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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )٦2( ل�سنة 201٦
ب�ساأن

رعاية موظفي حكومة دبي من اإ�سابات العمل والأمرا�ص املهنية
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص املجل�ص التنفيذي

والتاأمينات  املعا�ضات  قانون  باإ�ضدار   1999 ل�ضنة   )7( رقم  الحتادي  القانون  على  الطالع  بعد 
الجتماعية وتعديالته،

وعلى القانون رقم )5( ل�ضنة 1995 باإن�ضاء دائرة املالية، 
وعلى القانون رقم )3( ل�ضنة 2003 ب�ضاأن اإن�ضاء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون اإدارة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،
وعلى القانون رقم )13( ل�ضنة 2007 باإن�ضاء هيئة ال�ضحة يف دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )19( ل�ضنة 2007 ب�ضاأن تخويل رئي�ض املجل�ض التنفيذي اإ�ضدار ت�ضريعات اإدارة 
املوارد الب�ضرية حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )31( ل�ضنة 2009 باإن�ضاء دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )1( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن النظام املايل حلكومة دبي، 

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )16( ل�ضنة 2013 ب�ضاأن التاأمني ال�ضحي ملوظفي حكومة دبي 
وتعديالته،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبينّنة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �ضياق الن�ض على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 
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 2006 ل�ضنة   )27( رقم  دبي  حلكومة  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  قانون   : القانون 
وتعديالته.

: الهيئة العامة للمعا�ضات والتاأمينات الجتماعية. الهيئة العامة 
: املجل�ض التنفيذي لالإمارة. املجل�ض التنفيذي 

: الدوائر احلكومية، والهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة، واملجال�ض وال�ضلطات،  الدائرة 
وغريها من اجلهات احلكومية التي تخ�ضع لأحكام القانون.

: دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي. دائرة املوارد الب�ضرية 
: هيئة ال�ضحة يف دبي. الهيئة 

: مدير عام الهيئة. املدير العام 
وي�ضمل  الدائرة،  موازنة  �ضمن  الواردة  الوظائف  اإحدى  ي�ضغل  من  كل   : املوظف 

الذكر والأنثى.
التنفيذي رقم  املجل�ض  للموظفني مبوجب قرار  ر  املُقرنّ ال�ضحي  التاأمني   : التاأمني ال�ضحي 

)16( ل�ضنة 2013 املُ�ضار اإليه.
لة وفقًا لأحكام القانون. : اللجنة الطبية املُ�ضكنّ اللجنة الطبية 

ل�ضنة  رقم )7(  القانون الحتادي  لأحكام  وفقًا  لة  املُ�ضكنّ الطبية  اللجنة   : اللجنة الطبية الحتادية 
1999 املُ�ضار اإليه.

ي اإلى اإ�ضابة املوظف. : حدث ُمفاِجئ يقع اأثناء العمل اأو ب�ضببه ُيوؤدنّ احلادث 
: الإ�ضابة التي تلحق باملوظف نتيجة حادث وقع له يف مقر عمله، اأو ب�ضببه  اإ�ضابة العمل 
اأو اأثناء طريقه اإليه دون انحراف من مقر �ضكنه اإلى مقر عمله وبالعك�ش، 
له للقيام مبهامه الوظيفية املُكلنّف بها �ضواء داخل الإمارة اأو  اأو اأثناء تنقنّ
خارجها، كما ُتعترب الوفاة الناجتة عن الإرهاق والإجهاد اأثناء العمل اأو 

ب�ضببه اإ�ضابة عمل.
: اإ�ضابة املوظف باأي من الأمرا�ض امِلهنينّة التي ي�ضدر بتحديدها قرار من  املر�ض املهني 

املدير العام.
: املوظف الذي يتعر�ض لإ�ضابة العمل اأو املر�ض املهني وفقًا لأحكام هذا  املُ�ضاب 

القرار.
: كل عجز من �ضاأنه اأن يحول ب�ضكل كلي وب�ضفة دائمة بني املوظف وبني  العجز الكلي 

قيامه مبهام وظيفته اأو اأي عمل اآخر.
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: كل عجز من �ضاأنه اأن يوؤثر ب�ضكل جزئي وب�ضفة دائمة على قدرة املوظف  العجز اجلزئي 
للقيام مبهامه الوظيفية.

: الراتب الذي يتقا�ضاه املوظف �ضهريًا، وي�ضمل الراتب الأ�ضا�ضي والعالوة  الراتب الإجمايل 
العامة وبدل املهارات.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطّبق اأحكام هذا القرار على موظفي الدوائر اخلا�ضعة الأحكام القانون، واأي جهة حكومية اأخرى 
يتقرر اإخ�ضاعها لأحكامه بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

اأهداف القرار
املادة )3(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق ما يلي:
تعزيز اإجراءات ال�ضالمة املهنية للموظفني، ووقايتهم من اإ�ضابات العمل والأمرا�ض املهنية.   -1

توفري الرعاية ال�ضحية للُم�ضابني.   -2
توفري مظلة للتعوي�ض عن اإ�ضابات العمل والأمرا�ض املهنية.   -3
متها املوارد الب�ضرية. املحافظة على عنا�ضر الإنتاج ويف ُمقدِّ   -4

خلق بيئة عمل اآمنة، تهدف اإلى حت�ضي وزيادة م�ضتوى االإنتاج.   -5
احلد من تكاليف العالج والتاأهيل والتعوي�ض عن اإ�ضابات العمل والأمرا�ض املهنية.   -6

التزامات الدائرة
املادة )4(

لغايات هذا القرار، على الدائرة توفري البيئة املنا�ضبة للعمل، التي ت�ضمن �ضالمة و�ضحة موظفيها، 
وينبغي عليها على وجه اخل�ضو�ض اللتزام مبا يلي:

و�ضع قواعد واإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة املهنية ملوظفيها، مبا يتنا�ضب مع طبيعة اأن�ضطتها،    -1
واإلزام املوظفني بها، ومتابعة تنفيذها، وتوفري م�ضتلزمات ال�ضالمة املهنية يف موقع العمل.

تدريب املوظفني على كل ما ي�ضتجد من اأ�ضاليب اآمنة للقيام بالعمل، وال�ضعي نحو حت�ضني هذه    -2
الأ�ضاليب.
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مراقبة املوظفني اأثناء قيامهم بعملهم للحد من تعر�ضهم لأي خماطر ناجتة عن الأمرا�ض    -3
املهنية واإ�ضابات العمل.

التاأكد من �ضالحية اأدوات احلماية ال�ضخ�ضية والعامة للموظفني، ومتابعة �ضيانتها.   -4
درا�ضة اأ�ضباب احلوادث، وو�ضع التدابري الالزمة ل�ضمان عدم تكرارها.   -5

اإيقاف العمل عند وجود اأي عوامل قد ُت�ضّكل خطرًا على املوظفي.   -6
ن�ضر الوعي الوقائي املهني للموظفني، وتاأهيلهم وتدريبهم قبل مبا�ضرتهم العمل، واإعالمهم    -7

مبخاطر العمل، وُطُرق الوقاية منها.
املوارد  دائرة  اإلى  دوري  ب�ضكل  ورفعها  املهنية،  والأمرا�ض  العمل  اإ�ضابات  حالت  ت�ضجيل    -8

الب�ضرية.

اخت�سا�سات دائرة املوارد الب�سرية
املادة )٥(

لغايات هذا القرار، تتولى دائرة املوارد الب�ضرية املهام وال�ضالحيات التالية:
االإ�ضراف على تطبيق اأحكام هذا القرار.   -1

و�ضع النماذج الالزمة لتطبيق اأحكام هذا القرار، وحتديثها، وتزويد الدوائر بن�ضخ منها.   -2
التعديالت  واقرتاح  املعنينّة،  احلكومية  واجلهات  الدوائر  مع  بالتن�ضيق  القرار  هذا  مراجعة    -3

الالزمة على اأحكامه، ورفع تلك التعديالت اإلى رئي�ض املجل�ض التنفيذي لعتمادها.
القرارات  واتخاذ  وحتليلها،  الإ�ضابات  تلك  ر�ضد  لغايات  باملُ�ضابني،  خا�ض  �ضجل  اإن�ضاء    -4

الالزمة ب�ضاأنها.

الإجراءات والتدابري الوقائية
املادة )٦(

الإجراءات  كافة  اتخاذ  الدائرة  على  القرار،  هذا  يف  عليها  املن�ضو�ض  التزاماتها  اإلى  بالإ�ضافة 
�ض موظفيها لإ�ضابات العمل والأمرا�ض املهنية، وعلى وجه  والتدابري الوقائية الالزمة للحد من تعرنّ

اخل�ضو�ض ما يلي:
حتديد قائمة بالوظائف التي ُيكن اأن يتعر�ش �ضاغلوها لالإ�ضابة باأحد االأمرا�ش املهنية.   -1

دة بالقائمة املُ�ضار  اإجراء الك�ضف الطبي الدوري بالتن�ضيق مع الهيئة ل�ضاغلي الوظائف املُحدنّ   -2
يه املوظف، على اأن  اإليها يف البند )1( من هذه املادة، وذلك بح�ضب طبيعة العمل الذي ُيوؤدنّ
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يتم توثيق نتيجة الك�ضف الطبي يف ال�ضجالت التي يتم اإعدادها لدى الدائرة لهذا الغر�ش.
اتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأكد من مدى اإ�ضابة املوظف باملر�ش املهني ومعاجلته يف حال    -3

ال�ضتباه بذلك.

التزامات املوظف
املادة )٧(

اأو مر�ض  اإ�ضابة عمل  �ض لأي  التعرنّ املُحافظة على �ضالمته من  القرار، على املوظف  لغايات هذا 
مهني اأثناء تاأديته لعمله اأو ب�ضببه، وعلى وجه اخل�ضو�ض ما يلي:

ي احليطة واحلذر يف تعامله  انتهاج اأ�ضلوب العمل ال�ضليم عند قيامه مبهامه الوظيفية، وتوخنّ   -1
ات والأدوات والآلينّات التي ي�ضتخدمها اأثناء العمل. مع املُِعدنّ

مراقبة عنا�ضر العمل واملعدات، واإخطار م�ضوؤوليه املُبا�ضرين عند حدوث اأي خلل.   -2
التقّيد بتعليمات ال�ضالمة وال�ضحة املهنية املعتمدة لدى الدائرة، وا�ضتخدام اأدوات احلماية    -3

ال�ضخ�ضية.
البتعاد عن اأي ُموؤثنّرات مادية قد ُتلِحق به ال�ضرر اأثناء قيامه بالعمل.   -4

املحافظة على �ضالمة املعدات والأدوات والآليات التي ي�ضتخدمها اأثناء عمله.   -5
اللتزام بقواعد واإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة امِلهنينّة التي ت�ضعها الدائرة، واخل�ضوع للك�ضف    -6

ر من ِقبلها. الطبي املُقرنّ

اإ�سابة العمل الناجتة عن الإجهاد
املادة )٨(

ُي�ضرتط العتبار االإ�ضابة الناجتة عن االإجهاد اأو االإرهاق اإ�ضابة عمل توّفر ال�ضروط التالية:
من  املطلوب  العادي  اجلهد  يفوق  اإ�ضايف  جهد  بذل  عن  ناجت  الإرهاق  اأو  الإجهاد  يكون  اأن    -1

املوظف لإجناز العمل املُكلنّف به.
اأن يكون هناك تكليف للموظف للقيام بالعمل الذي نتج عنه بذل جهد اإ�ضايف.   -2

اأن تكون هناك عالقة �ضببينّة مبا�ضرة بني حالة الإجهاد اأو الإرهاق من العمل والإ�ضابة التي    -3
حلقت باملوظف.
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املر�ص املهني
املادة )٩(

ُي�ضرتط العتبار املر�ش مهنيًا ما يلي: 
اأن تكون هناك عالقة �ضببينّة بني املر�ض والوظيفة التي ي�ضغلها املوظف.   -1

اأن يكون املر�ض املهني من بني الأمرا�ض التي ي�ضدر بتحديدها قرار من املدير العام.   -2
علميًا  كافية  للمر�ض  بة  املُ�ضبنّ للعوامل  املوظف  فيها  �ض  تعرنّ التي  الزمنينّة  الفرتة  تكون  اأن    -3

لإ�ضابته بذلك املر�ض.
اأن يظهر املر�ش اأثناء خدمة املوظف، اأو خالل �ضنتي ميالديتي من تاريخ انتهاء خدمته لدى    -4

الدائرة.

توفري الرعاية ال�سحية
املادة )10(

له اأي  يتم توفري الرعاية ال�ضحية الالزمة للُم�ضاب �ضمن برنامج التاأمني ال�ضحي دون حتمنّ اأ-  
مبالغ مالية لتكاليف خدمات الرعاية ال�ضحية املُقّدمة اإليه، وب�ضرف النظر عن فئة التاأمي 
الدائرة  مها  ُتقدِّ اأن  يجب  التي  ال�ضحية  الرعاية  وت�ضمل  املوظف،  ي�ضتحقها  التي  ال�ضحي 

للُم�ضاب ودومنا ح�ضر ما يلي:
لية للُم�ضاب، ونقله اإلى اأقرب مركز طبي اأو ُم�ضت�ضفى. تقدمي الإ�ضعافات الأونّ   -1

ر  توفنّ متى  حكومية  �ضحية  من�ضاأة  اأي  الى  ال�ضحية  حالته  ا�ضتقرار  بعد  املُ�ضاب  نقل    -2
العالج له يف هذه املن�ضاأة، وذلك يف حال كان يتلقى العالج لدى من�ضاأة �ضحية خا�ضة.

توفري الرعاية ال�ضحية للُم�ضاب خارج الدولة يف حال عدم توفرها داخل الدولة، بناًء    -3
على تقرير �ضادر عن اللجنة الطبية.

تاأمني الرعاية ال�ضحية للُم�ضاب حلني ا�ضتقرار حالته ال�ضحية اأو وفاته، مبا يف ذلك:   -4
الرعاية ال�ضحية املتعلقة باإ�ضابة العمل اأو املر�ض املهني دون ا�ضتثناء. اأ-   

التاأهيل الطبي وتقدمي االأطراف ال�ضناعية واالأجهزة الطبية املُ�ضاِعدة. ب-  
�ضرف االأدوية الالزمة. ج-  

تكاليف النقل من مكان العالج اإلى مقر �ضكنه. د-  
التي  ال�ضحية  املُن�ضاأة  مع  املبا�ضر  بالتن�ضيق  العالج  فرتة  خالل  املُ�ضاب  حالة  متابعة    -5
ومدى  ال�ضحية،  حالته  تبي  التي  الطبية  التقارير  طلب  ذلك  وي�ضمل  عالجه،  تتولى 

التزامه بالعالج.
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التن�ضيق مع اللجنة الطبية يف كل ما يتعلق بحالة املُ�ضاب، وتزويدها بالتقارير ال�ضادرة    -6
عن املُن�ضاأة ال�ضحية التي تتولى عالجه.

اأو  ر�ضمية  مهمة  اإيفاده يف  اأثناء  اأ�ضيب  اإذا  للُم�ضاب  الالزمة  ال�ضحية  الرعاية  توفري  يتم  ب-  
تدريبية خارج الدولة.

يف حال ح�ضول ُم�ضاعفات للُم�ضاب ب�ضبب الإ�ضابة ذاتها خالل )6( �ضتة اأ�ضهر من تاريخ  ج-  
ر مدى حاجته ُمّددًا للرعاية ال�ضحية  ا�ضتقرار حالته ال�ضحية، يكون للجنة الطبية اأن ُتقرِّ

رة مبوجب هذا القرار. املُقرنّ

الإخطار عن اإ�سابة العمل
املادة )11(

اأ�ضبوع من  اأق�ضاها  لها، خالل مدة  �ض  يتعرنّ اإ�ضابة عمل  باأي  دائرته  اإخطار  املُ�ضاب  على  اأ-  
تاريخ وقوع الإ�ضابة، ويف حال عدم قيامه بذلك دون عذر مقبول خالل هذه املدة فال تتحمل 

الدائرة اأي م�ضوؤولية جتاهه. 
على الدائرة اأو من ُيّثلها االإخطار باالإ�ضابة التي يتعر�ش لها املوظف فور علمها اإلى دائرة  ب-  
الإ�ضابة،  وقوع  مكان  اخت�ضا�ضه  منطقة  �ضمن  يقع  الذي  ال�ضرطة  ومركز  الب�ضرية  املوارد 

وذلك يف احلالت التالية:
وجود �ضبهة جنائية.   -1

حوادث احلريق والنفجارات والنهيارات.   -2
احلوادث التي قد توؤدي اإلى وفاة املوظف.   -3

ر الدائرة �ضرورة اإبالغ مركز ال�ضرطة املخت�ش عنها. اأي حاالت اأخرى ُتقرِّ   -4
يحق للدائرة بعد انتهاء اإجراءات التحقيق احل�ضول على ن�ضخة من التحقيق. ج-  

التزام املُ�ساب بالعالج
املادة )12(

ر له اأثناء الرعاية ال�ضحية، ويف حال رف�ضه العالج اأو اإهماله،  على املُ�ضاب اخل�ضوع للعالج املُقرنّ
فاإنه يتحمل امل�ضوؤولية الكاملة الناجتة عن ذلك، وُتوقف عنه خدمات الرعاية ال�ضحية بقرار من 
اللجنة الطبية، بناًء على التقارير ال�ضادرة عن اجلهة املخت�ضة التي تتولى اإدارة برنامج التاأمني 

ال�ضحي.
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التكلفة املالية
املادة )13(

الناجمة  ال�ضحية  الرعاية  نفقات  لتغطية  الالزمة  املالية  العتمادات  توفري  املالية  دائرة  على 
اأو وفاته بح�ضب  اأو ورثته يف حال عجزه  عن اإ�ضابات العمل والأمرا�ض املهنية، وتعوي�ض امل�ضاب 

الأحوال، وفقًا للقواعد والإجراءات املالية املُعتمدة لديها يف هذا ال�ضاأن.

حقوق امل�ساب
املادة )14(

ي�ضتحق املُ�ضاب اأثناء فرتة الرعاية ال�ضحية الراتب الإجمايل ملدة ل تزيد على �ضنة واحدة،  اأ-  
اأو حتى يثبت �ِضفاوؤه اأو عجزه اأو وفاته، اأينّهم اأقرب، واإذا ا�ضتمرت فرتة العالج لأكرث من ذلك، 

يتم اتباع الإجراءات التالية:
اللجنة  يتم عر�ضه على  فاإنه  العامة،  الهيئة  املواطن اخلا�ضع ملظلة  للموظف  بالن�ضبة    -1
اأو  اإجمايل  براتب  له  العالج  فرتة  متديد  اإمكانية  مدى  يف  للنظر  االحتادية،  الطبية 

التو�ضية باإنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�ضحية.
بالن�ضبة للموظف املواطن غري اخلا�ضع ملظلة الهيئة العامة، فاإنه يتم عر�ضه على اللجنة    -2
الطبية، للنظر يف مدى اإمكانية متديد فرتة العالج له براتب اإجمايل ملدة �ضنة واحدة 

كحد اأق�ضى اأو التو�ضية باإنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�ضحية.
مدى  يف  للنظر  الطبية  اللجنة  على  عر�ضه  يتم  فاإنه  املواطن،  غري  للموظف  بالن�ضبة    -3
اإمكانية متديد فرتة العالج له ملدة ال تزيد على �ضنة واحدة كحد اأق�ضى، وُي�ضرف له 
يف هذه احلالة ما ُيعاِدل )75%( من راتبه الإجمايل، اأو التو�ضية باإنهاء خدماته لعدم 

اللياقة ال�ضحية.
ب-  اإذا اأو�ضت اللجنة الطبية املخت�ضة باإنهاء خدمات املُ�ضاب لعدم اللياقة ال�ضحية، فاإننّه ل 
اإنهاء خدماته على الفور  اأو  اأ�ضهر،  اإ�ضعار ملدة )6( �ضتة  اإل بعد منحه فرتة  ُتنهى خدماته 

�ضريطة �ضرف الراتب االإجمايل له عن هذه االأ�ضهر ال�ضتة.

حالت ا�ستحقاق التعوي�ص
املادة )1٥(

املر�ض  اأو  العمل  اإ�ضابة  ب�ضبب  الوفاة  اأو  الكلي  اأو  اجلزئي  العجز  عن  التعوي�ض  املُ�ضاب  ي�ضتحق 

Issue 407 Pages.indd   29 12/13/16   12:47 PM



العدد )40٧( - ال�سنة )٥0( - 1٩ ربيع الأول  143٨هـ - املوافق 1٨ دي�سمرب 201٦م 30 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املهني متى تاأينّد ذلك بتقرير طبي �ضادر عن اللجنة الطبية الحتادية بالن�ضبة للموظف املواطن 
املُوؤّمن عليه لدى الهيئة العامة، اأو بتقرير طبي �ضادر عن اللجنة الطبية بالن�ضبة لباقي املوظفي.

التعوي�ص عن الوفاة اأو العجز الكلي ب�سبب الإ�سابة
املادة )1٦(

ُيعاِدل  مبا  املهني  املر�ض  اأو  العمل  اإ�ضابة  ب�ضبب  الكلي  العجز  اأو  الوفاة  حال  يف  التعوي�ض  د  ُيحدنّ
الراتب االأ�ضا�ضي لثالث �ضنوات، على اأن ال يقل مبلغ التعوي�ش عن )200.000( ِمئتي األف درهم 

ول يزيد على )1.000.000( مليون درهم.

ا�ستحقاق الورثة مبلغ تعوي�ص الوفاة
املادة )1٧(

تقوم الدائرة باإيداع مبلغ تعوي�ش الوفاة يف خزينة حماكم دبي خالل �ضهر من تاريخ اإعالن نتيجة 
التحقيقات املوؤيدة حلدوث الوفاة الناجتة عن اإ�ضابة العمل اأو املر�ض املهني، على اأن تتولى املحكمة 

املخت�ضة توزيع مبلغ التعوي�ش على الورثة، وفقًا للقواعد واالأ�ضول املُّتبعة لديها يف هذا ال�ضاأن.

التعوي�ص عن العجز اجلزئي
املادة )1٨(

د ن�ضبة العجز اجلزئي بالنظر اإلى ن�ضبة العجز الكلي، ووفقًا جلدول ِن�َضب العجز الذي  حُتدنّ اأ-  
ي�ضدر باعتماده قرار من املدير العام يف هذا ال�ضاأن، وُيح�ضب مقدار التعوي�ض املُ�ضتحق يف 
هذه احلالة على اأ�ضا�ض �ضرب ن�ضبة العجز اجلزئي يف مقدار التعوي�ض املُ�ضار اإليه يف املادة 

)16( من هذا القرار.
�ض له املُ�ضاب من بني احلالت والن�ضب املُبينّنة يف جدول ِن�َضب  اإذا مل يكن العجز الذي تعرنّ ب-  
اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، فاإننّه يتم تقدير التعوي�ض يف هذه احلالة  العجز املُ�ضار 
القيام  على  املُ�ضاب  ُقدرة  مدى  االعتبار  بعي  االأخذ  مع  ُم�ضاِبهة  حالة  اأقرب  اإلى  بالنظر 

مبهامه الوظيفية، على اأن يتم حتديد ن�ضبة العجز من قبل اللجنة الطبية املخت�ضة.
ر للُم�ضاب من  تلتزم الدائرة يف حال ثبوت العجز الكلي اأو اجلزئي باأن تدفع التعوي�ض املُقرنّ ج-  
ة خالل مدة ل تزيد على �ضهر واحد من تاريخ �ضدور قرار اللجنة. قبل اللجنة الطبية املُخت�ضنّ
اأو املر�ض املهني الواحد اأكرث من �ضرر واحد، في�ضتحق  اإ�ضابة العمل الواحدة  اإذا نتج عن  د-  
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املُ�ضاب تعوي�ضًا عن كل �ضرر من هذه االأ�ضرار، على اأن ال يزيد مموع املبلغ الواجب دفعه 
ر يف حال الوفاة. يف هذه احلالة مقدار التعوي�ض املُقرنّ

اإجراءات التعوي�ص عن املر�ص املهني
املادة )1٩(

مع مراعاة ما ورد يف املادة )9( من هذا القرار، يتوجب لعتبار حالة امل�ضاب مر�ضًا مهنيًا  اأ-  
اأن يتقدم بطلب اإلى الدائرة التي يعمل اأو كان يعمل لديها، لتتولى الدائرة حتويل طلبه اإلى 
ة التي ُت�ضِدر قرارها بهذا ال�ضاأن بعد درا�ضة احلالة املر�ضية للُم�ضاب  اللجنة الطبية املُخت�ضنّ

والك�ضف عليه بالتن�ضيق مع الدائرة. 
د التعوي�ض يف حال ثبوت املر�ض املهني مبعرفة اللجنة الطبية اأو اللجنة الطبية الحتادية  ُيحدَّ ب-  

بح�ضب الأحوال.

احلرمان من التعوي�ص
املادة )20(

ل ي�ضتحق املُ�ضاب تعوي�ضًا عن العجز الكلي اأو اجلزئي الذي يتعر�ض له نتيجة اإ�ضابة العمل  اأ-  
اأو املر�ض املهني، كما ل يحق لورثته املُطالبة بالتعوي�ض يف حال وفاته اإذا ثبت اأن تلك الإ�ضابة 

اأو املر�ض كان ب�ضبب �ضوء �ضلوك مق�ضود، ويعترب من قبيل ذلك ما يلي:
د املوظف اإ�ضابة نف�ضه ل�ضبب ل يتعلق بواجبه الوظيفي اأو الأخالقي. اإذا تعمنّ   -1

اأي  اأو  املخدرات  اأو  املُ�ضِكرات  تاأثري  وبفعله حتت  واقعًا  وقت احلادث  املوظف  كان  اإذا    -2
ُموؤّثرات عقلية اأخرى.

املهنية  وال�ضالمة  ال�ضحة  على  واملحافظة  الوقاية  تعليمات  خمالفة  املوظف  د  تعمنّ اإذا    -3
املعتمدة لدى الدائرة.

اإذا رف�ض املوظف دون عذر مقبول الك�ضف عليه اأو اتباع العالج الذي قررته له املن�ضاأة    -4
ال�ضحية التي قدمت له العالج.

ِرف له من نفقات العالج،  يكون للدائرة حرمان املُ�ضاب من الرعاية ال�ضحية وا�ضرتداد ما �ضُ ب-  
اإذا ثُبت اأن اإ�ضابة العمل اأو املر�ض املهني كان ب�ضبب �ضوء �ضلوك مق�ضود من املوظف.
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مدة �سقوط املطالبة بالتعوي�ض
املادة )21(

ر مبوجب هذا القرار بانق�ضاء )5( خم�ض  ي�ضقط حق املُ�ضاب اأو ورثته باملطالبة بالتعوي�ض املُقرنّ
�ضنوات من تاريخ ا�ضتحقاق التعوي�ض.

اأحكام عامة
املادة )22(

ثم ح�ضلت  املهني  املر�ض  اأو  العمل  اإ�ضابة  ب�ضبب  العجز  تعوي�ضًا عن  املُ�ضاب  ا�ضتحق  اإذا  اأ-  
اأو املر�ش خالل �ضنتي من �ضرف التعوي�ش املُقّرر للعجز، فاإن  الوفاة ب�ضبب هذه االإ�ضابة 
الورثة ي�ضتحقون يف هذه احلالة تعوي�ش الوفاة، على اأن ُيخ�ضم من مبلغ تعوي�ش الوفاة ما 

ر للعجز. �ضبق �ضرفه للُم�ضاب من التعوي�ض املُقرنّ
ِرف للُم�ضاب املُوؤّمن عليه لدى الهيئة العامة اأو ورثته تعوي�ضًا اأقل من التعوي�ش املُقّرر  اإذا �ضُ ب-  
له مبوجب هذا القرار، فاإن املُ�ضاب اأو ورثته ي�ضتحقون يف هذه احلالة تعوي�ضًا ُيعاِدل الفرق 

ِرف من الهيئة العامة وما هو ُمقّرر مبوجب هذا القرار. بي ما �ضُ

الن�سر وال�سريان
املادة )23(

ُين�ضر هذا القرار يف اجلريدة الر�ضمية، وُيعمل به من تاريخ ن�ضره.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�ضدر يف دبي بتاريخ 6 نوفمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 �ضفر 1438هـ
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