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قرارمجلس الوزراء رقم )  ( 33لسنة 2022
شأن إصابات العمل وأمراض اﳌ نة
مجلس الوزراء:
عد اﻻطﻼع ع الدستور،
وع القانون اﻻتحادي رقم ) (1لسنة  1972شأن اختصاصات الوزارات وصﻼحيات الوزراء،
و عديﻼته،
وع القانون اﻻتحادي رقم ) (13لسنة  2020شأن ال ة العامة،
وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (33لسنة  2021شأن تنظيم عﻼقات العمل،
وع قرار مجلس الوزراء رقم ) (1لسنة  2022شأن الﻼئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم
) (33لسنة  2021شأن تنظيم عﻼقات العمل،
و ً
ناء ع ما عرضه وز ر اﳌوارد ال شر ة والتوط ن ،وموافقة مجلس الوزراء،

ق ـ ـ ـ ـ ّـرر:

اﳌادة )(1
التعر فات

تطبق التعرفات الواردة اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (33لسنة  2021وﻻئحته التنفيذية ،اﳌشار إل ما
يقض سياق
ع ذا القرار ،وفيما عدا ذلك ي ون للعبارات التالية اﳌعا ي اﳌب نة قر ن ل م ا ،ما لم ِ
النص غ ذلك:
 :أي م شأة ية ح ومية اتحادية أو محلية تقدم ا دمات ال ية الدولة أو
ا ة الطبية
أي م شأة ية خاصة مرخصة لتقديم ا دمات ال ية الدولة.
ا ة ال ية  :أي ج ة ح ومية اتحادية أو محلية ع ب نظيم الشؤون ال ية ل حدود
اختصاص ا.

اﳌادة )(2
تحديد إصابات العمل وأمراض اﳌ نة

ً
ُ
 .1تحدد أمراض اﳌ نة وفقا ﳌا و مو
ُ .2تحدد إصابات العمل ال ي تج ع ا

ا دول رقم ) (1اﳌرفق ذا القرار.
ً
ز ك دائم طبقا ﳌا و محدد ا دول ) (2اﳌرفق ذا القرار.
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ُ .3تحدد إصابات العمل ال ي تج ع ا
القرار.

ً
ز جزي دائم طبقا ﳌا و محدد ا دول ) (3اﳌرفق ذا

اﳌادة )(3
اﻹجراءات والشروط ال يتع ن اتباع ا عند حدوث إصابات العمل أو أمراض اﳌ نة

إذا أص ب العامل بإصابة عمل أو بمرض م كما و مب ن ا داول أرقام ) (3 ،2 ،1اﳌرفقة ذا القرار،
وجب ع صاحب العمل أو ممثله القانو ي القيام باﻵ ي:
 .1إبﻼغ ا ة الطبية.
 .2إبﻼغ مركز الشرطة ا تص حسب النطاق ا غرا .
ً
و ون البﻼغ فورا حالة إصابة العمل ن يجة حادث أو أي إصابة أخرى غ اﳌرض اﳌ  ،و ون
البﻼغ من تارخ علم صاحب العمل بوجود ش ة اﳌرض اﳌ .
 .3إبﻼغ الوزارة ع القنوات ا صصة لذلك خﻼل مدة أقصا ا ) (48ثمان وأر عون ساعة من تار خ
علمه ش ة اﳌرض اﳌ أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى ،ع أن يتضمن البﻼغ اسم
العامل وسنه وم نته وج س ته وج ة عمله ورقم و ته ووصف موجز ل ادث أو اﳌرض اﳌ
وظروفه واﻹجراءات ال تم اتخاذ ا ﻹسعاف العامل وعﻼجه.

اﳌادة )(4
إجراء التحقيق إصابات العمل وأمراض اﳌ نة

 .1تقوم ج ة التحقيق ا تصة بمركز الشرطة فور وصول البﻼغ ل ا بإجراءات اﻻستدﻻل والتحقيق
الﻼزم حسب اﻹجراءات اﳌتبعة ذا الشأن ،ع أن تخلص تلك اﻹجراءات إ إثبات ما إذا ان
ً
دوث اﻹصابة صلة بالعمل من عدمه وما إذا ان وقوع ا متوقعا أو أ ا ن يجة أي من اﻷسباب اﻵتية:
أ .عمد إصابة العامل نفسه.
ب .ن يجة سوء سلوك خاطئ من جانب العامل.
ج .ان العامل تحت تأث ا مر أو ا درات أو غ ا من اﳌؤثرات العقلية.
د .ن يجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية اﳌعلنة أماكن ظا رة بمحل العمل.
 .2يقوم مف ش من الوزارة أو ا ات ذات العﻼقة )ا ات ال ية أو البلديات( بمساعدة ج ات
التحقيق جمع اﻻستدﻻﻻت إذا تطلب اﻷمر ذلك.
 .3عت البيانات واﳌعلومات ال تضم ا التحقيق مجرد استدﻻﻻت ستع ن ا ا ة الطبية و ون ل ا
ار ال ا ي لوجود إصابة عمل من عدمه.
القررار
الق
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 .4كما تقوم ج ة التحقيق ب و د الوزارة ب
محضر اﻻستدﻻل.

ة من

ة من ن يجة اﻹجراءات ال قامت ا مع

اﳌادة )(5
التقر رالط
 .1تقوم ا ة الطبية اﳌعا ة عند ان اء العﻼج بإعداد تقر ر عن إصابة العمل أو اﳌرض اﳌ يحدد فيه
اﻹصابة ونوع اﳌرض اﳌ وس ب أي م ما وتار خ حدوثه ومدى صلته بالعمل ومدة العﻼج ودرجة ال ز
ً
ً
وما إذا ان ليا أو جزئيا ومدى قدرة العامل اﳌصاب ع اﻻستمرار مباشرة العمل.
 .2عتمد تقرر ا ة الطبية من ا ة ال ية ا ومية اﻻتحادية أو ا لية التا عة ل ا و ون
اﻻعتماد ً
بناء ع توصية نة طبية متخصصة أو من خﻼل أي نظام آخر متبع لدى ا ة ال ية،
و عطى التقر ر للعامل و ة منه لصاحب العمل وترسل ة منه إ الوزارة.

اﳌادة )(6
بيانات إصابات العمل وأمراض اﳌ نة

 .1ع جميع ا ات الطبية الدولة تزو د الوزارة ب يانات إصابات العمل وأمراض اﳌ نة ال ستقبل ا
ش ل دوري ع اﻷنظمة اﻹلك ونية اﳌعتمدة ،ع أن تتضمن البيانات اسم العامل ورقم ال و ة،
ج س ته ،م ان اﻹصابة ،تار خ اﻹصابة ،اﻹمارة ،درجة اﻹصابة ،اسم ا ة ال ية.
 .2ع جميع ا ات الطبية يل البيانات اﳌشار إل ا بالبند ) اﳌلف الص الوط للمر ض ( من
ذه اﳌادة ع اﻷنظمة اﳌعتمدة ،وع ا ات ال ية الدولة التأكد من ذلك قبل اعتماد التقرر.

اﳌادة )(7
ال ام صاحب العمل بالتعو ض عن إصابات العمل وأمراض اﳌ نة
يل
ا
.1
.2

م ص ـ ــاحب العمل حاﻻت إص ـ ــابات العمل واﻷمراض اﳌ نية س ـ ــداد التعو ض اﳌس ـ ــتحق للعامل وفق
داول اﳌ قة ذا القرار ،مع مراعاة اﻷح ام اﻵتية:
ال ز الك لوظيفة أي عضو من أعضاء ا سم أو جزء من ا سم عادل الفقدان الك لذلك
العضو أو ا زء من ا سم.
إذا ان العامل اﳌصاب أعسر فإن جميع التعو ضات اﳌدرجة با داول اﳌرفقة ﻹصابات اليد ال سرى
يجب أن عت أ ا لليد اليم .
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 .3حاﻻت إفساد أو شو ه أو غي غ طبي ﻷي عضو من أعضاء ا سم أو أي جزء من أجزاء
ا سم أو ﻷي حاسة من ا واس ال لم يأت ذكر ا ا داول اﳌرفقة ذا القرار ،تقدر درجة ال ز
من قبل ال نة الطبية ا تصة.

للوز ر بالت سيق مع وزارة ال
أمراض اﳌ نة عند ا اجة لذلك.

اﳌادة )(8
تحديث ا داول

ة ووقاية ا تمع تحديث ا دول رقم )  -(1اﳌرفق ذا القرار -شأن

اﳌادة )(9
شرالقراروالعمل به

ُي شر ذا القرار ا ردة الرسمية ،وُ عمل به من اليوم التا لتارخ شره ا ردة الرسمية.

اﻷصل موقع من صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
رئ س مجلس الوزراء

______________________
صدرعنا:

بتار خ  / 10 :رمضان  1443 /ـ
اﳌو افق  / 11 :أبر ل 2022/م
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ا داول اﳌرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم )  ( 33لسنة  2022شأن إصابات العمل
وأمراض اﳌ نة
ا دول رقم )(1
أمراض اﳌ نة
الرقم
اﳌسلسل
ال سمم بالرصاص ومركباته
1
اﳌــرض

2

3

4

5

6

7

العمل اﳌس ب للمرض
استعمال أو القيام عمل الرصاص ومركباته ال تحتوي

أي عمل يقت
ع رصاص.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الزئبق أو مركباته أو اﳌواد ال
ال سمم بالزئبق ومركباته
تحتوي ع زئبق وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو غازات
الزئبق أو مركباته أو اﳌواد ال تحتوي ع زئبق.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الزرنيخ أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم بالزرنيخ ومركباته
ال تحتوي ع الزرنيخ وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو
غازات الزرنيخ أو مركباته أو اﳌواد ال تحتوي ع الزرنيخ.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل اﻷنتمو ي أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم باﻷن يمو ي ومحتو اته
ال تحتوي ع اﻻن يمو ي وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو
غازات اﻷن يمو ي أو مركباته.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الفسفور أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم بالفسفور ومركباته
ال تحتوي ع الفسفور وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو
غازات الفسفور أو مركباته.
ال سـ ــمم بالب ول ومنتجاته اﳌ ادفة أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الب ول ومنتجاته أو غازاته أو
أو غ ـ ــازات ـ ــه أو مـ ـخـ ـتـ ـل ــف م ــركـ ـب ـ ــات ـ ــه مشتقاته وكذلك أي عمل يقت التعرض ل ذه اﳌواد حالة جامدة أو
سائلة أو غاز ة ،أو التعرض إ غبار ا أو غازا ا.
ومشتقاته
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل اﳌنغن أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم باﳌنغن ومركباته
ال تحتوي ع اﳌنغن وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غازات أو
غبار اﳌنغن أو مركباته أو منتجات تحتوي ع اﳌنغن .
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الرقم
اﳌسلسل
ال سمم باﳌعدن الك ي ومركباته
8
اﳌــرض

9
10
11

الـ سـ ـ ـ ـ ـمــم ب ـ ــالـبـنــج أو اﳌـ ـ ا ـلــوراي ـ ــدا
الكر و ي
اﻷمـراض الـن ـ ــاتـج ـ ــة عــن الـراديــوم أو
اﳌواد العاكسة أشعة اكس
اﻷمراض ا ل ـ ــدي ـ ــة اﳌس ـ ـ ـ ــتعصـ ـ ـ ـ ـي ـ ــة
وحروق ا لد والع ن

12

تأثر الع ن س ب ا رارة والضوء وما
ينجم ع ما من آثار

13

اﻷمراض الناتجة عن التعرض ل ـ ـ ـ ــ:
 -1الغبار السك .
 -2غبار اﻻست توس.
 -3غبار القطن.
 -4أي غبار آخر قد ي س ب بإصابة
رئو ة.
أن اكس

15
16
17

مرض اﻻستقساء الز
مرض التدرن الرئوي
اﳌعو ة
أمراض ا

14

العمل اﳌس ب للمرض
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل اﳌعدن الك ي أو مركباته أو
اﳌواد ال تحتوي ع اﳌعدن الك ي وكذلك أي عمل يقت التعرض
إ غازات أو غبار اﳌعدن الك ي أو مركباته أو اﳌواد ال تحتوي ع
اﳌعدن الك ي .
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل البنج أو الت ا لورايد الكر و ي
وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غازا ا ال تحتوي عل ا.
أي عمل يقت التعرض للراديوم أو أي مادة أخرى ذات شاط إشعا
أو أشعة أكس.
أي عمل يقت استعمال أو نقل القطران أو آﻻت القطران الفح أو
الزت اﳌعد ي أو الك وس ن أو اﻷسمنت أو الطح ن أو ما شابه ذلك من
غبار أو مركبات أو منتجات أو بقايا من ذه اﳌواد.
أي عمل يقت التعرض اﳌتكرر أو اﳌستمر إ ا ع اس النور أو ا رارة
أو اﻷشعة اﳌنبعثة من زجاج مص ور أو من اﳌعادن ا ارة أو اﳌعادن
ً
اﳌص ورة أو التعرض إ ضوء قوي وحرارة عالية مما قد س ب ضررا
الع ن أو النظر.
أي عمل يقت التعرض إ غبار السلي ي ا ديث اﻻنبعاث أو أي مواد
تحتوي ع السلي ي ا ديث ب سبة تز د ع خمسة اﳌائة مثل العمل
اﳌنجم أو اقتﻼع ا ر أو نحت ال ور أو تكس ا أو مصنع
السمنت ال ري أو صقل اﳌعادن بالرمال أو أي عمل آخر يقت
ً
ً
التعرض إ غبار
عرضا مشا ا لذلك ،وكذلك أي عمل يقت
اﻷس ستوس أو غبار القطن بدرجة س ب مثل ذا اﳌرض.
جميع اﻷعمال ال تقت اﻻحت اك با يوانات اﳌصابة ذا اﳌرض أو
بجلود ا واﳌصابة بأمراض النفخة و قرو ا وشعر ا.
جميع اﻷعمال ال تقت اﻻحت اك با يوانات اﳌصابة ذا اﳌرض.
ذا اﳌرض.
اﻷعمال اﳌس شفيات لتقديم العﻼج للمر
اﻷعمال اﳌس شفيات ا صصة ﳌعا ة ذه ا .
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ا دول رقم )(2
تقدير عو ضات ال ز الك الدائم
نوع ال زالدائم

درجة
ال ز

ك

ال سبة
اﳌئو ة

 .1فقدان كﻼ الذراع ن من الكتف أو فقدان أي عضو ن من ا سم أو أك من عضو ن

100

 .2فقدان النظر بأكمله أو فقدان العين ن

100

 .3الشلل ال امل

100

 .4العته أو اﻻختﻼل العق ال امل

100

ً
ً
 .5ا روح أو اﻹصابات الرأس أو الدماغ ال س ب صداعا مستمرا

100

 .6ال شو ه ال امل الوجه
ً
ً
ً
 .7ا روح واﻹصابات الصدر واﻷعضاء الباطنية ال س ب خلﻼ مستديما و امﻼ تأدية
اﻷعضاء لوظائف ا

ا دول رقم )(3
تقدير عو ضات ال ز ا ز ي الدائم
نوع ال زالدائم

درجة
ال ز

جز ي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ً
فقدان الساق ن جميعا من أعﻼ ما
فقدان اليدين من ال وع أو أع
ال شو ه الشديد الوجه
فقدان امل لليدين ل ما من ال وع
فقدان امل للذراع اليم من مفصل الكتف أو من ال وع
فقدان كﻼ الساق ن بأجمع ما من الركبة أو أع
فقدان امل للذراع ال سرى من مفصل الكتف أو فوق ال وع
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درجة
ال ز

نوع ال زالدائم
 .8فقدان أحد الساق ن من الركبة أو فوق ا
 .9فقدان الذراع اﻷيمن من ال وع أو تحته
 .10فقدان أحد الساق ن من أع
ً
 .11فقدان كﻼ الساق ن جميعا من تحت الركبة
 .12فقدان جميع أصا ع اليد اليم بما ذلك اﻹ ام
 .13فقدان الذراع اﻷ سر من فوق أو تحت ال وع
 .14فقدان أصا ع اليد ال سرى بما ذلك اﻹ ام
 .15فقدان أحد الساق ن من تحت الركبة
ً
 .16فقدان السمع ليا و صورة مستديمة
 .17فقدان اللسان أو البكم اﳌستديم
ً
 .18فقدان كﻼ القدم ن جميعا من الكعب أو أسفل
 .19فقدان العضو ا
 .20فقدان نظر ع ن واحدة
 .21فقدان اليد اليم من الرسغ
 .22فقدان إ ام أو أرع أصا ع اليد اليم
 .23فقدان اليد ال سرى من الرسغ
 .24فقدان اﻹ ام أو أرع أصا ع اليد ال سرى
 .25فقدان أحد القدم ن من الكعب أو أسفل
 .26فقدان جميع أصا ع قدم واحدة بما ذلك إ ام القدم اﻹصبع الكب ة
 .27فقدان ثﻼث أصا ع من اليد اليم باست ناء اﻹ ام
 .28فقدان سبابة اليد اليم
 .29فقدان السﻼمية اﻷخ ة ﻹ ام اليد اليم
 .30فقدان سبابة اليد ال سرى
 .31فقدان ثﻼث أصا ع اليد ال سرى باست ناء اﻹ ام
 .32فقدان جميع أصا ع القدم باست ناء إ ام القدم
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ال سبة اﳌئو ة
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درجة
ال ز

نوع ال زالدائم
 .33فقدان إ ام القدم
 .34فقدان السﻼمية اﻷخ ة ﻹ ام القدم ال سرى
 .35فقدان اﻹصبع اﻷوسط لليد اليم
 .36فقدان اﻹصبع اﻷوسط لليد ال سرى
 .37فقدان اﻹصبع البنصر لليد اليم
 .38فقدان اﻹصبع البنصر لليد ال سرى
 .39فقدان اﻹصبع ا نصر لليد اليم
 .40فقدان أحد أصا ع اليد ال سرى
 .41فقدان السﻼمية اﻷخ ة ﻷي أصبع باست ناء اﻹ ام
 .42فقدان السﻼمية الثانية لسبابة اليد اليم
 .43فقدان أصا ع القدم باست ناء اﻻ ام
 .44فقدان سن طاحن
 .45فقدان سن ناب
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ال سبة اﳌئو ة
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ا داول اﳌرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم )  ( 33لسنة  2022شأن إصابات العمل
وأمراض اﳌ نة
ا دول رقم )(1
أمراض اﳌ نة
الرقم
اﳌسلسل
ال سمم بالرصاص ومركباته
1
اﳌــرض

2

3

4

5

6

7

العمل اﳌس ب للمرض
استعمال أو القيام عمل الرصاص ومركباته ال تحتوي

أي عمل يقت
ع رصاص.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الزئبق أو مركباته أو اﳌواد ال
ال سمم بالزئبق ومركباته
تحتوي ع زئبق وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو غازات
الزئبق أو مركباته أو اﳌواد ال تحتوي ع زئبق.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الزرنيخ أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم بالزرنيخ ومركباته
ال تحتوي ع الزرنيخ وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو
غازات الزرنيخ أو مركباته أو اﳌواد ال تحتوي ع الزرنيخ.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل اﻷنتمو ي أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم باﻷن يمو ي ومحتو اته
ال تحتوي ع اﻻن يمو ي وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو
غازات اﻷن يمو ي أو مركباته.
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الفسفور أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم بالفسفور ومركباته
ال تحتوي ع الفسفور وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غبار أو
غازات الفسفور أو مركباته.
ال سـ ــمم بالب ول ومنتجاته اﳌ ادفة أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل الب ول ومنتجاته أو غازاته أو
أو غ ـ ــازات ـ ــه أو مـ ـخـ ـتـ ـل ــف م ــركـ ـب ـ ــات ـ ــه مشتقاته وكذلك أي عمل يقت التعرض ل ذه اﳌواد حالة جامدة أو
سائلة أو غاز ة ،أو التعرض إ غبار ا أو غازا ا.
ومشتقاته
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل اﳌنغن أو مركباته أو اﳌواد
ال سمم باﳌنغن ومركباته
ال تحتوي ع اﳌنغن وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غازات أو
غبار اﳌنغن أو مركباته أو منتجات تحتوي ع اﳌنغن .
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1

الرقم
اﳌسلسل
ال سمم باﳌعدن الك ي ومركباته
8
اﳌــرض

9
10
11

الـ سـ ـ ـ ـ ـمــم ب ـ ــالـبـنــج أو اﳌـ ـ ا ـلــوراي ـ ــدا
الكر و ي
اﻷمـراض الـن ـ ــاتـج ـ ــة عــن الـراديــوم أو
اﳌواد العاكسة أشعة اكس
اﻷمراض ا ل ـ ــدي ـ ــة اﳌس ـ ـ ـ ــتعصـ ـ ـ ـ ـي ـ ــة
وحروق ا لد والع ن

12

تأثر الع ن س ب ا رارة والضوء وما
ينجم ع ما من آثار

13

اﻷمراض الناتجة عن التعرض ل ـ ـ ـ ــ:
 -1الغبار السك .
 -2غبار اﻻست توس.
 -3غبار القطن.
 -4أي غبار آخر قد ي س ب بإصابة
رئو ة.
أن اكس

15
16
17

مرض اﻻستقساء الز
مرض التدرن الرئوي
اﳌعو ة
أمراض ا

14

العمل اﳌس ب للمرض
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل اﳌعدن الك ي أو مركباته أو
اﳌواد ال تحتوي ع اﳌعدن الك ي وكذلك أي عمل يقت التعرض
إ غازات أو غبار اﳌعدن الك ي أو مركباته أو اﳌواد ال تحتوي ع
اﳌعدن الك ي .
أي عمل يقت استعمال أو القيام عمل البنج أو الت ا لورايد الكر و ي
وكذلك أي عمل يقت التعرض إ غازا ا ال تحتوي عل ا.
أي عمل يقت التعرض للراديوم أو أي مادة أخرى ذات شاط إشعا
أو أشعة أكس.
أي عمل يقت استعمال أو نقل القطران أو آﻻت القطران الفح أو
الزت اﳌعد ي أو الك وس ن أو اﻷسمنت أو الطح ن أو ما شابه ذلك من
غبار أو مركبات أو منتجات أو بقايا من ذه اﳌواد.
أي عمل يقت التعرض اﳌتكرر أو اﳌستمر إ ا ع اس النور أو ا رارة
أو اﻷشعة اﳌنبعثة من زجاج مص ور أو من اﳌعادن ا ارة أو اﳌعادن
ً
اﳌص ورة أو التعرض إ ضوء قوي وحرارة عالية مما قد س ب ضررا
الع ن أو النظر.
أي عمل يقت التعرض إ غبار السلي ي ا ديث اﻻنبعاث أو أي مواد
تحتوي ع السلي ي ا ديث ب سبة تز د ع خمسة اﳌائة مثل العمل
اﳌنجم أو اقتﻼع ا ر أو نحت ال ور أو تكس ا أو مصنع
السمنت ال ري أو صقل اﳌعادن بالرمال أو أي عمل آخر يقت
ً
ً
التعرض إ غبار
عرضا مشا ا لذلك ،وكذلك أي عمل يقت
اﻷس ستوس أو غبار القطن بدرجة س ب مثل ذا اﳌرض.
جميع اﻷعمال ال تقت اﻻحت اك با يوانات اﳌصابة ذا اﳌرض أو
بجلود ا واﳌصابة بأمراض النفخة و قرو ا وشعر ا.
جميع اﻷعمال ال تقت اﻻحت اك با يوانات اﳌصابة ذا اﳌرض.
ذا اﳌرض.
اﻷعمال اﳌس شفيات لتقديم العﻼج للمر
اﻷعمال اﳌس شفيات ا صصة ﳌعا ة ذه ا .
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ا دول رقم )(2
تقدير عو ضات ال ز الك الدائم
نوع ال زالدائم

درجة
ال ز

ك

ال سبة
اﳌئو ة

 .1فقدان كﻼ الذراع ن من الكتف أو فقدان أي عضو ن من ا سم أو أك من عضو ن

100

 .2فقدان النظر بأكمله أو فقدان العين ن

100

 .3الشلل ال امل

100

 .4العته أو اﻻختﻼل العق ال امل

100

ً
ً
 .5ا روح أو اﻹصابات الرأس أو الدماغ ال س ب صداعا مستمرا

100

 .6ال شو ه ال امل الوجه
ً
ً
ً
 .7ا روح واﻹصابات الصدر واﻷعضاء الباطنية ال س ب خلﻼ مستديما و امﻼ تأدية
اﻷعضاء لوظائف ا

ا دول رقم )(3
تقدير عو ضات ال ز ا ز ي الدائم
نوع ال زالدائم

درجة
ال ز

جز ي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ً
فقدان الساق ن جميعا من أعﻼ ما
فقدان اليدين من ال وع أو أع
ال شو ه الشديد الوجه
فقدان امل لليدين ل ما من ال وع
فقدان امل للذراع اليم من مفصل الكتف أو من ال وع
فقدان كﻼ الساق ن بأجمع ما من الركبة أو أع
فقدان امل للذراع ال سرى من مفصل الكتف أو فوق ال وع
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درجة
ال ز

نوع ال زالدائم
 .8فقدان أحد الساق ن من الركبة أو فوق ا
 .9فقدان الذراع اﻷيمن من ال وع أو تحته
 .10فقدان أحد الساق ن من أع
ً
 .11فقدان كﻼ الساق ن جميعا من تحت الركبة
 .12فقدان جميع أصا ع اليد اليم بما ذلك اﻹ ام
 .13فقدان الذراع اﻷ سر من فوق أو تحت ال وع
 .14فقدان أصا ع اليد ال سرى بما ذلك اﻹ ام
 .15فقدان أحد الساق ن من تحت الركبة
ً
 .16فقدان السمع ليا و صورة مستديمة
 .17فقدان اللسان أو البكم اﳌستديم
ً
 .18فقدان كﻼ القدم ن جميعا من الكعب أو أسفل
 .19فقدان العضو ا
 .20فقدان نظر ع ن واحدة
 .21فقدان اليد اليم من الرسغ
 .22فقدان إ ام أو أرع أصا ع اليد اليم
 .23فقدان اليد ال سرى من الرسغ
 .24فقدان اﻹ ام أو أرع أصا ع اليد ال سرى
 .25فقدان أحد القدم ن من الكعب أو أسفل
 .26فقدان جميع أصا ع قدم واحدة بما ذلك إ ام القدم اﻹصبع الكب ة
 .27فقدان ثﻼث أصا ع من اليد اليم باست ناء اﻹ ام
 .28فقدان سبابة اليد اليم
 .29فقدان السﻼمية اﻷخ ة ﻹ ام اليد اليم
 .30فقدان سبابة اليد ال سرى
 .31فقدان ثﻼث أصا ع اليد ال سرى باست ناء اﻹ ام
 .32فقدان جميع أصا ع القدم باست ناء إ ام القدم
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درجة
ال ز

نوع ال زالدائم
 .33فقدان إ ام القدم
 .34فقدان السﻼمية اﻷخ ة ﻹ ام القدم ال سرى
 .35فقدان اﻹصبع اﻷوسط لليد اليم
 .36فقدان اﻹصبع اﻷوسط لليد ال سرى
 .37فقدان اﻹصبع البنصر لليد اليم
 .38فقدان اﻹصبع البنصر لليد ال سرى
 .39فقدان اﻹصبع ا نصر لليد اليم
 .40فقدان أحد أصا ع اليد ال سرى
 .41فقدان السﻼمية اﻷخ ة ﻷي أصبع باست ناء اﻹ ام
 .42فقدان السﻼمية الثانية لسبابة اليد اليم
 .43فقدان أصا ع القدم باست ناء اﻻ ام
 .44فقدان سن طاحن
 .45فقدان سن ناب
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