قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )62ل�سنة 2016
ب�ش�أن
رعاية موظفي حكومة دبي من �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2007ب�ش�أن تخويل رئي�س املجل�س التنفيذي �إ�صدار ت�شريعات �إدارة
املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )16ل�سنة  2013ب�ش�أن الت�أمني ال�صحي ملوظفي حكومة دبي
وتعديالته،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
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 :قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة 2006
القانون
وتعديالته.
 :الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية.
الهيئة العامة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
 :الدوائر احلكومية ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،واملجال�س وال�سلطات،
الدائرة
وغريها من اجلهات احلكومية التي تخ�ضع لأحكام القانون.
دائرة املوارد الب�شرية  :دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي.
 :هيئة ال�صحة يف دبي.
الهيئة
 :مدير عام الهيئة.
املدير العام
 :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن موازنة الدائرة ،وي�شمل
املوظف
الذكر والأنثى.
 :الت�أمني ال�صحي املُق ّرر للموظفني مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم
الت�أمني ال�صحي
( )16ل�سنة  2013املُ�شار �إليه.
 :اللجنة الطبية املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام القانون.
اللجنة الطبية
اللجنة الطبية االحتادية  :اللجنة الطبية املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة
 1999املُ�شار �إليه.
فاجئ يقع �أثناء العمل �أو ب�سببه ُي�ؤ ّدي �إلى �إ�صابة املوظف.
احلادث
 :حدث ُم ِ
 :الإ�صابة التي تلحق باملوظف نتيجة حادث وقع له يف مقر عمله� ،أو ب�سببه
�إ�صابة العمل
�أو �أثناء طريقه �إليه دون انحراف من مقر �سكنه �إلى مقر عمله وبالعك�س،
�أو �أثناء تن ّقله للقيام مبهامه الوظيفية املُك ّلف بها �سواء داخل الإمارة �أو
خارجها ،كما ُتعترب الوفاة الناجتة عن الإرهاق والإجهاد �أثناء العمل �أو
ب�سببه �إ�صابة عمل.
� :إ�صابة املوظف ب�أي من الأمرا�ض املِهن ّية التي ي�صدر بتحديدها قرار من
املر�ض املهني
املدير العام.
 :املوظف الذي يتعر�ض لإ�صابة العمل �أو املر�ض املهني وفق ًا لأحكام هذا
املُ�صاب
القرار.
 :كل عجز من �ش�أنه �أن يحول ب�شكل كلي وب�صفة دائمة بني املوظف وبني
العجز الكلي
قيامه مبهام وظيفته �أو �أي عمل �آخر.
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العجز اجلزئي
الراتب الإجمايل

 :كل عجز من �ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�شكل جزئي وب�صفة دائمة على قدرة املوظف
للقيام مبهامه الوظيفية.
 :الراتب الذي يتقا�ضاه املوظف �شهري ًا ،وي�شمل الراتب الأ�سا�سي والعالوة
العامة وبدل املهارات.

نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتط ّبق �أحكام هذا القرار على موظفي الدوائر اخلا�ضعة لأحكام القانون ،و�أي جهة حكومية �أخرى
يتقرر �إخ�ضاعها لأحكامه بقرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.
�أهداف القرار
املادة ()3

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
 -1تعزيز �إجراءات ال�سالمة املهنية للموظفني ،ووقايتهم من �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
 -2توفري الرعاية ال�صحية لل ُم�صابني.
 -3توفري مظلة للتعوي�ض عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
 -4املحافظة على عنا�صر الإنتاج ويف ُمقدِّ متها املوارد الب�شرية.
 -5خلق بيئة عمل �آمنة ،تهدف �إلى حت�سني وزيادة م�ستوى الإنتاج.
 -6احلد من تكاليف العالج والت�أهيل والتعوي�ض عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية.
التزامات الدائرة
املادة ()4
لغايات هذا القرار ،على الدائرة توفري البيئة املنا�سبة للعمل ،التي ت�ضمن �سالمة و�صحة موظفيها،
وينبغي عليها على وجه اخل�صو�ص االلتزام مبا يلي:
 -1و�ضع قواعد و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية ملوظفيها ،مبا يتنا�سب مع طبيعة �أن�شطتها،
و�إلزام املوظفني بها ،ومتابعة تنفيذها ،وتوفري م�ستلزمات ال�سالمة املهنية يف موقع العمل.
 -2تدريب املوظفني على كل ما ي�ستجد من �أ�ساليب �آمنة للقيام بالعمل ،وال�سعي نحو حت�سني هذه
الأ�ساليب.
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 -3مراقبة املوظفني �أثناء قيامهم بعملهم للحد من تعر�ضهم لأي خماطر ناجتة عن الأمرا�ض
املهنية و�إ�صابات العمل.
 -4الت�أكد من �صالحية �أدوات احلماية ال�شخ�صية والعامة للموظفني ،ومتابعة �صيانتها.
 -5درا�سة �أ�سباب احلوادث ،وو�ضع التدابري الالزمة ل�ضمان عدم تكرارها.
�	-6إيقاف العمل عند وجود �أي عوامل قد ُت�ش ّكل خطر ًا على املوظفني.
 -7ن�شر الوعي الوقائي املهني للموظفني ،وت�أهيلهم وتدريبهم قبل مبا�شرتهم العمل ،و�إعالمهم
مبخاطر العملُ ،
وط ُرق الوقاية منها.
 -8ت�سجيل حاالت �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية ،ورفعها ب�شكل دوري �إلى دائرة املوارد
الب�شرية.
اخت�صا�صات دائرة املوارد الب�شرية
املادة ()5
لغايات هذا القرار ،تتولى دائرة املوارد الب�شرية املهام وال�صالحيات التالية:
 -1الإ�شراف على تطبيق �أحكام هذا القرار.
 -2و�ضع النماذج الالزمة لتطبيق �أحكام هذا القرار ،وحتديثها ،وتزويد الدوائر بن�سخ منها.
 -3مراجعة هذا القرار بالتن�سيق مع الدوائر واجلهات احلكومية املعن ّية ،واقرتاح التعديالت
الالزمة على �أحكامه ،ورفع تلك التعديالت �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي العتمادها.
�	-4إن�شاء �سجل خا�ص باملُ�صابني ،لغايات ر�صد تلك الإ�صابات وحتليلها ،واتخاذ القرارات
الالزمة ب�ش�أنها.
الإجراءات والتدابري الوقائية
املادة ()6
بالإ�ضافة �إلى التزاماتها املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،على الدائرة اتخاذ كافة الإجراءات
والتدابري الوقائية الالزمة للحد من تع ّر�ض موظفيها لإ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
 -1حتديد قائمة بالوظائف التي مُيكن �أن يتعر�ض �شاغلوها للإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املهنية.
�	-2إجراء الك�شف الطبي الدوري بالتن�سيق مع الهيئة ل�شاغلي الوظائف املُح ّددة بالقائمة املُ�شار
�إليها يف البند ( )1من هذه املادة ،وذلك بح�سب طبيعة العمل الذي ُي�ؤ ّديه املوظف ،على �أن
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يتم توثيق نتيجة الك�شف الطبي يف ال�سجالت التي يتم �إعدادها لدى الدائرة لهذا الغر�ض.
 -3اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من مدى �إ�صابة املوظف باملر�ض املهني ومعاجلته يف حال
اال�شتباه بذلك.
التزامات املوظف
املادة ()7
لغايات هذا القرار ،على املوظف املُحافظة على �سالمته من التع ّر�ض لأي �إ�صابة عمل �أو مر�ض
مهني �أثناء ت�أديته لعمله �أو ب�سببه ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 -1انتهاج �أ�سلوب العمل ال�سليم عند قيامه مبهامه الوظيفيةّ ،
وتوخي احليطة واحلذر يف تعامله
مع املُ ِع ّدات والأدوات والآل ّيات التي ي�ستخدمها �أثناء العمل.
 -2مراقبة عنا�صر العمل واملعدات ،و�إخطار م�س�ؤوليه املُبا�شرين عند حدوث �أي خلل.
 -3التق ّيد بتعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية املعتمدة لدى الدائرة ،وا�ستخدام �أدوات احلماية
ال�شخ�صية.
 -4االبتعاد عن �أي ُم�ؤ ّثرات مادية قد ُت ِلحق به ال�ضرر �أثناء قيامه بالعمل.
 -5املحافظة على �سالمة املعدات والأدوات والآليات التي ي�ستخدمها �أثناء عمله.
 -6االلتزام بقواعد و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املِهن ّية التي ت�ضعها الدائرة ،واخل�ضوع للك�شف
الطبي املُق ّرر من ِقبلها.
�إ�صابة العمل الناجتة عن الإجهاد
املادة ()8
ُي�شرتط العتبار الإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق �إ�صابة عمل تو ّفر ال�شروط التالية:
�	-1أن يكون الإجهاد �أو الإرهاق ناجت عن بذل جهد �إ�ضايف يفوق اجلهد العادي املطلوب من
املوظف لإجناز العمل املُك ّلف به.
�	-2أن يكون هناك تكليف للموظف للقيام بالعمل الذي نتج عنه بذل جهد �إ�ضايف.
�	-3أن تكون هناك عالقة �سبب ّية مبا�شرة بني حالة الإجهاد �أو الإرهاق من العمل والإ�صابة التي
حلقت باملوظف.
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املر�ض املهني
املادة ()9

ُي�شرتط العتبار املر�ض مهني ًا ما يلي:
�	-1أن تكون هناك عالقة �سبب ّية بني املر�ض والوظيفة التي ي�شغلها املوظف.
�	-2أن يكون املر�ض املهني من بني الأمرا�ض التي ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام.
�	-3أن تكون الفرتة الزمن ّية التي تع ّر�ض فيها املوظف للعوامل املُ�س ّببة للمر�ض كافية علمي ًا
لإ�صابته بذلك املر�ض.
�	-4أن يظهر املر�ض �أثناء خدمة املوظف� ،أو خالل �سنتني ميالديتني من تاريخ انتهاء خدمته لدى
الدائرة.
توفري الرعاية ال�صحية
املادة ()10
�أ -يتم توفري الرعاية ال�صحية الالزمة لل ُم�صاب �ضمن برنامج الت�أمني ال�صحي دون حت ّمله �أي
مبالغ مالية لتكاليف خدمات الرعاية ال�صحية املُق ّدمة �إليه ،وب�صرف النظر عن فئة الت�أمني
ال�صحي التي ي�ستحقها املوظف ،وت�شمل الرعاية ال�صحية التي يجب �أن ُتقدِّ مها الدائرة
لل ُم�صاب ودومنا ح�صر ما يلي:
 -1تقدمي الإ�سعافات الأ ّولية لل ُم�صاب ،ونقله �إلى �أقرب مركز طبي �أو ُم�ست�شفى.
 -2نقل املُ�صاب بعد ا�ستقرار حالته ال�صحية الى �أي من�ش�أة �صحية حكومية متى تو ّفر
العالج له يف هذه املن�ش�أة ،وذلك يف حال كان يتلقى العالج لدى من�ش�أة �صحية خا�صة.
 -3توفري الرعاية ال�صحية لل ُم�صاب خارج الدولة يف حال عدم توفرها داخل الدولة ،بنا ًء
على تقرير �صادر عن اللجنة الطبية.
 -4ت�أمني الرعاية ال�صحية لل ُم�صاب حلني ا�ستقرار حالته ال�صحية �أو وفاته ،مبا يف ذلك:
�أ -الرعاية ال�صحية املتعلقة ب�إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني دون ا�ستثناء.
�ساعدة.
ب -الت�أهيل الطبي وتقدمي الأطراف ال�صناعية والأجهزة الطبية املُ ِ
ج� -صرف الأدوية الالزمة.
د -تكاليف النقل من مكان العالج �إلى مقر �سكنه.
 -5متابعة حالة املُ�صاب خالل فرتة العالج بالتن�سيق املبا�شر مع املُن�ش�أة ال�صحية التي
تتولى عالجه ،وي�شمل ذلك طلب التقارير الطبية التي تبني حالته ال�صحية ،ومدى
التزامه بالعالج.
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 -6التن�سيق مع اللجنة الطبية يف كل ما يتعلق بحالة املُ�صاب ،وتزويدها بالتقارير ال�صادرة
عن املُن�ش�أة ال�صحية التي تتولى عالجه.
ب -يتم توفري الرعاية ال�صحية الالزمة لل ُم�صاب �إذا �أ�صيب �أثناء �إيفاده يف مهمة ر�سمية �أو
تدريبية خارج الدولة.
ج -يف حال ح�صول ُم�ضاعفات لل ُم�صاب ب�سبب الإ�صابة ذاتها خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
ا�ستقرار حالته ال�صحية ،يكون للجنة الطبية �أن ُتق ِّرر مدى حاجته جُم ّدد ًا للرعاية ال�صحية
املُق ّررة مبوجب هذا القرار.
الإخطار عن �إ�صابة العمل
املادة ()11
�أ -على املُ�صاب �إخطار دائرته ب�أي �إ�صابة عمل يتع ّر�ض لها ،خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوع من
تاريخ وقوع الإ�صابة ،ويف حال عدم قيامه بذلك دون عذر مقبول خالل هذه املدة فال تتحمل
الدائرة �أي م�س�ؤولية جتاهه.
ب -على الدائرة �أو من مُي ّثلها الإخطار بالإ�صابة التي يتعر�ض لها املوظف فور علمها �إلى دائرة
املوارد الب�شرية ومركز ال�شرطة الذي يقع �ضمن منطقة اخت�صا�صه مكان وقوع الإ�صابة،
وذلك يف احلاالت التالية:
 -1وجود �شبهة جنائية.
 -2حوادث احلريق واالنفجارات واالنهيارات.
 -3احلوادث التي قد ت�ؤدي �إلى وفاة املوظف.
�	-4أي حاالت �أخرى ُتق ِّرر الدائرة �ضرورة �إبالغ مركز ال�شرطة املخت�ص عنها.
ج -يحق للدائرة بعد انتهاء �إجراءات التحقيق احل�صول على ن�سخة من التحقيق.
التزام املُ�صاب بالعالج
املادة ()12
على املُ�صاب اخل�ضوع للعالج املُق ّرر له �أثناء الرعاية ال�صحية ،ويف حال رف�ضه العالج �أو �إهماله،
ف�إنه يتحمل امل�س�ؤولية الكاملة الناجتة عن ذلك ،و ُتوقف عنه خدمات الرعاية ال�صحية بقرار من
اللجنة الطبية ،بنا ًء على التقارير ال�صادرة عن اجلهة املخت�صة التي تتولى �إدارة برنامج الت�أمني
ال�صحي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/13/16 12:47 PM

28

العدد ( - )٤٠7ال�سنة ( ١٩ - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  ١٨دي�سمرب 201٦م

Issue 407 Pages.indd 28

التكلفة املالية
املادة ()13
على دائرة املالية توفري االعتمادات املالية الالزمة لتغطية نفقات الرعاية ال�صحية الناجمة
عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية ،وتعوي�ض امل�صاب �أو ورثته يف حال عجزه �أو وفاته بح�سب
الأحوال ،وفق ًا للقواعد والإجراءات املالية املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
حقوق امل�صاب
املادة ()14
�أ -ي�ستحق املُ�صاب �أثناء فرتة الرعاية ال�صحية الراتب الإجمايل ملدة ال تزيد على �سنة واحدة،
�أو حتى يثبت ِ�شفا�ؤه �أو عجزه �أو وفاته� ،أ ّيهم �أقرب ،و�إذا ا�ستمرت فرتة العالج لأكرث من ذلك،
يتم اتباع الإجراءات التالية:
 -1بالن�سبة للموظف املواطن اخلا�ضع ملظلة الهيئة العامة ،ف�إنه يتم عر�ضه على اللجنة
الطبية االحتادية ،للنظر يف مدى �إمكانية متديد فرتة العالج له براتب �إجمايل �أو
التو�صية ب�إنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�صحية.
 -2بالن�سبة للموظف املواطن غري اخلا�ضع ملظلة الهيئة العامة ،ف�إنه يتم عر�ضه على اللجنة
الطبية ،للنظر يف مدى �إمكانية متديد فرتة العالج له براتب �إجمايل ملدة �سنة واحدة
كحد �أق�صى �أو التو�صية ب�إنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�صحية.
 -3بالن�سبة للموظف غري املواطن ،ف�إنه يتم عر�ضه على اللجنة الطبية للنظر يف مدى
�إمكانية متديد فرتة العالج له ملدة ال تزيد على �سنة واحدة كحد �أق�صى ،و ُي�صرف له
يف هذه احلالة ما ُيعا ِدل ( )%75من راتبه الإجمايل� ،أو التو�صية ب�إنهاء خدماته لعدم
اللياقة ال�صحية.
ب� -إذا �أو�صت اللجنة الطبية املخت�صة ب�إنهاء خدمات املُ�صاب لعدم اللياقة ال�صحية ،ف�إ ّنه ال
ُتنهى خدماته �إال بعد منحه فرتة �إ�شعار ملدة (� )6ستة �أ�شهر� ،أو �إنهاء خدماته على الفور
�شريطة �صرف الراتب الإجمايل له عن هذه الأ�شهر ال�ستة.
حاالت ا�ستحقاق التعوي�ض
املادة ()15
ي�ستحق املُ�صاب التعوي�ض عن العجز اجلزئي �أو الكلي �أو الوفاة ب�سبب �إ�صابة العمل �أو املر�ض
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املهني متى ت�أ ّيد ذلك بتقرير طبي �صادر عن اللجنة الطبية االحتادية بالن�سبة للموظف املواطن
املُ�ؤ ّمن عليه لدى الهيئة العامة� ،أو بتقرير طبي �صادر عن اللجنة الطبية بالن�سبة لباقي املوظفني.
التعوي�ض عن الوفاة �أو العجز الكلي ب�سبب الإ�صابة
املادة ()16
ُيح ّدد التعوي�ض يف حال الوفاة �أو العجز الكلي ب�سبب �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني مبا ُيعا ِدل
الراتب الأ�سا�سي لثالث �سنوات ،على �أن ال يقل مبلغ التعوي�ض عن (ِ )200.000مئتي �ألف درهم
وال يزيد على ( )1.000.000مليون درهم.
ا�ستحقاق الورثة مبلغ تعوي�ض الوفاة
املادة ()17
تقوم الدائرة ب�إيداع مبلغ تعوي�ض الوفاة يف خزينة حماكم دبي خالل �شهر من تاريخ �إعالن نتيجة
التحقيقات امل�ؤيدة حلدوث الوفاة الناجتة عن �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني ،على �أن تتولى املحكمة
املخت�صة توزيع مبلغ التعوي�ض على الورثة ،وفق ًا للقواعد والأ�صول املُتّبعة لديها يف هذا ال�ش�أن.
التعوي�ض عن العجز اجلزئي
املادة ()18
�أ	-تحُ ّدد ن�سبة العجز اجلزئي بالنظر �إلى ن�سبة العجز الكلي ،ووفق ًا جلدول ِن َ�سب العجز الذي
ي�صدر باعتماده قرار من املدير العام يف هذا ال�ش�أن ،و ُيح�سب مقدار التعوي�ض املُ�ستحق يف
هذه احلالة على �أ�سا�س �ضرب ن�سبة العجز اجلزئي يف مقدار التعوي�ض املُ�شار �إليه يف املادة
( )16من هذا القرار.
ب�	-إذا مل يكن العجز الذي تع ّر�ض له املُ�صاب من بني احلاالت والن�سب املُب ّينة يف جدول ِن َ�سب
العجز املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ف�إ ّنه يتم تقدير التعوي�ض يف هذه احلالة
بالنظر �إلى �أقرب حالة ُم�شا ِبهة مع الأخذ بعني االعتبار مدى ُقدرة املُ�صاب على القيام
مبهامه الوظيفية ،على �أن يتم حتديد ن�سبة العجز من قبل اللجنة الطبية املخت�صة.
ج -تلتزم الدائرة يف حال ثبوت العجز الكلي �أو اجلزئي ب�أن تدفع التعوي�ض املُق ّرر لل ُم�صاب من
قبل اللجنة الطبية املُخت�صّ ة خالل مدة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ �صدور قرار اللجنة.
د�	-إذا نتج عن �إ�صابة العمل الواحدة �أو املر�ض املهني الواحد �أكرث من �ضرر واحد ،في�ستحق
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املُ�صاب تعوي�ض ًا عن كل �ضرر من هذه الأ�ضرار ،على �أن ال يزيد جمموع املبلغ الواجب دفعه
يف هذه احلالة مقدار التعوي�ض املُق ّرر يف حال الوفاة.
�إجراءات التعوي�ض عن املر�ض املهني
املادة ()19
�أ -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )9من هذا القرار ،يتوجب العتبار حالة امل�صاب مر�ض ًا مهني ًا
�أن يتقدم بطلب �إلى الدائرة التي يعمل �أو كان يعمل لديها ،لتتولى الدائرة حتويل طلبه �إلى
�صدر قرارها بهذا ال�ش�أن بعد درا�سة احلالة املر�ضية لل ُم�صاب
اللجنة الطبية املُخت�صّ ة التي ُت ِ
والك�شف عليه بالتن�سيق مع الدائرة.
بُ -يح َّدد التعوي�ض يف حال ثبوت املر�ض املهني مبعرفة اللجنة الطبية �أو اللجنة الطبية االحتادية
بح�سب الأحوال.
احلرمان من التعوي�ض
املادة ()20
�أ	-ال ي�ستحق املُ�صاب تعوي�ض ًا عن العجز الكلي �أو اجلزئي الذي يتعر�ض له نتيجة �إ�صابة العمل
�أو املر�ض املهني ،كما ال يحق لورثته املُطالبة بالتعوي�ض يف حال وفاته �إذا ثبت �أن تلك الإ�صابة
�أو املر�ض كان ب�سبب �سوء �سلوك مق�صود ،ويعترب من قبيل ذلك ما يلي:
�	-1إذا تع ّمد املوظف �إ�صابة نف�سه ل�سبب ال يتعلق بواجبه الوظيفي �أو الأخالقي.
�سكرات �أو املخدرات �أو �أي
�	-2إذا كان املوظف وقت احلادث واقع ًا وبفعله حتت ت�أثري املُ ِ
ُم�ؤ ّثرات عقلية �أخرى.
�	-3إذا تع ّمد املوظف خمالفة تعليمات الوقاية واملحافظة على ال�صحة وال�سالمة املهنية
املعتمدة لدى الدائرة.
�	-4إذا رف�ض املوظف دون عذر مقبول الك�شف عليه �أو اتباع العالج الذي قررته له املن�ش�أة
ال�صحية التي قدمت له العالج.
ب -يكون للدائرة حرمان املُ�صاب من الرعاية ال�صحية وا�سرتداد ما ُ�ص ِرف له من نفقات العالج،
�إذا ث ُبت �أن �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني كان ب�سبب �سوء �سلوك مق�صود من املوظف.
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مدة �سقوط املطالبة بالتعوي�ض
املادة ()21
ي�سقط حق املُ�صاب �أو ورثته باملطالبة بالتعوي�ض املُق ّرر مبوجب هذا القرار بانق�ضاء ( )5خم�س
�سنوات من تاريخ ا�ستحقاق التعوي�ض.
�أحكام عامة
املادة ()22
�أ� -إذا ا�ستحق املُ�صاب تعوي�ض ًا عن العجز ب�سبب �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني ثم ح�صلت
الوفاة ب�سبب هذه الإ�صابة �أو املر�ض خالل �سنتني من �صرف التعوي�ض املُق ّرر للعجز ،ف�إن
الورثة ي�ستحقون يف هذه احلالة تعوي�ض الوفاة ،على �أن ُيخ�صم من مبلغ تعوي�ض الوفاة ما
�سبق �صرفه لل ُم�صاب من التعوي�ض املُق ّرر للعجز.
ب�	-إذا ُ�ص ِرف لل ُم�صاب املُ�ؤ ّمن عليه لدى الهيئة العامة �أو ورثته تعوي�ض ًا �أقل من التعوي�ض املُق ّرر
له مبوجب هذا القرار ،ف�إن املُ�صاب �أو ورثته ي�ستحقون يف هذه احلالة تعوي�ض ًا ُيعا ِدل الفرق
بني ما ُ�ص ِرف من الهيئة العامة وما هو ُمق ّرر مبوجب هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()23
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6نوفمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 6صفر 1438هـ
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