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 (1جدول رقم )

 أمراض المهنة
 

األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض لعوامل ناتجة عن النشاط المهنً: -1  
عوامل كٌمٌائٌة. 0101  
عوامل فٌزٌائٌة. 0102  
عوامل حٌوٌة. 0103  

 
 األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض للعوامل الكٌمٌائٌة : - 0101

 

 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

التسمممممممما بالرصممممممما  أو مركباتممممممم   010101
 ومضاعفات 

أى عممممممل ٌسمممممتدعى اسممممممتعماألوتداول 
الرصاصممممممممممممممممممممممممممممممم ومركباته والمواد 

 المحتوٌةعلٌ .
 وٌشمل ذلك:

تممممداول الخامممممات المحتوٌممممة علممممى  -
 الرصا . 

صممممر الرصمممما  القممممدٌا والزنممممك  -
 القدٌا )الخردة( فً سبائك.

العمممممل فممممً صممممناعة األدوات مممممن  -
سمبائك الرصاص والرصما  القمدٌا 

 )الخردة(.
العمممممممل فممممممً صممممممناعة مركبممممممات  -

 الرصا ،صهر الرصا .
تحضمممٌر واسمممتعمال مٌنممما  الخمممزؾ  -

 رصا . المحتوٌة على 
التلمٌعبواسمممممممممممممممممممطة بمممممممممممممممممممرادة  -

الرصاص والمساحٌق المحتوٌة على 
 الرصا .

تحضٌرأواسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتعمال  -
البوٌات واأللوان والممدنانات المحتوٌممة 

 على الرصا  .... الخ. 
وكمممذا أى عممممل ٌسمممتدعى التعمممرض  -

لؽبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارأوأبخرة 
الرصاصممممممممممممممممممممم ومركباته والمواد 

 المحتوٌة علٌ .

التسممممممممممما بممممممممممالزئبق أو مركباتمممممممممم   010102
 ومضاعفات 

أى عممممممل ٌسمممممتدعى اسممممممتعماألوتداول 
الزئبق ومركباتهوالمواد المحتوٌة علٌ  و 
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

كممممممذا أى عمممممممل ٌسممممممتدعى التعممممممرض 
لؽبارأوأبخرة الزئبق ومركباتهما أوالممواد 

 المحتوٌة علٌ .
 وٌشمل ذلك:

العمل فمً صمناعة مركبمات الزئبمق  -
وصممناعة تالت المعامممل والمقمماٌٌ  

فمً  الزئبقٌة، وتحضٌر الممادة الخماا
صناعة القبعمات وعملٌمات التمذنٌر 
واسممممممتخراب الممممممذنر، وصممممممناعة 

 المفرقعات الزئبقٌة ... الخ.

التسممممممممما بمممممممممالزرنٌخ أو مركباتممممممممم   010103
 ومضاعفات 

أى عممممممل ٌسمممممتدعى اسممممممتعماألوتداول 
الزرنٌخ ومركباتهمممممم والمواد المحتوٌممممممة 
علٌمم  وكممذا أى عمممل ٌسممتدعى التعممرض 

لمواد لؽبارأوأبخرة الزرنٌخ ومركباته وا
 المحتوٌة علٌ .

 وٌشمل ذلك:
العملٌممممممممممات التممممممممممً ٌتولممممممممممد فٌهمممممممممما 
الزرنٌخ ومركباتممم  وكمممذلك العممممل فمممً 

 انتاج وصناعة الزرنٌخ ومركبات . 

التسمممممممما بممممممماألنتٌمون أو مركباتممممممم   010104
 ومضاعفات 

أى عممممممل ٌسمممممتدعى اسممممممتعماألوتداول 
األنتٌمون ومركباته والموادالمحتوٌةعلٌمم 

لتعمممممممرض ، وكمممممممذا أى عملٌسمممممممتدعى ا
لؽبممممممممممارأوأبخرة األنتٌمون ومركباتمممممممممم  

 أوالمواد المحتوٌة علٌ .

التسمممممممممما بالفسمممممممممفور أو مركباتممممممممم   010105
 ومضاعفات 

أى عممممممل ٌسمممممتدعى اسممممممتعماألوتداول 
الفسممممممفورأومركباته والمواد المحتوٌممممممة 
علٌ ، وكذا أى عممل ٌسمتدعى التعمرض 
لؽبممممممممممممممممممممممممممممممممارأو أبخممممممممممممممممممممممممممممممممرة 
الفسممممممفورأومركباته والمواد المحتوٌممممممة 

 علٌ .

التسما بالبترول أومثٌبلت  أو مركباتم   010106
األمٌدٌممممممةأو األزوتٌممممممةأو مشممممممتقاتها 

 ومضاعفات ذلك التسما.

كل عممل ٌسمتدعى اسمتعماألوتداول نمذ  
المواد و كذا كل عمل ٌستدعى التعرض 

 ألبخرتهاأوؼبارنا.

التسممممممممما بممممممممالمنجنٌز أو مركباتمممممممم   010107
 ومضاعفات 

كممممل عمممممل ٌستدعواسممممتعماألوتداول  -
المنجنٌزأومركباته والمواد المحتوٌة 

 علٌ .
وكممذا كممل عمممل ٌسممتدعى التعممرض  -

ألبخرةأوؼبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممار 
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

المنجنٌزأومركباته والمواد المحتوٌة 
 علٌ  .

 وٌشمل ذلك:
العمممممممل فممممممً استخراج وتحضممممممٌر  -

المنجنٌزأومركباتمممممممممم  وصممممممممممحتها 
 وتعبئتها . . الخ.

التسممممممممما بالكبرٌممممممممت أو مركباتمممممممم   010108
 ومضاعفات 

ٌسممممتدعى اسممممتعماألوتداول كممممل عمممممل 
الكبرٌت ومركباتهممممممم والمواد المحتوٌمممممممة 
علٌ ، وكذا كل عمل ٌسمتدعى التعمرض 
ألبخرةأوؼبممممممممممممممممممممممممار أكسممممممممممممممممممممممممٌد 
الكبرٌت ومركباتهممممممم والمواد المحتوٌمممممممة 

 علٌ .

التمم ثر بممالكروا أو مركباتمم  وممما ٌنشمم   010109
 عن  من قرح ومضاعفات

كممممممممممممممممممل عمممممممممممممممممممل ٌسممممممممممممممممممتدعى 
تحضٌرأوتولدأواسمممممممممممممممممممممتعماألوتداول 

ومممممممممممممممممم وحمض الكرومٌمممممممممممممممممك الكر
أوكرومات وبٌكرومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
الصودٌوم والبوتاسٌوم والزنك وأٌة مادة 

 تحتوى علٌ .

الت ثر بالنٌكمل أو مركباتم  أو مما ٌنشم   0101010
 عن  من مضاعفات وقرح

كممممممممممممممممممل عمممممممممممممممممممل ٌسممممممممممممممممممتدعى 
تحضٌرأوتولدأواسمممممممممممممممممممممتعماألوتداول 
النٌكؤلومركباته و أٌة مادة تحتوى علمى 

 النٌكؤلومركبات .
 ك:وٌشمل ذل

 التعرض لؽبار كربونٌل النٌكل.

أى عمممل ٌسممتدعى اسممتعماألوتداول نممذا  التسما بالبرٌلٌوا أو مركبات  0101011
العنصممممممممممممممممرأو مركباتهمممممممممممممممم والمواد 

 المحتوٌةعلٌ .

أى عممممممممممممل ٌسمممممممممممتدعى التعمممممممممممرض  التسما بالسلٌلٌوا أو مركبات  0101012
لؽبارن وأبخرته ومركباتهممممممم و الممممممممواد 

 المحتوٌة علٌها.

التسممممممممما بالكممممممممادمٌوا أو مركباتمممممممم   0101013
 ومضاعفات 

أى عمل ٌستدعى التعمرض أو اسمتعمال 
أو تداول الكادمٌوا أو مركبات  أو المواد 
المحتوٌة علٌم  مثمل الطمبل  بالكهربا ،م  
صمممممممناعة الطمممممممائرات والسمممممممٌارات أو 
األجهممممممممزة اإللكترونٌممممممممة، والبوٌممممممممات 
والببلسمممممممتٌك، والبطارٌمممممممات القلوٌمممممممة 

 وؼٌرنا.

أي عممممممل ٌتضممممممن استنشممممماق أدخنمممممة  أمراض ٌسببها األلمونٌوا أو مركبات  0101014
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

 األلمونٌوم و مركبات  مثل:
عملٌممات سممبك األلومنٌمموا مممن خاماتمم   -

 )األلومنٌا أو البوكسٌت(.
اضممممافة بممممودرة األلومنٌمممموا ألنمممموا   -

الطممبل  المقمماوا وفممً عملٌممات التبطممٌن 
 والتؽلٌؾ .

ائك عملٌات تصنٌع وانتاب سب -
األلومنٌوا والمحركات ومكونات 

المركبات والطائرات وأطر النوافذ 
واألسطح وحاوٌات وأوانً الطعاا 
وكذلك انتاب الكاببلت واألسبلك 

 الكهربائٌة.

أي عمممممل ٌتضمممممن التعممممرض ألدخنممممة  أمراض ٌسببها النحا  أو مركبات   0101015
 النحا  مثل:

 . سبك وتنقٌة ولحاا النحا 

 النحاسممٌة أو التممً  تصممنٌع المنتجممات
ٌمممدخل النحممما  فمممً تركٌبهممما مثمممل 

 صناعة الكاببلت الكهربٌة.

  المهممممممات واألدوات التمممممى ٌمممممدخل
النحا  فً تركٌبها والمستخدمة فً 
أنشطة التشٌٌد والبنا  مثل المواسٌر 

 واألنابٌر والخامات النحاسٌة.

  انتممممماب الكٌماوٌمممممات التمممممى ٌمممممدخل
النحمما  فممً تركٌبهمما مثممل كبرٌتممات 

 السامة. النحا 

أي عمممممل ٌتضمممممن التعممممرض ألدخنممممة  أمراض ٌسببها القصدٌر أو مركبات   0101016
 القصدٌر أو مركبات  مثل:

استخبل  القصمدٌر وتنقٌتم  وتشمؽٌل   -
 وتصنٌع .

تصنٌع سبائك من القصدٌر مع معادن  -
 أخرى.

تصممنٌع مركبممات القصممدٌر مممع مممواد  -
 وعناصر أخرى.

أنمموا  اسممتخداا القصممدٌر فممً صممناعة  -
 من الزجاب.

اسممتخداا القصممدٌر فممً تصممنٌع بعممض  -
 مواد اللحاا وبعض أنوا  العبوات.

 تصنٌع أنوا  من األصباغ النسٌجٌة. -
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

مركبممممات القصممممدٌر العضمممموٌة التممممى  -
تمدخل فممً تصممنٌع بعمض أنمموا  مبٌممدات 

 الفطرٌات.
مركبمممات القصمممدٌر التمممى تمممدخل فمممً  -

تصمممنٌع أنممموا  ممممن الببلسمممتٌك )كممممادة 
 .تثبٌت(

أى عمممممل ٌتضمممممن التعممممرض ألتربممممة  أمراض ٌسببها الزنك أو مركبات  0101017
 وأدخنة الزنك أو مركبات ، مثل :

 استخراب وانتاب المعدن أو مركبات  . -
 اعادة تصنٌع المعدن أو مركبات  . -
اسمممتخراب الخبلئمممط التمممى ٌمممدخل فٌهممما  -

 المعدن أو مركبات . 

أي عممممممل ٌتضممممممن التعمممممرض لثنمممممائً  الكربونالتسما بثنائً كبرٌتٌد  0101018
كبرٌتٌد الكربون أو مركباتم  أو أبخرتم  

 أو أي مادة ٌدخل فً تركٌبها

التسممما بممالكحول، الجلٌكممول، الكٌتممون  0101019
 ب نواعها المختلفة ومضاعفاتها.

أى عمل ٌستدعى التعمرض أو اسمتعمال 
أو تداول نذ  المواد ومركباتهما والممواد 

وٌشمممل ذلممك الصممباؼة  المحتوٌممة علٌهمما
والتنظٌؾ والطباعة والحرٌر الصمناعى 

 والجلود والمطاط وؼٌرنا.

 أمراض ٌسببها األمونٌا أو مركباتها 0101020
 

أي عمممممل ٌتضمممممن التعممممرض ألبخممممرة 
األمونٌمما مثممل: انتمماب األسمممدة، والتخمممر 
العضممموي، األعممممال التمممى تممم دي المممى 

 افراز األمونٌا أو انتشارنا .

أمممراض مهنٌممة ناتجممة عممن التعممرض  0101021
 لئلٌزوسٌانات

األعمال المعرضة الستنشاق أو مباشرة 
 األٌزوسٌاناتات العضوٌة خاصة :

صممممممممناعة واسممممممممتعمال ملمعممممممممات  -
وورنٌش متعدد األورٌتان وصمناعة 

 األلٌاؾ اإلصطناعٌة،
صمممناعة رؼممموة متعمممدد األورٌتمممان  -

 واستعمالها سائلة،
صممناعة واسمممتعمال الؽمممرا  المممداخل  -

 تكوٌن  متعدد األورٌتٌان،فً 
صناعة واستعمال األدنان المحتوٌة  -

 على االٌزوسٌاناتات العضوٌة.

أممممممراض مهنٌمممممة نتٌجمممممة التعمممممرض  0101022
 لبروتٌنات البلتك 

أي عمممل ٌتضمممن التعممرض لبروتٌنممات 
 البلتك  مثل:

تحضممٌر واسممتعمال ومباشممرة المطمماط  -
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

الطبٌعً )البلتك ( والمواد التً تحتوٌ  
 خاصة :

 نتاب ومعالجة البلتك  الطبٌعً،ا -
صناعة واستعمال أدوات ممن المطماط  -

 الطبٌعً.
المنتجممات التممى تحتمموى علممى المطمماط  -

 –مقمابض الممدراجات  –مثمل )القفممازات 
 المطاط فً أماكن الرعاٌة الصحٌة(.

التسمممما بالؽمممازات الخانقمممة مثمممل أول  0101023
أكسممممممممممممٌد الكربممممممممممممون، كبرٌتٌممممممممممممد 

الهٌممممممدروجٌٌن، الهٌدروجٌن،سممممممٌانٌد 
 ومشتقاتها السامة

المهمممن التمممى ٌمممتا فٌهممما التعمممرض لهمممذ  
 الؽازات خصوصاً الصرؾ الصحً.

 

التسممما بحممامض السممٌانور ومركباتمم   0101024
 وما ٌنش  عن ذلك من مضاعفات

كل عمل ٌستدعى تؽٌٌر استعماألوتداول 
حمامض السممٌانورأو مركباتمم ، وكممذا كممل 
 عمممل ٌسممتدعى التعممرض ألبخممرةأورذاذ
الحامضممممممممممممم ومركباته وأتربتهاأوالمواد 

 المحتوٌة علٌها.

التسممممممممممممما بمممممممممممممالكلور والفلمممممممممممممور  0101025
 والبرومومركباتها

كممممممممممممممممممل عمممممممممممممممممممل ٌسممممممممممممممممممتدعى 
تحضٌرأواسممممممممممممممممممممممممممممممممممممتعماألوتداول 
الكلورأوالفلورأوالبروم ومركباتها، وكذا 
أى عممممممل ٌسمممممتدعى التعمممممرض لتلمممممك 

 الموادأوألبخرتهاأوؼبارنا.

بالبتروألوؼازاته ومشمممممتقات  التسمممممما  0101026
 ومضاعفات 

كمممل عممممل ٌسمممتدعى تمممداوالً واسمممتعمال 
البتروألوؼازاته ومشمممممتقات ، وكمممممذا أى 
عمممل ٌسممتدعى التعممرض لتلممك المممواد، 

 صلبة كانت وسائلةأوؼازٌة.

التسما بالكلوروفورا ورابمع كلمورور  0101027
 الكربون

أى عممممممممممممل ٌسمممممممممممتدعى اسمممممممممممتعمال 
كلمممورور أوتمممداواللكلوروفورا أو رابمممع 

الكربممممون، و كممممذا أى عمممممل ٌسممممتدعى 
التعممرض ألبخرتهمماأواألبخرة المحتوٌمممة 

 علٌها.

أممممراض تسمممببها الممممذٌبات العضممموٌة  0101028
 متضمنة الهكسان

أي عمممممل ٌتضمممممن التعممممرض ألبخممممرة 
 المذٌبات العضوٌة والهكسان مثل :

انتمماب واسممتخبل  وصممنع واسممتخداا  -
خبلئط ٌدخل فٌها المذٌبات العضوٌة 

 الهكسان. أو
تداول وتخزٌن والتخل  من مخلفات  -

 المذٌبات العضوٌة أو الهكسان .
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

أمممراض ٌسممببها رابممع كلممورو االثممٌن،  0101029
ثالممك كلممورو االثٌلممٌن، ثممانً كلورٌممد 
المٌتمممان )كلورٌمممد المٌتمممٌبلن(/ ثالمممك 
كلورٌمممد المٌتمممان )كلوروفورا(/ثالمممك 
برومومٌتان )بروموفورا(/ثانً كلور 

 2-1اإلٌتمممممٌبلن/ ثمممممانً بمممممروا  1-2
اإلٌتممان  1-1-1اإلٌتمماٌن/ ثالممك كلممور 

 1-1)مٌتٌكلورفمممورا( / ثمممانً كلمممور 
اإلٌتٌبلن )ثانً كلور اإلٌتٌبلن(/ ثالك 
كلور اإلٌتٌبلن/ رابمع كلمور اإلتمٌبلن/ 

البمممروبٌبلن/ كلمممور  2-1ثمممانً كلمممور 
 – 2البروبٌان )كلورٌد األلٌل(/ كلمور

 )كلوربران( 3 -بوتادٌان
لمشمممممتقات الهالوجٌنٌمممممة األخمممممرى وا 

للمركبمممممممات الهٌدروكربونٌمممممممة ممممممممن 
 المجموعة األلٌفاتٌة والعطرٌة.

أى عمممل ٌسممتدعى اسممتعماألوتداول نممذ  
الممممممموادوالتعرض ألبخرتهمممممماأواألبخرة 

 المحتوٌة علٌها.

التسمممممممممما بمممممممممالنترات والنترٌتمممممممممات  0101030
والنٌتروجلسممرٌن واألمممبلح العضمموٌة 

 األخرى لحامض النٌترٌك.

أى عمممل ٌسممتدعى اسممتعماألوتداول نممذ  
الممممممموادوالتعرض ألبخرتهمممممماأواألبخرة 

 المحتوٌة علٌها.

أممممممممممراض ٌسمممممممممببها األكرٌبلمٌمممممممممد  0101031
 واألكرٌلونٌترٌل.

أي عمل ٌتطلر التعامل مع األكرٌبلمٌد 
 واألكرٌلونٌترٌل مثل:

تخلٌمممق )انتممماب( األكرٌبلمٌمممد المتعمممدد  -
Polyacrylamide  وبعممممممممممممممممممممممممض

 العضوٌة.الكٌماوٌات 
 معامل األسنان واألجهزة التعوٌضٌة. -
 صناعة الورق. -
عملٌممممات تشممممؽٌل الخامممممات المعدنٌممممة -

 واألصباغ ومواد اللصق.
عملٌممات اسممتعادة الزٌمممت فممً صمممناعة -

 الزٌوت.
 كٌماوٌات البنا . -
عملٌممممات تخلٌممممق )انتمممماب( المركبممممات  -

البولٌمرٌمممممة لؤلكرٌلٌمممممك فمممممً صمممممناعة 
 المنسوجات .

طمممماط الممممذي ٌممممدخل فٌمممم  تصممممنٌع الم -
 مركبات اإلستٌرٌن والبٌوتادٌٌن.

 صناعة الببلستٌك واألكرٌلونٌترٌد . -
 .Fumigantsصناعة المدخنات  -
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أى عممممل ٌستدعواسمممتعمال أو تمممداول أو  التسما بمبٌدات اآلفات 0101032
تصمممنٌع نمممذ  الممممواد وكمممذلك أى عممممل 

 ٌستدعى التعرض لها.

صممممناعة وتحضممممٌر وتجهٌممممز المممممواد   الصٌدالنٌةأمراض تسببها المواد  0101033
 والمركبات الصٌدالنٌة مثل:

المضمممدات الحٌوٌمممة ومركبمممات السممملفا  -
 والمركبات المطهرة.

أدوٌمممممة عمممممبلب السمممممرطان المضمممممادة  -
 لؤلوراا.

األدوٌمممممة المخمممممدرة مثمممممل الممممممورفٌن  -
ومشتقات ، والمركبات المهدئمة، والممواد 

 المستخدمة فً التخدٌر وفً اإلنعاش.
 المركبات المسٌلة للدا. -
 مركبات النٌتروجلسرٌن العبلجٌة. -

األعممممراض واألمممممراض الباثولوجٌممممة  0101034
 التى تنش  عن الهرموناتومشتقاتها

كممممل عمممممل ٌسممممتدعى التعممممرض لتمممم ثٌر 
 الهرمونات والمشتقات الهرمونٌة.

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض للعوامل الفٌزٌائٌة : - 0102
 

 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

العمممممل فممممً الصممممناعات واألعمال التممممً  .الصما المهنى 10201
ٌتعممممممممرض فٌهمممممممما العمممممممممال لتمممممممم ثٌر 
الضوضمما أوالعقاقٌر والكٌماوٌممات التممً 

 ت ثر على السمع.

الباثولوجٌمممة األعمممراض والعبلممممات  10202
بمممممماألطراؾ العلٌمممممما الناتجممممممة عممممممن 

 vibratingاالنتزازات الموضعٌة)
white finger) 

أى عمل ٌستدعى التعرض لئلنتزازات 
بممماألطراؾ خاصمممة اذا كمممان ٌصممماحب  
بممممرودة فممممً أعمممممال الحفممممر والتخممممرٌا 
والمسممممممممابك والمنمممممممماجا والمحمممممممماجر 

 والصناعات الثقٌلة وؼٌرنا.

لتعممرض األمممراض التممى تنشمم  عممن ا 10203
 لدرجات الحرارة أو البرودة الشدٌدة.

األعمال التً تتطلمر التعمرض لحمرارة 
عالٌة أو بمرودة شمدٌدة مثمل: العممل فمً 

 ثبلجات حفظ األطعمة، .... الخ.

األعمممراض واألممممراض الباثولوجٌمممة  10204
الناتجمممممممممممممة عمممممممممممممن التعممممممممممممممرض 
للرادٌوممممممممممم والمواد ذات النشمممممممممماط 

 اإلشعاعى أوأشعة اك 

لتعمممممممممممرض أى عمممممممممممل ٌسمممممممممممتدعى ا
للرادٌوم وأشعة اك  أوأٌة ممادة أخمرى 

 ذات نشاط اشعاعى.

األمممراض الناتجمممة عمممن اإلشمممعاعات  10205
 ؼٌر الم ٌنة مثل:

أى عممممممل ٌسمممممتدعى التعمممممرض لهمممممذ  
 اإلشعاعات. 
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

 األشعة فوق البفنسجٌة. -
 األشعة تحت الحمرا .  -

األعممراض واألمممراض الناتجممة عممن  10206
 .التعرض لتؽٌرات الضؽط الجوى

كل عمل ٌستدعى التعرض المفاجئ 
أوالعمل تحت ضؽط جوى 

مرتفع والتخلخل المفاجئ فً الضؽط 
الجوو والعمل تحت ضؽط جوى 

 منخفض لمدد طوٌلة.

 
 األمراض المهنٌة الناتجة عن التعرض للعوامل الحٌوٌة : - 0103

 

 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

 -الجمرة الخبٌثمة 10301
 انثراك 

عمممممل ٌسممممتدعى االتصممممال بحٌوانممممات مصممممابة بهمممممذا كممممل 
المرضممممممممم وتداول رممهممممممممماأوأجزا  منهممممممممما أومنتجاتهمممممممممما 
الخام ومخلفاتهممما بمممما فمممً ذلمممك الجلمممود والحممموافر والشمممعر 
والقمممرون وكمممذلك العممممل فمممً شمممحن وتفرٌمممػ أو نقبللبضمممائع 
المحتوٌمممة علمممى منتجمممات الحٌوانمممات الخممماا أو مخلفاتهممما أو 

قممد تلوثممت بمم بواغ المممرض  البضممائع التممً ٌحتمممل أن تكممون
 )حوٌصبلت المرض( عن طرٌق الحٌوانات أوفضبلتها.

كل عمل ٌستدعى االتصال بحٌوانات مصابة بهذا المرض  السقاوة  10302
 وتداول رممهاأوأجزا  منها.

 العمل فً المستشفٌات المخصصة لعبلب نذا المرض.  الدرن 10303

 ممممع  عمممال التمممً ٌمكممن أن تضمممع العممممال فممً اتصمممالاأل
الحٌوانمممات الحاملمممة للعصمممٌات الدرنٌمممة أو المنجمممزة فمممً 
محممممبلت توت الحٌوانممممات المصممممابة وخاصممممة األعمممممال 
المنجمممزة فمممً المسمممالخ والمجمممازر وأمممماكن معالجمممة لحممما 
الخنزٌممر ومعالجممة الكممروش أو المصممارٌن فممً م سسممات 
القصممممابة ومباشممممرة أو معالجممممة الممممدا والؽممممدد والعظمممماا 

 لعبلب البٌطري.والقرون والجلود الطرٌة وا

 أعمال المخابر البٌولوجٌة. 

 الحمى المالطٌة  10304
 )البروسٌبل(

كل األعمال التً تستدعً التعامل مع الحٌوانات المصابة أو 
 أجزائها أو جثثها أو تداولها

التهمممار الكبمممدى  10305
الفٌممرو  نممو : 

 بى أو سى

أي عمل ٌستدعً االختبلط بدا مصار أو أحد منتجات  أو 
 مصدر للفٌرو  مع ضرورة توفر الشروط التالٌة:

أن ٌكممون العامممل ؼٌممر مصممار بممالفٌرو  قبممل االلتحمماق  -
 بالعمل من واقع الفح  الطبً األولً قبل العمل.

 أن تكون حادثة التعرض موثقة فً وثٌقة رسمٌة. -
أن ٌتا اثبات وجود الممرض لمدى الممرٌض ناقمل العمدوى  -

 ت الملؾ الطبً.من خبلل الفحوصات المخبرٌة ومعطٌا
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 األعمال والمهن العامل المسبب الرمز

أن تظهمممر الفحوصمممات المخبرٌمممة للعاممممل تؽٌمممر نتٌجمممة  -
الفح  الى اإلٌجابٌة خبلل السمتة أشمهر الموالٌمة لحادثمة 

 التعرض

فٌممممرو  نقمممم   10306
المناعممممممممممممممممممممممة 

 المكتسبة.

العاملٌن الذٌن تتطلر طبٌعة عملها التعرض للدا أومنتجات  
ٌن أو السوائل الجسمٌة األخرى أو األنسجة لمرضى مصاب

 بالفٌرو  مع ضرورة توفر كل الشروط التالٌة:
أن ٌكممون العامممل ؼٌممر مصممار بممالفٌرو  قبممل االلتحمماق  -

 بالعمل من واقع الفح  الطبً األولً قبل العمل
 أن تكون حادثة التعرض موثقة فً وثٌقة رسمٌة. -
أن ٌتا اثبات وجود الممرض لمدى الممرٌض ناقمل العمدوى  -

 ومعطٌات الملؾ الطبً.من خبلل الفحوصات المخبرٌة 
أن تظهمممر الفحوصمممات المخبرٌمممة للعاممممل تؽٌمممر نتٌجمممة  -

الفح  الى اإلٌجابٌة خبلل السمتة أشمهر الموالٌمة لحادثمة 
 التعرض

 األعمال المنجزة فً قنوات الصرؾ الصحً - الكزاز 10307
األعمال الفبلحٌة وكمذلك األعممال الم دٌمة المى اإلخمتبلط  -

 فضبلتها.بالحٌوانات األلفٌة وجثثها أو 

العوامل الحٌوٌة  10308
األخممممممممممممممممممممرى 
المسممممممممممممممممممممممببة 
لؤلمممممممممممممممممراض 
المعدٌممة لمما ٌممرد 
ذكرنمممممممما فممممممممً 
الجمممداول والتمممً 
تمممممممممما اثبممممممممممات 
عبلقتهممممممممممممممممممممما 
المباشمممممممممممممممممممرة 
بطبٌعمممة النشممماط 

 المهنً علمٌا 

العممممل فمممً منشمممةت الرعاٌمممة الصمممحٌة والصمممرؾ الصمممحً 
 والتعامل مع الحٌوانات والحشرات والقوارض.
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المهنٌة تبعاً لوظائف وأجهزة الجسم:األمراض  -2  
األمراض المهنٌة فً الجهاز التنفسى. 0201  

األمراض المهنٌة فً الجلد واألغشٌة المخاطٌة. 0202  
اإلعتالالت العضلٌة العظمٌة الناتجة عن التعرض المهنى. 0203  
اإلضطرابات النفسٌة السلوكٌة الناتجة عن التعرض المهنى. 0204  

مهنٌة أخرى.أمراض  0205  
 

 الجهاز التنفسً : األمراض المهنٌة فً - 0201
 

 األعمال والمهن المرض الرمز

أممممممممممممراض الؽبمممممممممممار الرئمممممممممممموي  020101
 )بنوموكونٌوز ( التً تنش  عن:

 ؼبار السلٌكا )سلٌلكوز (. -
ؼبمممممممممممممار االسبسمممممممممممممتو   -

 )أسبستوز (.
 

أى عممممل ٌسمممتدعى التعمممرض لؽبمممار  -
السممملٌكاأوالمواد حمممدٌك التولمممد لممممادة 

التى تحتوى على مادة السلٌكا بنسمبة 
٪ كالعمممل فممً المنمماجا 5تزٌممد علممى 

والمحممممممممممممممممممممممماجرأو نحمممممممممممممممممممممممت 
األحجارأوصممممممممحنهاأوفً صممممممممناعة 
المسمممنات الحجرٌممم ةأوتلمٌع المعمممادن 
بالرمؤلوأٌممة أعمممال أخممرى تسممتدعى 

 نف  التعرض.
أي عممممل ٌسمممتدعً التعمممرض لؽبمممار  -

االسبسمممممممممتو  وخاصةاسمممممممممتخراب 
لجمة خاممات وصمخور ومباشرة ومعا

األسبسمممممممت ومباشمممممممرة واسمممممممتعمال 
األسبسممممممت الخمممممماا فممممممً العملٌممممممات 

 –الصمممممناعٌة التالٌمممممة: )األسبسمممممبت 
الببلسمممممتٌك،  –اإلسمنت،األسبسمممممت 

 –النسممممٌأل، األستبسممممر  -األستبسممممت
المطاط، طبل  وصحائؾ ووصمبلت 
مممممممن األسبتسممممممر، حشممممممو بطممممممائن 
اإلحتكمماك تحتمموي علممى األسبسممبت، 

عازلممممة منتجممممات مقبولممممة أو مممممواد 
محتوٌة أساسا علواألسبسمت( وكمذلك 
أعممممممال النمممممدؾ والؽمممممزل والنسمممممٌأل 
وخٌاطمممة المنتجمممات المحتوٌمممة علمممى 
األسبست واستعمال وتحطمٌا وازالمة 
المممواد المحتوٌممة علممى اإلستبسممت أو 
اإلسبسممت المقممذوؾ وعممزل الحممرارة 
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 األعمال والمهن المرض الرمز

بواسممممطة مممممواد األسبسممممت وأعمممممال 
وضمممع وازالممممة العمممموازل الحرارٌممممة 

سبسمممت وأعممممال المحتوٌمممة علمممى اإل
التجهٌممز والصممٌانة والحفممظ المنجممرة 
بممممممةالت أو فممممممً محممممممبلت وتوابممممممع 
المحمممبلت مكسممموة أو محتوٌمممة علمممى 
مممواد ٌمممدخل األسبسممت فمممً تكوٌنهممما 
واألعمال التً تسمتوجر عمادة حممل 

 مبلب  تحتوي على اإلسبست.

أمراض الجهاز التنفسً الناتجة عمن  020102
التعممممممممممرض ألؼبممممممممممرة: القطممممممممممن 

كتممان،وبودرة التلممك )بٌسٌنوسممز( وال
)تلكممممممممموز (، وخٌممممممممموط القنمممممممممر 

 والسٌزال، والقصر السكري

أى عممممممل ٌسمممممتدعى التعمممممرض لؽبمممممار 
القطن،وؼبممممار الكتممممان، وؼبممممار بممممودرة 
التلمممك، وؼبمممار خٌممموط القنمممر، و ؼبمممار 
خٌوط القصر السكري وخاصة األعمال 
التً تستدعً التعامل مع األلٌاؾ ب ماكن 

 لنسٌأل.سٌئة التهوٌةفً أماكن الؽزل أو ا

أزمممات ربوبسممبر التعممرض المهنممً  20103
 لآلتً:

 األٌزوسٌنات -1
 المضادات الحٌوٌة  -2
 الفورما لدنٌد  -3
المنظفات التى ٌدخل فً تركٌبها  -4

 الخمائر .
 .ؼبار الدقٌق والحبور -5
 

أي عمممممل ٌتضمممممن التعممممرض لمسممممببات 
 األزمات الربوٌة المهنٌة المذكورة مثل:

ٌورٌثمممان فمممً انتممماب اسمممتخداا البمممولً  -
المراتمممر وحشمممو الوسمممائد وصمممناعة 

 األسفنأل الصناعً ومخلفاتها.
رش )بخ( الدنانات والورنٌش وصناعة -

مواد العزل التً تدخل األٌزوسٌانات 
 فً تركٌبها.

 أعمال السباكة )القوالر الرملٌة(. -
اسمممتخداا أنهٌدرٌمممدات األحمممماض فمممً  -

المعالجمممة الكٌمٌائٌمممة إلنتممماب األلكٌمممد 
لبولً استر والراتنجات اإلٌبوكسٌة وا
. 

رش )بممممممممخ( الممممممممدنانات وصناعمممممممم ة  -
واستخمممممممم داا المممممممممواد الرؼوٌممممممممة ) 
الراتنجممممممات اإلٌبوكسممممممٌة ( ومممممممواد 

 الطبل  والتؽطٌة.
اسممممممتخداا األمٌنممممممات األلٌفاتٌممممممة فممممممً  -

المعالجمممة الكٌمٌائٌمممة إلنتممماب البمممولً 
أمٌمممممدات وتكرٌمممممر المممممنفط ومعالجمممممة 

وتداول المطاط ورش )بخ( الدنانات 
المواد الرؼوٌة الراتنجٌمة اإلٌبوكسمٌة 

 ومواد الطبل  والتؽطٌة .
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 األعمال والمهن المرض الرمز

تصمممممنٌع وتنقٌمممممة وتحضمممممٌر واعمممممداد  -
وتخمممممزٌن )تمممممداول( األدوٌمممممة مثمممممل 
المضممممادات الحٌوٌممممة ومستخلصممممات 
الؽمممدد ومصمممنعاتها والمستحضمممرات 
السممممامة للخبلٌمممما والفطممممائر النشممممطة 

 ومواد التطهٌر والتعقٌا.
ة الصحٌة العمل فً أنشطة الرعاٌ -

 والبٌطرٌة.

التهار الحوٌصبلت الرئوٌة ألسبار  020104
 حساسٌة مهنٌة خارجٌة المنش  

Extrinsic Allergic 
Alveolitis 

أي عممممل ٌتضممممن استنشممماق أنممموا  ممممن 
األؼبمممممرة العضممممموٌة أو األٌروسممممموالت 
الملوثمممممممة بالمٌكروبمممممممات والفطرٌمممممممات 

 الموجودة فً أنشطة العمل مثل:
التمممى ٌتعممم رض فٌهممما كافممم ة األعممممال  -

العمال الى استنش اق األؼبرة الناتجة عن 
 تخزٌن وطحن وتعبئة الحبور الؽذائٌة.

أعمال تربٌة الطٌمور وتمداول مخلفاتهما  -
 )بقاٌانا( مثل الرٌش والزبل. 

العملٌممات الزراعٌممة أو الصممناعٌة التممى  -
ٌتعممرض فٌهمما العمممال الممى أؼبممرة القممش 

 ومصا  القصر )البجا ( والتبن.
تصمممنٌع وتجهٌمممز األعمممبلؾ المصمممنعة  -

 .باستخداا المواد المذكورة أعبل 

 
 األمراض المهنٌة فً الجلد واألغشٌة المخاطٌة :  - 0202

 

 األعمال والمهن المرض الرمز

التهمممممار الجلمممممد التبلمسمممممً أو طفمممممح  020201
(،التهابمممممممممممممات urticariaجلمممممممممممممدي)

وتقرحمممات الجلمممد المزمنمممة ناتجمممة عمممن 
لعوامممممل محسسممممة التعممممرض المهنممممً 

 معروفة لا ٌتا ذكرنا فً الجداول

التعممممرض المتكممممرر للمممممواد المهٌجممممة 
والمحسسة للجلد المثبت علمٌا عبلقتهما 
، بااللتهابممممممممات الجلدٌممممممممة التبلمسممممممممٌة

 وااللتهابات والتقرحات المزمنة.

 التعرض للمواد التالٌة: البهاق المهنً 020202
 ثبلثً بٌوتٌل الفٌنول. -
 الكاتٌكول.ثبلثً بٌوتٌل  -
 أماٌل فٌنول. -
 .نٌدروكوٌنون-

 اإللتهابات الفطرٌة بالجلد واألظافر 020203
Occupational 

األعمال التً تتطلر التعرض لدرجات 
الحممممرارة العالٌممممة أو األشممممعة السممممٌنٌة 
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 األعمال والمهن المرض الرمز

photodermatoses . وأشعة الشم 

 
 
 

 االعتالالت العضلٌة العظمٌة الناتجة عن التعرض المهنى:  - 0203
 

 األعمال والمهن المرض الرمز

 أمراض الكتؾ: 020301
 متزامنة عضلة الكتؾ الدوارة -
 التهار أوتار الكتؾ. -

األعمممال التممً تتطلممر حركممات متكممررة 
وشمماقة وسممرٌعة لمفصممل الكتممؾ عنممد أو 

 .أعلى من مستوى الكتؾ

 أمراض المرفق: 020302
التهممار الكممٌ  الزاللممً للمرفممق أو  -

الخلممموي مممما تحمممت التهمممار النسمممٌأل 
 الجلد.

األعممممال الٌدوٌمممة التمممً تسمممبر احتكممماك 
خارجً شدٌد أو مستمر أو ضؽط شدٌد، 

 على مفصل المرفق.

 أمراض الٌد أو الساعد 020303

  التهمممار النسمممٌأل الخلممموي تحمممت
 الجلد.

  التهممار أوتممار الٌممد أو السمماعد أو
 األؼشٌة المصلٌة لؤلوتار.

 -.متبلزمة النفق الرسؽى 

وٌة التً تسمبر احتكماك األعمال الٌد -
خممارجً شممدٌد أو مسممتمر أو ضممؽط 
شمممدٌد علمممى مفصمممل الرسمممػ أو مممما 

 حول .
األعمال الٌدوٌة التى تتطلر حركات  -

متكممررة أو اجهمماد شممدٌد أو أوضمما  
ؼٌممممممر مرٌحممممممة تسممممممتمر لفتممممممرات 

 .طوٌلةللٌد أو الرسػ

 أمراض الركبة 020304
 التهار الكٌ  الزاللً للركبة أو  -
الخلمموي ممما تحممت  التهممار النسممٌأل -

 الجلد

األعممممال الحرفٌمممة التمممً تسمممبر احتكممماك 
خارجً شدٌد أو مستمر أو ضمؽط شمدٌد 

 على مفصل الركبة.

اعممممتبلالت أسممممفل الظهممممر المزمنممممة  020305
تشمل: التؽٌمرات االنحبللٌمة للفقمرات 

 أو األقرا  الفقارٌة.

األعمال الشاقة التً تتطلر رفمع األثقمال 
لمتكممررة أو أو حركممات الظهممر العنٌفممة ا

العمل فً أوضا  قسمرٌة متكمررة كثنمً 
والتمممموا  الظهممممر أو انتممممزازات الجسمممما 
الكلٌممة كسممائقً الشمماحنات الثفٌلممة وتلٌممات 
حضائر البنا . وفً جمٌع األحوال ٌجر 
 أال تقل مدة التعرض عن عشر سنوات.

 
 االضطرابات النفسٌة السلوكٌة الناتجة عن التعرض المهنى : - 0204

 

 األعمال والمهن المرض الرمز

 التواجد فً مجال حادك جسٌا .االعمممتبلل النفسمممً مممما بعمممد التعمممرض  020401
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 لحادك جسٌا.
Post- traumatic stress 

disorder 

 
 

 أمراض مهنٌة أخرى : - 0205
 

 األعمال والمهن المرض الرمز

الرأرأة )تذبذر المقلتٌن السرٌع  020501
 الؽٌر ارادي(

 تحت األرض.أعمال المناجا 

أى عمل ٌستدعى استعمال أو تداول أو  التهابات وتقرحات العٌن المزمنة 020502
التعمممممممرض للقطمممممممران أو الزفمممممممت او 
البٌتممومٌن أو الزٌممون المعدنٌممة)بما فٌهمما 
البمممارفٌن( أو الفلمممو او أى مركبمممات أو 
منتجممات أو متخلفممات نممذ  المممواد وكممذا 
التعرض ألٌة مادة مهٌجة أخرى صلبة 

 ئلة أو ؼازٌة.أو سا

األعمال التً تسمتدعً الوقموؾ لممدة ال  دوالً الساقٌن 020503
تقل عن أربمع سماعات ٌومٌما ولفتمرة ال 

 تقل عن سنتٌن فً نف  المهنة.

األعمال التً تستدعً حممل أو رفمع أو  الفتق اإلربً المباشر 020504
جر أو دفع األثفال على أال تقمل األثفمال 

ٌومٌممما فمممً مجموعهممما عمممن طمممن واحمممد 
 ولمدة سنتٌن أو أكثر.
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 ( 2جدول رقم )

 تقدٌر درجة العجز
 

 أوالً : تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى :
 

 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 %80 بتر الذرا  األٌمن الى الكتؾ 1

 %75 بتر الذرا  األٌمن الى ما فوق الكو  2

 %65 الذرا  األٌمن تحت الكو بتر  3

 %70 بتر الذرا  األٌسر الى الكتؾ 4

 %65 بتر الذرا  األٌسر الى ما فوق الكو  5

 %55 بتر الذرا  األٌسر تحت الكو  6

 %65 الساق فوق الركبة 7

 %55 الساق تحت الركبة 8

 %55 الصما الكامل 9

 %35 فقد العٌن الواحدة 10

 أٌمن أٌسر 

 %30 %25 اإلبهاابتر  11

12 

 %18 %15 بتر السبلمٌة الطرفٌة لئلبهاا

 %12 %10 بتر السبابة

 %6 %5 بتر السبلمٌة الطرفٌة للسبابة

 %10 %8 بتر السبلمٌتٌن الطرفٌة و الوسطى للسبابة.

13 

 %10 %8 بتر الوسطى

 %5 %4 بتر السبلمٌة الطرفٌة الوسطى

 %8 %6 بتر السبلمٌتٌن الوسطى والطرفٌة

14( 

 %6 % 5  بتر أصبع بخبلؾ السبابة و اإلبهاا و الوسطى

 %3 % 2.5 بتر السبلمٌة والطرفٌة

 %5 %4 بتر السبلمٌتٌن الطرفٌتٌن

 %60 بتر الٌد الٌمنى عند المعصا 15

 %50 بتر الٌد الٌسرى عند المعصا 16

 %45 بتر القدا مع عظاا الكاحل 17

 %35 الكاحلبتر القدا دون عظاا  18

 %30 بتر ر و  مشطٌات القدا كلها 19

 %10 بتر األصبع المشطٌة الخامسة للقدا 20

 %10 بتر ابهاا القدا و عظمة مشط  21

 %5 بتر أصبع القدا بخبلؾ السبابة 22

 %4 بتر السبلمٌة الطرفٌة إلبهاا القدا 23
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 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 %3 بتر السبلمٌة الطرفٌة لسبابة القدا 24

 %3 القدا بخبلؾ السبابة و اإلبهاابتر أصبع  25

  
 الطرؾ العلوى انكٌلوز المفاصل

 أٌسر أٌمن

 اإلبهاا : 

 %6 %8 انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى فى حالة بسط كامل 

 %8 %10 انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى فى حالة ثنى كامل 

انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة ثنى أو بسط  
 كامل

10% 8% 

 %6 %8 انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة نصؾ ثنى 

انكٌلوز المفصلٌن المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى  
 لبلبهاا فى حالة ثنى جزئى

15% 12% 

انكٌلوز المفصلٌن المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى فى  
 حالة بسط كامل أو ثنى كامل

18% 15% 

 %12 %15 مشطٌة اإلبهاا وعظاا الرسػانكٌلوز المفصل بٌن  

 %4 %5 خلع بالمفصل السبلمى السبلمى لئلبهاا 

 %10 %15 خلع بالمفصل المشطى السبلمى 

تقرٌر جبرى لئلبهاا نتٌجة أثرة التئاا أو فقد عمل العضلة  
 المباعدة

20% 16% 

 أٌسر أٌمن السبابة : 

 %4 %6 حالة ثنى أوبسطانكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى األول فى  

انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى  فى حالة ثنى  
 أوبسط

2% 1% 

انكٌلوز المفصلٌن السبلمى السبلمى األول والثانى فى حالة  
 بسط  أو ثنى

8% 5% 

 %6 %8 انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة ثنى أو بسط 

انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى األول  
 والثانى فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل 

12% 10% 

 الوسطى :

 %4 %6 انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى األول فى حالة ثنى أوبسط    

 %1 %2 انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى فى حالة ثنى أوبسط  

المفصلٌن السبلمى السبلمى األول والثانى فى حالة انكٌلوز  
 ثنى أو بسط

6% 5% 

 %4 %6 انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى 

انكٌلوز المفاصل المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى االول  
 والثانى فى حالة ثنى أو بسط 

10% 8% 

 البنصر أو الخنصر :
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 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 %3 %4 انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى االول فى حالة ثنى أوبسط  

 %1 %2 انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى فى حالة ثنى أوبسط  

 %3 %4 انٌكلوز المفصل المشطى السبلمى  

انكٌلوز المفاصل المشطى السبلمى السبلمى االول والثانى  
 فى حالة بسط أو ثنى 

6% 4% 

 الٌد :انكٌلوز 

 %50 %60 انكٌلوز جمٌع مفاصل الٌد أو األصابع  

 %35 %45 انكٌلوز جمٌع مفاصل الٌد واألصابع فٌما عدا اإلبهاا  

 قطع األوتار: 

 )أ( قطع الوتر الباسط عند قاعدة االصبع )االصبع فى حالة ثنى كامل( : 

 %10 %12 االبهاا  

 %10 %12 السبابة  

 %8 %10 الوسطى  

 %6 %8 البنصر أو الخنصر  

 قطع الوتر الباسط قبل اندؼام  فى السبلمٌة الثانٌة 
 )السبلمٌتٌن األخٌرتٌن فى حالة ثنى كامل ( :

 %4 %6 االبهاا  

 %3 %4 السبابة  

 %2 %3 البنصر أو الخنصر  

 
 قطع الوتر الباسط قبل اندؼام  فى السبلمٌة األخٌرة مباشرة 

 فى حالة ثنى كامل( : ) والسبلمٌة األخٌرة

 %4 %6 االبهاا  

 %1 %2 السبابة  

 %0.5 %1 الوسطى أو البنصر أو الخنصر 

 
 

قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى األول )األصبع فى حالة  )ر
 بسط كامل(:

 %16 %20 االبهاا  

 %10 %12 السبابة  

 %5 %6 البنصر أوالخنصر  

 %8 %10 الوسطى  

 )ب( قطع الوتر القابض عند المفصل السبلمى السبلمى الثانى  
 ) السبلمٌة االخٌرة فى حالة بسط كامل ( :

 %6 %8 االبهاا  

 %2 %3 السبابة  

 %1 %2 الوسطى  
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 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 %1 %1.5 البنصر أوالخنصر  

   )د( العضد والساعد : 

 %25 %30 تعود الخلع بالكتؾ  

 %30 %40 انكٌلوز تاا بالكتؾ  

 %25 %30 انكٌلوز جزئى بالكتؾ  

 %20 %25 نق  فى حركة رفع الذرا  لموازاة الكتؾ  

 %10 %15 درجة30نق  فى حركة رفع الذرا  الى أعلى بمقدار 

 %30 %40 أثرة التئاا مقٌدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسا  

 %40 %50 كسر ؼٌر ملتحا بالعضد 

 %10 %15 كسر ؼٌر ملتحا بالنتو   المرفقى  

 %40 %50 درجة  180انكٌلوز المرفق فى بسط كامل فى درجة  

 %30 %40 درجة  150انكٌلوز المرفق فى زاوٌة  

 %25 %30 درجة  90انكٌلوز المرفق فى زاوٌة  

درجة أو اقل  45اثرة التئاا مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة  
 ثنى لزاوٌة حادة ( )الساعد فى حالة

40% 35% 

 %15 %20 درجة 90أثرة التئاا مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة  

 %12 %15 درجة135أثرة التئاا مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة  

 %40 %50 كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى حركتى الكر والبطح   

 %25 %30  90و10أثرة التئاا مقٌدة لحركة الكر بٌن درجتى  

 %15 %20 90و45أثرة التئاا مقٌدة لحركة الكر بٌن درجتى  

كسر بالتحاا معٌر بعظاا الساعد عائق لحركات مفصل  
 الرسخ 

15% 10% 

 %20 %25 انكٌلوز تاا بالرسخ  

 %12 %15 انكٌلوز جزئى بالرسخ  

 %20 %25 انكٌلوز الرسخ مع بسط الٌد والكر كامل 

 واألوعٌة الدموٌة بالطرؾ العلوىالعضبلت واألعصار  

   ضمور العضبلت : -1 

 %25 %30 ضمور العضلة ذات الرأسٌن العضوٌة  

 %20 %30 ضمور العضلة الدالٌة  

   شلل األعصار -2 

 %25 %30 شلل العصر الزندى واالصابة عند المرفق  

 %15 %20 شلل العصر الزندى واالصابة عند الٌد  

 %40 %50 أعلى الفر  للعضلة المثلثة الر  شلل العصر الكعبرى  

 %30 %40 شلل العصر الكعبرى  

 %35 %35 شلل العصر المتوسط  

 %8 %10 شلل العصر تحت اللوح  

 %15 %20 شلل العصر الدائرى  
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 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 %50 %60 شلل العصر الزندى والكعبرى  

 %50 %60 شلل العصر الزندى والمتوسط  

 %65 %75 شلل العصر الزندى والكعبرى والمتوسط  

 األوعٌة الدموٌة : -3 

 تعامل الحالة معاملة البتر انسداد بالشراٌٌن نتجت عن  ؼرؼرٌنا  

 %30%الى10من انسداد باألوردة نتجت عن  أوزٌما مزمنة  

 ثالثا : الطرؾ السفلى 

والمفاصل جٌدة مع ضعؾ  سا 6كسر بالفخذ مع قصر  
 متوسط بالعضبلت 

30% 

 %12 سا 4كسر بالفخذ مع قصر  

 %8 سا 3كسر بالفخذ مع قصر  

 %20 كسر ؼٌر ملتحا بالرضؽة مع ضعؾ بالفخذ  

 %30 كسر ؼٌر ملتحا بالرضؽة مع ضعؾ شدٌد بالفخذ  

 %20 كسر بعظمتى الساق ملتحا بشكل معٌر  

 %50 كسر ؼٌر ملتحا بالساق  

 %50 انكٌلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسر  

 %50 درجة  100انكٌلوز بالركبة فى درجة  

 %25 درجة  170درجة  120انكٌلوز بالركبة متحرك بٌن درجتى  

 %15 درجة180درجة  90انكٌلوز بالركبة متحرك بٌن درجتى  

درجة 90أثرة التئاا بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة  
 أو أقل 

 %50%الى60من

 %30% الى50من   135اثرة التئاا بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة  

 %10%الى30من   170اثرة التئاا بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة  

 %25 التهار مفصلى تشونى بالركبة  

انكٌلوز بكامل القدا مع رفع القدا ألعلى زاوٌة أكثر من  
 درجة  100

50% 

 %35 درجة  100انٌكلوز بكامل القدا فى زاوٌة  

 %20 )أحسن وضع( 90انكٌلوز بكامل القدا فى زاوٌة  

 %15 انكٌلوز ابهاا القدا فى وضع بسبر تعطٌل حركة المشى  

 %15 انكٌلوز فى جمٌع أصابع القدا فى وضع جٌد  

 %15 تفرطح القدا نتٌجة كسر العظاا  

 العضبلت واألعصار بالطرؾ السفلى 

 %20 ضمور عضبلت الجز  األمامى للفخذ  -1 

 %30 ضمور عضبلت الفخذ كلها  

 %40 ضمور عضبلت الطرؾ السفلى  

 %30 ضمور عضبلت الساق جمٌعها  

 %10 ضمور عضبلت الجز  األمامى للساق  
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 %80% الى10من  ضمور العضبلت المطرد  

 %50 صك تاا ) جنٌو فالجا ( مع ضعؾ شدٌد بالعضبلت 

  : شلل أعصار الطرؾ السفلى -2 

 %50 شلل تاا بالعصر الوركى  

 %50 شلل تاا بالعصر الفخذى  

 %30 شلل العصر الم بضى الوحشى  

 %30 شلل العصر الم بضى االنسى  

 %40 شلل العصر الم بضى واالنسى والوحشى 

 %60 شلل العصر الم بضى االنسى والوحشى مصحور ب لا  

 %20 شلل العصر الشظوى  

 : األوعٌة الدموٌة -3 

 ٌعامل معاملة البتر انسداد الشراٌٌن نتجت عن  ؼرؼرٌنا 

 %30%الى 10من  انسداد ورٌدى نتجت عن  اوزٌما مزمنة  

انسداد ورٌدى نتجت عن  اوزٌما بالطرفٌن السفلٌٌن مع قرحة  
 مزمنة ت ثر على المشى والوقوؾ 

 %50%الى 20من 

الدوالى التى ال ٌمكن شفا نا بالتدخل الجراحى وٌسبر عنها  
 قرحة مزمنة 

 %30% الى 20من 

 اصابات الرأ  والجهاز العصبى المركزى

 %10%الى 5من  فقد شعر فروة الرأ   

اصابة بالرأ  نتأل عنها فقد عظمى بالصفٌحة الخارجٌة  
 والداخلٌة ) حسر مساحة الجز  المفقود( 

 %40% الى 10من 

اصابة بالرأ  مصحوبة أو ؼٌر مصحوبة بكسر الجمجمة  
ومصحوبة أو ؼٌر مصحوبة بارتجاب بالمخ ونتأل عنها دوخة 

او ارتعاشات أو صدا  أو لعثمة فى الكبلا أو نق  فى 
 القوى العقلٌة حسر شدة الحالة 

  %70% الى 20من 

 %100 اصابة بالرأ  نتأل عنها اضطرار عقلى  

 %100 نزٌؾ بالمخ مصحور بشلل نصفى ؼٌر قابل للشفا   

 %100 شلل نصفى ؼٌر تاا مع افازٌا  

 %60% الى 20من  شلل نصفى أٌمن ؼٌر تاا  

 %40% الى 20من  شلل نصفى أٌسر ؼٌر تاا .  

 %100% الى 70من  شلل نصفى تاا مصحور بتوتر العضبلت  

 %80 شلل تاا بالطرؾ العلوى األٌمن  

 %70 شلل تاا بالطرؾ العلوى األٌسر  

 %40% الى 20من  شلل ؼٌر تاا بالطرؾ العلوى االٌمن  

 %30%الى15من  شلل ؼٌر تاا بالطرؾ العلوى االٌسر  

 %20% 10من  افازٌا بسٌطة  

 %60% الى 30من  أفازٌا واضحة  
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 %30% الى 20من  نوبات صرعٌة قلٌلة أو نادرة  

 %80% الى 30من  نوبات صرعٌة متعددة  

 %100 شلل الطرفٌن السفلٌٌن  

 %70 شلل الطرفٌن السفلٌٌن ؼٌر كامل أو المشى ؼٌر ممكن  

 %70% الى 30من  شلل الطرفٌن السفلٌٌن والمشى ممكن بعكاز أو بعصا  

 %70% الى 40من  تكهؾ الحبل الشوكى. 

 %70% الى 50من  تلٌؾ الجهاز العصبى المركزى المنتثر 

 العصر االول 

 %5 فقد حاسة الشا  

 : العصر الثانى 

 %35 ضمور تاا بالعصر البصرى لعٌن واحدة  

 %100 ضمور تاا مزدوب بالعصر البصرى  

 :العصر الثالك والرابع والساد  

 %10% الى5من  شلل بالعضبلت الداخلٌة باحدى العٌنٌن  

 %20% الى 10من  شلل بالعضبلت الداخلٌة بالعٌنٌن  

 %15% الى 10من  شلل بالعضبلت الخارجٌة بالعٌنٌن بدون ازدواب البصر 

 %25 شلل بالعضبلت الخارجٌة مع ازدواب البصر  

  : العصر الخام  

التهار ب طراؾ العصر الخام  مع تقل  عضبلت نصؾ  
 الوج  مصحور ب لا 

 %20% الى 15من 

 %20% الى 10من  شلل بالعصر الخام  مصحور بفقد الحسٌة بنصؾ الوج   

  : العصر السابع 

 %20% الى 10من  شلل بالعصر الوجهى مع عدا القدرة على ؼلق جفنى العٌن  

 %50% الى 30من  شلل بالعصر الوجهى مع عدا القدرة على ؼلق العٌنٌن معا  

 خامساً :  العنق 

انثنا  العنق لؤلماا نتٌجة تقل  العضبلت أو أثرة التئاا  
 ملتصقة 

  %30% الى 10من 

 %40% الى 20من  انثنا  العنق التشنجى  

 سادسا :  العمود الفقرى 

  %40% الى 20من  سوكلٌوز أو لوردوز أو كٌفوز مع تحدٌد فى الحركة  

 %30% الى 10من  بروز أو انخساؾ مصحوبا باألا وتحدٌد فى الحركة  

 %40% الى 30من  التهار عظمى مفصلى تشونى مع تٌب  مفاصل الفقرات  

التهار عظمى مفصلى تشونى مع تٌب  مفاصل الفقرات  
 وصعوبة التنف  

  %80% الى 30من 

  %60% الى 30من  التهار عظمى نخاعى بالفقرات مع سبلمة النخا  الشوكى  

  %40% الى 30من  مرض بوت ؼٌر مصحور بخراب درنى  

  %70% الى 50من  مرض بوت مصحور بخراب درنى  
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 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

 

 سابعا : األنؾ 

  %25% الى 5من  ضٌق باألنؾ بدون فقد وال ٌمكن عبلب الضٌق  

 %15 كسر بعظا األنؾ مصحور بضٌق الخٌاشٌا  

 %10 فقد أرنبة األنؾ  

 %20% الى 10من  فقد جزئى باألنؾ بدون ضٌق الخٌاشٌا  

  %40% الى 20من  فقد األنؾ بدون ضٌق الخٌاشٌا  

  %50% الى 20من  فقد األنؾ مصحور بضٌق الخٌاشٌا  

 العٌن 

  الجفون والمسالك الدمعٌة : 

انحراؾ حافة الجفن للداخل أو الخارب أو التصاق الملتحمة  
 الجفنٌة بملتحمة المقلة 

 %10% الى 5من 

 %15 ناسور دمعى مزمن ؼٌر قابل للشفا  من ناحٌة واحدة  

 %30 ناسور دمعى مزمن ؼٌر قابل للشفا  من الناحٌتٌن  

 %25%الى15من تلؾ الحجاب 

 المقلة : الكتاركتا االصابٌة : 

عند وجود كتاركتا بالعٌن تسبر ضعؾ باإلبصار قد ٌصل الى درجة الفقد التاا تقدر نسبة العانة  ( أ) 
( من الجدول الخا  بحماالت فقمد اإلبصمار المرافمق 4بهذ  العٌن بنسبة اإلبصار المبٌنة بالفقرة )

اذا كانممت عملٌممة ازالممة  1977لسممنة  25والمعممدل بالقممانون رقمما  1975لسممنة  79للقممانون رقمما 
 الكتاركتا ال تجدى فى اصبلح درجة  اإلبصار . 

اذا عملت عملٌة ازالة كتاركتا اصمابٌة تقمدر العانمة حسمر درجمة االبصمار بعمد عملٌمة ازالمة  ( ر)
% مقابمل عمدا انمدماب 10الكتاركتا باستعمال النظارة التمى تعتبمر جمز ا تكمٌلٌما للجراحمة وٌمزاد 

بحٌك ال تتعدى العانة فى العٌن المجمرى بهما الصورتٌن فى حالة ازالة كتاركتا فى عٌن واحدة و
 %.35عملٌة ازالة كتاركتا عن 

  االذن 

 %5 فقد أو تشوٌ  بصوان االذن الخارجٌة  

 %10 فقد أو تشوٌ  بصوان االذنٌن  

 الفك العلوى 

 %20% الى 10من  المضػ ممكن  

  %40% الى 30من  المضػ ؼٌر ممكن  

فقد بسقؾ الحلق متصل أو ؼٌر متصل بالحفرة االنفٌة  
 وٌجٌر الهوا  الفكى.  

  %30% الى 10من 

  %60% الى 40من  اصابة بالفك العلوى مع تشو  األنؾ والوج   

 الفك السفلى 

  %10% الى 5من  المضػ ممكن  

 %40% الى 30من  المضػ ؼٌر ممكن  

  %30% الى 10من  خلػ بالمفصل الفكى الصدؼى ٌمكن أوال ٌمكن رد   
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 %20 ضٌق بالفا ٌسبر انكٌلوز الفكٌن  

  %25 ضٌق بالفا ٌسبر انكٌلوز الفكٌن ٌسمح بتناول السوائل فقط 

فقد الفك السفلى ب كمل  أو ببقا  الفر  الصاعد مع تشو   
 الوج  

  %60% الى 40من 

 األسنان 

 %5% الى 1من  فقد لؽاٌة خم  اسنان  

  %10% الى 5من  فقد نصؾ األسنان مع امكان تركٌر طقا صناعى  

 %25 فقد نصؾ األسنان مع عدا تركٌر طقا صناعى  

 %15 فقد اآلسنان جمٌعها مع امكان تركٌر طقا صناعى  

  %40% الى 30من  فقد األسنان جمٌعها مع عدا امكان تركٌر طقا صناعى  

 اللسان 

 %40% الى10من  بتر اللسان حسر اتساع  وااللتصاقات وحالة الكبلا  

  %30% الى 10من  ناسور لعابى لا ٌتحسن بالعبلب الجراحى  

 البلعوا األنفى 

ضٌق بالبلعوا االنفى ناتأل عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى  
 للبلعوا 

  %40% الى 15من 

  %60% الى 40من  ضٌق بالبلعوا مصحور بصما  

 البلعوا السفلى 

  %30% الى 10من   ضٌق بالبلعوا ٌعٌق البلع  

  الحنجرة 

  %20 درن الحنجرة  

  %20% الى 5من  ضٌق بالحنجرة تسبر بحة فى الصوت  

  %20% الى 10من  ضٌق بالحنجرة تسبر بحة فى الصوت مع ضٌق التنف   

ضٌق بالحنجرة تسبر عن  ضٌق بالتنف  ٌستدعى وضع  
 أنبوبة حنجرٌة 

  %40% الى 30من 

ضٌق بالحنجرة تسبر عن  انعداا الصوت مع تلؾ محدود  
 باألوتار الصوتٌة 

  %50% الى 40من 

 المرى  

 %30% الى10من  ضٌق بالمرى  ٌعٌق البلع 

 المعدة 

  %40% الى 30من  قرحة مزمنة  

قرحة مزمنة مع التصاقات م لمة أو ضٌق فتحة البوار مع  
 تمدد المعدة ونحافة 

  %50% الى 40من 

  %60% الى 50من  ناسور معدى لا ٌشفى بالعبلب الجراحى 

 األمعا  الدقاق 

  %60% الى 40من  ناسور باألمعا  فى وضع مرتفع بالبطن  

  %50الى % 40من  ناسور باألمعا  فى وضع منخفض بالبطن  
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 النسبة المئوٌة لدرجة العجز العجز المتخلف رقم

  %30% الى 10من  فقد باألمعا   

 األمعا  الؽبلظ 

ناسور لا ٌشفى بالعبلب الجراحى وٌسمح بخروب الؽازات  
 والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى

  %40% الى 20من 

 الشرب 

 %50% الى 20من  ناسور حسر موضع  خارب أو داخل العضلة العاصرة. 

القدرة على حجز البراز أو احتبا  المواد ناسور مع عدا  
البرازٌة نتٌجة اصابة العضلة العاصرة ومصحور أو ؼٌر 

 مصحور بسقوط الشرب أو التهار معوى أو التهار برٌتونى
 %50% الى20من

 الكبد 

 %50% الى 20من  ناسور مرارى أو صدٌدى  

 الطحال 

 %20 استئصال الطحال السلٌا  

 %10 استئصال الطحال المتضخا  

 صفر استئصال الطحال المتضخا المصحور باستسقا  بالبطن 

 جدار البطن 

فتق أربى أٌمن أو أٌسر أو فتق سرى أو فخذى فتق أربى  
 مزدوب

 %20% الى 10من 

 %30% الى 20من  فتق أربى مزدوب 

 %30% الى 10من  فتق بجدار البطن أو فتق جراحى 

 %10% الى 5من  لعضبلت البطن نتٌجة ت ثر عصر بجدار البطنشلل جزئى  

 المسالك البولٌة 

 الكلى والحالر 

  %30% الى 10من  التهار باحدى الكلٌتٌن  

  %40% الى 30من  التهار باحدى الكلٌتٌن مع التهار بحوض الكلٌة  

  %60% الى 40من  التهار كلوى ٌسبر عدوى او تسما  

  %60% الى 40من  التهار بحوض الكلٌتٌن  

استئصال الكلٌة واألخرى سلٌمة )حسر حالة الكلٌة  
 المست صلة( 

  %15من صفر الى 

  %50 استئصال الكلٌة واألخرى متكٌسة  

  %10% الى 5من  كلٌة متحركة  

  %50 درن بكلٌة واحدة  

  %80% الى 50من  درن بالكلٌتٌن  

  %50 ناسور بالحالر  

  %60% الى 40من  ناسور بطنى بولى  

 المثانة 

  %50% الى 40من  التصاق جدار المثانة باالرتفاق العانى بسبر كسر  
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  %50 ناسور بولى بالعامة أو العجان  

  %70 ناسور مثانى معوى  

 %70% الى 50من  ناسور مثانى شرجى  

التهار مثانى مزمن اصابى أو جرح بالمثانة استدعى تثبٌت  
 قسطرة 

  %40% الى 30من 

  %50 التهار مثانى مع التهار بحوض كلٌة واحدة  

  %70% الى 50من  التهار مثانى مع التهار بحوض الكلٌتٌن  

  %30% الى 20من  درن بالمثانة مع سبلمة الكلٌتٌن 

  %40 انحبا  كلى بالبول نتٌجةاصابة بالنخا  الشكوى  

  %20 انحبا  جزئى بالبول  

  %90% الى 50من  انحبا  جزئى بالبول مصحور بالتهار كلٌة واحدة او كلٌتٌن  

  %30% الى 20من  عدا القدرة على حب  البول  

 قناة مجرى البول الخلفٌة 

  %70 ضٌق كامل نتٌجة تمزق مجرى البول الخلفٌة  

  %50 ضٌق جزئى نتٌجة تمزق مجرى البول الخلفٌة 

  %40% الى 20من  ضٌق ٌمكن توسٌع  بالعملٌة الجراحٌة  

ضٌق مصحور بناسور متصل ما بٌن الشرب وقناة مجرى  
 البول 

  %60% الى 40من 

 قناة مجرى البول األمامٌة 

  %30% الى 20من  ضٌق ٌمكن توسٌع   

  %40% الى 30من  ضٌق ٌصعر توسٌع   

  %30 ناسور بولى  

  %50 انعداا قناة مجرى البول األمامى مع فتحة بالعجان  

  %40 انعداا قناة مجرى البول االمامى ما بٌن السرة والعجان  

 عاشرا : القف  الصدرى 

  %20% الى 10من  كسر عظا القف  ؼٌر مصحور باصابة حشوٌة  

  %20من صفر الى  كسر ضلع حسر المضاعفات  

 الرئتان 

  %20% الى 5من  التهار شعبى مزمن خفٌؾ 

  %50% الى 20من  التهار شعبى مزمن شدٌد  

التهار شعبى مزمن مضاعؾ بانفزٌما أوتمدد شعبى أو ربو  
 أونبوط بالقلر 

  %100% الى 50من 

  %30% الى 5من  انسكار بللورى اصابى  

  %40% الى 10من  انسكار دموى بللورى  

  %70% الى 20من  انسكار صدٌدى بللورى 

  %10% الى 5من  اصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات بسٌطة  

  %40% الى 10من  اصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات متوسطة  
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  %70% الى 40من  اصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات شدٌدة  

 %100% الى 70من  اصابة درنٌة متقدمة ؼٌر قابلة للشفا   

  %30% الى 10من  سلٌكوز  مصحور بتلٌؾ بسٌط بالرئتٌن  

  %60% الى 30من  سلٌكوز  مصحور بتلٌؾ متوسط بالرئتٌن  

  %90% الى60من  سلٌكوز  مصحور بتلٌؾ شدٌد بالرئتٌن  

  %100 سلٌكوز  مصحور بدرن بالرئتٌن  

  %20% الى 10من  اسبستوز  مصحور بتلٌؾ بسٌط بالرئتٌن  

  %40% الى20من  اسبستوز  مصحور بتلٌؾ متوسط بالرئتٌن  

 %80% الى40من  اسبستوز  مصحور بتلٌؾ شدٌد بالرئتٌن  

  %100 اسبستوز  مصحور بدرن بالرئتٌن  

بسٌسنوز  ) ربو القطن أو الكتان (وؼٌر مصحور  
 بتؽٌرات فى أشعة الرئتٌن 

تقدر نسبة العانة بنسبة النق  فى 
 الطاقة التنفسٌة

  %50%الى 10من  بسٌسنوز  مصحور بنزلة شعبٌة مزمنة وربو شعبى . 

  %90%الى50من  بسٌسنوز  مصحور ب نفزٌما  

 %90الى %10من  امفزٌما نتٌجة استنشاق أبخرة  

  %90% الى 10من  امفزٌما نتٌجة النفخ فى األالت  

  %100 اوراا خبٌثة نتٌجة استنشاق أبخرة او اتربة  

  القلر واألورطى 

التصاق بؽشا  القلر أو اصابة بصماا القلر أو التهار  
بعضبلت القلر أو تلؾ بعضبلت القلر نتٌجة جلطة 

 بالشراٌٌن التاجٌة والقلر متكافى 

  %20% الى 10 من

  %60% الى 20من  مع بعض أعراض ظانرة  

  %80 مع عدا تكاف  القلر  

  %90% الى 30من  ت ثر القلر والكلٌتٌن نتٌجة حدوك عدوى أو تسما 

  %80% الى 30من  انٌورزا األورطى أو جدار القلر  

 حادى عشر   أعضا  التناسل 

 صفر اثرة التئاا بالقضٌر ال تمنع االنتصار  

  %25 فقد تمرة القضٌر  

  %30 انعداا جزئى بالجسا االسفنجى  

  %60 فقد القضٌر  

  %70 فقد القضٌر مع ضٌق بفتحة مجرى البول  

  %90 فقد القضٌر مع الخصٌتٌن  

  %35 فقد خصٌة قبل البلوغ 

  %25 سنة  40فقد خصٌة من سن البلوغ لؽاٌة  

  %15 فقد خصٌة بعد سن االربعٌن  

  %60 فقد خصٌتٌن قبل سن البلوغ  

  %40 فقد خصٌتٌن من سن البلوغ لؽاٌة سن األربعٌن  
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  %30 فقد خصٌتٌن بعد سن األربعٌن  

  %10من صفر الى  قٌل  مائٌة حسر الحجا والمضاعفات  

  %15% الى 10من  قٌل  دموٌة اصابٌة  

  %15% الى 10من  درن البرنأل والخصٌة من ناحٌة واحدة  

  %40% الى20من  درة البرنأل والخصٌة من الناحٌتٌن  

  %50% الى 40من  درن البرنأل والبروستاتا والحوٌصلة المنوٌة  

 االناك 

 %60%الى 40من  فقد الرحا والمباٌض قبل سن البلوغ 

 %40 فقد الرحا قبل االنجار  

  %30 فقد الرحا بعد االنجار  

  %30 فقد مبٌض واحد قبل أو بعد سن البلوغ 

  %15% الى 5من  سقوط الرحا أو المهبل  

  %20% الى 5من  ؼدد درنٌة  

  %25% الى 20من  ؼدد درنٌة متقٌحة مصحوبة بنواسٌر  

  %100% الى 40من  سرطان الؽدد 

 األوراا الخبٌثة 

تقدر نسبة العجز حسر فقد العضو لوظٌفت  أو بتر  او  
 انتكا  الحالة أو عدا امكان اجرا  عملٌة 

  %100% الى 40من 

 بعض األمراض 

  %50 الزنرى كمرض مهنى  

  %40% الى 20من  ناسور معاود واحد أو متعدد وحسر الموضع  

  %100%الى 20من  سرطان الدا  

 
 ٌراعى فً تقدٌر درجات العجز فً حاالت الفقد العضوي ما ٌأتً:

أن تكون الجراحة قد الت مت التئاماً كامبلً دون تخلؾ أٌمة مضماعفات أومعوقمات لحركمات  -1
المفاصممممممممممل المتبقٌممممممممممة، كالندبات،أوالتلفٌات،أوالتكلسات،أوااللتهابات،أوالمضمممممممممماعفات 

 ؾ من نذ  المضاعفات.الحسٌةأوؼٌرنا وتزاد درجات العجز تبعا لما ٌتخل
فً حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فٌجر وصمؾ الحالمة المسمببة للعجمز والمضماعفات  -2

فً الشهادة الطبٌة كما تحدد درجات اإلعاقة فً كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة المى 
 القواعد الطبٌعٌة.

اسممٌة فممً حالممة وجممود مضمماعفات حسممٌة ٌجممر تحدٌممد مكانهمما و مممدى زٌممادةأونق  الحس -3
 ونوعها.

اذا كان المصار أعسر قدرت درجات عجز  الناشئة عن اصابات الطرؾ العلوى األٌسر  -4
 بذات النسر المقررة لهذا العجز فً الطرؾ األٌمن.

اذا عجز أى عضو من أعضا  الجسا المبٌنة أعبل  عجزاً كلٌماً مسمتدٌماً عمن أدا  وظٌفتم   -5
لمك العجمز جزئٌماً قمدرت نسمبت  تبعماً لمما أعتبر ذلمك العضمو فمً حكما المفقمود و اذا كمان ذ

 أصار العضو من عجز عن أدا  وظٌفت .
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(اذا نتأل عن اإلصابة فقمد 52( من المادة )3فٌما عدا األحوال المنصو  علٌها فً البند ) -6
جز أوأكثر من أحد أعضا  الجسا المبٌنة بالجدول قدرت النسبة المئوٌة لدرجة العجز فً 

 ذلك العضو وال ٌجوز ب ى حال من األحوال أن تتعدانا. حدود النسبة المقررة لفقد
 

 ثانٌاً : فً حاالت فقد اإلبصار :
 

 درجة اإلبصار
(1) 

 نسبة قوة اإلبصار
(2) 

نسبة فقد اإلبصار 
(3) 

درجة عجز العٌن 
 المصابة

(4) 

6/6 100 - - 

6/9 91 9 3 

6/12 84 16 6 

6/18 70 30 11 

6/24 58 42 15 

6/36 40 60 24 

6/60 20 80 28 

5/60 14 86 31 

4/60 8 92 33 

3/60 2 98 35 

2/60   100 35 

1/60    100 35 

 
 وٌراعى فً تقدٌر العجز المتخلف عن فقد اإلبصار ما ٌأتً:

أن تقممدر درجممة العجممز الناشممئ مممن ضممعؾ ابصممار العممٌن بواقممع الفممرق بممٌن درجممة العجممز  -1
و بعمدنا اذا كمان ننماك سمجل ٌوضمح درجمة  المقابلة لدرجة اإلبصمار للعمٌن قبمل اإلصمابة

 (.4اإلبصار بتلك العٌن قبل اإلصابة )عمود 
 .6/6فً حالة عدا و جود سجل بحالة اإلبصار قبل اإلصابة ٌعتبر أن العٌن كانت سلٌمة -2
( ٌراعى فً حالة اصمابة العمٌن الوحٌمدة أن تقمدر درجمة العجمز 1مع مراعاة أحكاا البند ) -3

٪ )عممود 100بهما علمى اعتبمار أن اإلبصمار الكاممل لتلمك العمٌن  طبقا لنسبة فقد اإلبصار
3.) 

 فً حالة فقد ابصار العٌن الوحٌدة ٌعتبر عجزاً كامبلً.  -4
( ٌراعى فمً حالمة اإلصمابة بكلتما العٌنمٌن أن تقمدر درجمة العجمز 1مع مراعاة أحكاا البند) -5

علممى أسمما  نصممؾ مجمممو  قمموة أبصممار كممل منهممما أى اعتبممار أن اإلبصممار لكممل عممٌن 
 (. 3٪)عمود50
 

 ثالثا: فً حالة فقد السمع :
 ن. دٌسبل لكل من األذنٌ 15ٌعتبر السمع سلٌما اذا كان ضعؾ السمع ال ٌتجاوز  -أ 
تحتسر نسبة فقد السمع لؤلذن الواحدة بواقع درجة ونصمؾ درجمة مئوٌمةنظٌر فقمد دٌسمبل  -ب 

 دٌسبل. 15واحد من القدرة السمعٌة فٌما ٌزٌد على 
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٪ اذا كان متوسط الضمعؾ فمً القمدرة السممعٌة لؤلذنمٌن ٌصمل 100تعتبر نسبة فقد السمع  -ج 
 ٪ من العجز الكلى. 55دٌسبل وتعتبر درجة العجز المتخلؾ فً نذ  الحالة  85الى 

 وٌراعى فً تقدٌر درجات العجز المتخلؾ عن فقد السمع ما ٌةتى :
 125أن ٌقا  فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعٌة لؤلصوات التى ٌبلػ ترددنما ممن  -1

سممٌكل ثانٌممة . مممع مراعمماة أن ٌممتا تقممدٌر ضممعؾ السمممع بجهمماز قٌمما  السمممع  100الممى 
سهولة الى نذ  المدرجات ممن الذبمذبات التمى ال ٌسمهل عملهما الكهربائى إلمكان الوصول ب

 بالشوكة الرنانة. 
أن تقممدر درجممة العجممز الناشممئ عممن ضممعؾ السمممع بواقممع الفممرق بممٌن درجممة السمممع قبممل  -2

 اإلصابة وبعدنا اذا كان نناك سجل ٌوضح تلك الدرجة . 
العامممل  ٪ تبعمما لسممن100فممً حالممة عممدا وجممود سممجل بحالممة السمممع ٌعتبممر السمممع سمملٌما  -3

 . 45دٌسبل لكل سنة تزٌد على  1/2المصار أى ٌضاؾ 
ٌراعى فً حالة اصابة األذن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقا  2مع مراعاة أحكاا البند  -4

 ٪ من السمع الكامل . 100لنسبة السمع لتلك األذن على اعتبار أن سمعها ٌعادل 
األذنمٌن بمدرجات متفاوتمة ممن ضمعؾ ( ٌراعى فً حالة اصمابة 4مع مراعاة أحكاا البند ) -5

 السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظاا اآلتً: 
 النسبة المئوٌة لفقد السمع باألذنٌن معا = ( أ)

 + نسبة فقد السمع فً األذن األضعؾ5× نسبة فقد السمع فً األذن األقوى 
     6    

٪ 55٪ من فقد السمع تعادل 100تحسر درجة العجز المتخلؾ على أسا  أن نسبة  ( ب)
 من العجز الكامل. 

 وٌشترط فً جمٌع ما تقدا أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاًما.
 وٌراعى جبر نسبة العجز المتخلؾ الى أقرر نسبة مئوٌة.
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 (3جدول رقم ) 

 تكلفة طلب حساب مدة إضافٌة
 ة اإلشتراك فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاةضمن مد

سن الشٌخوخة 
 =65  

سن الشٌخوخة 
 =64  

سن الشٌخوخة 
 =63  

سن الشٌخوخة 
 =62  

سن الشٌخوخة 
 =61  

سن الشٌخوخة 
 =60  

40 387٪  40 451٪  40 511٪  40 566٪  40 620٪  40 671٪  

41 396٪  41 459٪  41 518٪  41 572٪  41 624٪  41 674٪  

42 406٪  42 467٪  42 525٪  42 578٪  42 629٪  42 678٪  

43 416٪  43 475٪  43 532٪  43 584٪  43 634٪  43 682٪  

44 425٪  44 484٪  44 539٪  44 590٪  44 639٪  44 686٪  

45 435٪  45 492٪  45 546٪  45 596٪  45 644٪  45 690٪  

46 445٪  46 501٪  46 554٪  46 602٪  46 649٪  46 694٪  

47 455٪  47 510٪  47 561٪  47 609٪  47 655٪  47 699٪  

48 466٪  48 519٪  48 569٪  48 616٪  48 661٪  48 703٪  

49 476٪  49 528٪  49 577٪  49 622٪  49 666٪  49 708٪  

50 487٪  50 538٪  50 585٪  50 629٪  50 672٪  50 713٪  

51 497٪  51 547٪  51 594٪  51 637٪  51 678٪  51 718٪  

52 508٪  52 557٪  52 602٪  52 644٪  52 685٪  52 723٪  

53 519٪  53 566٪  53 611٪  53 651٪  53 691٪  53 729٪  

54 530٪  54 576٪  54 619٪  54 659٪  54 698٪  54 734٪  

55 542٪  55 586٪  55 628٪  55 667٪  55 704٪  55 740٪  

56 553٪  56 596٪  56 637٪  56 675٪  56 711٪  56 746٪  

57 565٪  57 607٪  57 646٪  57 683٪  57 718٪  57 752٪  

58 577٪  58 617٪  58 656٪  58 691٪  58 726٪  58 759٪  

59 588٪  59 628٪  59 665٪  59 700٪  59 733٪  59 765٪  

60 600٪  60 639٪  60 675٪  60 708٪  60 741٪  60   

61 612٪  61 649٪  61 684٪  61 716٪  61   
  62 622٪  62 658٪  62 692٪  62   

    63 632٪  63 667٪  63   
      64 643٪  64   

        65   
 مالحظات :          

 فً حسار السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.   - 1
تقدر المبالػ المطلوبة لحسار مدة ضمن مدة االشتراك على أسا  السن فً تارٌخ تقدٌا   - 2

الطلر والمتوسمط الشمهرى لؤلجمور التمى سمددت علمى أساسمها االشمتراكات خمبلل الممدة 
 ألحكاا نذا القانون حتى نهاٌة الشهر السابق على تارٌخ تقدٌا طلر الحسار.الخاضعة 

 تجبر قٌمة التكلفة الناتجة من تطبٌق نذا الجدول الى أقرر جنٌ .  - 3
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 (4جدول رقم )

 تحدٌد األقساط الشهرٌة التى تقتطع من األجر فً حالة  
 اختٌار المؤمن علٌه أداء المبالغ المستحقة علٌه بالتقسٌط 

 
 سنة( : 60)سن الشٌخوخة  (1

 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 13.6٪ 8.1٪ 6.4٪ 

41 13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

42 13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

43 13.8٪ 8.3٪ 6.5٪ 

44 13.9٪ 8.3٪ 6.6٪ 

45 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

46 14.0٪ 8.4٪ 6.7٪ 

47 14.1٪ 8.5٪ 6.7٪ 

48 14.2٪ 8.5٪ 6.8٪ 

49 14.3٪ 8.6٪ 6.8٪ 

50 14.4٪ 8.7٪ 6.8٪ 

51 14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 

52 14.6٪ 8.8٪ 6.9٪ 

53 14.7٪ 8.9٪ 7.0٪ 

54 14.9٪ 8.9٪ 7.0٪ 

55 15.0٪ 9.0٪ 7.1٪ 

56 15.1٪ 9.1٪ 7.2٪ 

57 15.2٪ 9.1٪ 7.2٪ 

58 15.3٪ 9.2٪ 7.3٪ 

59 15.5٪ 9.3٪ 7.3٪ 
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 سنة(: 61)سن الشٌخوخة   (2

 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

41 12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

42 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

43 12.8٪ 7.7٪ 6.1٪ 

44 12.9٪ 7.8٪ 6.1٪ 

45 13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

46 13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

47 13.2٪ 8.0٪ 6.3٪ 

48 13.4٪ 8.0٪ 6.3٪ 

49 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

50 13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

51 13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

52 13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

53 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

54 14.1٪ 8.5٪ 6.7٪ 

55 14.2٪ 8.6٪ 6.8٪ 

56 14.4٪ 8.6٪ 6.8٪ 

57 14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 

58 14.7٪ 8.8٪ 7.0٪ 

59 14.8٪ 8.9٪ 7.0٪ 

60 15.0٪ 9.0٪ 7.1٪ 
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 سنة(: 62)سن الشٌخوخة  (3

 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 11.4٪ 6.9٪ 5.4٪ 

41 11.6٪ 6.9٪ 5.5٪ 

42 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

43 11.8٪ 7.1٪ 5.6٪ 

44 11.9٪ 7.2٪ 5.7٪ 

45 12.1٪ 7.2٪ 5.7٪ 

46 12.2٪ 7.3٪ 5.8٪ 

47 12.3٪ 7.4٪ 5.8٪ 

48 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

49 12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

50 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

51 12.9٪ 7.7٪ 6.1٪ 

52 13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

53 13.2٪ 7.9٪ 6.3٪ 

54 13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

55 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

56 13.6٪ 8.2٪ 6.5٪ 

57 13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

58 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 

59 14.2٪ 8.5٪ 6.7٪ 

60 14.3٪ 8.6٪ 6.8٪ 

61 14.5٪ 8.7٪ 6.9٪ 
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 سنة ( : 63)سن الشٌخوخة  (4

 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

41 10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

42 10.6٪ 6.4٪ 5.0٪ 

43 10.8٪ 6.5٪ 5.1٪ 

44 10.9٪ 6.5٪ 5.2٪ 

45 11.0٪ 6.6٪ 5.2٪ 

46 11.2٪ 6.7٪ 5.3٪ 

47 11.4٪ 6.8٪ 5.4٪ 

48 11.5٪ 6.9٪ 5.5٪ 

49 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

50 11.8٪ 7.1٪ 5.6٪ 

51 12.0٪ 7.2٪ 5.7٪ 

52 12.2٪ 7.3٪ 5.8٪ 

53 12.4٪ 7.4٪ 5.9٪ 

54 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

55 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

56 12.9٪ 7.7٪ 6.1٪ 

57 13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

58 13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

59 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 

60 13.7٪ 8.2٪ 6.5٪ 

61 13.8٪ 8.3٪ 6.6٪ 

62 14.0٪ 8.4٪ 6.6٪ 
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 سنة( : 64)سن الشٌخوخة   (5

 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 9.1٪ 5.5٪ 4.3٪ 

41 9.3٪ 5.6٪ 4.4٪ 

42 9.4٪ 5.7٪ 4.5٪ 

43 9.6٪ 5.8٪ 4.6٪ 

44 9.8٪ 5.9٪ 4.6٪ 

45 10.0٪ 6.0٪ 4.7٪ 

46 10.1٪ 6.1٪ 4.8٪ 

47 10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

48 10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

49 10.7٪ 6.4٪ 5.1٪ 

50 10.9٪ 6.5٪ 5.2٪ 

51 11.1٪ 6.6٪ 5.2٪ 

52 11.3٪ 6.8٪ 5.3٪ 

53 11.5٪ 6.9٪ 5.4٪ 

54 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

55 11.9٪ 7.1٪ 5.6٪ 

56 12.1٪ 7.2٪ 5.7٪ 

57 12.3٪ 7.4٪ 5.8٪ 

58 12.5٪ 7.5٪ 5.9٪ 

59 12.7٪ 7.6٪ 6.0٪ 

60 12.9٪ 7.8٪ 6.1٪ 

61 13.1٪ 7.9٪ 6.2٪ 

62 13.3٪ 8.0٪ 6.3٪ 

63 13.5٪ 8.1٪ 6.4٪ 
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 سنة ( : 65)سن الشٌخوخة  (6

 

السن فً تارٌخ 
 التقسٌط

 فترات التقسٌط

 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5

40 7.8٪ 4.7٪ 3.7٪ 

41 8.0٪ 4.8٪ 3.8٪ 

42 8.2٪ 4.9٪ 3.9٪ 

43 8.4٪ 5.0٪ 4.0٪ 

44 8.6٪ 5.2٪ 4.1٪ 

45 8.8٪ 5.3٪ 4.2٪ 

46 9.0٪ 5.4٪ 4.3٪ 

47 9.2٪ 5.5٪ 4.4٪ 

48 9.4٪ 5.7٪ 4.5٪ 

49 9.6٪ 5.8٪ 4.6٪ 

50 9.8٪ 5.9٪ 4.7٪ 

51 10.1٪ 6.0٪ 4.8٪ 

52 10.3٪ 6.2٪ 4.9٪ 

53 10.5٪ 6.3٪ 5.0٪ 

54 10.7٪ 6.4٪ 5.1٪ 

55 11.0٪ 6.6٪ 5.2٪ 

56 11.2٪ 6.7٪ 5.3٪ 

57 11.4٪ 6.9٪ 5.4٪ 

58 11.7٪ 7.0٪ 5.5٪ 

59 11.9٪ 7.1٪ 5.6٪ 

60 12.1٪ 7.3٪ 5.8٪ 

61 12.4٪ 7.4٪ 5.9٪ 

62 12.6٪ 7.6٪ 6.0٪ 

63 12.8٪ 7.7٪ 6.1٪ 

64 13.0٪ 7.8٪ 6.2٪ 

 
 مالحظات : 

 كسور السنة سنة كاملة.فً حالة حسار السن تعتبر  -1
لحسممار القسممط الشممهرى تقسمما مجمممو  األقسمماط المفممروض أدا نمما علممى عممدد األشممهر  -2

 الكاملة بٌن تارٌخ بد  السداد وتارٌخ بلوغ سن الستٌن. 
 تجبر قٌمة القسط الشهرى الناتأل من تطبٌق نذا الجدول الى أقرر جنٌ . -3
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 (5جدول رقم )

 معامل حساب المعاش
 

= سن الشٌخوخة 
65 

سن الشٌخوخة = 
64 

سن الشٌخوخة = 
63 

سن الشٌخوخة = 
62 

سن الشٌخوخة = 
61 

سن الشٌخوخة = 
60 

 المعامل السن المعامل السن المعامل السن المعامل السن المعامل السن المعامل السن

50 
 فأقل

150.0 
50 
 فأقل

128.6 
50 
 فأقل

112.5 
50 
 فأقل

فأقل 50 100.0  90.0 
50 
 فأقل

81.8 

51 132.4 51 115.4 51 102.3 51 91.8 51 83.3 51 76.3 

52 118.4 52 104.7 52 93.8 52 84.9 52 77.6 52 71.4 

53 107.1 53 95.7 53 86.5 53 78.9 53 72.6 53 67.2 

54 97.8 54 88.2 54 80.4 54 73.8 54 68.2 54 63.4 

55 90.0 55 81.8 55 75.0 55 69.2 55 64.3 55 60.0 

56 81.8 56 75.0 56 69.2 56 64.3 56 60.0 56 56.3 

57 75.0 57 69.2 57 64.3 57 60.0 57 56.3 57 52.9 

58 69.2 58 64.3 58 60.0 58 56.3 58 52.9 58 50.0 

59 64.3 59 60.0 59 56.3 59 52.9 59 50.0 59 47.4 

60 60.0 60 56.3 60 52.9 60 50.0 60 47.4 60 45.0 

61 56.3 61 52.9 61 50.0 61 47.4 61 45.0     

62 52.9 62 50.0 62 47.4 62 45.0         

63 50.0 63 47.4 63 45.0             

64 47.4 64 45.0                 

65 45.0                     

 
 مالحظات :

 فً حالة حسار السن ٌهمل كسر السنة. -1
 تعامل حاالت استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة معاملة حاالت بلوغ سن الشٌخوخة.  -2
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 (6جدول رقم )

 نسبة مبلغ التعوٌض اإلضافً
 

 الســن
 نسبة 

 مبلغ التعوٌض اإلضافً
 الســن

 نسبة 
 مبلغ التعوٌض اإلضافً

 ٪140 44 ٪267 25حتى سن 

26 260٪ 45 133٪ 

27 253٪ 46 127٪ 

28 247٪ 47 120٪ 

29 240٪ 48 113٪ 

30 233٪ 49 107٪ 

31 227٪ 50 100٪ 

32 220٪ 51 93٪ 

33 213٪ 52 87٪ 

34 207٪ 53 80٪ 

35 200٪ 54 73٪ 

36 193٪ 55 67٪ 

37 187٪ 56 60٪ 

38 180٪ 57 53٪ 

39 173٪ 58 47٪ 

40 167٪ 59 40٪ 

41 160٪ 60 33٪ 

 ٪25  62…حتى سن  153٪ 42

 ٪20  62…أكثر من سن  147٪ 43

 
 مالحظة : 

 فً حسار السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
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 (7جدول رقم ) 

 جدول توزٌع المعاش على المستحقٌن
 

 المستحق رقم

 االنصبة المستحقة فً المعاش

 أو األرملة
 األرمل

األخوة  الوالدٌن األوالد
 واألخوات

1 
 زوب  أو أرملة

 أكثر أو وولد واحد

1/2  
وٌوز  

بالتساوى فً 
 حالة التعدد

1/2  
  وٌوز 

بالتساوى فً 
 حالة التعدد

- - 

2 
 أو ووالد زوب أو أرملة

 والدٌن
2/3  - 

1/3  
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

3 
 أخ أو وأخت وزوب أرملةأ

 أكثر أو
3/4 - - 

1/4  
لها  أو ألٌها

جمٌعاً 
 بالتساوى

 وزوب فقط أرملةأ 4
3/4 

 
- - - 

5 
 أود وول زوب أو أرملة

  1/2  1/3 والدٌن  اكثر ووالد أو
1/6 
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

 - - المعاش 2/3 - ولد واحد 6

 - أكثر من ولد 7
كامل المعاش 

  وٌوز 
 بالتساوى 

- - 

 2/3 - والدٌن  أو ولد واحد و والد 8
1/3  
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

9 
 أو اكثر من ولد و والد

 والدٌن
- 5/6 

1/6  
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 

 - - والدٌن أو والد واحد 10
1/2  
كلٌهما  أو ألٌهما

 بالتساوى
- 



 الجداول المرفقة
 قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتب

 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 

                   w: www.elsayyad.net             2020/  11/  30           محمد حامد الصٌاد                           
42/42                                           

 
 

 

 

 

 

 

 المستحق رقم
 االنصبة المستحقة فً المعاش

 أو األرملة
 األرمل

األخوة  الوالدٌن األوالد
 واألخوات

 - - - أوأكثر  أخ أو أخت 11

 أو ألٌها 1/2
لها جمٌعاً 

وٌوز  بٌنها 
 بالتساوى

12 
 والدٌن و أخ أو والد واحد

 - - أوأكثر أوأخت

1/2  
 كلٌهما أو ألٌهما

 بالتساوى

 ألٌها¼ 
أولها جمٌعاً 
 بالتساوى

 


