتدائية تمديد اإلجازات المرضية ألي مضمكف بحد أ - 2

قصي قدره ستة أشير، يحاؿ بعدىا المضمكف لمجنة الطبية العامة اإلبداء الرأي 
 .النيائي

يجكز لمجنة الطبية العامة تمديد اإلجازة المرضية حتى تكتمل سنة ميالد كاممة، - 3
 .كتقرر بعدىا مدو قدرة المضمكف عمي العمل مف عدمو
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ال يجكز بأي حاؿ مف األحكاؿ اعتماد اإلجازات المرضية التي مضت عمييا - 4
 كاممة مف انتيائيا إال إذا ثبت لدو المجنة الطبية العامة كجكد عذر ةسنة ميالدي

 .قاىر حاؿ دكف إبالغيا
 (28)مادة 

 :طمب تقدير العجز
عند انتياء عالج المصاب أك المريض كاستقرار حالتو، ككذلؾ في حالة عجزه - 1

عف العكدة إلى العمل أك الخدمة،تحيمو  جية العمل أك الخدمة إلى المجنة الطبية 
المختصة طالبة إثبات العجز كتقدير درجتو إف كجد كيحرر ىذا الطمب عمي النمكذج 

 .المعد لذلؾ
تتبع المجاف الطبية سكاء كانت لجانا طبية فرعية أك لجاف طبية عامة أك لجنة - 2

 كاإلجراءات المقررة في المكاد التالية لمتثبت مف كجكد العجز دطبية عميا القكاع
 .كتقدير درجتو

 (29)مادة 

 :مستندات ممف المريض أك المصاب عند عرضه عمى المجنة الطبية
 : عمى مقرر المجنة الطبية أف يعد ممفا لممريض شاماًل لممستندات اآلتية

 :البيانات الشخصية المتعمقة بالمصاب أك المريض كىي- 1
االسـ  السف الجنس محل اإلقامة رقـ التسجيل الضماني رقـ البطاقة الشخصية 
الحالة االجتماعية طبيعة العمل أك الخدمة الحالة الصحية العامة ، كذلؾ عمى 

 .النمكذج المعد لذلؾ
 .رسالة جية العمل- 2
رسالة مف قسـ التسجيل كالتفتيش تفيد بالتسجيل كالسداد خاصة بالنسبة لمعامميف - 3

 .لحساب أنفسيـ
 .نمكذج العرض عمي المجنة الطبية- 4
 .صكرة مف كتيب العائمة- 5
 .صكرة مف الكشف الطبي االبتدائي كالدكري ك الممف الصحي إف كجد- 6
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في حالة إصابة العمل نمكذج تبميغ عف إصابة العمل محضر الشرطة إف كجد ، - 7
 .كتقرير طبي نيائي لإلصابة إف كجد

 .التقارير الطبية الدالة عمى الحالة- 8
 .عدد ثالثة صكر شمسية لممصاب أك المريض- 9

 (30)مادة 

 :تحديد ميعاد العرض عمى المجنة
     يسمـ المقرر تقريره مع ممف المريض أك المصاب إلى أميف سر المجنة 

 .المختصة الذي يحدد لممصاب أك المريض مكعدا لمعرض عمى المجنة
 (31)مادة 

 :مقر عمل المجنة
تمارس كل لجنة مف لجاف تقدير العجز عمميا في مقر خاص بيا في مكتب أك فرع 

 .الصندكؽ أك إدارة الصندكؽ 
 (32)مادة 

 :اجتماعات المجنة
 .تجتمع كل لجنة مف المجاف الطبية بحضكر رئيسيا كأغمبية أعضائيا- 1
في حالة تخمف رئيس المجنة عف حضكر االجتماع يحل محمو في رئاسة المجنة - 2

أقدـ أعضائيا، فإذا اضطر أحد األعضاء لمتخمف لعذر مقبكؿ فعميو أف يبمغ رئيس 
 .المجنة بسبب غيابو قبل االجتماع بكقت كاؼ
 (33)مادة 

 :حضكر المريض أك المصاب
عمي النمكذج  (المصاب أك المريض)عمي أميف سر المجنة أف يخطر الشخص - 1

المعد لذلؾ بالمكعد المحدد لمنظر في حالتو، كالكقت كالمكاف الذيف تدعكه المجنة 
 .لمحضكر فييما لمفحص، كالمستندات كالكثائق المطمكب تقديميا

إذا ثبت بتقرير العالج كتقرير الطبيب المقرر أف المصاب أك المريض المقرر -  2
عرضو عمى المجنة يتعذر عميو الحضكر إلى مقرىا لمفحص فتقرر المجنة االنتقاؿ 
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إليو في محل إقامتو أك في مكاف عالجو، كما يجكز ليا ىذه الحالة أف تكمف أحد 
 .أعضائيا بذلؾ

 (34)مادة 

 :قرار المجنة
تتبع المجنة الضكابب كاإلجراءات المقررة في ىذه الالئحة بشأف التثبت مف - 1

حصكؿ العجز ك ككصفة  كبياف سببو كتاريخو كتقدير درجة ذلؾ العجز كتضع ليذا 
 .الغرض سجاًل خاصًا بذلؾ

 (35)مادة 

 :سرية أعماؿ المجنة

 سرية فال يجكز أف يحضر الفحص الطبي أك المداكلة اأعماؿ المجنة كمداكالتو- 1
 .غير رئيس كأعضاء المجنة كمف تستعيف بيـ مف أطباء أخصائييف أك فنييف

ال يجكز تقديـ أية بيانات أك معمكمات أك تسميـ كثائق تخص أعماؿ المجنة إال - 2
 .بإذف كتابي مف مدير الفرع كبمراعاة التعميمات المقررة بالخصكص

 (36)                                   مادة 

 :أمراض المهنة
تسري أحكاـ ىذه الالئحة  بشأف حاالت العجز الناشئة عف أي مرض مف - 1

أمراض المينة المبينة بالالئحة كالجدكؿ المرفق بيا بما في ذلؾ حاالت التسمـ الكارد 
 .بيانيا في الجدكؿ المذككر

عمي أف يضـ ممف تقدير العجز اإلبالغ مف جانب جية العالج عف إصابة المشترؾ 
 .بأعراض مرض المينة

 (37)مادة 

 :اإلبالغ عف مرض المهنة
يحرر اإلبالغ عف مرض المينة عمى النمكذج المعد لذلؾ مشتماًل عمي البيانات 

 :اآلتية
 .تاريخ التحاؽ المشترؾ بالعمل أك الخدمة،كحالتو الصحية عند التحاقو بيا (أ
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الكشف الطبي االبتدائي كالكشف الطبي الدكري كتاريخ إجراء أخر كشف  (ب
طبي دكري لممشترؾ كنتيجة ىذا الكشف مع بياف األبحاث الطبية التي 

 .أجريت لو
طبيعة عمل المشترؾ في جية العمل أك الخدمة مع بياف عف األعماؿ  (ج

 .التي يكمف بيا كالمكاد كاألجيزة كاآلالت لتي يستخدميا كمحيب العمل
 .المدة التي قضاىا في عممو الحالي كاإلعماؿ السابقة التي كاف يزاكليا (د

 (38)مادة 

 :كاجب المجنة بشأف أمراض المهنة
    عمى المجنة الطبية المختصة أف تتحقق مما إذا كاف المرض أحد أمراض المينة 
كاف المشترؾ قد عمل في الصناعة أك العمل لمدة التعرض التي تراىا المجنة كافية 

الميني كاف األعراض األكلى لو قد ظيرت أثناء  (أك التسمـ)إلحداث ذلؾ المرض 
عممو أك ظيرت في خالؿ فترة مف انتياء عممو فييا ال تتجاكز ىذه المدة، كتختص 

 .المجنة الطبية بتقدير ىذه المدة
 (39)مادة 

 :قرار المجنة
يككف قرار المجنة الطبية مسببًا  تسبيبا  كافيا سكاء كاف القرار صادرًا بشأف إثبات  (أ

كجكد العجز أك عدـ كجكده أك بشأف تقدير العجز، أك كاف صادرًا في حالة إعادة 
 .الفحص كسكاء كاف سبب العجز إصابة عمل أك مرض مينة أك مرضًا عادياً 

يحتكو القرار عمى البيانات المتعمقة بكصف الحالة كتشخيصيا كأسس إثبات  (ب
كنسبتو، كتاريخ حصكؿ العجز كسائر البيانات  (إف كجد)حالة العجز كعناصر تقديره 

 .األخرو بمراعاة الئحة معاشات الضماف االجتماعي
 (40)مادة 

 :اإلخطار بالقرار
   يحرر قرار المجنة الطبية ، شاماًل أسبابو، عمى النمكذج المعد لذلؾ مف خمسة 

نسخ ، كيقـك أميف سر المجنة،خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ صدكره باإلخطار ذلؾ عمي 
 :النحك األتي
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 . األصل إلى رئيس قسـ المنافع النقدية كرئيس قسـ المعاش األساسي بالفرع (أ
 .صكرة إلي رئيس كحدة الرعاية الصحية الضمانية  (ب
 .صكرة إلي جية عمل المشترؾ  (ج
 .صكرة  إلي المشترؾ  (د
 .صكرة تحفظ بممف الحالة (ق

 (41)مادة 

 :التظمـ مف جانب صاحب الشأف
لصاحب الشأف أف يتظمـ مف قرار لجنة تقدير العجز االبتدائية خالؿ ثالثيف يكما  (أ

 . مف تاريخ إبالغو بقرار المجنة
يككف التظمـ كتابة عمى أف تبيف بو أسبابو كيسمـ إلى أميف سر المجنة التي  (ب

 .أصدرت القرار مقابل إيصاؿ يفيد ذلؾ
( خالؿ أسبكعيف عمى األكثر مف تاريخ تقديـ التظمـ)يتكلى أميف سر المجنة  (ج

 إحالتو مع الممف الطبي إلي المجنة الطبية العامة المختصة 
 (42)مادة 

 :االعتراض مف جانب فركع الصندكؽ 
يجكز لفركع الصندكؽ االعتراض عمي قرار المجنة الطبية االبتدائية ك العامة في  (أ

 . حاالت عدـ المياقة الصحية، أك عند التأكد مف كجكد تجاكز في تنفيذ الالئحة
 .يقدـ االعتراض خالؿ ثالثيف يكمًا مف تاريخ إبالغ القرار إلي القسـ المختص (ب
 .مف ىذه الالئحة (41)ك  (11)تتبع بشأف االعتراض أحكاـ المادتيف  (ج

 (43)مادة 
 :إعادة الفحص الطبي الدكري 

   عمى كل مشترؾ استحق معاش عجز كمي أك معاش عجز جزئي أك معاشًا 
سكاء كاف ذلؾ بسبب إصابة عمل أك مرض مينة أك لغير ذلؾ مف أسباب _ أساسيًا 
أف يتقدـ بعد تسكية المعاش لو إلى المجنة الطبية العامة المختصة إلعادة _ العجز 

الفحص بصفة دكرية كل سنة كلمدة خمس سنكات ما لـ يبمغ سف الشيخكخة، ك ذلؾ 
لمتحقق مف استمرار العجز كمما إذا كاف قد طرأ تحسف  عمى حالتو بسبب إعادة 
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التأىيل أك لغير ذلؾ مف األسباب، أك إصابتو بانتكاسات أك مضاعفات صحية، كفي 
حالة تخمف صاحب المعاش عف الحضكر أماـ المجنة في المكعد المحدد لمفحص 

لمدة ثالث أشير يكقف معاشو مؤقتا ك إذا لـ يحضر خالؿ ثالث أشير أخري يكقف 
المعاش نيائيا، عمى أنو إذا تقدـ بعذر مقبكؿ إلى المجنة الطبية العامة فيجكز 

 .مف ىذه الالئحة (44)عرضو، عمي أال يخل ذلؾ بحكـ المادة 
 (44)مادة 

 :إعادة الفحص في حاالت خاصة
يجكز لمجنة الطبية المختصة أف تحدد لمعاجز صحيا مكعدًا إلعادة الفحص لمدة  (أ

 .اقل مف سنة إذا رأت ما يستكجب ذلؾ
يجكز لمجنة الطبية العامة أف تقرر عدـ إعادة الفحص الطبي الدكري بالنسبة  (ب

 .لحاالت تحدد معينة بقرار مف لجنة إدارة الصندكؽ 
 (45)مادة 

 :إعادة الفحص بناء عمى طمب المشترؾ
يجكز لممصاب أك المريض أف يطمب إعادة الفحص في حاالت حصكؿ انتكاسات  (أ

أك مضاعفات أك إصابة عمل جديدة أثرت عمى حالتو السابقة، كيقدـ تقارير طبية 
 .حديثة تفيد حدكث االنتكاسة أك المضاعفات الصحية

يجكز لصاحب معاش العجز الكمي في حالة حصكؿ تحسف بحالتو الصحية أف  (ب
يتقدـ بطمب إلى المجنة الطبية العامة لمنظر في إعادة تقدير عجزه ك تحديد إمكانية 

كفى حالة ثبكت قدرتو عمى العمل تمتـز جية ، ، قدرتو عمى العكدة لمعمل مف عدمو 
 .العمل بإعادتو إلى عممو

ال يجكز عرض أي مشترؾ سبق عرضو عمى المجاف الطبية لتقدير العجز كلـ  (ج
يتحصل عمي عجز جزئي أك كمي إال بعد انقضاء سنة ميالدية مف تاريخ عرضو 

 .مف ىذه المادة  (1)السابق مع مراعاة  الفقرة 
 
 
 



352 
 

 (46)مادة 

 :إجراءات إعادة الفحص ك نتيجته
تسري في حالة إعادة الفحص ضكابب إجراءات تقدير العجز الئحة المعاش  (أ

األساسي كألحكاـ المبينة بيذه الالئحة كبالجداكؿ المرفقة ليا عمى أنو إذا تبيف مف 
إعادة الفحص أف الحالة قد تحسنت أك تضاعفت فيعاد النظر في نسبة العجز مف 

خالؿ المجنة الطبية العامة كفقا لحالتو الصحية كبمراعاة أحكاـ ىذه الالئحة كالجداكؿ 
 .المرفقة ليا
تتبع بشأف إعادة الفحص أحكاـ الئحة معاشات الضماف االجتماعي فإذا  (ب

أسفرت إعادة الفحص عف تعديل نسبة العجز بالزيادة أك بالنقص فيجرو 
تعديل المعاش أك المنفعة النقدية األخرو المستحقة كفقًا لمقكاعد التي تنص 

 عمييا الئحة معاشات الضماف االجتماعي

إذا أسفر إعادة الفحص عف تحسف عمى صحة المريض أك المصاب  (ج
كعدـ استحقاقو لمعاش العجز الكمي فيكقف معاشو مف أكؿ الشير التالي 

 . مف ىذه الالئحة (47)كيعاد إلي جية عممو كفقًا لممادة 
 (47)مادة 

 :المياقة لمعمل
   في جميع الحاالت التي يثبت فييا بقرار مف المجاف الطبية العامة أك العميا أف 

صاحب معاش العجز الكمي أصبح الئقًا لمعمل، فعمي جية العمل التي كاف يتبعيا 
المضمكف المشترؾ أف تمتـز بإعادتو لمعمل حسب قرار المجنة الطبية المختصة، عمى 

انو في حالة عدـ كجكد جية العمل المختصة فتتكلى الييئة العامة لمقكو العاممة 
 .تدبير عمل مناسب لو

 (48)مادة 

 :إشراؼ المجنة اإلدارية لصندكؽ الضماف االجتماعي
تتكلى لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي اإلشراؼ عمى أعماؿ كافة المجاف  (أ

الطبية لتقدير العجز،كليا إصدار تعميمات العمل كالتكجييات الالزمة لضماف 
 .التنسيق بيف المجاف كحسف تنفيذ أحكاـ ىذه الالئحة
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عمى المجنة الطبية العميا  في سبيل تحقيق ما تقدـ أف تتكلى متابعة  ك مراقبة  (ب
أعماؿ المجاف الطبية العامة كتقييميا لمتأكد مف حسف سير العمل كااللتزاـ بالمكائح 

 .كالنظـ المعمكؿ بيا
دارة المعاش األساسي  (ج _ عمى كل لجنة طبية عامة مكافاة إدارة المنافع النقدية كا 

بتقارير عف أعماليا شاممة اإلحصائيات المتعمقة بالحاالت _عف طريق إدارة الفرع 
 .التي عرضت عمييا كقراراتيا بشأنيا

يجكز بقرار مف لجنة إدارة صندكؽ الضماف االجتماعي بناء عمي نتائج الدراسات  (د
التعديل في نسب العجز المبينة بالجداكؿ المرفقة أك اإلضافة إلييا حسب ما _ الفنية 

 .تقتضيو المصمحة العامة
 (49)مادة 

 :بدؿ الحضكر
( 20)يستحق رؤساء كأعضاء المجنة الطبية بدؿ الحضكر كتككف قيمة ىذا البدؿ  (أ

( 200)عشريف دينار كذلؾ عف كل اجتماع مف اجتماعات المجنة كبحد أقصي قدره 
 .مائتاف دينار في الشير

( 10)يستحق أمناء سر المجاف الطبية بدؿ الحضكر كتككف قيمة ىذا البدؿ  (ب
( 100)عشرة دينارات كذلؾ عف كل اجتماع مف اجتماعات المجنة كبحد أقصى قدره 

 .مائة دينار في الشير
تصرؼ المكافآت المذككرة لكل لجنة مف لجاف تقدير العجز الفرعية كالعامة  (ج

 .كالعميا مف الميزانية الضمانية لصندكؽ الضماف االجتماعي كالفركع
 (50)مادة 

 :إعادة الفحص في الخارج
  يجكز أف تتكلي لجنة طبية تشكل ليذا الغرض بقرار مف لجنة إدارة صندكؽ 

الضماف االجتماعي الفحص الطبي لممضمكنيف أصحاب المعاشات المقيميف خارج 
الجماىيرية العظمى في الجيات التي يقيمكف بيا كذلؾ بمراعاة االتفاقيات الضمانية 

الثنائية المعقكدة بالخصكص كالتنسيق ك التعاكف مع مكاتب األخكة كالمكاتب الشعبية 
 .بالخارج
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   جداكؿ تحديد نسب العجز المرفقة بالئحة تقدير
 العجز الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة

  ميالدية1425لسنة  (94)رقـ 
 :أكاًل األطراؼ العمكية

  % 90 إلي     80 مف   .  بتر الذراعيف أك إصابتيما بعجز دائـ-1
                                أيمف            أيسر    

  %  55-45 %       65-55.         بتر الذراع مف الكتف- 2
  %  45-35 %       55 -45.      بتر الذراع بيف الكتف كالمرفق- 3
  %45-35 %        50-40.       بتر الساعد مف المرفق- 4
  % 40-30 %        45-35.      بتر الساعد بيف المرفق كالرسغ- 5
  %80 إلي      %    50   مف فقد اليديف أك عجز تاـ بيما- 6
  %40-25 %           45-30.         فقد اليد أك فقد منفعتيا- 7
  .   فقد كافة األصابع لكمتا الػيديف باستثناء اإلبيػاـ لميديف- 8

  % 60 إلي %      40مف 
 فقد كافة األصابع باستثناء - 9

  % 25-15 %          30-25.                            اإلبياـ ليد كاحدة
 فقد اإلبياـ كتيبس في األصابع - 10

  %  30-25 %          25-30.                                    األخرو 
  %   25 -15 %            30-20.  فقد اإلبياـ كالسبابة أك عجزىما  التاـ- 11
  %15- 10 %          20-15.             تعدد الخمع بالكتف-12
  %30-20 %              30-25.             تيبس كامل بالكتف- 13
  % 20- 10 %           25- 10.            تيبس جزئي بالكتف- 14
  %25-15 %              35-20.             تيبس كامل بالمرفق-15
 
 
 



355 
 

 أيمف                   أيسر
  %17- 7 %               20-10.            تيبس جزئي بالمرفق- 16
  %17- 7 %                20- 10.           تيبس كامل بالرسغ- 17
  %8-3 %               10- 5.             تيبس جزئي بالرسغ- 18
 كسر غير ممتئـ أك ممتئـ في كضع صعب- 19

  %   25-15 %              30-20.     في الساعد مع إعاقة في الحركة 

 كسر غير ممتئـ بالعضد أك- 20
  %  20-10 %             25-15.                    ممتئـ في كضع معيب

  %10 إلي %    5   مف .   كسر غير ممتئـ في النتكء المرفقي- 21
  %25- 10 %           30-15.            ضمكر عضالت العضد- 22
  %25-10 %            30-15.            ضمكر عضالت الساعد- 23
  %10-3 %              20-5.               ضمكر عضالت اليد- 24
  %50-40 %             60-50.    ضمكر عضالت الطرؼ العمكي - 25
  %50-40 %             60-50.                    شمل تاـ بالذراع- 26
  %30- 15 %             40-20.               شمل غير تاـ بالذراع- 27
  %35  إلي %    15 مف.                 شمل العصب الكعبري - 28
  %   20  إلي %  10 مف .                  شمل العصب الزنػدي- 29
  %20  إلي %  10مف.                  شمل العصب المتكسب- 30
  %45  إلي %  25مف  .          شمل العصب الكعبري كالزندي- 31
 شمل العصب الكعبري كالزائدي - 32

  %50- 40 %           60- 50كالمتكسب                                  
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 :اإلبهاـ (أ)/ األصابع 

       أيمف                       أيسر      
  %      22-12 %                25-15.      فقد تاـ لإلبياـ- 1
 %10 - 5 %                10-7.  فقد السالمية األكلى لإلبياـ- 2
  %7   إلي %   3   مف.        تيبس جزئي أك تاـ لإلبياـ- 3
 قطع الكتر الباسب لمسالمية األخيرة - 4
  %3إلي %     0مف.  (السالمية األخيرة في حالة ثني كامل)
 قطع األكتار الباسطة لألصبع- 5
  %7   إلي %    3مف.     (اإلصبع بالكامل في حالة ثني كامل)
 قطع الكتر القابض لمسالمة األخيرة - 6
  %3   إلي   %    0 مف.   (السالمية األخيرة في حالة بسب كامل)
 قطع األكتار القابضة لألصبع - 7
  % 7  إلي%    3 مف.     (اإلصبع بالكامل في حالة بسب كامل)
                                      :السبابة-(ب

                                                 أيمف                    أيسر 
  % 12-7 %            15-10.                        فقد السبابة بأكمميا- 1
 3- صفر %          3- صفر.                   فقد السالمة األكلى لمسبابة-2

   % 
  %8-4 %            10-7.                         فقد السالميتيف لمسبابة-3
  %8-2 %          10-5.                     تيبس جزئي أك تاـ لمسبابة- 4
 قطع الكتر الباسب لمسالمية األخيرة - 5
  %  2إليصفر  مف .             (السالمية األخيرة في حالة ثني كامل)
 قطع األكتار الباسب لمسالميتيف األخيرتيف - 6
  %  4   إلي  3 مف          (السالميتيف األخيرتيف في حالة ثني كامل)
  % 7-4 %          10-7.                   قطع األكتار الباسطة لإلصبع-7
 قطع الكتر القابض لمسالمية األخيرة - 8
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  %2  إلي صفرمف.             (السالمية األخيرة في حالة بسب كامل)
 قطع األكتار القابضة لمسالميتيف األخيرتيف - 9
  %4   إلي   3 مف.          (السالميتيف األخيرتيف في حالة بسب كامل)

 قطع األكتار القابضة لإلصبع - 10
  %5-3 %          7-4.               (اإلصبع بالكامل في حالة بسب كامل)
 : الكسطى(ج

                                             أيمف                 أيسر
 8-4 %           10-5.                   فقد تاـ لمكسطى- 1
% 
  %5-2 %     6-3.                           فقد سالميتيف لمكسطي- 2
  %3 إلي   صفر   مف.                        فقد سالمية كاحدة لمكسطى- 3
  %5-2 %       6-3.                      تيبس جزئي أك تاـ لمكسطى- 4
 قطع الكتر الباسب لمسالمية األخيرة- 5
  %1 إلي   صفر    مف                  (السالمية األخيرة في حالة ثني كامل)
  % 3.                 قطع األكتار الباسطة لمسالميتيف األخيرتيف-6
 قطع األكتار الباسطة لإلصبع - 7
  %5.                         (اإلصبع بالكامل في حالة ثني كامل)
 قطع الكتر القابض لمسالمية األخيرة- 8
  %1 إلي صفر    مف.               (السالمية األخيرة في حالة بسب كامل)
 قطع األكتار القابضة لمسالميتيف األخيرتيف- 9
  %4.                       (السالميتيف األخيرتيف في حالة بسب كامل)

 قطع األكتار القابضة لإلصبع - 10
  %5.                            (اإلصبع بالكامل في حالة بسب كامل)
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 :البنصر(د
  %8    إلي     4مف   .                                      فقد تاـ لمبنصر-1
  %4   إلي      2مف   .                                فقد سالميتيف لمبنصر-2
  %2مف   صفر إلي    .                            فقد سالمية كاحدة لمبنصر-3
  %  7   إلي     3مف   .                           تيبس جزئي أك تاـ لمبنصر-4
 قطع الكتر الباسب لمسالمية األخيرة -5
 %صفر .                     (السالمية األخيرة في حالة ثني كامل)
 قطع األكتار الباسطة لمسالميتيف األخيرتيف -6
  % 2.                 (السالميتيف األخيرتيف في حالة ثني كامل)
 قطع األكتار الباسطة لإلصبع - 7
  %     4.                       (اإلصبع بالكامل في حالة ثني كامل)
 قطع الكتر القابض لمسالمية األخيرة - 8
 %صفر .                     (السالمية األخيرة في حالة بسب كامل)
 قطع األكتار القابضة لمسالميتيف األخيرتيف- 9
  %  2.                  (السالميتيف األخيرتيف في حالة بسب كامل)

 قطع األكتار القابضة لإلصبع - 10
  %4.                       (اإلصبع بالكامل في حالة بسب كامل)
 : الخنصر(ق
  %5   إلي  3مف  .                                    فقد تاـ لمخنصر- 1
  %4  إلي 2مف  .                                فقد سالميتيف لمخنصر - 2
  %2   إلي 0مف .                              فقد سالمية كاحدة لمخنصر- 3
  %4   إلي  2مف  .                            تيبس جزئي أك تاـ لمخنصر-4
 قطع الكتر الباسب لمسالمية األخيرة - 5
  %0.                            (السالمية األخيرة في حالة ثني كامل)
 قطع األكتار الباسطة لمسالميتيف األخيرتيف - 6
  %2.                         (السالميتيف األخيرتيف في حالة ثني كامل)
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 قطع األكتار الباسطة لإلصبع - 7
  %3.                             (اإلصبع بالكامل في حالة ثني كامل)
 قطع الكتر القابض لمسالمية األخيرة                         - 8
  %0.                            (السالمية األخيرة في حالة بسب كامل)
 قطع األكتار القابضة لمسالميتيف األخيرتيف - 9
  %2.                       (السالميتيف األخيرتيف في حالة بسب كامل)

 قطع األكتار القابضة لألصبع - 10
  %3.                           (اإلصبع بالكامل في حالة بسب كامل)

 :األطراؼ السفمية:ثانيا
  %60  إلي50مف .             فقد الطرؼ السفمي مف المفصل الحرقفي-1
  %45  إلي35مف .       فقد الطرؼ السفمي حتى الثمث األخير مف الفخذ-2
  %45  إلي35  مف  فقد الساؽ مف مفصل الركبة -3
  %35  إلي30مف  .                       فقد الساؽ أسفل مفصل الركبة-4
  % 35   إلي30مف     . فقد القدـ كجزء مف الساؽ-5
  %30  إلي25مف .       فقد األصابع كالمشطيات كنصف عظاـ الرسغ-6
  %30  إلي20   مف   .فقد األصابع كالمشطيات- 7
  %17  إلي12   مف   .                 فقد أصابع القدـ كاممة-8
  %8   إلي  6مف  .                      فقد جميع األصابع عدا اإلبياـ-9

صبعيف تالييف-10   % 10         .فقداإلبياـ كا 
  %6.                                       فقد إبياـ القدـ-11
  %2.                      فقد أي إصبع بالقدـ عدا اإلبياـ-12
  %3       .فقد سالمية كاحدة مف إبياـ-13
  %40   إلي30تيبس كامل بالمفصل الحرقفي في كضع معيب    مف -14
  %25  إلي15مف  .تيبس جزئي بالمفصل الحرقفي-15
  %   25   إلي15مف .                             تيبس كامل بالركبة-16
  %10   إلي5مف .                        تيبس جزئي بالركبة-17
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  % 10   إلي7مف .                             تيبس رسغ القدـ-18
  %5   إلي 2مف  .    تيبس جميع أصابع القدـ-19
  %5    إلي 2مف .           تيبس إبياـ القدـ-20
 كسر في الفخذ ممتئـ في كضع جيد كبدكف - 21

 %  10   إلي 5مف .        قصكر في الطرؼ السفمي كبدكف مضاعفات
 كسر غير ممتئـ أك ممتئـ في كضع معيب- 22

  %35 إلي 25مف .        في عظمة الفخذ
  %5   إلي 0مف .      كسر ممتئـ في كضع جيد بعظمتي الساؽ- 23
 كسر غير ممتئـ أك ممتئـ في كضع معيب -24

 % 20  إلي 15مف .                                 بعظمتي الساؽ
 كسر في عظاـ الطرؼ السفمي مع قصكر في  -25

  %  8  إلي 4مف .                          سـ6-3الطرؼ السفمي مف 
 كسر في عظاـ الطرؼ السفمي مع قصكر في -26

  %20   إلي8مف .                   سـ فما فكؽ 6الطرؼ السفمي مف 
  %7   إلي 3مف .     القدـ مفرطحة نتيجة كسر بعظاـ القدـ-27
  %25  إلي15مف .                ضمكر عضالت الفخذ-28
  %20   إلي10مف .                    ضمكر عضالت الساؽ-29
  % 10   إلى5مف .                     ضمكر عضالت القدـ-30
  %40   إلى25مف .                ضمكر عضالت الطرؼ السفمي-31
  %35   إلى20مف .                 شمل العصب الفخذي- 32
  %35   إلي20مف .                    شمل العصب الكركي-33
  %20   إلي15مف .                       شمل العصب المابضي-34
  %30   إلي10مف .                 شمل غير تاـ بالطرؼ السفمي- 35
  %40   إلي30مف .                        شمل تاـ بالطرؼ السفمي-36
 .(تعامل  كالبتر)انسداد الشراييف ينتج عنو غرغرينة - 37
  % 30  إلي15مف .         انسداد كريدي ينتج عنو كأديما مزمنة– 38
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 أكديما بالطرفيف مع قركح مزمنة تؤثر -39
  %40  إلي20مف .                           عمي المشي كالكقكؼ

  % 25   إلي15دكالي ينتج عنيا قرح متسعة                 مف - 40
  تشكه القدـ ينتج عنو انحراؼ سالميات االبياـ – 41

  %     10   إلي5مف .         لمخارج مع انحراؼ مشب اإلبياـ لمداخل
 تشكه القدـ مع تقكس القدـ ألعمى كتقكس - 42

  % 15  إلي10مف .                               األصابع ألعمى
 تشكه القدـ ينتج عنو انثناء القدـ ألسفل - 43
  %20  إلي10مف .        (الشخص يمشي عمى أصابع القدـ)

 تشكه القدـ ينتج عنو رفع القدـ ألعمى - 44
  %20  إلي10مف .                 (الشخص يمشي عمي كعبيو)

  % 20  إلي10مف .     تشكه القدـ ينتج عنو قمب القدـ لمداخل-45
 تشكه القدـ ينتج عنو قمب القدـ لمخارج-46
  %    20 إلي 10مف                     (الشخص يمشي عمى الحافة الداخمية لمقدـ)

 تشكه القدـ ينتج عنو انثناء القدـ ألسفل كقمب القدـ لمداخل -47
  %30 إلي 20مف .    (الشخص يمشي عمي أصابع القدـ كالحافة الخارجية لمقدـ)

 تشكه بمفصمي الركبتيف كاقترابيما كابتعاد نياية - 48
  %25 إلي 15مف .                                  عظمتي الساؽ عف بعضيما

 تشكه بمفصمي الركبتيف كابتعاد مفصمي الركبتيف -49
  %25 إلي 15مف .       عف بعضيما كاقتراب نياية عظمتي الساؽ مف بعضيما

  %25 إلي15مف .تشكه المفصل الحرقفي كاقتراب عظمة الفخذ مف الحكض-50
  %25 إلي15مف . كابتعاد عظمة الفخذ عف الحكضيتشكه المفصل الحر قف-51
 : األعضاء الداخمية: ثالثاً 

  %40 إلي10مف .     إصابة المساف حسب اتساعيا ككفقًا لممقدرة عمي الكالـ- 1
  %40 إلي10مف .                                     إصابة البمعـك كضيقو- 2
  % 40 إلي 10مف .                                           إصابة الحنجرة- 3
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  %  10  إلي  5مف .                                      التياب شعبي مزمف- 4
  %20 إلي 10مف .                                         ربك شعبي مزمف- 5
 التياب شعبي مزمف أك ربك شعبي مزمف  مضاعف - 6

  %70 إلي 40مف .                      بإمفزيما أك تمدد شعبي أك ىبكط بالقمب
  %30 إلي  5مف .     انسكاب بمكري نتيجة إصابة انسكاب ربكي أكصديدي- 7
 ناسكر بمكري رئكي ثابت كمستديـ حسب الحالة - 8

  %60 إلي 10مف .                                          العامة كسعة التنفس
 تميف الرئتيف حسب درجتيما ككفقا لمنسب المئكية - 9

  %60 إلي 10مف .                                    لمنقص في الطاقة التنفسية
 تقدر نسب العجز حسب)أمراض السيمميككز كالبيسينكزس- 10

 درجة التميف كنقص الطاقة التنفسية ككجكد المضاعفات التي قد 
 %70 إلي 10مف                (تحدث نتيجة ليذه األمراض كاإلمفزيما كالدرف 

  %60 إلي 10استئصاؿ جزئي أك كمي لرئة كاحدة                     مف - 11
  %60 إلي 10مف .     إمفزيما نتيجة استنشاؽ أبخرة أك إمفزيما نتيجة النفخ- 12
 التصاؽ بغشاء القمب أك ضيق أك ارتجاع بصماـ القمب أك 13 

 التياب بعضالت القمب أك تأثير ضغب الدـ المرتفع عمي القمب 
  %15 إلي 10مف .                     كالقمب متكافئ كال تكجد أعراض ظاىرة

 التصاؽ بغشاء القمب أالتياب بعضالت القمب أك تأثير- 14
 ضغب الدـ المرتفع عمى القمب مع كجكد أعراض ظاىرة كعدـ 

  %50 إلي 20مف .                                 القدرة عمي بذؿ مجيكد كبير
 ضيق شديد أك ارتجاع شديد بصماـ كاحد أك أكثر لمقمب - 15

  %60 إلي20مف . مع كجكد أعراض ظاىرة كعدـ القدرة عمي بذؿ مجيكد كبير
 التصاؽ بغشاء القمب أك ضيق شديد أك ارتجاع شديد بصماـ - 16

 القمب أك التياب بعضالت القمب أك تأثير ضغب الدـ المرتفع عمي 
  %70 إلي 60مف.                                    القمب مع عدـ تكافئ القمب

  %40 إلي 20مف .    قصكر بالشرياف التاجي لمقمب أك جمطة قديمة بالقمب- 17
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  %60 إلي 30مف .                                       أنيكرـز األكرطى-18
 قرحة مزمنة بالمعدة أك اإلثني عشر غير مصحكبة- 19

  % 15 إلي 10مف .                                                 بمضاعفات 
 قرحة مزمنة بالمعدة أك اإلثنى عشر مع كجكد مضاعفات -20

  %30 إلي 20مف .          تضيق بالبكاب أك تمدد المعدة أك التصاقات مؤلمة
  %    40 إلي 20مف .                                       ناسكر باألمعاء- 21
  %25 إلي 10مف .                                        ناسكر شرجي- 22
  %  10 إلي 5مف .                                             فتق أربي-23
  %15 إلي 5مف  .                                            فتق فخذي-24
  %25 إلي 10مف .                                          فتق مزدكج- 25
  %10  إلي 5مف .                                            فتق سري -26
  %15 إلي 5مف  .                             فتق جراحي بجدار البطف-27
  %40 إلي 20مف .     ناسكر مراري أك صديدي أصابي أك عقب جراحة- 28
  %20 إلي 10مف .                             تميف الكبد بدكف مضاعفات-29
  %60 إلي 20مف .                              تميف الكبد مع مضاعفات- 30
  %15 إلي 10مف  .                                    استئصاؿ الطحاؿ- 31
 التياب مزمف بالكميتيف مع ارتفاع نسبة البكلينا كالكرياتيف - 32

 في الدـ كتحت الغسيل الكمكي أك فشل كمكي مزمف تحت 
  %60 إلي 40مف .                                            الغسيل الكمكي 

  %20 إلي 10مف .                     استسقاء كمية كاحدة أك بالكميتيف- 33
  %25 إلي 20مف .                      استئصاؿ كمية كاألخرو سميمة- 34
  %30 إلي 20مف .                                 ناسكر بكلي بطني  - 35
  %30 إلي 20مف .                     التصاؽ جدار المثانة نتيجة كسر- 36
  %30 إلي 20مف .                       ناسكر بكلي بالعانة أكالعجاف - 37
  %50 إلي 30مف .                                 ناسك مثالي شرجي - 38
  %40 إلي 20مف .      انحباس تاـ بالبكؿ نتيجة إصابة النخاع الشككي- 39
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  %30 إلي 20مف .                        عدـ القدرة عمي حبس البكؿ- 40
  %40 إلي 20مف .              ضيق كامل نتيجة تمزؽ مجرو البكؿ - 41
  %15 إلي 5مف .           زيادة أك نقص في إفرازات الغدة الدرقية- 42
  %15 إلي 5مف . تقرح بالقكلكف أك جيكب بالقكلكف أك تمدد بجدار القكلكف - 43
  %30 إلي 15مف .                                        مرض كركنز- 44
  %15 إلي 10مف .                  مرض البكؿ السكري مع مضاعفات- 45
  %60 إلي 20مف .  أمراض الدرف مع مضاعفات في أي جزء مف الجسـ- 46
  %60 إلي 30مف .                                           الجذاـ النشب- 47
  %60 إلي 30مف .                                     مرض فقد المناعة- 48
 ضيق مصحكب بانعداـ العضمة العاصرة لمشرج- 49

  %60 إلي 50مف .                             كعدـ القدرة عمى حجز البراز
  %20 إلي 10مف .                   فقد جزء مف القضيب نتيجة إصابة- 50
  %40 إلي 20مف .                        فقد كمي لمقضيب نتيجة إصابة- 51
 فقد  كمي لمقضيب نتيجة إصابة مع ضيق - 52

  %50 إلي 30مف .                                             بمجرو البكؿ
  %60 إلي 50مف .             فقد القضيب مع الخصيتيف نتيجة إصابة- 53
  %15  إلي 5مف .                      فقد خصية كاحدة نتيجة إصابة- 54
  %40 إلي 20مف .                            فقد خصتيف نتيجة إصابة - 55
  %10 إلي 5مف .                                     قيمة دمكية اصابية- 56
  %40 إلي 15مف .    (مع مراعاة سف اإلنجاب)فقد الرحـ نتيجة إصابة- 57
  %40 إلي 20مف .  (كاحد أك متعدد كحسب الكضع)ناسكر عظمي معاكر- 58
 تقدر نسبة العاىة حسب مدو فقد العضك )األكراـ الخبيثة-59

 المصاب لكظيفتو أك بتر أك انتكاس الحالة أانتشار الكـر كعدـ 
  %100 إلي 40مف  .                               (إمكانية التدخل الجراحي

 :الرأس كالعنق:رابعاً 
  %15 إلي 5مف .                                       فقد فركة الرأس- 1
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 فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية كالداخمية - 2
  %20 إلي 10مف .                                  سـ5في مساحة أقل مف 

 فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية كالداخمية - 3
  %40 إلي 20مف .                                سـ5في مساحة أكبر مف 

  %30 إلي 20مف .        ارتجاج بالمخ ينتج عنو نكبات صرعية بسيطة- 4
  %50 إلي 30مف .        ارتجاج بالمخ ينتج عنو نكبات صرعية متعددة- 5
  %50 إلي 30مف .    نكبات صرعيو متعددة نتيجة لمرض،غير متحكـ فييا - 6
 إصابة بالرأس مصحكبة أك غير مصحكبة بكسر عظاـ الرأس - 7

  %40 إلي 20مف .                         ينتج عنيا لعثمة في الكالـ
 إصابة الرأس مصحكبة أك غير مصحكبة بكسر عظاـ الرأس- 8

  %60 إلي 40مف .                          ينتج عنيا نقص في القكو العقمية
 إصابة الرأس مصحكبة أك غير مصحكبة بكسر بعظاـ- 9

  %90 إلي 60مف .                             الرأس ينتج عنيا جنكف تاـ
  %80 إلي 55مف .                                شمل نصفي أيمف تاـ- 10
  %75 إلي 50مف .                             شمل نصفي أيسر تاـ-11
  %50 إلي 20مف .                       شمل نصفي أيمف غير تاـ-12
  %45 إلي 15مف .                       شمل نصفي أيسر غير تاـ-13
  %30 إلي 10مف .                        صعكبة بسيطة في الكالـ- 14
  %60 إلي 40مف .                          عدـ القدرة عمي الكالـ-15
  %60 إلي 40مف .                   خراج بالمخ مع صرع كصداع- 16
  %10 إلي 5مف .                               ارتعاشات انفعالية-17
  %15 إلي 5مف .         فقد الحس في أي جزء مف أجزاء الجسـ- 18
 انثناء العنق أك ميمو نتيجة تقمص العضالت - 19

  %30 إلي 10مف .                             التشنجي أك اثر التصاقات 
  %50 إلي 35مف .                                 الشمل الرعاش-20
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 :الجهاز البصري : خامساً 
  %  80 إلي 55مف .      فقد أيصار العينيف أك فقد ابصار العيف الكحيدة- 1
  %30 إلي25مف .  فقد إبصار عيف كاحدة بدكف استئصاؿ العيف أك ضمكرىا- 2
 فقد إبصار عيف كاحدة مع استئصاليا أك ضمكرىا - 3
  %40 إلي 30مف .                       (حسب إمكانية تركيب عيف صناعية)
 .ضعف قكة األبصار بإحدو العينيف- 4

                          درجة اإلبصار                          درجة العجز     
                           9 / 6                                   3%  
                          12 / 6                                  4%  
                          18 / 6                                  6%  
                          24 / 6                                  8%  
                          36 / 6                                 10%  
                          60 / 6                                  15%  

   %20                         عدد األصابع                             
 :عمي أف يالحظ ما يمي

في حالة ضعف إبصار العيف الكحيدة تقدر نسبة العجز بثالثة أضعاؼ ىذه  (أ
 .النسب

في حالة ضعف إبصار العينيف معًا تقدر نسبة العجز بالضعف لمعيف األقل  (ب
 .إبصارًا كالعيف األخرو بنسبة عجزىا الثابت

 .تككف قكة اإلبصار بالعينيف مقاسة بعد التصحيح بالنظارات (ج
 :نقص في ميداف النظر: سادساً 

  %15 إلي 10مف .                               فقد مركزي بعيف كاحدة- 1
  %60 إلي 30مف .                             فقد مركزي بالعينيف معا ً - 2
  %10 إلي 0مف .                            ضيق محيطي بعيف كاحدة- 3
  %30 إلي 15مف .                               ضيق محيطي بالعينيف- 4
  %20 إلي 15مف .                                       ازدكاج البصر- 5
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  %10  إلي 5مف .                         شمل بعضالت العيف الكاحدة- 6
  %20 إلي 10مف .                               شمل بعضالت العينيف- 7
  %10 إلي 5مف .          انحراؼ حافة الجفف أك التصاقات بالممتحمة- 8
  %20 إلي 10مف .         عدـ القدرة عمي غمق جفف العيف بسبب الشمل- 9

 عدـ القدرة عمي غمق جفف العيف بسبب شمل - 10
  %50 إلي 30مف .                             العصب الكجيي بالعينيف معاً 

  %15  إلي 5مف .                       ناسكر دمعي غير قابل لمشفاء- 11
 :العمكد الفقري : سابعاً 

 (سككليذاكلكردكز)عيكب العمكد الفقري - 1
  %30 إلي 20مف .                                         مع تحديد الحركة

  %80 إلي 55مف  .                          شمل كامل بالطرفيف السفمييف- 2
  %60 إلي 50مف  .  شمل غير كامل بالطرفيف السفمييف كالمشي غير ممكف- 3
 شمل غير كامل بالطرفييف السفمييف كالمشي - 4

  %50 إلي 30مف .                                      ممكف بمساعدة عكاز
  % 25 إلي 15مف .                                   تيبس مفاصل الفقرات- 5
  % 70 إلي 50مف .                                 تكيف النخاع الشككي - 6
  %70 إلي 40مف .                         تميف الجياز العصبي المركزي - 7
 كسر فقرة كاحدة أك أكثر تبعًا لتعدد الفقرات - 8 

  % 50 إلي 15مف .                  كمكضعيا كبدكف تأثير عمي النخاع الشككي
 انزالؽ غضركفي كبدكف تأثير عمي النخاع- 9

  % 15 إلي 5مف .                             الشككي كحسب مكضع االنزالؽ 
  % 8 إلي 2مف .                                    تشعب الفقرة األخيرة - 10
 تمزؽ عضالت الظير أك أكتار العضالت - 11

  %10 إلي 5مف .                                    كاألنسجة الرابطة لمفقرات
 :  الفؾ ك األسناف: ثامنا ً 

  %60 إلي 40مف .                 إصابة بالفكيف كالمضغ غير ممكف تماماً - 1
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 %20 إلي 10مف .                      إصابة بالفكيف كالمضغ ممكف نكعاً - 2
  %   60 إلي 40مف  .    إصابة الفؾ العمكي كالمضغ غير ممكف كتشكه الكجو- 3
  % 60 إلي 40مف .                                     فقد تاـ بسقف الحمق- 4
  %30 إلي 10مف .                                 فقد جزئي بسقف الحمق- 5
  %15 إلي 5مف  .                       تعدد الخمع بمفصل الفؾ الصدغي- 6
  %60 إلي 40مف .                                تيبس تاـ بمفصمي الفكيف- 7
  %   30 إلي 20مف .                           تيبس جزئي بمفصمي الفكيف- 8
  %60 إلي 40مف .                         فقد الفؾ السفمي مع تشكه الكجو- 9

 لكل سف كتعطي نسبة  % 1فقد األسناف يحسب - 10
  %  .28العجز في حالة إصابة العمل فقب كبحد أقصي

  %40 إلي 5مف .                           فقد جزئي أك كمي لمشفتيف- 11
 :    األذف كالسمع: تاسعاً 

  %5 إلي 2مف .                            فقد أك تشكه بصكاف األذف- 1
  %10 إلي 5مف .                         صمـ غير كامل بأذف كاحدة- 2
  %30 إلي 15مف .                             صمـ غير كامل باألذنيف - 3
 صمـ كامل بأذف كاحدة ال يجدي معو - 4

  %25 إلي 20مف .                              التصحيح بالسماعات الطبية
 صـ كامل باألذنيف ال يجدي معو - 5

  %60 إلي40مف .                               التصحيح بالسماعات الطبية
  %20 إلي 5مف .                              الدكخة الشديدة المستمرة- 6

 :الضمكع-عظمة المكح - الترقكة : عاشراً 
  % 0.                       كسر ممتئـ بالترقكة بدكف مضاعفات -1
  %8 إلي 2 كسر غير ممتئـ بالترقكة أك ممتئـ في كضع معيب          مف  -2
  %0.                       كسر ممتئـ بعظمة المكح كبدكف مضاعفات -3
  %8 إلي 2مف .    كسر بعظمة المكح مع مضاعفات مكضعية حكؿ الكسر -4
 لكل  % 2) كسر بالضمكع حسب عدد الضمكع كالمضاعفات  -5
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  %20 إلي 2مف .    (حالة كجكد مضاعفات % 20ضمع كبحد أقصي 
  %10 إلي 5مف .                    كسر عظمة القفص بدكف مضاعفات -6

 :األنف كالشـ: الحادي عشر
  %8 إلي 4مف .           كسر بعظاـ األنف مصحكب بضيق الخياشيـ- 1
 %30 إلي 15مف .                                         فقد تاـ لألنف- 2
  %15 إلي 5مف  .                                     فقد جزئي لألنف- 3
  %10 إلي 5مف .                                  شمل تاـ بعصب الشـ- 4

 :    الكجه: الثاني عشر
 التياب العصب الخامس مع تقمص بعضالت - 1

  % 20 إلي 15مف.                            نصف الكجو مصحكب بآالـ
 شمل بالعصب الخامس مصحكب بفقد الحساسية - 2

  %30 إلي 10مف .                                    بنصف الكجو كالقرنية
  %30 إلي 10مف .شمل بالعصب السابع مع عدـ القدرة عمي غمق جفف العيف- 3

 :الحكض: الثالث عشر
  % 20 إلي10إصابة بعظاـ الحكض مع آالـ كصعكبة في المشي كالحركة مف - 1
 إصابة بالحكض نتج عنيا انحراؼ محكره كقصر - 2

  % 50 إلي 30مف .                                            بالطرؼ السفمي
 (الرأس كالعنق)استئصاؿ الجزء العمكي لعظمة الفخذ - 3

  %20 إلي 10مف .                                 كاستبداليا بمفصل صناعي
 :  الجمدية كأمراض الحساسيةضاألمرا: الرابع عشر

تقدر درجة العجز بحسب ما أصاب الشخص نتيجة لممرض أك اإلصابة مف نقص 
 18في القدرة عمي اإلنتاج كالكسب،كذلؾ مع مراعاة العكامل المشار إلييا في المادة 

 .مف الئحة تقدير العجز كالقكاعد العامة إلثبات العجز كتقديره المرافقة ليا
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 :      األمراض النفسية كالعقمية:الخامس عشر
تقدر درجة العجز الناشئ عف أي مف ىذه األمراض بنسبة نقص القدرة عمي اإلنتاج 
كالكسب بسبب المرض النفسي أك العقمي، كذلؾ مع مراعاة العكامل كالقكاعد السمف 

ذكرىا كمع االستعانة بخبرة أحد مراكز العالج النفسي أك العقمي كالتقارير التي يقدميا 
 . مف ىذه الالئحة16ىذا المركز بشأف الحالة مع مراعاة حكـ المادة 
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 تعليوــــاث العول الصــادرة 
 عــــي إدارة الصنــــــــــدوق 
 خبصوص الئحت تقدير العجـــز 

 م1425لسنــت  (94)رقـــــن 
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 ـ 2004ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لسف(2 )ـػػػػػػػػػػػػػمل  رؽ ػػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػػػػػػػتعميـ

 ـ 1997 لسنة( 2 )ـػػػػػػػػػػػػػػأف إعادة صياغة تعميمات العمل رؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبش

 بشأف تطبيق بعض األحكاـ الخاصة بالئحة تقدير العجز كالمتعمقة بعرض
عادة عرضهـ عمى المجاف الطبية العامة لتقدير  المضمكنيف المشتركيف كا 

 العجز
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 صندكؽ الضماف االجتماعي

 ـ2004( 2 )تعميمات العمل رقـ

 ـ1997 لسنة( 2 )بشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رقـ

 بشأف تطبيق بعض األحكاـ الخاصة بالئحة تقدير العجز كالمتعمقة بعرض
 المضمكنيف المشتركيف كا عادة عرضيـ عمى المجاف الطبية العامة لتقدير العجز

 
 مديرك اإلدارات كالمكاتب بصندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة
 مديرك فركع الضماف االجتماعي/ األخكة

 بعد التحية،،،
حرصًا عمى سالمة تطبيق كتكحيد اإلجراءات التنفيذية لخاصة بالئحة تقدير 

ميالدية كخاصًة تمؾ المتعمقة بتحديد مكعد إعادة  1425 لسنة 94 العجز رقـ
العرض عمى المجاف الطبية لعامة كمسببات قرارات المجاف الطبية التي يتـ بمكجبيا 

 . نسبة العجز الصحي كطريقة إعداد ككتابة تقارير المجاف الطبية العامةدتحدي

بيذا يطمب مف المجاف الطبية العامة المختصة بتقدير العجز عند إعداد 
 :قراراتيا التقيد التاـ كالكامل باإلجراءات التالية

تحديد مكعد إعادة فحص كل مشترؾ استحق معاش العجز الصحي الكمي   -1
أك معاش العجز الجزئي كذلؾ إلجراء الكشف الدكري كل سنة كلمدة خمس 

كذلؾ ( حسب األحكاؿ )سنة( 60 )أك( 65 )سنكات ما لـ يبمغ سف الشيخكخة
 .مف الئحة تقدير العجز( 43 )كفقًا لما نصت عمييا لمادة

يجب أف يككف قرار المجنة الطبية مسببًا تسببًا كافيًا سكاء كاف القرار صادرا   -2
بشأف إثبات كجكد العجز أك عدـ كجكده كيتبع في ذلؾ اإلجراءات المنصكص 

 .مف الئحة تقدير العجز( 39 )عمييا في المادة

يجب أف يككف قرار المجنة الطبية العامة كتشخيص المرض الخاص بتقدير   -3
 .العجز مكتكبًا بالمغة العربية
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. ـ1991 لسنة( 3 )تمغي تعميمات العمل رقـ  -4
 

. تعتبر ىذه التعميمات في غاية األىمية،كعمى كل األخكة المعنييف التقيد بيا
 

 كالسالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاته                        
   أحمد سعيد الشريف. د

    أميف المجنة الشعبية لصندكؽ الضماف االجتماعي
 

 ربيع اآلخر 29: التاريخ
 ـ17/6/2004: المكافق
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ـ   2004 نةػػػلس( 13 )تعميمات العمل رقـ
 ـػػػػػػػػػبشأف إعادة صياغة تعميمات العمل رؽ 

ـ بشأف إعادة عرض   1993 لسنة( 10 )
 مضمكف مشترؾ عمى المجاف الطبية العامة
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 صندكؽ الضماف االجتماعي

 

ـ بشأف إعادة صياغة 2004 المكافق.ك1372 لسنة( 13 )تعميمات العمل رقـ
ـ  بشأف إعادة عرض مضمكف مشترؾ 1993 لسنة( 10 )تعميمات العمل رقـ

 عمى المجاف الطبية العامة

 
 مدراء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي/ األخكة
 مدراء اإلدارات كالمكاتب بالصندكؽ / األخكة

 بعد التحية،،،
الحظ قسـ الرعاية الصحية الضمانية بإدارة المنافع النقدية بالصندكؽ مف 

خالؿ دراستو لقرارات المجاف الطبية العامة كمتابعتو لسير عمل ىذه المجاف كما نشأ 
مف منازعات ضمانية،أف البعض مف قرارات المجاف الطبية العامة الخاصة بالعجز 

الصحي خالية مف الميعاد المحدد إلعادة عرض صاحب معاش العجز الصحي كما 
مف الئحة تقدير العجز،كما أف ىذا القرار غير مسبب ( 43 )نصت عمييا لمادة

 .التسيب الكافي

. لذلؾ كحرصًا عمى سالمة التطبيق
يطمب مف المجاف الطبية العامة عند إحالة مضمكف مشترؾ عمى المعاش 

 :بسبب العجز الصحي أف يشتمل القرار عمى اآلتي

المكعد المحدد إلعادة فحص كل مشترؾ استحق عجزًا كميًا أك عجزًا جزئيًا   -1
استحق بمكجبو  معاش ضمانيًا جزئيًا كذلؾ إلجراء الكشف الدكري كل سنة 
كلمدة خمس سنكات متتالية ما لـ يبمغ سف الشيخكخة المقررة لترؾ الخدمة 

 .مف الئحة تقدير العجز( 43 )كفقًا لما نصت عمييا لمادة–حسب األحكاؿ

يجب أ ف يككف قرار المجنة الطبية مسببًا تسببًا كافيًا سكاًء كاف القرار صادرًا   -2
بشأف إثبات كجكد العجز أك عدـ كجكده كيتبع في ذلؾ اإلجراءات المنصكص 

 .مف الئحة تقدير العجز( 46 )عمييا في المادة
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يتـ إثبات تسميـ صكرة مف قرار المجنة لذكي الشأف بتكقيعيـ في سجل خاص   -3
. لدو المجنة الطبية

كالسالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاته 
 

 أحمد سعيد الشريف.د

 الجتماعياأميف المجنة الشعبية لمصندكؽ الضماف 

 
 ربيع اآلخر/ 29: التاريخ
 ـ 17/6/2004: المكافق
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 بالصنػػدكؽ المراسالت الصادرة مف بعض اإلدارات 
ر العجز ػػػػػػػػػػػتقدي ة بالئحةػػػػػػػػػػا عالؽػػػػػػػػػػػػػػكالتي له

 ـ 1425ة ػػػػػػػػػػػػلسف (94)ـ ػػػػػػػػػػػ رؽ 
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السيد مدير مكتب الشؤكف القانكنية بصندكؽ / ابػػػػػكت 
ـ 1998/ 5 / 12اعي المؤرخ في ػػػػاف االجتـػػػػػػػػػػػػػ الضـ
أف عدـ جكاز أعادة العرض عمى المجاف الطبية ػػػػػػػػػػػػ بش

كات ػػػانية بعد مركر خمس سفػػػػػػػػػػػػػات الضـػػػػػػػػػػػ لممعاش
. اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ربطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مف تاري 
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 12/5/1428:           التاريخ24/4228. ض.الرقـ اإلشاري ص
 ـ12/5/1998المكافق 

 

 صندكؽ الضماف االجتماعي
تعاكنػػكا 

 
سهل / رئيس كحدة الشؤكف القانكنية بفرع صندكؽ الضماف االجتماعي/ األخ

 بننازي 

 بعد التحية،،،

بشأف إبداء ( ـ13/4/1998 )المؤرخ في( 668-30 )ردًا عمى كتابكـ رقـ
الرأي القانكني عف مدو جكاز إعادة عرض أصحاب المعاشات الضمانية كاألساسية 
بعد مركر خمس سنكات مف تاريخ ربطيا كذلؾ لكجكد تبايف في ك جيات النظر بيف 

ذا تطمبكا الرأي نفيد باألتي   /أقساـ الفرع كا 

مف الئحة تقدير العجز الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة  43 تنص المادة
 :/ميالدية عمى أنو( 94/1425 )رقـ

 :إعادة الفحص الطبي الدكري 

عمى كل مشترؾ استحق معاش عجز كمي أك معاش عجز جزئي أك معاش 
أساسيا سكاًء كاف ذلؾ بسبب إصابة عمل أك مرض مينة أك لغير ذلؾ مف أسباب 
العجز أف يتقدـ بعد تسكية المعاش لو إلى المجنة الطبية العامة المختصة إلعادة 
الفحص بصفة دكرية كل سنة كلمدة خمس سنكات ما لـ يبمغ سف الشيخكخة كذلؾ 
لمتحقق مف استمرار العجز كمما إذا قد طرأ تحسف عمى حالتو بسبب إعادة التأىيل 

.  األسبابأك لغير ذلؾ مف

مف الئحة تقدير العجز الممغاة  51 كقد كردت ذات األحكاـ في المادة
 (.ـ1309/1981 )الصادرة بقرار المجنة الشعبية العامة رقـ
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مف الئحة معاشات الضماف االجتماعي بأف  83/2 كأكضح المشرع في المادة
أقساـ المنافع النقدية ىي التي تمتـز بتحديد مكاعيد العرض كتكجيو أصحاب معاشات 

 .العجز إلى المجنة الطبية

كبناًء عميو فإف المدة التي يجكز فييا إعادة عرض صاحب معاش العجز 
الكمي ىي خمس سنكات اعتبارًا مف تاريخ استحقاؽ المعاش ما لـ يبمغ صاحب 

 .كيمتنع إعادة عرض بمضي تمؾ المدة المعاش سف اإلحالة عمى المعاش،

إف المشرع أعطى مشركعية إعادة عرض صاحب معاش العجز الكمي إلى 
صندكؽ الضماف االجتماعي خالؿ المدة المشار إلييا كىي كافية لتتبع حالتو 

 باستمرار العجز أك انخفاضو فإذا أىممت تنظيـ عرض أصحاب إما كاستقراره 
معاشات العجز الكمي خالؿ المدة المشار إلييا فإف ذلؾ يفسر لصالح صاحب 

المعاش باعتبار قناعة قسـ المنافع النقدية المختص باستقرار الحالة كلعدـ الحاجة 
إلعادة العرض أصاًل كال يجكز تمديد المدة المسمكح  بيا  كتقييـ استقرار الحالة 

 مرات العرض ألف ذلؾ يجعمنا ننحرؼ في تفسير النصكص التي بعددالصحية 
حددت جكاز إعادة العرض بمدة خمس سنكات مف تاريخ استحقاؽ المعاش كليس 

 .بعدد مرات العرض

 ...لػػذلؾ

فإف المدة التي يجكز فييا إعادة عرض صاحب معاش العجز الكمي أك 
المعاش األساسي ىي مدة خمس سنكات اعتبارًا مف تاريخ استحقاؽ المعاش كال يجكز 

إعادة العرض بمضي تمؾ المدة كعمى أقساـ المنافع النقدية بفركع الصندكؽ  
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المختص اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بإعادة عرض أصحاب معاشات العجز 
 .الكمي كأصحاب المعاشات األساسية بصفة دكرية كل سنة خالؿ المدة المشار إلييا

 كالسالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاته
 دمحم عمي  ساسى

 مدير مكتب الشؤكف القانكنية

: صكرة إلى
 .ة اإلدارةػػػػأميف لجف/ األخ 

. اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألخ المسجل الع
. مدير إدارة المنافع النقدية
. ةػػػػػػػمكتب الشؤكف القانكني

. ؼ فرع سيل بنغازي ػػػػػػػػمل
 .اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممف الدكري الع
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 السيد مدير إدارة المنافع النقدية بالصندكؽ المؤرخ / كتاب
 الطبيةاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بخصكص تقيد المج ـ4/2009/ 15في 
ة ػػػػػػػػاف الطبيػػػػػػػػػػػػػػرض المضمكنيف عمى المجػػػػ بع 

. بهػػػػػاركع المسجميف ػػػػػػػػػػػػػ بالف
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 ـ    15/4/2009/المكافق                           1237/  290ض.ص /إلشارو ا

 

 صندكؽ التقاعد
 تعػاكنػػكا

 مدراء الفركع بصندكؽ التقاعد/ األخكة

 بعد التحية،،،
إشارًة إلى المادة الثانية مف الئحة تقدير العجز كالتي تنص عمى أف في كل 
مكتب مف مكاتب فركع الصندكؽ لجنة طبية ابتدائية تختص بإثبات العجز كتقدير 

لى المادة الثالثة منو كالتي تنص عمى أف  ، درجتو في نطاؽ اختصاص المكتب كا 
 .يككف في كل فرع مف فركع الصندكؽ بما يضمف صرفا المنافع لمستحقييا

يطمب منكـ إلزاـ كافة المجاف الطبية التابعة لكـ التقيد بعرض ... عميو
 المضمكنيف عمى المجاف الطبية بالفركع المسجميف بيا كعدـ عرضيـ عمى المجاف

 .الطبية بالفركع األخرو 
 كالسالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاته                

 دمحم مختار الشتيكي 

 مدير إدارة المنافع النقدية

: صكرة إلى
. اـ ػػالمسجل الع
. ـػػػػػػػػػمكتب التقيي

. ؼ الدكري ػػػػػالمل
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اشات كالمنافع  ػػػػػػػػػػالسيد مدير إدارة المع/ كتاب
ـ بخصكص قرارات  29/1/2014المؤرخ في 

ر ػػػػػػػػػػة شخص آخػػػػػػػػػػػاجة لخدـػػػػػػػػػػػػػػػػ الح
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ـ 29/1/2014/المكافق     16852- 9/ اإلشارو 
 صندكؽ الضماف االجتماعي

 اإلدارة العامة
 

 مدراء فركع صندكؽ الضماف االجتماعي/ السادة
 بعد التحية،،،

مف خالؿ إحصائيات كحدة الرعاية الصحية المحالة إلينا مف فركع صندكؽ 
الضماف االجتماعي لكحظ إصدار قرارات الحاجة لخدمة شخص آخر مف المجاف 

 .الطبية التابعة ليا

الخاصة بالحاجة لخدمة شخص آخر مف قانكف ( 20 )حيث تنص المادة
 :الضماف االجتماعي عمى اآلتي

إذا كاف صاحب معاش العجز الكمي  بسبب إصابة العمل، أك صاحب "
معاش العجز الكمي لغير إصابة لعمل، يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر 
 لو، لفقد قدرتو عمى خدمة نفسو نتيجًة لمعجز، جاز أف يزداد معاشو بمقدار ال يجاكز

خمسة كعشركف في المائة منو، كذلؾ بحسب نكع الخدمة الالزمة كمدو %( 25)
 ".الحاجة إلييا، كعمى الكجو الذي تبينو المكائح

الخاصة بالحاجة لخدمة شخص آخر مف  ( 25 )ككذلؾ تنص أيضًا المادة
 :الئحة العجز الطبي عمى اآلتي

عند تقديرىا لمعجز الكمي أف العاجز يحتاج –إذا تبيف لمجنة الطبية المختصة"
بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر لو لفقد قدرتو عمى خدمة نفسو نتيجًة لمعجز 

 :الكمي في الحاالت التالية

 .يستطيعكف الحركة الشمل الرباعي كمف في حكميـ ممف ال -أ 

 .فقد اإلبصار كذلؾ بعد التحاؽ المضمكف بعممو -ب 

فعمى المجنة أف تقدر الخدمة المذككرة كنكعيا كمدو الحاجة إلييا كنسبة 
 الزيادة التي تقترحيا في المعاش بما يتناسب مع ىذه الخدمة،كذلؾ عماًل بحكـ المادة

. مف قانكف الضماف االجتماعي كما كرد  بالئحة معاشات الضماف االجتماعي( 20)
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 مف قانكف الضماف االجتماعي كرقـ( 20 )عميو يجب مراعاة المادتيف رقـ
مف الئحة العجز الطبي المذككرتيف أعاله عند إصدار قرارات الحاجة لخدمة ( 25)

 .شخص آخر

 

 نأمل منكـ العمل بما جاء بكتابنا هذا
كالسالـ عميكـ 

دمحم إبراهيـ العماري       
 عمدير إدارة المعاشات كالمناؼ     

:  صكرة إلى
. رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ لمصندكؽ 

. اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدكري الع+ ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحف


