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مقدمة
تضمنت المادة  18من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة ، 1975
حاالت استحقاق المعاش فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
وتضمن البند ( ) 1من هذه المادة " انتهاء خد مة المؤمن علٌه لبلوغه سن التقاعد المنصوص
علٌه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستٌن بالنسبة للمؤمن علٌهم المنصوص علٌهم
بالبندٌن (ب) و(ج) من المادة ( ، ) 2وذلك متى كانت مدة اشتراكه فً التأمٌن  120شهراً على
األقل" .
وتضمنت الفقرة األخٌرة منها " وٌجوز تخفٌض السن المنصوص علٌها فً البند ( ) 1بالنسبة
للمؤمن علٌهم من العاملٌن فً األعمال الصعبة أو الخطرة التً تحدد بقرار من رئٌس مجلس
الوزراء بناء على ما ٌعرضه وزٌر التأمٌنات  ،وٌجب أن ٌتضمن هذا القرار ما ٌأتً:
أ -تحدٌد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك األعمال.
ب -رف ع النس ب الت ً ٌحس ب عل ى أساس ها المع اش بالق در ال ذن ٌع وض الم ؤمن علٌ ه ع ن
تخفٌض السن.
ج -زٌادة نسبة االشتراكات لمواجهة األعباء الناتجة عن المزاٌا التً تقرر للعاملٌن المشار إلٌهم
و تحدٌد من ٌتحمل هذه الزٌادة.
وتضمن البند  2من الفقرة الثالثة من المادة  20من القانو ن المشار إلٌه " المعاشات التً
تربط وف ًقا لنص الفقرة األخٌرة من المادة (  ) 08فٌكون حدها األقصى (  )% 011من أجر
اشتراك المؤمن علٌه األخٌر".
وٌرجع ما مٌز به المشرع فئة العاملٌن فً األعمال الصعبة والصنناعات االسنتخراجٌة بأحك ام
خاصة فً مجال التأمٌن االجتماعً إلً طبٌعة وظروف العمل الذن تمارسه ه ذه الفئ ة  ،إال ان
ذلك ال ٌعنى خروجها بصف ة مطلقة من مجال سرٌان أحك ام ق انون الت أمٌن االجتم اعى رق م 79
لسنة  ، 1975وكل ما فً االمر أن المشرع بالنسبة لهذه الفئة خرج على أحكنام القنانون رقنم
 79لسنة  1975فى بعض جوانبه بأحكام خاصة  ،وردت فً :
 - 1الفقرة األخٌرة من المادة  18سابق بٌانها .
 - 2القانون رقم  27لسنة  1981الصادر بتارٌخ  1981/4/9بإصدار قانون تشغٌل العاملٌن
بالمناجم والمحاجر  ،الذن تم تنفٌذه اعتبارا من  ، 1981/4/24حٌث تضمنت الم ادة 25
من ه "تنته ً خدم ة الع املٌن الخاض عٌن ألحك ام ه ذا الق انون ببل وغهم الس ن المح دد بق رار
رئٌس مجلس الوزراء الصادر تنفٌذا لنص الفقرة األخٌرة من المادة  18من قانون الت أمٌن
االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة . 1975
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تنته ً خدم ة م ن تج اوزت س نه الخمس ٌن عام ا ف ً ت ارٌ
العمل بهذا القانون عند بلوغه سن الستٌن .
وإذا انتهت خدمة العامل من الفئة المشار إلٌها ف ً الفق رة الس ابقة بع د بلوغ ه س ن الخمس ٌن
للعجز أو الوفاة فٌسوي معاشه علً أساس أجره األخٌر مضافا إلٌه العالوات الدورٌة حتً
بلوغه سن الستٌن .
وٌسري حكم الفقرة السابقة فً شان من انتهت خدمته ألي سبب من األسباب ف ً الفت رة م ا
بٌن سن الخامسة والخمسٌن والستٌن"
 - 3قرار رئٌس مجلس الوزراء رقنم  21لسننة  1981الصنادر بتنارٌخ  1981/10/22فنى
شننأن المزاٌننا التأمٌنٌننة للعنناملٌن باألعمننال الصننعبة بالصننناعات التعدٌنٌننة واالسننتخراجٌة
والذن تم تنفٌذه اعتبارا من  ، 1981/11/6متضمنا األحكام اآلتٌة :
ً
أ – تحدد األعمال الصعبة فً الصناعات التعدٌنٌة واالس تخراجٌة وفق ا للج دولٌن رقم ً 1
و  2المرافقٌن .
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ب  -تنتهً خدمة المؤمن علٌه من العاملٌن بأحد األعمال المشار إلٌها فً الفقرة (أ) ببل و
س ن الخامس ة والخمس ٌن وذل ك مت ى كان ت م دد الخدم ة الفعلٌ ة الت ً قض ٌت ف ً ه ذه
األعمال ال تقل عن خمس عشرة سنة  ،فإن قلت عن ذلك استمر الم ؤمن علٌ ه بالخدم ة
حتى استكمال القدر المشار إلٌه أو بلوغه سن الستٌن أٌهما أقرب .
ج  -تك ون النس بة الت ً ٌحس ب عل ى أساس ها المع اش المس تحق وفق ا ألحك ام ت أمٌن
الشٌخوخة والوفاة بواقع  36/1عن كل سنة من س نوات م دة الخدم ة الت ً قض ٌت فع الً
فً األعمال المنصوص علٌها فً الجدول رقم ( )1المرفق  ،بواقع  40/1عن كل سنة
م ن الس نوات الت ً قض ٌت فع الً ف ً األعم ال المنص وص علٌه ا ف ً الج دول رق م ()2
المرفق .
وتحسب مدد االشتراك المحسوبة بواقع  75/1بواقع  5/3النسبة المنصوص علٌها ف ً
الفقرة السابقة .
د  -تك ون نس بة حص ة ص احب العم ل ف ً اش تراكات ت أمٌن الش ٌخوخة والعج ز والوف اة
بالنسبة للعاملٌن فً األعمال المشار إلٌها وفقا ً لما ٌأتً :
 % 31بالنسبة للعاملٌن فً األعمال المنصوص علٌها فً الجدول رقم ( )1المرفق .
 % 27بالنسبة للعاملٌن فً األعمال المنصوص علٌها فً الجدول رقم ( )2المرفق .
وفً ضوء ما تضمنته هذه التشرٌعات  ،صدر منشوري وزارة التأمٌنات رقمً :
 6لسنة  1981بشأن األحكام الخاصة بالمزاٌا التأمٌنٌة للعاملٌن باألعمال الصعبة والص ناعات
التعدٌنٌة واالستخراجٌـة وبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من . 1981/12/14
 4لسنة  2013بتعدٌــل منشـور وزارة التأمٌنــات رقم ( )6لسنــة. 1981
وفً ضوء جمٌع التشرٌعات المتقدمة  ،فإنه ٌمكن عرض األحكام التأمٌنٌنة الخاصنة بالعناملٌن
فننى األعمننال الصننعبة والصننناعات التعدٌنٌننة واالسننتخراجٌة  ،وعل ى األخ ص ف ً مج ال ت أمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة  ،باعتبار أن جمٌع االستثناءات الخاصة بهذه الفئة وردت بخص وص
ه ذا الت أمٌن  ،وم ا ل م ٌ رد بش أنه اس تثناء خ اص  ،تطب ق بش أن القواع د العام ة ال واردة بق انون
التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة . 1975
ونسننتعرض فٌمننا ٌلننً األحكننام التأمٌنٌننة الخاصننة بالعنناملٌن ف نً األعمننال الصننعبة والصننناعات
التعدٌنٌة واالستخراجٌة  ،وذلك على النحو اآلتً :
المبحث األول  :المقصود باألعمال الصعبة والخطرة
المبحث الثانً  :مصادر تموٌل تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المبحث الثالث  :المزاٌا المقررة فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المطلب األول  :المعاش
الفرع األول  :حاالت استحقاق المعاش
الفرع الثانً  :قواعد تسوٌة المعاش
الفرع الثالث  :حساب المعاش
المطلب الثانً  :تعوٌض الدفعة الواحدة
الفرع األول  :حاالت استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة
الفرع الثانً  :حساب تعوٌض الدفعة الواحدة
المطلب الثالث  :المكافأة
المبحث الرابع  :تأمٌن إصابات العمل
المبحث الخامس :تأمٌن المرض
المبحث السادس :تأمٌن البطالة
المبحث السابع  :الحقوق اإلضافٌة
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و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل
محمد حامد الصٌاد

لٌلً محمد الوزٌري

مستشار التأمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التأمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التأمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)

رئٌس مجلس إدارة
الهٌئة العامة للتأمٌن والمعاشات (سابقا)

W : www.elsayyad.net
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المبحث األول
المقصود باألعمال الصعبة والخطرة
حدد قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  21لسنة  1981األعمنال الصنعبة فنى جندولٌن منرفقٌن
به وهى كما ٌلى :
 -5األعمننال الصننعبة المحننددة بالجنندول رقننم (( )1وهننً مننا اصننطلع علننً تسننمٌتها باألعمننال
الخطرة):
أ -أعمال تثقٌب الصخور ( أعمال التخرٌم ) أعمال التفجٌر .
ب -أعمال عملٌات اإلنتاج المباشر بواجهات االستخراج والتقدم بباطن المن اجم تح ت س ط
األرض .
 -2األعمننال الصننعبة المحننددة بالجنندول رقننم (( )2وهننً مننا اصننطلع علننً تسننمٌتها باألعمننال
الصعبة):
أ -أعمال الخدمات اإلنتاجٌة والصٌانة بباطن األرض .
ب -أعم ال عملٌ ات اإلنت اج المباش ر (عملٌ ات التع دٌن) بالمن اجم المكش وفة والمح اجر
واستخراج األمالح التبخٌرٌة وتهٌئتها فى مواقع االستخراج .
ج -أعمال الخدمات اإلنتاجٌة والصٌانة بالمناجم المكشوفة والمحاجر والمالحات .
د -أعم ال عملٌ ات معالج ة الخ ام وتحلٌله ا وتركٌزه ا وتجهٌزه ا المعرض ة ألخط ار الاب ار
والاازات والمواد الكٌماوٌة فى مواقع العمل واإلنتاج .
ه -أعم ال عملٌ ات ش حن الخام ات التعدٌنٌ ة المعرض ة ألخط ار الاب ار والا ازات والم واد
الكٌماوٌة .
و -أعمال الكشف وأعمال البحث والتجارب فى مواقع الكشف .
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المبحث الثانً
مصادر تموٌل
تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
ٌ -1مول ه ذا الت أمٌن م ن االش تراكات الش هرٌة وبع ض مص ادر التموٌ ل األخ ري المنص وص
علٌها فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة .1975
ٌ -2تحمل كل من صاحب العمل والمؤمن علٌ ه بحص ة م ن ه ذه االش تراكات الش هرٌة  ،وذل ك
على النحو التالً :
أ -ما قبل :1981/11/6
( )1حصة صاحب العمل:
تقدر حصة صاحب العمل بما ٌساون  %15مما ٌتقاضاه المؤمن علٌه ال ذن ٌعم ل
لدٌه م ن أج ر أساس ى وباإلنت اج وب دالت منص وص علٌه ا ف ى ق رار رئ ٌس مجل س
الوزراء رقم  9لسنة .1981
( )2حصة المؤمن علٌه :
وتقدر هذه الحصة بما ٌساون :
(أ)  %10مما ٌتقاضاه من أجر أساسً وحوافز إنتاج وبدالت منصوص علٌها ف ى
قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  9لسنة  1981ف ى ت أمٌن الش ٌخوخة والعج ز
والوفاة.
(ب)  % 1.5من األجور الس ابق بٌانه ا ف ى نظ ام االدخ ار بالق انون رق م  13لس نة
 1975لمن كانت أجورهم الشهرٌة تبلغ ثالثٌن جنٌها أو أكثر.
ب -اعتبارا من ( 1981/11/6تارٌخ سرٌان قرار رئٌس مجلنس النوزراء رقنم  21لسننة
 )1981وحتى :1984/3/31
( )1حصة صاحب العمل:
توجد ثالث حاالت لتقدٌر حصة صاحب العمل فى االشتراكات :
(أ) بالنسبة للعاملـٌن فً المناجـم والمحاجر فً غٌر األعمال الصعبة الـواردة فـً
الجدولٌن رقمً ( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما :
تقدر حصة صاحب العمل فى االشتراكات بما ٌساوي:
 %15من أجور هؤالء العاملـٌن (أساسً وحوافز إنتاج وبدالت)
(ب) بالنسبة للعاملـٌن فـى األعمال الخطنرة النواردة فنـى الجندول رقنم ( )1سابنـق
اإلشارة إلٌه :
تقـدر حصة صاحب العمل فى االشتراكات بالنسبة لهذه الفئة بما ٌساون:
 %31من أجـور هـؤالء العاملٌن ( أساسً وحوافز إنتاج وبدالت)
(ج) بالنسبة للعاملـٌن فنـى األعمنال الصنعبة النواردة فنى الجندول رقنم ( )2سابنـق
اإلشارة إلٌه:
تقـدر حصة صاحب العمل فى االشتراكات بالنسبة لهذه الفئة بما ٌساون:
 % 27من أجور هـؤالء العاملٌن (أساسً وحوافز إنتاج وبدالت)
( )2حصة المؤمن علٌه :
(أ) تقدر حصة المؤمن علٌه فى جمٌع الحاالت الثالثة المذكورة بما ٌساون:
 %10مم ا ٌتقاض اه م ن أج ر (أساس ى وح وافز إنت اج وب دالت) ف ى تأم ـٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة.
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(ب)  %1.5مما ٌتقاضاه من األجر ( السالف بٌانه) فى نظام االدخار بالقانون رقم
 13لسنة  75لمن كان مرتبه ثالثٌن جنٌها أو أكثر.
ج -اعتبارا من  ( 1984/4/1تارٌخ سرٌان القانون رقم  47لسنة :)1984
( )1حصة صاحب العمل :
تقدر حصته فى االشتراكات بما ٌساون :
(أ)  %15من أجر المؤمن علٌه (أساسً وأجور متاٌرة)
بالنسبة للعاملٌن فً المناجم والمح اجر ف ً غٌ ر األعم ال الص عبة ال ـواردة ف ـً
الجدولٌن رقمً ( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما:
(ب)  %31من أجر المؤمن علٌه (أساسً وأجور متاٌرة)
بالنس بة للع املٌن ف ى األعم ال الخط رة ال واردة ف ى الج دول رق م ( )1سابننـق
اإلشارة إلٌه.
(ج)  %27من أجر المؤمن علٌه (أساسً وأجور متاٌرة)
بالنس بة للع املٌن ف ى األعم ال الص عبة ال واردة ف ى الج دول رق م ( )2سابننـق
اإلشارة إلٌه .
(د)  %2من أجر المؤمن علٌه األساسً فقط فً نظام المكافأة.
بالنسبة لجمٌع العاملٌن المشار إلٌهم بالبنود أ  ،ب  ،ج.
( )2حصة المؤمن علٌه:
تقدر هذه الحصة بما ٌساون:
(أ)  %10مما ٌتقاضاه المؤمن علٌه من أجر (أساسً وأجور متاٌرة) فً تأمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة.
(ب)  % 3مما ٌتقاضاه المؤمن علٌه من أجر أساسً فقط فً نظام المكافأة.
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المبحث الثالث
المزاٌا المقررة
فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
المطلب األول
المعاش
الفرع األول
حاالت استحقاق المعاش
أوال :معاش الشٌخوخة:
ٌستحق هذا المعاش فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:
 -1انتهاء خدمة المؤمن علٌه لبلوغه سن التقاعد وتتحدد سن التقاعد على الوجه اآلتً:
أ -سن الخامسة والخمسٌن:
وذلك بالنسبة للعاملٌن فً األعمال الخطرة والصعبة الواردة ف ً الج دولٌن رقم ً
( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما  ،وبالشروط اآلتٌة:
 0مدة خدمة فعلٌة خمسة عشر سنة فً إحدن األعمال المشار إلٌها  ،حتى
و إن ل م ٌك ن مش تركا ً ف ً األعم ال الخط رة أو الص عبة عن د بلوغ ه س ن
الخامسة و الخمسٌن.
 7تشمل مدة الخدمة الفعلٌة بالبند ( ، )1المدد المؤدي عنها االشتراكات والمدد
المحسوبة كمدة خدمة سابقة .
ب -السن الواقعة بٌن الخامسة والخمسٌن والستٌن:
وذلك بالنسبة للعاملٌن فً األعمال الخطرة أو الصعبة الواردة فً الجدولٌن رقمً
( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما  ،بالشروط اآلتٌة:
 0أال تكون مدة ممارستهم الفعلٌة لؤلعمال الخطرة أو الصعبة عند بل وغهم س ن
الخامسة والخمسٌن قد بلات  ( 180مائة وثمانون ) شهراً.
ٌ 7تحدد سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئة من المؤمن علٌهم بالس ن الت ً ٌس تكملون
عن دها م دة ممارس تهم الفعلٌ ة لؤلعم ال الخط رة أو الص عبة ( 180مائ ة
وثمانون) شهراً  ،أو بلوغهم سن الس تٌن قب ل اس تكمال الم دة الم ذكورة أٌهم ا
اقرب.
ج -سن الستٌن:
وذلك بالنسبة للع املٌن ف ً المن اجم والمح اجر واألعم ال الخط رة أو الص عبة م ن
الفئات اآلتٌة:
( )1الع املون ف ً المن اجم والمح اجر ال ذٌن ال ٌمارس ون األعم ال الخط رة أو
الصعبة الواردة فً الجدولٌن رقم ً ( )2( ، )1سنابق اإلشنارة إلٌهمنا وذل ك
حتى بلوغهم سن الستٌن.
( )2الع املون ف ً المن اجم والمح اجر ال ذٌن ل م ٌمارس وا األعم ال الخط رة أو
الص عبة المنص وص علٌه ا ف ً الج دولٌن رقم ً ( )2( ، )1سننابق اإلشننارة
إلٌهما حتى بل وغهم س ن الخامس ة والخمس ٌن وحت ى إن مارس وا بع دها ه ذه
األعمال .

97

5791

59 9

نوفمبر 7107

مذكراث في التأميناث االجتماعيت
المذكرة الخامست عشرة

ومن حق جمٌع هؤالء العمال فً الفئات المذكورة االستمرار ف ً العم ل بع د س ن
الس تٌن الس تكمال الم دة الموجب ة الس تحقاق مع اش الش ٌخوخة  (120مائ ة
وعشرون) شهرا  ،وذلك إذا كانت مدة اشتراكهم ف ى الت أمٌن مس تبعداً منه ا الم دة
التى أدن المؤمن علٌه تكلفتها بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش.
(مادة  163منن القنانون رقنم  79لسننة  1975وقنرار رئنٌس مجلنس النوزراء
رقم  21لسنة )1981
وفى حالة قٌام صاحب العمل بإنهاء خدمة الم ؤمن علٌ ه دون اس تكمال ه ذه الم دة
الموجب ة الس تحقاق المع اش  ،فإن ه ٌلت زم ب أن ٌ ؤدن إل ى الص ندوق المخ تص
االش تراكات المس تحقة علٌ ه ف ى ت أمٌن الش ٌخوخة والعج ز والوف اة ع ن األج ر
األساس ً  ،وذل ك ع ن ع دد الس نوات الكامل ة الواج ب إض افتها الس تكمال الم دة
المشار إلٌها  ،وتحسب نسبة االشتراكات فى هذه الحال ة عل ى أس اس العم ل ال ذن
كان ٌمارسه المؤمن علٌه فى تارٌ انتهاء الخدمة  ،وذلك كما ٌلً:
( )1إذا ك ان العم ل ل ٌس م ن األعم ال الخط رة أو الص عبة ال واردة ف ً الج دولٌن
رقمً ( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما فتحسب االشتراكات على أساس نسبة
 %15من أجر المؤمن علٌه األساسً.
( )2إذا ك ان العم ل م ن األعم ال الخط رة ال واردة ف ى الج دول رق م ( )1سابننـق
اإلشارة إلٌه  ،فتحسب االشتراكات على أساس نسبة  %31من أجر الم ؤمن
علٌه األساسى.
( )3إذا ك ان العم ل م ن األعم ال الص عبة ال واردة ف ً الج دول رق م ( )2سابننـق
اإلشارة إلٌه  ،فتحسب االشتراكات علً أساس نسبة  %27من أجر الم ؤمن
علٌه األساسً.
وفى جمٌع هذه األحوال المذكورة ٌعفً الم ؤمن علٌ ه م ن حص ته ف ً االش تراك
فً هذا التأمٌن.
كما ٌجوز لهؤالء العم ال م ن الفئ ات ال ثالث الم ذكورة االلتح اق بعم ل جدٌ د بع د
بلوغهم سن الستٌن الستكمال مدة الخدمة الموجبة الستحقاق معاش الشٌخوخة.
(مادة  163منن القنانون رقنم  79لسننة  1975وقنرار رئنٌس مجلنس النوزراء
رقم  21لسنة )1981
 -2بلو المؤمن علٌه سن الستٌن بعد انتهاء الخدمة مت ى كان ت م دة اش تراكه ف ً الت أمٌن
 ( 120مائ ة وعش رون) ش هراً عل ى األق ل  ،ول م ٌك ـن ق د ص ـرف القٌم ة النقدٌ ة
لتعوٌض الدفعة الواحدة.
وٌستحق ذات المعاش أٌضا فى حال ة وف اة الم ؤمن علٌ ه أو ح دوث العج ز الكام ل ل ه
بعد سنة من تارٌ انتهاء خدمته  ،متى كانت له م دة اش تراك ف ى الت أمٌن ال تق ل ع ن
 120شهراً  ،ولم ٌكن قد صرف القٌمة النقدٌة لتعوٌض الدفعة الواحدة.
ثانٌا :المعاش المبكر (وهنو المعناش المسنتحق النتهناء الخدمنة قبنل بلنو سنن التقاعند ولغٌنر
العجز أو الوفاة ):
وٌستحق هذا المعاش وفقا البند  5من المادة 18من قانون التأمٌن االجتماعً .
ثالثا :معاش العجز (الكلنً المنهنً للخدمنة  ،وخننل سننة منن نهاٌنة الخدمنة  ،وبعند أكثنر منن
سنة من نهاٌة الخدمة  ،والجزئً المنهً للخدمة) .
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رابعا :معاش الوفاة ( :المنهً للخدمة  ،وخنل سنة منن نهاٌنة الخدمنة  ،وبعند أكثنر منن سننة
من نهاٌة الخدمة) .
الفرع الثانً
قواعد تسوٌة المعاش
ٌسون المعاش على أساس ثنثة عناصر هً:
 -1أجر تسوٌة المعاش.
 -2مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش.
 -3معامل الحساب.
أجر تسوٌة المعاش  Xمدة الخدمة المحسوبة فً المعاش بالشهور  Xمعامل الحساب الخاص بكل مدة (عادٌة – صعبة – خطرة)
12

ونعرض فٌما ٌلى األحكام الخاصة بكل من هذه العناصر:
أوال :أجر تسوٌة المعاش:
 - 1أجر االشتراك األساسً األخٌر فً سن الخامسة و الخمسٌن  ،أو ف ً س ن اس تكمال
مدة الـ  15سنة بعد سن الخامسة و الخمسٌن و قبل سن الستٌن.
و بالنسبة لؤلجر المتاٌر ٌتبع القواعد العامة فً حساب المتوسط.
 – 2متوسط األج ر الش هري األساس ً خ الل الس نتٌن األخٌ رتٌن بالنس بة لم ن بلا وا س ن
الستٌن دون توافر مدة  15سنة فً ممارسة األعمال الصعبة أو الخطرة .
و بالنسبة لؤلجر المتغٌر ٌتبع القواعد العامة فً حساب المتوسط.
ثانٌا :المدد المحسوبة فً المعاش:
 -1مدد الخدمة التً قضٌت فً األعمال الخطرة أو الصعبة الواردة ف ً الج دولٌن رقم ً
( )2( ، )1سنابق اإلشنارة إلٌهمنا  ،والت ً ت م االش تراك عنه ا ف ً ت أمٌن الش ٌخوخة
والعجز والوفاة طبقا لقوانٌن التأمٌن االجتماعً الحالٌة والسابقة.
 - 2م دد الخدم ة الس ابقة الت ً قض ٌت ف ً األعم ال الخط رة أو الص عبة ال واردة ف ً
الج دولٌن رق م ( )2( ، )1سننابق اإلشننارة إلٌهمننا والت ً ٌلت زم ص احب العم ل بس داد
مكافاة نهاٌة الخدمة المستحقة عنها للصندوق المختص.
وتتمثل فً مدة الخدمـة الت ً قض ٌت فع ال ف ً ممارس ـة األعم ال الخط رة أو الص عبة
ال ـواردة ف ً أي م ن الج دولٌن رقم ً ( )2( ، )1سننننابق اإلشننننارة إلٌهمننننا قب ل
 ( 1981/11/6تارٌ العمل بقرار رئٌس مجلـس الوزراء المشار الٌه )  ،وتس رن
بشأنها ذات األحكام التً تسرن على مـدد الخدمـة التً قضٌت فعال فً ممارس ة ه ذه
األعمال فً التارٌ المذكور وبعده  ،أٌا كان مقـدار هذه المدد وذلك عن د حس ابها ف ً
المعاش.
 – 3مدة التجنٌد واالستدعاء واالستبقاء ب القوات المس لحة  ،إذا ك ان الم ؤمن علٌ ه ش اغال
ألح ـد األعم ال الخط رة أو الص عبة ال واردة ف ً الج دولٌن رق م ( )2( ، )1سننابق
اإلشارة إلٌهما  ،تأخذ حكم المدد الفعلٌة لممارسة األعمال الخطرة أو الصعبة الواردة
فً هذٌن الجدولٌن عند حسابها فً المعاش.
 - 4م دة الح رب المض افة(المدد المض اعفة) أثن اء م دة التجنٌ د واالس تدعاء واالس تبقاء
ب القوات المس لحة إ إذا ك ان الم ؤمن علٌ ه ش اغال ألح ـد األعم ال الخط رة أو الص عبة
الواردة فً الجدولٌن رقم ( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما  ،تأخذ حكم الم دد الفعلٌ ة
لممارس ة االعم ال الخط رة أو الص عبة ال واردة ف ً ه ذٌن الج دولٌن عن د حس ابها ف ً
المعاش.
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 - 5المدة االفتراضٌة الواجب إضافتها إلى مدة االشتراك ف ً الت أمٌن طبق ا ل نص الم ادة
 22م ن ق انون الت أمٌن االجتم اعً الص ادر بالق انون رق م  79لس نة  ، 1975عن د
حس اب مع اش العج ز المس تدٌم والوف اة المنهٌ ة للخدم ة  ،والعج ز الكام ل المس تدٌم
والوفاة خالل سنة من ترك الخدمة  ،تأخنذ حكنم مندة االشنتراك األخٌنرة عنند حسنابها
فً المعاش  ،إذا كان المؤمن علٌه شاغال خاللها ألح ـد األعم ال الخط رة أو الص عبة
الواردة فً الجدولٌن رقم ( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما.
 – 6المدد األخري بخنف ما تقدم  ،مثل :
أ  -مدد الخدمة التً قضٌت فً غٌر األعم ال الخط رة أوالص عبة والت ى ت م االش تراك
عنها فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة طبقا لقوانٌن الت أمٌن االجتم اعً الحالٌ ة
والسابقة.
ب  -مدد الخدمة السابقة الت ً قض ٌت ف ً غٌ ر األعم ال الخط رة أو الص عبة  ،والت ً
ٌلت زم ص احب العم ل بس داد مكاف اة نهاٌ ة الخدم ة المس تحقة عنه ا للص ندوق
المختص.
ج  -المدد التً طلب المؤمن علٌه ضمها إلى مدة اشتراكه فً التأمٌن  ،وكان مشتركا
عنه ا طبق ا لق انون الت أمٌن االجتم اعى عل ى أص حاب االعم ال وم ن ف ً حكمه ا
الص ادر بالق انون رق م  108لس نة  ، 1976أو وفق ا لق انون الت أمٌن االجتم اعً
للعاملٌن المصرٌٌن بالخارج الصادر بالقانون رقم  50لسنة .1978
د  -المدد التً طلب المؤمن علٌه حسابها ضمن م دة اش تراكه ف ً الت أمٌن المحس وبة
فً المع اش  ،وأدن تكلفته ا للص ندوق المخ تص دفع ة واح دة أو بالتقس ٌط  ،طبق ا
ل نص الم ادة  34م ن ق انون الت أمٌن االجتم اعً الص ادر بالق انون رق م  79لس نة
 ،1975تأخذ حكم مدد االشتراك الفعلٌة التً قضنٌت فنً غٌنر األعمنال الخط رة
أو الصعبة عند حسابها فً المعاش  ،ذل ك ألن الم دة المش تراة مجهول ة الهوٌ ة ،
ول م تق ض ف ً الممارس ة الفعلٌ ة ألح ـد األعم ال الخط رة أو الص عبة ال واردة
بالجدولٌن رقمً رقم ( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما .
هـ ـ مدد االعارات الخارجٌة بدون أجر  ،ومدد اإلجازات الخاص ة ب دون اج ر للعم ل
بالخ ارج أو بال داخل  ،وم دد اإلع ارة للعم ل بال داخل  ،وم دد اإلج ازات الخاص ة
لاٌر العمل بأجر أو بدون أجر  ،وم دد اإلج ازات الدراس ٌة ب أجر أو ب دون أج ر،
ومدد البعثات العلمٌة بأجر أو بدون أجر  ،تأخذ جمٌعه ا حك م الم دد الت ً قض ٌت
فً غٌر األعمال الصعبة عند حسابها فً المعاش  ،حتى وإن ك ان المؤم ـن علٌ ه
وقـت حصوله على اإلجازة أو اإلعارة أو البعثة شاغال ألحد األعمال الواردة فً
أي من الجدولٌن رقمً ( )2( ، )1سابق اإلشارة إلٌهما.
و  -مدد التجنٌد اإللزامً واالستدعاء واالس تبقاء ب القوات المس لحة  ،تأخ ذ حك م م دد
االشتراك فً التأمٌن التً قضٌت فً غٌر األعمال الخطرة أو الص عبة  ،إذا ك ان
المؤمن علٌه وقت تجنٌ ده أو اس تدعائه أو اس تبقائه ل م ٌك ن ش اغال ألح د األعم ال
الخطرة أو الصعبة الواردة فً أي من الجدولٌن رقمً ( )2( ، )1سابق اإلشارة
إلٌهما.
ز  -مدد الحرب المضافة إل ى الم دة المحس وبة ف ً المع اش (الم دد المض اعفة) تأخ ذ
حكم مدة التجنٌد اإللزام ً وم دة االس تدعاء للق وات المس لحة واالس تبقاء به ا الت ً
تخللتها مدة الحرب  ،إذا كان المؤمن علٌ ه وق ت تجنٌ ده أو اس تدعائه أو اس تبقائه
غٌر شاغل ألحد األعمال الخطرة أو الصعبة الواردة بالجدولٌن رقمً ()2( ، )1
سابق اإلشارة إلٌهما .
ح  -مدة الخدمة العسكرٌة التً كانت خاض عة لق وانٌن المعاش ات العس كرٌة  ،وض مت
إلى مدة الخدم ة المدنٌ ة (تس وٌة وظٌفٌ ة)  ،تأخ ذ حك م م دة االش تراك الفعلٌ ة ف ً
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غٌ ر األعم ال الخط رة أو الص عبة  ،حت ى ول و كان ت م دة الخدم ة المدنٌ ة الت ً
ضمت إلٌها مدة خدمة فعلٌ ة ف ً األعم ال الخط رة أو الص عبة ال واردة بالج دولٌن
رقم ً ( )2( ، )1سننابق اإلشننارة إلٌهمننا  ،وذل ك ألن م دة الخدم ة العس كرٌة ل م
تقض فعال فً ممارسة أحد األعمال الخطرة أو الصعبة المشار الٌها.
ٌ - 7عتمد فً تحدٌد المـدد التً قض ٌت ف ـً األعم ال الخط رة أو الص عبة عل ى الق ـرارات
الصادرة بإلحاق المؤمن علٌه بأحد هذه األعمال  ،وتارٌـ استـالم العمل  ،وٌثبت ذلك
.
071
بصحٌفة البٌانات األساسٌة (نموذج
ثالثا :معامل الحساب:
تك ون النس ب الت ى ٌحس ب عل ى أساس ها المع اش المق رر ف ى ت أمٌن الش ٌخوخة والعج ز
والوفاة وفقا لآلتً:
( )36/1من أجر تسوٌة المعاش عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة فً التأمٌن
 ،والتً قضٌت فعال فً ممارسة األعمال الخط رة ال واردة بالج دول رق م ( )1سابنـق
اإلشارة إلٌه  ،والمدد التً تأخذ حكمها.
( )40/1من أجر تسوٌة المعاش عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة فً التأمٌن
 ،والتً قضٌت فعال فً ممارسة األعمال الص عبة ال واردة بالج دول رق م ( )2سابنـق
اإلشارة إلٌه  ،والمدد التً تأخذ حكمها.
( )45/1من أجر تسوٌة المعاش عن كل سنة من سنوات مدة االشتراك الفعلٌة فً التأمٌن
 ،والتً قضٌت فً غٌر األعمال الخط رة أو الص عبة ال واردة بالج دولٌن رقم ً (، )1
( )2سابق اإلشارة إلٌهما  ،والمدد التً تأخذ حكمها.
( )60/1من أجر تسوٌة المعاش عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة التى قض ٌت
فعال فى ممارسة األعمال الخط رة ال واردة بالج دول رق م ( )1سابنـق اإلشنارة إلٌنه ،
والمدد التً تأخذ حكمها.
( )200/3م ن أ ج ر تس وٌة المع اش ع ن ك ل س نة م ن س نوات م دة الخدم ة الس ابقة الت ى
قضٌت فعال فى ممارسة األعمال الصعبة ال واردة بالج دول رق م ( )2سابنـق اإلشنارة
إلٌه  ،والمدد التً تأخذ حكمها.
( )75/1من أجر تسوٌة المعاش عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة التً قض ٌت
ف ً غٌ ر األعم ال الخط رة أو الص عبة ال واردة بالج دولٌن رقم ً ( )2( ، )1سننابق
اإلشارة إلٌهما  ،والمدد التً تأخذ حكمها.
ملحوظة :
ٌراعً فً تسوٌة المعاش لتوافر الحالة المنص وص علٌه ا ف ً البن د رق م ( )5م ن الم ادة
( ) 18م ن ق انون الت أمٌن االجتم اعً الص ادر بالق انون رق م  79لس نة (1975المع اش
المبك ر)  ،اعتب ارا م ن ( 2009/6/12ت ارٌ العم ل بالق انون رق م  130لس نة 2009
بتعدٌل بعض أحكام قانون التأمٌن االجتماعً :
 - 1بالنس بة لم دد االش تراك ذات معام ل الحس اب ٌ ، 45/1ح دد معام ل حس ابها بواق ع
جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علٌه المح دد بالج دول رق م ( )9المرف ق
بالقانون المشار إلٌه فً تارٌ تقدٌم طلب الصرف.
 – 2بالنسبة لباقً مدد االشتراك ٌتم حسابها بمعامالته السابق بٌانها .
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الفرع الثالث
حساب المعاش
ٌحس ب المع اش بض رب أج ر تس وٌة المع اش × معام ل الحس اب × م دة الخدم ة المحس وبة ف ى
المعاش.
وٌجب مراعاة االتً:
 -1معامل الحس اب للم دد الت ً قض ٌت ف ً األعم ال الخط رة أو الص عبة س ابق االش ارة إلٌه ا ،
تسرن بالنسبة للمعاش المحسوب عن كل من األجر األساسً واألجر المتاٌر.
 -2فى حاالت استحقاق المعاش النتهاء الخدمة للعجز المستدٌم أو الوفاة  ،وحاالت ثبوت العجز
الكام ل أو ح دوث الوف اة خ الل س نة م ن ت ارٌ ت رك الخدم ة  ،تض اف م دة افتراض ٌة لم دة
االشتراك فً التأمٌن مقدارها ثالث سنوات  ،بشرط أال تزٌد المدة المضافة عن المدة الباقٌة
لبلو المؤمن علٌه سن استحقاق معاش الشٌخوخة (السابق بٌانها بالبند أوال من الفرع األول
من هذا المطلب).
وتضاف المدة االفتراضٌة إلى مـدة الخدمـة األخٌرة  ،أٌا كانت طبٌعتها  ،وتعامل معاملتها.
وٌحس ب المع اش عل ى النح و الس ابق بٌان ه بم ـراعاة أال ٌق ل ع ـن  %50م ن أج ر تس وٌة
المع اش  ،ث م ٌ زاد المع اش بم ا ٌس ـاون نص ـف الف ـرق ب ٌن قٌم ة المع اش والح د األقص ى
النسبً للمعاش.
 -3الحد االقصى النسب ى للمع اش المحس وب وفق ا للمعام ل الحس ابى الخ اص بم دد الخدم ة الت ى
قضٌت فعال فى ممارسة أحد األعمال الخطرة أو الصعبة المذكورة بالج دولٌن رقم ً (، )1
( )2سننابق اإلشننارة إلٌهمننا وهننو  %80ف نً األجننر اذا كننان المعنناش محسننوبا عننن االجننر
المتغٌر.
(المادة الثانٌة عشرة من القانون رقم  47لسنة )1984
أما إن كان المعاش محسوبا عن األجر األساسً فٌكون الحد األقص ى النس بى ه و %100
من أجر اشتراك المؤمن علٌ ه األخٌ ر  ،للع املٌن ال ذٌن مارس وا أح د األعم ال المش ار إلٌه ا
بالجدولٌن  1و  ، 2باض النظر عن العمل الذي ٌمارسونه فً تارٌ انتهاء الخدمة .
 ٌ -4تم تس وٌة المع اش المحس وب ع ن األج ر األساس ً قائم ا بذات ه بش رط أال ٌزٌ د ع ن الحنند
االقصى النسبً أو الرقمً اٌهما أقل:
كما ٌتم تسوٌة المعاش المحسوب ع ن االج ر المتاٌ ر قائم ا بذات ه بش رط اال ٌزٌ د ع ن الحند
االقصى النسبى فقط وهو  %80من أجر تسوٌة المعاش المتغٌر.
وٌربط المعاش النهائى بمجموع المعاشٌن.
(المادة الثانٌة عشرة من القانون رقم  47لسنة )1984
 -5ال ٌسرن فى شأن المعاش المستحق عن االجر المتاٌر الحد األدنى للمعاش.
(المادة الثانٌة عشرة من القانون رقم  47لسنة )1984
 -6ال تس رن ف ى ش أن المع اش المس تحق ع ن األج ر المتاٌ ر احك ام الزٌ ادات واإلعان ات الت ى
تضاف إلى المعاش بعد تارٌ استحقاقه.
(المادة الثانٌة عشرة من القانون رقم  47لسنة )1984
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المطلب الثانً
تعوٌض الدفعة الواحدة
الفرع األول
حاالت استحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة
ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عند عدم توافر شروط اس تحقاق المع اش وٌص رف ف ى الح االت
اآلتٌة :
 -0بلو المؤمن علٌه سن الستٌن.
 -7ما ادرة األجنب ى لل بالد نهائٌ ا أو اش تااله ف ى الخ ارج بص فة دائم ة أو التحاق ه بالبعث ة
الدبلوماسٌة فى سفارة أو قنصلٌة دولته.
 -3هجرة المؤمن علٌه.
 -4الحكم نهائٌا على المؤمن علٌه بالسجن مدة عشر سنوات فاكثر أو بق در الم دة الباقٌ ة لبوغ ه
سن الستٌن اٌهما اقل.
 -5اذا نشأ لدن المؤمن علٌه خالل مدة سجنه عجز جزئى مستدٌم ٌمنعه من مزاولة العمل.
 -6انتظام المؤمن علٌه فى سلك الرهبنة.
 -7التحاق الم ؤمن علٌ ه بالعم ل ف ى اح دن الجه ات المس تثناة م ن تطبٌ ق أحك ام ق انون الت امٌن
االجتماعى.
 -8عجز المؤمن علٌه عجزاً كامالً.
 -9وفاة المؤمن علٌه.
وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مس تحقى المع اش عن ه موزع ة عل ٌهم
بنسبة أنصبتهم فى المعاش فاذا لم ٌوجد سون مستحق واحد للمع اش أدٌ ت إلٌ ه ه ذه المب الغ
بالكامل فاذا لم ٌوجد ان مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعٌٌن.
 -01اذا كانت المؤمن عل ٌها متزوجة أو مطلقة أو مترمل ة أو كان ت تبل غ س ن الواح دة والخمس ٌن
ف أكثر ف ى ت ارٌ طل ب الص رف وال تس تحق ص رف التع وٌض ف ى ه ذه الح االت اال لم رة
واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن علٌها.
الفرع الثانً
حساب تعوٌض الدفعة الوحدة
ٌسون تعوٌض الدفعة الواحدة على اساس ثنث عناصر هى:
أوال :اجر التعوٌض:
ٌ 0ح دد ه ذا االج ر بمتوس ط االج ر الش هرن المس دد عن ه االش تراك خ الل الس نتٌن
األخٌرتٌن أو خالل مدة االشتراك فى التأمٌن إن قل ت ع ن ه ذا الق در ث م ٌض رب ه ذا
المتوسط فى ( 12اثنى عشر) شهرا فٌكون الناتج هو متوسط األجر السنوي.
ٌ 7حدد أجر تعوٌض الدفع ة الواح دة بالطرٌق ة المتقدم ة إذا ك ان ه ذا التع وٌض مس تحق
عن األجر األساس ً وأٌ ا ك ان س بب اس تحقاق التع وٌض حت ى ل و ك ان بس بب العج ز
الكامل أو الوفاة.
 3إذا ك ان تع وٌض الدفع ة الواح دة مس تحقا ع ن األج ور المتاٌ رة فٌ تم تحدٌ د المتوس ط
الش هرن لؤلج ور الت ى أدٌ ت عل ى أساس ها االش تراكات خ الل كام ل م دة االش تراك
الفعلى فى األجر مضافا إلٌها  %3عن كل سنة كاملة من هذه المدة بشرط أال ٌج اوز
المجموع الحد االقصى ألجر االشتراك المتاٌر .
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ثانٌا :المدد المحسوبة فى تقدٌر تعوٌض الدفعة الواحدة:
ه ى ذات الم دد الس الف بٌانه ا ف ً المع اش  ،ولكنه ا تق ل ع ن الق در الموج ب الس تحقاق
المعاش.
ثالثا :معامل الحساب المقرر لتقدٌر حساب التعوٌض:
هذا المعامل هو :
 نس بة  %15م ن متوس ط األ ج ر الس نون ع ن ك ل س نة م ن س نوات م دة االش تراك ف ىالتأمٌن بما فٌها المدة المشتراة .
 نس بة  %9م ن متوس ط األج ر الس نوي ع ن ك ل س نة م ن س نوات م دة الخدم ة الس ابقةالمحسوبة فى تقدٌر التعوٌض.
رابعا :حساب التعوٌض:
ٌ -1حسب التعوٌض على الوجه االتى :
أ -متوسط األجر السنون فى  100/15فى عدد سنوات مدة االشتراك فً التأمٌن.
ب -متوس ط األج ر الس نوي ف ً  100/9ف ً ع دد س نوات م دة الخدم ة الس ابقة ان
وجدت.
وٌقدر التعوٌض بمجموع الناتج عن العملٌتٌن المذكورتٌن.
 -2ف ى حال ة اس تحقاق تع وٌض الدفع ة الواح دة ع ن األج ر األساس ً و األج ور المتاٌ رة
فٌحسب التعوٌض وفقا لآلتً :
أٌ -حسب التعوٌض على أساسً مدة االشتراك ف ً الت أمٌن الت ً أدن عنه ا االش تراك
على أساس األجر األساسً قائما بذاته.
بٌ -حسب التعوٌض على أساس مدة االشتراك فى التأمٌن الت ى أدن عنه ا االش تراك
عن األجور المتاٌرة حسب األحوال قائما بذاته.
وٌربط التعوٌض المستحق بمجموع الناتج من العملٌتٌن المذكورتٌن.
خامسا :المبلغ اإلضافً:
فى الحاالت التى ٌستحق فٌها تع وٌض الدفع ة الواح دة بس بب بل و س ن الس تٌن أو بس بب
العجز الكامل المستدٌم أو بسبب الوفاة ٌص رف مبل غ التع وٌض مض افا إلٌ ه مبل غ إض افً
مقدراً بنسبة  %6سنوٌا من مبل غ التع وٌض ع ن ع دد الس نوات الكامل ة م ن ت ارٌ انته اء
الخدمة حتى تارٌ استحقاق الصرف.
المطلب الثالث
المكافأة
حاالت استحقاق المكافاة:
تستحق المكافاة متى توافرت إحدن حاالت استحقاق المعاش أو تع وٌض الدفع ة الواح دة الس ابق
بٌانها وذلك اعتبارا من  ( 1984/4/1تارٌ العمل بالقانون رقم  47لسنة .)1984
(راجع المذكرة العاشرة :نظام المكافأة)
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المبحث الرابع
تأمٌن إصابات العمل
ال ٌوج د أن اخ تالف ب ٌن الم ؤمن عل ٌهم ال ذٌن ٌعمل ون ف ى األعم ال الص عبة وغٌ رهم مم ن ال
ٌعملون فى هذه األعمال بالنسبة لتطبٌق أحكام تأمٌن إصابات العمل فٌما ٌتعلق بمصادر التموٌل
والمزاٌا.
(راجع المذكرة التاسعة عشرة :تأمٌن إصابة العمل)
المبحث الخامس
تأمٌن المرض
ال ٌوج د أن اخ تالف ب ٌن الم ؤمن عل ٌهم ال ذٌن ٌعمل ون ف ى األعم ال الص عبة وغٌ رهم مم ن ال
ٌعمل ون ف ى ه ذه األعم ال بالنس بة لتطبٌ ق أحك ام ت امٌن الم رض فٌم ا ٌتعل ق بمص ادر التموٌ ل
والمزاٌا.
(راجع المذكرة العشرون :تأمٌن المرض)
المبحث السادس
تأمٌن البطالة
ال ٌوج د أن اخ تالف ب ٌن الم ؤمن عل ٌهم ال ذٌن ٌعمل ون ف ى األعم ال الص عبة وغٌ رهم مم ن ال
ٌعمل ون ف ى ه ذه األعم ال بالنس بة لتطبٌ ق أحك ام ت أمٌن البطال ة فٌم ا ٌتعل ق بمص ادر التموٌ ل
والمزاٌا.
(راجع المذكرة الحادٌة والعشرون :تأمٌن البطالة)
المبحث السابع
الحقوق اإلضافٌة
ال ٌوج د أن اخ تالف ب ٌن الم ؤمن عل ٌهم ال ذٌن ٌعمل ون ف ى األعم ال الص عبة وغٌ رهم مم ن ال
ٌعملون فى هذه األعمال بالنسبة لتطبٌق األحكام المتعلقة باستحقاق الحقوق اإلضافٌة.
(راجع المذكرة الحادٌة عشرة :الحقوق اإلضافٌة
المذكرة الثانٌة عشرة  :قواعد معاملة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش المفقود
المذكرة الثالثة عشرة  :اإلستبدال)
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