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الكتاب والبحث فى موضوعات التؤمٌنات  ،مهمة شاق ة  ،ذلك أن قانون التؤمٌنات االجتماعً ة ،
ة
الحدٌث نسبٌا  ،عرؾ من التعدٌبلت  ،والقرارات الوزارٌة والمنشورات  ،كما
ة
بوصفه من القوانٌن
هائبل ٌكاد ٌصعب حصره كذلك فانه  ،وبمرور خمس وعشرون عاما ( ربع قرن من الزمن ) ،
ؾن قسما كبٌرا من المستفٌدٌن بؤحكام القانون  ،بلؽوا سن
على صدور القانون  79لسنه  ، 1975إ
المعاش  ،أو واجهوا خطرا من المخاطر االجتماعً ة المإمن منها  ،فصار تطبٌق قانون التؤمٌنات
االجتماعً ٌ ،واجه كما متزاٌدا من الحاالت  ،التى تثٌر نقاطا قانونٌة الحصر لها  ،وتحتاج
ة
اجابات  ،والى توحٌد المبادىء .
من كل ذلك  ،نتبٌن مدى مشقة مهمة شرح قانون التؤمٌنات االجتماعً ة  ،شرحا مبسطا ٌفٌد منه –
قبل المتخصصٌن والقائمٌن على التطبٌق – المإمن علٌهم أنفسهم  .وحسب ما نعلم  ،ؾإن مثل هذه
الشروح المبسطة  ،نادرة  ،إن لم نقل ؼٌر موجودة باألسواق .
مما تقدم  ،تبدو أهمٌة العمل الذى قام به األخ الفاضل االستاذ  /محمد حامد الصٌاد ( وكٌل اول
أن ٌستعرض كما من
وزارة التؤمٌنات االجتماعٌة )  ،حٌث استطاع  ،من خبلل تطبٌقات عملٌة
كٌفً حساب مستحقات المإمن علٌه  ،فى شتى فروع التؤمٌنات االجتماعًة.
الحاالت  ،بٌن فٌها ة
وال شك  ،أن الخبرة الطوٌلة التى إكتسبها سٌادته  ،من خبلل المناصب التى توالها بالوزارة  ،لم
تكن وحدها كافٌة  ،انما استكملت  ،بقدرة سٌادته على البحث الدإوب  ،وعلى دقة المبلحظ ة  ،فكان
أن خرج الى النور هذا المإلؾ العملى  ،الذى والبد وأن تزٌن به مكتبة كل متخصص  ،وكل قائم
على تطبٌق قانون التؤمٌنات االجتماعٌة .
وإننا إذ نشكر االستاذ  /محمد حامد الصٌاد  ،على هذا الجهد  ،ندعو هللا أن ٌجازٌه خٌرا  ،عن
المإمن علٌهم  ،الذٌن ٌمكنهم دون عناء  ،معرفة مستحقاتهم – وهم فى حاجة إلى ذلك – دون عناء.
أ  .د أحمد البرعى
استاذ ورئٌس قسم التشرٌعات االجتماعًة
بكلٌه الحقوق – جامعة القاهرة
مارس 2000

مقدمة
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إستمراراً لما بدأناه من شرح مبسط لنظام التؤمٌن االجتماعى المصرى بهدؾ التٌسٌر على جمهور
المتعاملٌن مع هذا النظام من مإمن علٌهم وأصحاب معاشات ومستحقٌن عنهم من جانب ،
والعاملٌن فى مجال التؤمٌنات بكل من هٌئتى التؤمٌن االجتماعى وإدارات التؤمٌن االجتماعى
بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام من جانب آخر – والذى بدأناه كما ٌلى :
الكتاب األول :
عن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
الكتاب الثانى :
تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة .
فقد رأٌت استكماالً لموضوع المعاش أن ٌكون الكتاب الثالث من هذه الدراسة عن معاش وتعوٌض
تؤمٌن اصابات العمل عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر فى قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون
رقم  79لسنة  ، 1975متبعا ً ذات األسلوب الذى إتبع ته فى كل من كتابٌنا األول والثانى  ،وهو
االعتماد فى الشرح على األمثلة التطبٌقٌة بشكل مكثؾ بإعتبارها وسٌلة اإلٌضاح المناسبة فى هذا
المجال  ،باإلضافة إلى جداول المقارنة والخرائط التحلٌلٌة لزٌادة اإلٌضاح  ،مع اإلشارة إلى
المصادر القانونٌة فى أضٌق نطاق  ،فى الحاالت التى تدعو فٌها الضرورة إلى ذلك .
وٌتضمن هذا الكتاب األبواب الثالثة التالٌة :
الباب األول  :معاش وتعوٌض تؤمٌن إصابات العمل عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر
بالقانون رقم  79لسنة  1975للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .
الباب الثانى  :الجمع بٌن معاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل ومعاش أو تعوٌض
الدفعة الواحدة عن تؤمٌـن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
الباب الثالث  :زٌادة قٌمة المعاش فى حاالت خاصة .
باالضافة الً :
 الجداول المرفقة بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة :1975جدول رقم  : 1جدول أمراض المهنة
جدول رقم : 2
أوالً  :تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى
ثانٌا ً  :فى حاالت فقد اإلبصار
ثالثا  :فى حالة فقد السمع
 الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة  2007بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌناالجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة : 1975
جدول رقم  : 3نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل
 النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم  554لسنة  2007بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌناالجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة : 1975
النموذج رقم  - 061اخطار عن وقوع إصابة عمل
النموذج رقم  - 064اخطار عن وقوع إصابة عمل خارج الببلد
النموذج رقم  - 067اخطار عن وقوع إصابة عمل ناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل
النموذج رقم  - 103شهادة ثبوت عجز مإمن علٌه
النموذج رقم  103مكرر  -طلب تحوٌل للكشؾ الطبى إلثبات حالة العجز

وهللا أسؤل أن ٌوفقنا جمٌعا الى المحافظ ة على الحقوق التؤمٌنً ة و إٌصالها ألصحابها فى المكان
المناسب وفى الوقت المناسب وبالدقة المناسب  ،حتى ٌطمئن كل ذى حق على حقه – وهللا الموفق .
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تأمٌن إصابات العمل
عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر
بالقانون رقم  79لسنة 1975
للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
قانون
ٌعتبر تؤمٌن إصابات العمل هو النوع الثانى من أنواع التامٌن اإلجتماعى التى ٌتضمنها
التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  ، 1975بعد تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
وحٌث تناولنا فى الكتاب األول "معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجرٌن األساسى
والمتؽٌر فى قانون التؤمٌن اإلجتماعى المشار الٌه"  ،كما تناولنا فى الكتاب الثانى "تعوٌض الدفعة
"  ،فإننا
الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر فى القانون المشار إلٌه
نتناول فى هذا الكتاب ما نكمل به موضوع المعاش عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر  ،وهو
معاش وتعوٌض تؤمٌن إصابات العمل عن كل من األجرٌن المشار إلٌهما  ،حتى تكتمل الصورة
الخاصة بالمعاش فى نظام التؤمٌن اإلجتماعى .
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التؤمٌن ٌخضع له جمٌع العاملٌن بالحكومة والقطاع العام والخاص دون
التقٌد بسن معٌنة  ،وذلك مقابل نسبة االشتراك فى هذا التؤمٌن التى ٌلتزم بها صاحب العمل وحده
دون المإمن علٌه .
كما تجدر اإلشارة إلى أن القانون قد أعفى أصحاب األعمال من أداء اإلشتراكات عن المإمن
علٌهم الذٌن الٌتقاضون أجراً من الفئات اآلتٌة :
 - 1العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة .
 - 2المتدرجون
 - 3التبلمٌذ الصناعٌون .
 - 4الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى .
 - 5المكلفٌن بالخدمة العامة .
ولدراسة هذا الموضوع فإننا نتناوله فى الفصول اآلتٌة :
الفصـل األول :
تعرٌؾ إصابة العمل .
الفصل الثانـى :
اإلجراءات الخاصة بإصابة العمل والجهات المختص ة بالتكٌٌؾ القانونى
وتقدٌر درجة العجز المتخلؾ عنها .
الفصل الثالـث :
حساب معاش وتعوٌض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل عن كل من األجر
األساسى واألجر المتؽٌر .
الفصل الرابـع :
تكرار اإلصابة .
الفصل الخامس  :إعادة الفحص .
الفصل السادس  :التحكٌم الطبى .

الفصل األول
تعرٌؾ إصابة العمل
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 79لسنة  1975الحاالت

تشمل إصابة العمل فى قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم
اآلتٌة :
أوالً  :اإلصابة بؤحد األمراض المهنٌة المبٌنه بالجدول رقم  1المرافق للقانون .
ثانٌـا ً  :اإلصابة نتٌجة حادث وقع أثناء تؤدٌة العمل أو بسببه .
ثالثـا ً  :اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل .
رابعا ً  :اإلصابة الناتجة عن حادث ٌقع للمإمن علٌه خبلل فترة ذهابه لمباشرة عمله أو العوده منه.

ونوضح فٌما ٌلى المقصود بكل من هذه الحاالت :
اإلصاب بأحد األمراض المهنًة المبٌنة بالجدول رقم (  ) 1المرافق للقانون .
ة
أوالً :
وٌشمل الجدول المشار الٌه عدد  48مرضا ً مهنٌا ً موضحا ً أمام كل منها العملٌات أو األعمال
المسبب لهذا المرض  ،وٌتطلب األمر إلعتبار الحالة إصابة بمرض مهنى توافر شرطٌن .
ة
 -1وجود المرض بجدول أمراض المهنة المشار إلٌه .
سببً بٌن المرض والمهنة التى ٌزاولها المإمن علٌه .
ة
 -2وجود عبلقة
وٌراعى ضرورة توافر الشرطٌن المشار إلٌهما مجتمعٌن  ،بمعنى أن عدم توافر أحدهما
ٌإدى إلى عدم إعتبار الحالة إصابة بمرض مهنى .
مرفق جدول رقم  : 1جدول أمراض المهنة
ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
4
3
2
1
مثـــــــال
( ال ) ( ال )
نعم
نعم
المهنً ؟
ة
 هل المرض بجدول األمراض( ال )
نعم
( ال )
نعم
سببً بٌن المرض
ة
 هل توجد عبلقةوالمهن التى ٌزاولها المإمن علٌه ؟
ة
×
 تعتبر الحالة إصابة بمرض مهنى .×
×
×
 التعتبر الحالة إصابة بمرض مهنىملحوظة  :اإلجابة بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم إعتبار الحالة إصابة بمرض
مهنى .
وٌعطى قانـون التؤمٌـن االجتماعى المشار الٌه لوزٌر التؤمٌنات حق تعدٌـل جدول األمراض المهنٌة
بقرار ٌصدره بناء على ا قتراح مجلس اإلدارة  ،وذلك بإضافة حاالت جدٌدة على أن ٌسرى هذا
التعدٌل على الوقائع السابقة لصدوره  ،مع عدم صرؾ فروق مالٌة عن الفترة السابقة على التعدٌل .
ثانٌا ً  :اإلصابه نتٌجة حادث وقع أثناء تأدٌة العمل أو بسببه :
وٌعرؾ الحادث بأنه :
 -1مإثر خارجى عن جسم اإلنسان .
ٌ -2قع فجؤة .
ٌ -3صٌب جسم اإلنسان بضرر .
وعلى ذلك فإنه ٌشترط فى الحادث ثالثة أركان مجتمعة  ،وٌؤدى عدم توافر أحد هذه األركان
إلى عدم إعتبار الحالة حادثا ً .
ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
مثـــــــال

5
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نعم
نعم
نعم

 هل ٌوجد مإثر خارجى عن جسم اإلنسان ؟ هل وقع فجؤة ؟ -هل أصاب جسم اإلنسان بضرر ؟

نعم
نعم
( ال )

نعم
( ال )
نعم

( ال )
نعم
نعم

×

 تعتبر الحالة حادث .×
×
×
 التعتبر الحالة حادث .مالحظة  :اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم إعتبار الحالة حادثا ً .
وٌعتبر الحادث إصابة عمل إذا ما توافرت إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن أو إذا توافرتا معا ً .
 -1وقوع الحادث أثناء العمل ( أى الفترة التى ٌكون فٌها العامل تحت إشراؾ وسلطة صاحب
العمل ) .
حتى ولو لم ٌكن هذا الحادث بسبب العمل – حٌث إكتفى المشرع فى إصابة العمل أن ٌكون
هناك تبلزم زمنى بٌن أداء العمل ووقوع الحادث مفترضا ً أنه مادام قد وقع أثناء العمل فبل بد أن
تكون له صلة بالعمل  ،ولم ٌشترط المشرع عبلقة السببً ة بٌن تؤدٌة العمل ووقوع الحادث الذى
تنشؤ عنه اإلصابة .
مثال رقم ( ) 9
وقوع الحادث أثناء تناول المإمن علٌه كوبا ً من الشاى بكافٌترٌا المصنع خبلل فترة الراحة  ،وذلك
بإعتبار أن فترة الراحة جزءاً من ساعات العمل ٌ ،عتبر إصابة عمل .
مثال رقم ( ) 10
وقوع الحادث أثناء فض مشاجرة بٌن عاملٌن أثناء العمل بسبب خبلفات مالٌة بٌنهما ٌ ،عتبر إصابة
عمل .
 -2وقوع الحادث بسبب العمل  ،أى لوال العمل ما وقع الحادث  ،أى أن العمل هو العامل المؤدى
لوقوع الحادث .
مثال رقم ( ) 11
توجه أحد العاملٌن لمحل إقامة أحد رإسائه و قام باإلعتداء علٌه  ،وذلك بسبب توقٌع جزاء علٌه من
هذا الرئٌس  ،وفى هذه الحالة تعتبر إصابة الرئٌس إصابة عمل رؼم أنها لم تكن أثناء العمل ولكنها
بسببه .
وعلى ذلك فإنه الٌشترط إلعتبار الحادث إصابة عمل توافر الحالتٌن المشار إلٌهما معا ً ،
وإنما ٌكفى توافر إحداهما فقط .
ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتًة :
15
14
13
12
مثـــــــال
( ال )
ال
نعم
نعم
هل وقع الحادث أثناء العمل ؟( ال )
نعم
ال
نعم
 هل وقع الحادث بسبب العمل ؟×
×
×
 ٌعتبر الحادث إصابة عمل .×
 ال ٌعتبر الحادث إصابة عمل .مالحظة  :اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم إعتبار الحادث إصابة
عمل.
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اإلصاب الناتجة عن االجهاد أو اإلرهاق من العمل :
ة
ثالثا ً :
تعتبر اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت الشروط
اآلتٌة مجتمعة :
 - 1سن المصاب أقل من الستٌن .
ً
 -2أن ٌكون اإلجهاد أو اإلرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافى ٌفوق المجهود العادى للمإمن
علٌه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل األصلى أو ؼٌره .
 -3أن ٌكون المجهود اإلضافى ناتجا ً عن :
أ -تكلٌؾ المإمن علٌه بإنجاز عمل معٌن فى وقت محدد ٌقل عن الوقت البلزم عادة
إلنجاز العمل .
ب -أو تكلبفه بإنجاز عمل معٌن فى وقت محدد باإلضافة إلى عمله األصلى .
 -4أن ٌكون هناك إرتباط مباشر بٌن حالة اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل والحالة
المرضٌة .
 -5أن تكون الفترة الزمنٌة لئلجهاد أو اإلرهاق كافٌة لوقوع الحالة المرضٌة .
 -6أن تكون الحالة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق ذات مظاهر مرضٌة حادة .
 - 7أن ٌنتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق فى العمل إصابة المإمن علٌه بؤحد األمراض التالٌة :
أ  -نزٌؾ المخ او إنسداد شراٌٌن المخ متى ثبت ذلك بوجود عبلمات إكلٌنٌكٌة واضحة .
ب -إنسداد بالشراٌٌن التاجٌة للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
 -8أال تكون الحالة المرضٌة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضٌة سابقة .
وٌراعى أن عدم توافر أحد هذه الشروط ٌ ،عنى عدم اعتبار الحالة إصابة ناتجة عن
اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل .
ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
مثال
 هل سن المصاب أقل من الستٌن ؟ هل اإلجهاد أو االرهاق ناتجا عن بذل جهدإضافى ؟
 هل المجهود اإلضافى ناتجا ً عن :* تكلٌؾ المؤمن علٌه بعمل معٌن فى وقت ٌقل
عن الوقت الالزم ؟
* تكلٌفه بعمل معٌن باإلضافه لعمله األصلى ؟
 هل ٌوجد إرتباط مباشر بٌن حالة اإلجهاد أواإلرهاق والحالة المرضٌة ؟
 هل الفترة الزمنً ة لإلجهاد أو اإلرهاق كافٌةلوقوع الحالة المرضٌة ؟
 هل الحالة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق ذاتمظاهر مرضٌة حادة ؟
 هل نتج عن اإلرهاق أو اإلجهاد إصابة المؤمنعلٌه بأحد األمراض اآلتٌة :
 * +نزٌؾ المخ أو إنسداد شراٌٌنه ؟
* إنسداد بالشراٌٌن التاجٌة للقلب ؟
 هل الحالة المرضٌة ناتجة عن مضاعفات أوتطور لحالة مرضٌة سابقـة ؟
 تعتبر الحالة اجهاد أو ارهاق من العمل -التعتبر الحالة اجهاد أو ارهاق من العمل

16
نعم
نعم

17
نعم
نعم

نعم

18
نعم
نعم

19
نعم
نعم

نعم

20
نعم
نعم

21
نعم
نعم

نعم

22
نعم
نعم

23
نعم
نعم

نعم

24
نعم
نعم

25
نعم
نعم

نعم

(ال)

26
نعم
(ال)

27
(ال)
نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

(ال)

(ال)
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

(ال)

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

(ال)

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

نعم
ال

نعم
ال

(نعم)

(ال)
(ال)
ال

×

×

×

×
×

×

نعنم

نعم
نعم
ال

ال

نعم
ال

ال

×

×

×

×

نعم
نعم
ال

ال

×

×

مالحظة  :اإلجابات بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم إعتبار الحالة إجهاد أو
إرهاق من العمل.

رابعا ً  :اإلصابه الناتجة عن حادث ٌقع للمؤمن علٌه خالل فترة ذهابه لمباشرة عمله أوالعودة
منه :
سواء كان ذلك إلى أو من محل عمله األصلى  ،أو كان إلى أو من محل عمله المإقت
المكلؾ به من جهة العمل  ،وسواء كان الذهاب أو االٌاب من أو إلى محل اإلقامة الدائم أو
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المإقت للمإمن علٌه ( سواء كان هذا المكان هـو منزله الذى ٌقٌم فٌه أو أى مكان اخر
ٌكون متوجها الٌه لبلستقرار فٌه عقب خروجه من مقر عمله مباشرة )
فإذا كان العامل مقٌما ً بصفة مإقتة أو طارئة بمنزل أسرته  ،أو فى أى مكان آخر خبلؾ
محل إقامته الدائم ة وحدثت اإلصابة أثناء توجهه من هذا المكان فى طرٌقه لمباشرة العمل
أو العودة الٌه بعد إنتهاء العمل تعتبر فى حكم إصابة العمل .
وذلك كله بشرط أن ٌكون الذهاب أو األٌاب دون تخلؾ أو توقؾ أو إنحراؾ عن الطرٌق
الطبٌعى ونوضح ذلك فٌما ٌلى :
1ـ تخلؾ :
من قبٌل ذلك إنتظار المإمن علٌه فى جهة العمل بعد مواعٌد اإلنصراؾ دون مبرر
ٌرتبط بالعمل .
ولكن الٌعتبر من قبٌل ذلك انتظار المإمن علٌه لبعض الوقت الصطحاب زوجته مثبلً
التى تكون من العاملٌن بذات الجهة  ،وٌتؤخر موعد إنصرافها عنه لبعض الوقت حٌث
ٌكون ذلك أمراً طبٌعٌا ً ومقبوالً .
- 2توقؾ :
وٌعتبر من قبٌل ذلك إرتٌاد المإمن علٌه مثبلً إحدى دور السٌنما فى طرٌق عودته
للمنزل .
ولكن الٌعتبر من قبٌل التوقؾ توصٌل المإمن علٌه ألبنائه إلى المدرسة أثناء ذهابه
للعمل أو استبلمهم من المدرسة أثناء العودة بإعتبار أن ذلك أمراً طبٌعٌا ً .
 3ـ إنحراؾ عن الطرٌق الطبٌعى :
وٌعتبر من قبٌل ذلك إتخاذ المإمن علٌه طرٌقا ً للعودة ٌخالؾ الطرٌق المعتاد للذهاب
أو العودة من العمل دون مبرر مقبول .
ولكن الٌعتبر من قبٌل ذلك مثبلً إضطرار المإمن علٌه إلتخاذ طرٌق م خالؾ للطرٌق
الموصل لمنزله  ،وذلك بهدؾ أن ٌستقل وسٌلة المواصبلت من بداٌة الخط حٌث ٌعتبر
ذلك أمراً طبٌعٌا ً نظراً للظروؾ الخاصة بإزدحام وسائل المواصبلت .
ؾنه ٌشترط إلعتبار حادث الطرٌق الذى ٌقع للمإمن علٌه أثناء ذهابه إلى العمل
وعلى ذلك إ
أو عودته منه إصابة عمل أال ٌكون المإمن علٌه قد تخلؾ أو توقؾ أو انحرؾ عن الطرٌق
الطبٌعى  ،فإذا ما توافرت إحدى الحاالت المشار الٌها فإن حادث الطرٌق الٌعتبر اصابة
عمل  ،والٌؽٌر من ذلك أن ٌكون العامل منصرفا ً من مكان عمله قبل المٌعاد المحدد
لئلنصراؾ ( دون إذن ) أو ذاهبا ً الٌه بعد المٌعاد المحدد للحضور ألن هذه المخالفة وإن
حقت مإاخذته علٌها لٌست من شؤنها أن تقطع رابطة السببًة بٌن الحادث والعمل مادام لٌس
ثمة تخلؾ أو انحراؾ عن الطرٌق الطبٌعى للذهاب واإلٌاب ذلك أنه لوال العمل لما سلك
هذا الطرٌق .

ونوضح ذلك فى األمثلة اآلتٌة :
مثال
 هل تخلؾ المؤمن علٌه عن موعد ذهابه إلى العمل أو انصرافهمنه دون عذر مقبول ؟
 هل توقؾ المؤمن علٌه فى الطرٌق دون عذر مقبول ؟139 12

28
ال

29
ال

30
ال

31
( نعم )

ال

ال

( نعم )

ال

2019

 هل انحرؾ المؤمن علٌه عن الطرٌق الطبٌعى للذهاب إلىالعمل أو العودة منه دون عذر مقبول ؟
 ٌعتبر حادث الطرٌق إصابة عمل -الٌعتبر حادث الطرٌق إصابة عمل

ال

( نعم )

ال

ال

×
×

×

×

مالحظة  :اإلجابة بٌن القوسٌن فى األمثلة السابقة ثمثل السبب فى عدم إعتبار حادث الطرٌق إصابة
عمل .

الفصل الثانى
اإلجراءات الخاصة بإصابة العمل
والجهات المختصة بالتكٌٌؾ القانونى
وتقدٌر درجة العجز المتخلؾ عنها
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أوالً  :حوادث العمل  ،األمراض المهنًة  ،إصابة الطرٌق :
 - 1يلتزم المإمن علٌه أو المشرؾ على العمل بإببلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بؤى
حادث ٌقع فى مكان العمل ٌكون سببا فى إصابته والظروؾ التى وقع فٌها .
 - 2يلتزم صاحب العمل باخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بٌن عماله
فور وقوعها وذلك على النموذج رقم ( 61اخطار عن وقوع إصابة عمل ) من أصل
وثبلث صور .
مرفق نموذج  -061اخطار عن وقوع إصابة عمل
توزع كما ٌلى :
أٌ -رسل األصل إلى مكتب الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى المختص بالنسبة للمصابٌن
من القطاع الخاص .
ب -تسلم الصورة األولى للمصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المختصة بالعبلج.
ج -ترسل الصورة الثانٌة إلى قسم الشرطة المختص  ،أو إلى السلطة المختصة لدى
صاحب العمل بإجراء التحقٌق اإلدارى بحسب األحوال .
دٌ -حتفظ بالصورة الثالثة فى سجل خاص لئلصابات وٌتعٌن على صاحب العمل تقدٌمه
للهٌئة المختصة أو إلى مفتشٌها عند طلبه .
 - 3فى حالة إمتناع صاحب العمل عن اإلخطارعن اإلصابة ٌجوز للمصاب أومن ٌنٌبه
أن ٌخطر المنطقة أو المكتب المختص بصندوق التؤمٌـــن اإلجتماعى للعاملٌن بالحكومة
أو المكتب المختص بصندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بالقطاع العام والخاص
بحسب األحوال باإلصابة فور حدوثها  ،وتارٌخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث
 ،وعلى الجهات المذكورة إتخاذ اإلجراءات البلزم ة .
ٌ - 4لتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل المصاب إلى مكان العـبلج الذى تحدده له
الهٌئة العامه للتؤمٌن الصحى  ،وٌسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة اإلخطار
المشار إلٌه فى البند . 2
ٌ - 5لتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرؾ على العمل بإببلغ الشرطة عن كل
حادث ٌقع ألحد عماله ٌعجزه عن العمل وذلك خبلل  48ساعة من تارٌخ تؽٌبه عن
العمل .
ٌ - 6كتفى بمحضر تحقٌق إدارى ٌجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى
حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل  ،وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم العاملٌن بالجهاز
االدارى للدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام.
 - 7يلتزم المإمن علٌه بإببلغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث
الطرٌق عندما تسمح حالته بذلك  ،لتحر ير مذكرة أو محضر بالحادث وٌخطر صاحب
العمل برقم المحضر وتارٌخه للقٌام باإللتزامات المقررة علٌه .
 -8فى جمٌع األحوال ٌتعٌن أن ٌتضمن محضر تحقٌق اإلصابة :
أ  -ظروؾ الحادث بالتفصٌل.
ب  -أقوال الشهود إن وجدوا.
ً
ج  -بٌان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب
المصاب.
د  -أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
ه  -أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
مالحظات :
 - 1إذا ظهرت على المإمن علٌه أعراض مرض مهنى خبلل سنة من تارٌخ إنتهاء خدمته
من العمل المعرض فٌه لئلصابة بهذا المرض  ،فعلى صاحب العمل الذى ٌعمل لدٌه وقت
ظهور المرض إتخـاذ اإلجراءات البلزم ة لعبلجه وحصوله من الجهات المختصة على
حقوقه التى ٌكفلها هذا التؤمٌن .
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وعلى المإمن علٌه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة إلتخاذ تلك اإلجراءات إذا كان
متعطبلً .
 - 2إذا إكتشؾ الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد األمراض المهنٌة المبٌنة بالجدول رقم ( )1
المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى ٌزاوله صاحب
الهٌئة العامة
العمل ؼٌر مدرجة بهذا الجدول  ،فعلى صاحب العمل أن ٌخطر كل من
ً
للتؤمٌن الصحى والصندوق المختص بتقرٌر الجهاز الطبى المشار إلٌه مبٌنا به نوع
المرض والعمل أو الصناعة التى ٌعمل بها العامل.
 -3مع عدم االخبلل بالبنود  1و  2و  3و  4من أوال ٌلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة
المختصة بالعبلج بحالة اإلصابة الناشئة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل فور حدوثها
على النموذج رقم ( )67المرفق.
مرفق نموذج  - 067إخطار عن وقوع إصابة عمل ناتجة عن اإلجهاد
 - 4تقدرالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى نسبة العجز المتخلفة عن اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو
اإلرهاق فى العمل وفقا ً للجدول رقم (  )3المرفق.
مرفق جدول رقم  : 3نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل
 - 5إذا أصٌب المإمن علٌه المعار أو المنتدب أو الموفد فً مهمة رسمٌة خارج الببلد أو
ٌلتزم أو المستحقٌن عنه بحسب
الحاصل على أجازة بدون أجر للعمل فى الخارج ،
األحوال التقدم بصورة من محضر تحقٌق عن الحادث الذى أصٌب فٌه ٌكون محرراً
بمعرفة جهة رسمٌة باللؽة العربٌة أو مترجما ً ترجمة رسمٌة إلى هذه اللؽة  ،ومصدقا ً علٌه
من السفارة أو القنصلٌة المصرٌة ومعتمداً من وزارة الخارجٌة المصرٌة .
طار ع ن وق وع إ صاب ة ع مل خارجالبالد).
وٌستخدم فً هذا الشان النموذج رقم ( 64إخ
مرفق نموذج رقم  - 064إخطار عن وقوع إصابة عمل خارج الببلد
 103مكرر(طلب
ٌ –6تم العرض علً اللجنة الطبٌة الثبات حالة العجز بموجب نموذج
تحوٌل للكشؾ الطبً إلثبات حالة العجز )
مرفق نموذج رقم  103مكرر  -طلب تحوٌل للكشؾ الطبى إلثبات حالة العجز
 - 7تثبت حاالت العجز المتخلؾ من اإلصابة بشهادة الهٌئة العام ة للتؤمٌن الصحى التى تحرر
على النموذج رقم  (103شهـــــادة ثب و ت عجز م ؤ م ن عمي ه )  ،وتودع بملؾ التؤمٌن
اإلجتماعى الخاص بالمصاب .
مرفق ن م وذج رقم  -103شهادة ثبوت عجز مإمن علٌه
ثانٌا  :اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل :
 -1على صاحب العمل أن :
أٌ -خطر الجهة المختصة بالعبلج بحالة اإلصابة الناشئة عن اإلجهاد أو اإلرهاق فور
حدوثها .
بٌ -خطر الهٌئة المختص ة بحالة اإلصابة خبلل أسبوع على األكثر من تارٌخ حدوثها
 ،وعلى
وٌرفق باإلخطار المستندات التى تفٌد فى بحث إعتبار الحالة إصابة عمل
األخص :
(  ) 1ماٌثبت تكلٌؾ المصاب بمجهود إضافى .
(  ) 2تقرٌر معتمد من صاحب العمل أو من ٌنٌبه متضمنا ً :
( أ ) بٌان طبٌعة عمل المصاب األصلى وإختصاصاته وتارٌخ بدء مزاولته
ومستوى أدائه .
( ب ) بٌان ماكلؾ به من أعمال إضافٌة وطبٌعتها  ،والمدة المحدد ة ألدائها
وما تم إنجازه منها وعما إذا كانت تإدى فى ساعات العمل األصلً ة ،
أو فى ساعات عمل إضافٌة .
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وتدعم البٌانات المشار إلٌها بالمستندات المإٌده لذلك .
وٌستخدم فً هذاى الشؤن النموذج رقم  ( 67إخطــار عن وقوع إصابة عمل
ناتجة عن اإلجهاد).
مرفق نموذج  - 067إخطار عن وقوع إصابة عمل ناتجة عن اإلجهاد
(  ) 3الملؾ الطبى للمصاب أو بٌان لحالته المرضٌة من واقع ملؾ خدمته وأجازاته
المرضً .
ة
(  ) 4األبحاث والتقارٌر الطبٌة عن الحاالت المرضٌة قبل الوفاة مباشرة  ،وفى
الحاالت التى تم فٌها العبلج بمعرفة الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى تقدم
البٌانات من الهٌئة عن الحالة المرضٌة .
 -2تنشؤ بالصندوق المختص ( صندوق التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن بالحكومة أو صندوق
التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن بالقطاع العام والخاص حسب األحوال ) لجنة تختص بالبت
فى مدى توافر الشروط الشروط المنصوص علٌها فى البند ثالثا ً من الفصل األول من
هذا القسم ٌصدر بتشكٌلها قرار من رئٌس الصندوق  ،وٌكون من بٌن أعضائها طبٌبان
من الهٌئة العام ة للتؤمٌن الصحى  ،وٌكون للجنة طلب أى مستندات أخرى بخبلؾ
المشار إلٌها بالبند رقم (  )1ترى أنها الزمة لبحث الحالة كما ٌكون لها اإلستعان ة بمن
تراه من التخصصات الطبٌة المختلفة إلبداء الرأى .
ٌ - 3جوز ألصحاب الشؤن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار الٌها بالبند رقم ( )2
بعدم توافر الشروط البلزمة إلعتبار اإلصابة الناتجة عن االجهاد أو االرهاق إصابة
عمل خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ اإلخطار .
 - 4تنشؤ بالمركز الرئٌسى للصندوق المختص لجنة لفحص المنازعات تختص بالفصل فى
التظلمات المشار الٌها بالبند رقم (  )3وٌصدر بتشكٌلها قرار من رئٌس الصندوق ،
وٌكون من بٌن أعضائها طبٌب من الهٌئة العام ة للتؤمٌن الصحى .
 - 5إذا إنتهت اللجنة المشار الٌها بالبند رقم (  )4إلى رفض طلب التظلم كان لصاحب الشؤن
حق إعادة التظلم الً اللجنة المشار الٌها بالبند  6خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ إخطاره .
 - 6تشكل بقرارمن رئٌس مجلس إدارة الهٌئة ا لقومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى لجنةعلى أن ٌكون
من بٌن أعضائها ممثبل عن الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى للنظر فً ا لتظمات المشار الٌها
بالبند . 5
 - 7تقوم الهٌئة العام ة للتؤمٌن الصحى بتقدٌر درجة العجز المتخلؾ عن اإلصابة الناتجة عن
اإلجهاد أو اإلرهاق فى العمل  ،وذلك فى الحاالت التى ٌنتهى فٌها الرأى وفقا ً
لئلجراءات المتقدم ة إلى توافر الشروط البلزم ة إلعتبار الحالة إصابة عمل وفقا ً للجدول
رقم ( )3المرفق.
مرفق جدول رقم  : 3نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل .
ثالثا ً  :مالحظات عامة :
 - 1بصفة عامة فإنه الٌمكن وضع مقاٌٌس محددة تنطبق على كافة حاالت إصابات العمل
الناتجة عن حادث أو اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل  ،حٌث ٌتطلب األمر بحث كل حالة
على حده إلتخاذ القرار المناسب بشؤنها فى ضوء المبلبسات والظروؾ الخاصة بها ،
وهو ماٌطلق علٌه " التكٌٌؾ القانونى للحالة "
وذلك فى ضوء المستندات التى تقدم إلى الصندوق المختص ( صندوق التؤمٌن
اإلجتماعى للعاملٌن بالقطـاع الحكومى  ،وصندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع
األعمال العام والخاص بحسب األحوال ) بشؤنها والمشار الٌه بهذا الفصل والتى ٌتم
فحصها بواسطة اإلدارات الفنٌة والقانونًة المختصة  ،أو من خبلل اللجان المشكلة لهذا
الؽرض .
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ٌ -2قتصر دور الهٌئة العام ة لتؤمٌن الصحى على تحدٌد نسبة العجز فقط دون التدخل فى
التكٌٌؾ القانونى للحالة من حٌث هى إصابة عمل من عدمه  ،وذلك بإستثناء مشاركة
أطباء الهٌئة المشار الٌها فى اللجان المخصصة لذلك .
مرفق جدول رقم  : 2أوالً  :تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى
ثانٌا ً  :فى حاالت فقد اإلبصار
ثالثا  :فى حالة فقد السمع
مرفق جدول رقم  : 3نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل .

الفصل الثالث
حساب معاش وتعوٌض الدفعة الواحدة
عن اصابة العمل عن كل من
األجر األساسى واألجر المتؽٌر
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ونتناول فى هذا الفصل ماٌلى :
أوال  :معاش العجز الكامل اإلصابى أو الوفاة اإلصابٌة .
ثانٌا  :معاش العجز الجزئى اإلصابى .
ثالثا  :تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى .
وذلك عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر .
أوال  :معاش العجز الكامل اإلصابى أو الوفاة اإلصابٌة :
 -1بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن ٌتقاضون أجراً .
أ -عن األجر األساسى :
ٌحدد المعاش على أساس  % 80من متوسط األجر األساسى خبلل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة
االشتراك فى التؤمٌن  ،أو خبلل مدة اإلشتراك إن قلت عن ذلك – بمراعاة أال ٌقل عن الحد
األدنى الرقمى للمعاش (  20جنٌها ً ) .
وٌرجع فى تحدٌد أجر التسوٌة إلى ماتم بٌانه تفصٌالً بالبند ثالثا ً ( تحدٌد أجر التسوٌة) من
الفصل الثالث ( خطوات حساب المعاش ) من الباب األول ( معاش األجر االساسى فى تأمٌن
 79لسنة
الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم
 ) 1975من الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
مثال رقم ( ) 1
توفى مإمن علٌه نتٌجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهرى األساسى خبلل السنتٌن األخٌر تٌن
من مدة إشتراكه فى التؤمٌن  1500.00جنٌه .
اإلصاب عن األجر األساسى =  1200.00 = % 80× 1500جنٌه .
ة
إذا معاش
مثال رقم ( ) 2
ثبت عجز مإمن علٌه عجزاً كامبلً نتٌجة إصابة عمل  ،وكان متوسط أجره الشهرى األساسى
خبلل السنتٌن األخٌرتٌن من مدة إشتراكه فى التؤمٌن  22جنٌها ً.
( فرض جدلـى  ،وذلك إلٌضاح ضرورة مراعاة اال ٌقل معاش العجز الكامل أو الوفاة اإلصابٌة
عن  20جنٌها).
إذا معاش االصابة عن األجر األساسى =  17.60 = % 80 × 22جنٌه
=  20.00جنٌها
ٌرفع إلى الحد األدنى الرقمى
مالحظة
ً
الٌوجد مجال لمراعاة الحد األقصى الرقمى حٌث أن هذا الحد وفقا لما سبق أن أوضحناه ٌمثل
 %80من الحد األقصى ألجر االشتراك .
ب -عن األجر المتؽٌر :
ٌحدد على اساس  %80من متوسط األجر الشهرى المتؽٌر خبلل مدة اإلشتراك الفعلى فى
هذا األجر  ،مضافا الٌه  % 3عن كل سنة كاملة من مدة االشتراك الفعلً فً هذا األجر .
وٌرجع فى تحدٌد أجر التسوٌة إلى ماتم بٌانه تفصٌالً بالبند ثالثا ً ( تحدٌد أجر التسوٌة )
من الفصل الثالث ( خطوات حساب المعاش ) من البـاب الثانـى (معاش األجر المتؽٌر فى
تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة  ) 1975من الكتاب األول من هذه الدراسة (معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة).
و التطبق بشؤن معاش اإلصابة عن األجر المتؽٌر أحكام الحد األدنى الرقمى .
وٌراعى أنه ٌشترط إلستحقاق المعاش أو التعوٌض اإلصابى عن األجر المتؽٌر :
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( )1أن ٌكون المإمن علٌه مشتركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة
نتٌجة إصابة عمل إذا ماأدت إحدى الواقعتٌن المشار الٌهما إلى إنتهاء الخدمة  ،وكذا
فى حاالت العجز الجزئى اإلصابى ؼٌر المنهى للخدمة .
()2أن ٌكون المإمن علٌه مشركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ إنتهاء الخدمة إذا ماكان ثبوت
العجز أو وقوع الوفاة بعد إنتهاء الخدمة نتٌجة إصابة عمل .
مثال رقم ( ) 3
ً
توفى مإمن علٌه نتٌجة إصابة عمل وكان مشتركا عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ الوفاة .
ً
 20جنٌها حتى
وكان متوسط أجره الشهرى المتؽٌر ( خبلل مدة إشتراكه الفعلى عن هذا األجر
تارٌخ وقوع الوفاة ) .
اإلصابً عن األجر المتؽٌر =  16.00 = % 80 × 20جنًها
ة
اذا معاش الوفاة
مالحظة :
الٌطبق بشؤن المعاش اإلصابى عن األجر المتؽٌر أحكام الحد األدنى الرقمى للمعاش .
مثال رقم ( ) 4
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال السابق كان متوسط أجره الشهرى المتؽٌر  500جنٌه  ،وكان تارٌخ
الوفاة بعد . 1992/7/1
االصاب عن االجر المتؽٌر =  400.00 = % 80 × 500جنٌه
ة
إذا معاش
مثال رقم ( ) 5
ثبت عجز مإمن علٌه عجزاً كامبلً نتٌجة إصابة عمل  ،وكان مستحقا ً ألجر متؽٌر فى تارٌخ حدوث
اإلصابة – ولكن بإعتباره كان عامبلً موسمٌا ً فقد إنتهت مدة التعاقد قبل ثبوت العجز .
وحٌث كان مشتركا ً عن األجر المتؽٌر حتى تارٌخ إنتهاء الخدمة  ،وحٌث كان متوسط األجر
 %3عن كل سنة كاملة من مدة
المتؽٌر عن مدة اإلشتراك الفعلى فى هذا األجر  ،وبعد إضافة
االشتراك الفعلى فٌه =  200جنٌه .
اذا معاش االصابة عن األجر المتؽٌر =  160.00 = % 80 × 200جنٌها
مثال رقم ( ) 6
توفى مإمن علٌه خبلل فترة تعطله عن العمل  ،وذلك نتٌجة إصابة عمل كانت قد حدثت له أثناء
العمل  ،وكان مشتركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ حدوث اإلصاب ة وحتى تارٌخ انتهاء الخدمة ،
وكان متوسط أجره الشهرى المتؽٌر خبلل مدة اشتراكه الفعلى عن هذا االجر  120جنٌها ً .
اذا معاش االصابة عن األجر المتؽٌر =  96.00 = % 80 × 120جنٌها .
جـ -مالحظات عامة
(ٌ )1راعى فى تحدٌد الحقوق عن اإلصابة عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر أن تكون
العبرة بتارٌخ ثبوت العجز أو حدوث الوفاة ولٌس تارٌخ اإلصابة .
(ٌ)2راعى فى حالة وجود طفرة كبٌرة فى األجر فى تارٌخ ثبوت العجز أو حدوث الوفاة
أو فى تارٌخ انتهاء الخدمة إذا كان ثبوت العجز أو حدوث الوفاة تال النتهاء الخدمة
عنه فى تارٌخ االصابة فى أى من األجر األساسى واألجر المتؽٌر  ،أو أن ٌكون
المإمن علٌه ؼٌر مشترك عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ اإلصابة ثم اشترك عنه بعد
أجر
ذلك  ،فى هذه الحالة ٌجب مراعاة الدقة فى البحث لئلطمئنان إلى عدم افتعال
ؼٌر حقٌقى أو المبالػة فى قٌمة األجر بشكل ملحوظ .
(ٌ)3راعى فى تحدٌد المتوسط الذى تحسب على اساسه الحقوق التؤمٌنٌة عن اإلصابة :
( أ ) إذا كان مستمراً فى اإلشتراك فى الت أ مٌن حتى تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع
الوفاة بحسب األحوال :
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 ٌحدد متوسط األجر األساسى على أساس السنتٌن األخٌر تٌن من مدة االشتراكالتمٌن السابقة على تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة بحسب األحوال ،
فى أ
أو مدة اإلشتراك فى التؤمٌن إن قلت عن ذلك .
 ٌحدد متوسط األجر المتؽٌرعن كامل مدة االشتراك الفعلى فى هذا االجر حتىتارٌخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة بحسب األحوال مضافا ً الٌه  %3عن كل
سنة كاملة من مدة اإلشتراك الفعلى فى هذا األجر بما الٌجاوز الحد األقصى
ألجر االشتراك المتؽٌر .
(ب) إذا كانـت مدة اإلشتراك فى التأمٌن قد إنتهت قبل تارٌخ ثبوت العجز أو وقوع
الوفاة بحسب األحوال .
 ٌحدد متوسط األجر األساسى على أساس السنتٌن األخٌرتٌن من مدة اإلشتراك فىالتؤمٌن او مدة اإلشتراك فى التؤمٌن ان قلت عن ذلك .
 ٌحدد متوسط األجر المتؽٌر عن كامل مدة اإلشتراك الفعلى فى هذا األجر حتىتارٌخ انتهاء الخدمة مضافا الٌها  %3عن كل سنة من مدة اإلشتراك الفعلى
فى هذا األجر بما الٌجاوز الحد األقصى ألجر اإلشتراك المتؽٌر .
(ٌ)4راعى فى تحدٌد المتوسط بالنسبة للفترات التى لم ٌستحق فٌها المإمن علٌه أجراً
إلستحقاقه تعوٌض األجر إلنقطاعه عن العمل لكونه تحت العبلج من اإلصابة .
( أ ) بالنسبة لألجر األساسى :
 ماكان مفترضا ً أن ٌتقاضاه المإمن علٌه من أجر أساسى لو لم ٌكن منقطعا ً عنالعمل  ،وذلك بالنسبة للعاملٌن بالجهاز االدارى للدولة والقطاع العام .
 أجر ٌناٌر عن السنة التى وقعت فٌه ا االصابة ثم أجر ٌناٌر عن السنة التالٌة إذااستمر المإمن علٌه تحت العبلج خبللها  ،أو أجر بداٌة االشتراك اذا وقعت
اإلصابة خبلل السنة األولى من مدة اإلشتراك فى التؤمٌن  ،وذلك بالنسبة
للعاملٌن بالقطاع الخاص .
(ب) بالنسبة لؤلجر المتؽٌر :
 العاملون بالجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام :× العناصر ؼٌر المرتبطة باإلنتاج – كالبدالت والعبلوات الخاصة  ..إلخ .
ماكان مفترضا ً أن ٌتقاضاه منها لو لم ٌكن منقطعا ً عن العمل بسبب
اإلصابة.
× العناصر المرتبطة باإلنتاج – كالحوافز والوهبة والعمولة  ..الخ .
متوسط االجر الشهرى من هذه العناصر الذى ادى عنه اإلشتراك خبلل
السنة السابقة على وقوع اإلصابة أو مدة اإلشتراك الفعلى عن هذه العناصر
إن قلت عن سنة .
 العاملون بالقطاع الخاص :أجر ٌناٌر عن السنة التى وقعت فٌها اإلصابة ثم اجر ٌناٌر عن السنة التالٌة اذا
إستمر المإمن علٌه تحت العــبلج خبللها أو أجر بداٌة اإلشتراك إذا وقعت
اإلصابة خبلل السنة األولى من مدة اإلشتراك فى التؤمٌن .
وٌراعى أن أجر ٌناٌر عن األجور المتؽٌرة ٌتم تحدٌده فى القطاع الخاص
بمتوسط ماحصل علٌه المإمن من عناصر األجر المتؽٌر خبلل السنة السابقة.
(جـ) فى حاالت ثبوت العجز أو وقوع الوفاة بعد انتهاء الخدمة التدخل مدة استحقاق
تعوٌض األجر التالٌة لتارٌخ انتهاء الخدمة فى حساب متوسط األجر عن اى من
االجر األساسى واألجر المتؽٌر .
(ٌ )5ستحق معاش العجز الكامل اإلصابى أو الوفاة اإلصابٌة من أول الشهر الذى ثبت
فٌه العجز أو وقعت فٌه الوفاة بحسب األحوال .
مثال رقم ( ) 7
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ثبت عجز مإمن عجزاً كامبلً بتارٌخ  ، 2019/1/31وكان فى تارٌخ ثبوت العجز مشتركا ً عن
األجر األساسى واألجر المتؽٌر .
ً
 ( 2019/1/1أول
إذاً ٌستحق معاش العجز الكامل اإلصابى عن كل من األجرٌن إعتبارا من
الشهر الذى ثبت فٌه العجز ) .
 -2بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن الٌتقاضون أجراً :
وهم الذٌن ٌخضعون لتؤمٌن اصابة العمل مع اعفاء اصحاب األعمال من أداء اإلشتراكات عنهم
وهم :
أ -العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة .
ب -المتدرجون .
ج -التبلمٌذ الصناعٌون .
د -الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى .
هـ المكلفٌن بالخدمة العامة .
وٌكون معاش العجز الكامل اإلصابى أو الوفاة اإلصابٌة مبلػ مقداره  10جنٌهات شهرٌا ً ،
وٌستحق المعاش من أول الشهر الذى ٌثبت فٌه العجز أو تقع فٌه الوفاة بحسب األحوال .
مالحظة ٌ :راعً أال ٌقل المعاش من  2019 / 7 / 1عن الحد األدنً  900جنٌه المقرر
بالقانون رقم  74لسنة  2019بشؤن زٌادة المعاشات وتتحمل الخزانة العامة فرق
رفع الحد األدنً الً هذا الحد .
مثال رقم ( ) 8
إنتهت خدمة أحد العاملٌن بالقطاع الخاص ممن تقل سنهم عن  18سنة بالعجز الكامل بتارٌخ / 10
 2019 / 07نتٌجة إصابة عمل  ،وكان الٌتقاضى أجراً .
إذاً ٌكون معاش العجز الكامل اإلصابى فى هذه الحاله مقداره  10جنٌهات .
ٌرفع الً الحد األدنً  900جنٌه .
مثال رقم ( ) 9
إنتهت خدمة أحد التبلمٌذ الصناعٌٌن بإحدى شركات القطاع العام بالوفاة بتارٌخ 2019 / 07 / 10
نتٌجة إصابة عمل  ،ولم ٌكن ٌتقاضى أجراً .
إذاً ٌستحق المعاش للمستحقٌن عنه ومقداره  10جنٌهات اعتباراً من أول الشهر الذى وقعت فٌه
الوفاة .
ٌرفع الً الحد األدنً  900جنٌه .

مالحظة هامة :
ً
ٌراعى بالنسبة للمإمن علٌهم من الفئات المشار الٌها فى هذا البند أنه فى حالة تقاضٌهم أجرا  ،فإنهم
ٌعاملون من حٌث تحدٌد مستحقاتهم أو المستحقٌن عنهم بحسب األحوال معاملة المإمن علٌهم الذٌن
ٌتقاضون أجراً وفقا ً لما سبق بٌانه بالبند ( رقم  ) 1السابق .
ثانٌا  :معاش العجز الجزئى اإلصابى :
 %35وتقل عن  ، %100وٌحدد المعاش
ٌ - 1ستحق فى حالة العجز الذى تبلػ نسبته
المستحق فى هذه الحالة سواء كان ذلك عن األجر األساسى أو األجر المتؽٌر على
أساس:
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معاش العجز الكامل × نسبة العجز
ً
وٌعنى ذلك أنه ٌحدد معاش العجز الكامل وفقا لما سبق بٌانه فى البند أوال بالنسبة لكل
من األجرٌن األساسى والمتؽٌر .
ثم ٌحدد معاش العجز الجزئى بضرب المعاش الناتج فى نسبة العجز .
ٌ -2راعى أن ٌقتصر استحقاق معاش العجز الجزئى اإلصابى على المإمن علٌهم الذٌن
ٌتقاضون أجراً  ،أما أولئك الذٌن الٌتقاضون أجراً فبل ٌستحق لهم معاش العجز الجزئى
اإلصابى  ،حٌث أن حقهم فى المعاش اإلصابى ٌقتصر على حالتى العجز الكامل
اإلصابى والوفاة اإلصابٌة فقط .
ٌ -3حدد تارٌخ استحقاق معاش العجز الجزئى اإلصابى كما ٌلى :
أ  -من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز اذا كان منهٌا ً للخدمة .
ب -من الٌوم التالى لثبوت العجز مالم ٌكن منهٌا ً للخدمة  ،وفى تحدٌد المعاش المستحق
عن جزء الشهر الذى ثبت فٌه العجز فإنه :
(  ) 1تحدد عدد األٌام المتبقٌة من الشهر ( بحسب عدد أٌامه ) كما ٌلى :
عدد أٌام الشهر – تارٌخ ثبوت العجز .
(  ) 2المعاش المستحق عن جزء الشهر= قٌمة المعاش المستحق عن
الشهر ×

عدد األٌام المتبقٌة من الشهر
عدد أٌام الشهر

مثال رقم ( ) 10
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 1لم تكن قد وقعت وفاته ولكن ثبت عجزه عجزاً جزئٌا ً
بنسبة  ، %40وكان هذا العجز منهٌا ً للخدمة .
إذاً معاش العجز الجزئى عن األجر األساسى= (1200من المثال رقم 480.00 = %40 × )1
جنٌه.
وٌستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزئى .
مثال رقم ( ) 11
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 2لم ٌكن عجزه كامبل  ،ولكنه كان قد ثبت عجزه عجزاً
جزئٌا ً بنسبة  ، %50ولم ٌكن هذا العجز منهٌا ً للخدمة .
إذاً معاش العجز الجزئى عن األجر األساسى= (20من المثال رقم 10.00 = %50× )2جنٌهات.
وبفرض أن تارٌخ ثبوت العجز فى هذا المثال كان . 2019/1/25
فإن المعاش ٌستحق من . 2019/1/26
وٌحدد المعاش المستحق عن جزء شهر ٌناٌر  2019كما ٌلى :
عدد األٌام المتبقٌة من الشهر =  6 = 25 – 31أٌام .
المعاش المستحق عن جزء الشهر =  1.94 = 31/6 × 10جنٌه .
مثال رقم ( ) 12
ً
ً
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 3لم ٌكن قد توفى ولكن ثبت عجزه عجزا جزئٌا بنسبة
 ، %60وكان هذا العجز منهٌا ً للخدمة .
إذا معاش العجز الجزئى عن األجر المتؽٌر= (16من المثال رقم  9.60 = %60 ×)3جنٌه .
وٌستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزئى .
مثال رقم ( ) 13
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 4لم ٌكن قد وقعت وفاته ولكن ثبت عجزه عجزاً جزئٌا ً
بنسبة  ، %70وكان هذا العجز منهٌا ً للخدمة.
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إذا معاش اإلصابة عن األجر المتؽٌر =  280.00 = %70 × 400جنٌها ً .
وٌستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزئى .
مثال رقم ( ) 14
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 8كان قد ثبت عجزه بنسبة . %80
الٌستحق معاش عجز اصابى  ،حٌث أنه من العاملٌن الذٌن الٌتقاضون اجراً وٌقتصر حقهم فى
المعاش فى تؤمٌن اصابات العمل على حالتى العجز الكامل االصابى والوفاة اإلصابٌة فقط .
مثال رقم ( ) 15
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 9لم تكن قد وقعت وفاته  ،ولكن كان قد تخلؾ لدٌه
عجزاً جزئٌا ً بنسبة . %90
الٌستحق معاش عجز اصابى  ،حٌث أنه من العاملٌن الذٌن الٌتقاضون اجراً  ،وٌقتصر حقهم فى
المعاش فى تؤمٌن اصابات العمل على حالتى العجز الكامل االصابى والوفاة االصابٌة فقط .
ثالثا ً  :تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى :
وٌستحق فى حالة العجز الذى تقل نسبته عن  % 35وذلك بشرط :
 -1أال ٌكون المإمن علٌه قد تعمد إصابة نفسه .
–
 - 2أال تكون اإلصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب
وٌعتبر فى حكم ذلك .
أ -كل فعل ٌؤتٌه المصاب تحت تؤثٌر الخمر والمخدرات .
ب -كل مخالفة صرٌحة لتعلٌمات الوقاٌة المعلقة فى أمكنة ظاهرة محل العمل .
وذلك كله مالم ٌنشأ عن اإلصابة أى من الحالتٌن اآلتٌتٌن :
أ-وفاة المإمن علٌه .
ب -تخلؾ عجز مستدٌم تزٌد نسبته على  %25من العجز الكامل .
وال ٌجوز التمسك بالحرمان من تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى إال إذا ثبت ذلك من
التحقٌق الذى ٌجرى فى هذا الشأن وفقا ً ألحكام القانون .
وتجدر اإلشارة إلى أن إستحقاق تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى ٌقتصر على المإمن
علٌهم الذٌن ٌتقاضون أجراً دون أولئك الذٌن ال ٌتقاضون أجراً والذٌن ٌقتصر حقهم على
معاش العجز الكامل اإلصابى والوفاة اإلصابٌة فقط .
وٌحدد تعوٌض الدفعة اإلصابى عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر على أساس :
معاش العجز الكامل × نسبة العجز ×  48شهراً .

مثال رقم ( ) 16
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 10كانت نسبة العجز  % 25ولم تكن اإلصابة متعمدة
أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المإمن علٌه .
إذا تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن األجر األساسى
=  ( 1200من المثال رقم  48× % 25 ×) 1شهراً =  14400.00جنٌه .
مثال رقم ( ) 17
بفرض أن إصابة المإمن علٌه بالمثال السابق ( رقم  ) 16كانت نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود.
إذا الٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى عن األجر األساسى  ،حٌث أن نسبة العجز لم تجاوز
. %25
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مثال رقم ( ) 18
بفرض أن نسبة العجز فى المثال السابق رقم (  ) 17كانت . %30
إذا ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى عن األجر األساسى رؼم أن اإلصابة نتٌجة سوء سلوك
فاحش ومقصود  ،وذلك ألن نسبة العجز قد جاوزت . %25
وٌحدد تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن األجر األساسى كما ٌلى  ( 1200 :معاش العجز
الكامل ) ×  48 × %30شهراً =  17280.00جنٌها .
مثال رقم ( ) 19
بفرض أن نسبة العجز بالمثال رقم (  ) 12كانت  %10ولم تكن اإلصابة نتٌجة تعمد المإمن علٌه
أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه .
إذا تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن األجر المتؽٌر .
=  ( 16معاش العجز الكامل ) ×  48 × % 10شهراً =  76.80جنٌه .
مثال رقم ( ) 20
بفرض أن نسبة العجز بالمثال رقم (  ) 14كانت . %20
الٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى  ،حٌث أن المإمن علٌه من العاملٌن الذٌن الٌتقاضون أجراً
وٌقتصر حقهم فى تؤمٌن إصابة العمل على إستحقاق المعاش فى حالتى العجز الكامل والوفاة
اإلصابٌة فقط .
مثال رقم ( ) 21
بفرض أن نسبة العجز بالمثال رقم (  ) 15كانت . %30
الٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى حٌث أن المإمن علٌه من العاملٌن الذى الٌتقاضون أجراً
وٌقتصر حقهم فى تؤمٌن إصابات العمل على إستحقاق المعاش فى حالتى العجز الكامل اإلصابى
والوفاة اإلصابٌة فقط .
مثال رقم ( ) 22
بفرض أن نسبة العجز بالمثال ( رقم  )2كانت ٌ ، %20حدد تعوٌض الدفعة الواحدة على أساس
معاش العجز الكامل بحد أدنى  20جنٌها ً طبقا ً لما سبق بٌانه بالمثال رقم . 2
معاش العجز الكامل =  17.60 = %80 × 22جنٌه .
ٌرفع إلى الحد األدنى الرقمى  20.00جنٌها ً .
تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى =  48× %20×20شهراً
=  192.00جنٌها ً .
وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا الفصل أن نلخص فٌما ٌلى حاالت معاش وتعوٌض الدفعة
الواحدة عن إصابة العمل عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر :

 -1خرٌطة اإلحتمـاالت المختلفـة لمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل :
مؤمن علٌه
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(بأجر )

( بدون أجر )

ا
سبب اإلستحقاق

ا
سبب اإلستحقاق

وفاة
ٌستحق

( عجز )
نسبته

معاش
وفاة
مثال 32

( أكبر
من %25
وأصؽر
من ) %35

( أصؽر
من أو
ٌساوى
) % 25

( عجز )
نسبته
( أصؽر
من
)%100
الٌستحق
تعوٌض
أو معاش
مثال 33

( وفاة )
ٌستحق
معاش
وفاة
عشرة
جنٌهات
مثال 35

(%100
)
ٌستحق
معاش
عجز
كامل
عشرة
جنٌهات
مثال 34

( ) % 100

(  %35فأكثر
وأصؽر من
) %100

ٌستحق معاش
عجز كامل
مثال 31

ٌستحق معاش
عجز جزئى
مثال 29و30
ٌستحق
تعوٌض من
دفعة واحدة
مثال 27و28
( ؼٌر
متعمد )
ٌستحق
تعوٌض من
دفعة واحدة
مثال
25و26

( متعمد)
الٌستحق
تعوٌض
أو معاش
مثال
23و24

 -2ونوضح فى األمثلة اآلتٌة االحتماالت المختلفة لمعاش وتعوٌض الدفعة الواحدة عن اصابة
العمل  ،وذلك كما ٌلى :
نتٌجة
االصابة

نسبة عجز

نتٌجة بحث
سبب إصابة

اإلستحقاق

تحدٌد المستحق

مثال
رقم

المؤمن
علٌه

23

ٌعمل بأجر

متوسط
األجر
جنٌه
1000

%10

متعمد

الٌستحق

متعمد

الٌستحق
تعوٌض دفعة واحدة

حٌث اإلصابة متعمدة ونسبتها لٌست اكبر
مـن . % 25
حٌث اإلصابة متعمدة ونسبتها لٌست أكبر
مـن . % 25
جنٌه
= 3840
48×%10×%80×1000

عجز جزئى

24

ٌعمل بأجر

1000

عجز جزئى

%25

25

ٌعمل بأجر

1000

عجز جزئى

%10

ؼٌر متعمد

تعوٌض دفعة واحدة
تعوٌض دفعة واحدة
تعوٌض دفعة واحدة

= 9600
= 11520
= 11520

26
27
28

ٌعمل بأجر
ٌعمل بأجر
ٌعمل بأجر

1000
1000
1000

عجز جزئى
عجز جزئى
عجز جزئى

%25
%30
%30

ؼٌر متعمد
ؼٌر متعمد
متعمد
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29

ٌعمل بأجر

1000

عجز جزئى

%35

30

ٌعمل بأجر

1000

عجز جزئى

%80

31

ٌعمل بأجر

1000

عجز كامل

%100

32

ٌعمل بأجر

1000

وفاة

-

33

بدون أجر

-

عجز جزئى

%90

34

بدون أجر

-

عجز كامل

%100

35

بدون أجر

-

وفاة

-

متعمد
أو ؼٌر متعمد
متعمد
أو ؼٌر متعمد
متعمد
أو ؼٌر متعمد
متعمد
أو ؼٌر متعمد
متعمد
أو ؼٌر متعمد
متعمد
أو ؼٌر متعمد
متعمد
أو ؼٌر متعمد

معاش عجز جزئى

% 35 × % 80× 1000

= 280

معاش عجز جزئى

% 80 × % 80× 1000

= 640

معاش عجز كامل

% 80× 1000

= 800

معاش وفاة

% 80× 1000

= 800

الٌستحق

حٌث أنه من الفئات التى ال تتقاضى أجراً

معاش عجز كامل

 10جنٌهات

معاش وفاة

 10جنٌهات

الفصل الرابع
تكــرار اإلصابـــة
أوالً  :المقصود بتكرار اإلصابة :
ٌقصد بتكرار اإلصابة تعرض المإمن علٌه إلصابة عمل جدٌدة ٌتخلؾ عنها نسبة عجز ،
وهى بذلك تختلؾ عن إعادة الفحص الذى ٌتعلق بإصابة واحدة ٌعاد تقدٌر نسبة العجز
الناتجة عنها وفقا ً لما سٌتم بٌانه فى الفصل الخامس من هذا الباب .
وٌراعى فى تكرار اإلصابة
 -1أال تكون نسبة العجز الجدٌدة متضمنة لنسبة العجز عن اإلصابة السابقة .
وذلك فى الحاالت التى تكون فٌها اإلصابة الجدٌدة بذات العضو السابق إصابته وتقدٌر
درجة العجز األولى عنه  ،حٌث ٌراعى أن تكون نسبة العجز الجدٌدة هى تلك الناتجة عن
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اإلصابة األخٌرة فقط  ،لذلك فإنه عند عرض المإمن علٌه على اللجنة الطبٌة ترفق
بالمستندات قرارات تقدٌر نسب العجز السابقة واتى تتضمن بٌان العضو المصاب ودرجة
العجز .
مثال رقم ( ) 1
ً
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل ترتب علٌها بتر إبهام ٌده الٌمنى  ،وعلى ذلك فإنه طبقا للبند رقم
 11من القسم أوالً من الجدول رقم  2المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة ،1975
جدول رقم 2المرفق :
أوالً  :تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى
فقد حددت درجة العجز بنسبة . % 30
وفى تارٌخ الحق حدثت له إصابة عمل جدٌدة ترتب علٌها بتر ٌده الٌمنى عند المعصم – وحٌث أنه
طبقا ً للبند رقم  15من القسم أوالً من الجدول رقم  2سالؾ الذكر تكون نسبة العجز فى هذه الحالة
 ، %60وحٌث سبق تحدٌد درجة عجز عن بتر إبهام الٌد الٌمنى  % 30وهو الجزء من الٌد الٌمنى
حتى المعصم  ،لذلك فإن تقدٌر نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة ٌمثل الفرق بٌن النسبة المحددة لبتر
الٌد الٌمنى حتى المعصم والنسبة المحددة لبتر إبهام الٌد الٌمنى  ،أى
= . % 30 = % 30 - %60
مثال رقم ( ) 2
–
بفرض أن إصابة العمل الجدٌدة فى المثال السابق ترتب علٌها بتر ٌده الٌسرى عند المعصم
وحٌث أنه طبقا ً للبند رقم  16من القسم أوالً من الجدول رقم  2سالؾ الذكر تكون نسبة العجز فى
هذه الحالة  ، % 50وحٌث لم ٌسبق تحدٌد عجز عن هذا العضو  ،لذلك فإن تقدٌر نسبة العجز عن
اإلصابة األخٌرة تكون  ، % 50ولذلك تصبح إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن كما ٌلى :
 % 30نسبة العجز عن اإلصابة األولى
 % 50نسبة العجز عن اإلصابة الثانٌة
 % 80إجمالى نسب العجز
- 2أال ٌؤدى تقدٌر نسبة العجز عن اصابات متكررة ببعض األجزاء من أحد أعضاء الجسم
إلى زٌادة إجمالى نسب العجز المحددة لها على نسبة العجز المحددة لفقد هذا العضو
بكامله .
مثال رقم ( ) 3
ً
تضمن القسم أوال من الجدول رقم  2سالؾ الذكر نسب العجز اآلتٌة :
رقم

العجز المتخلؾ

11
12
13
14
15

بتر اإلبهام الٌمنى
بتر السبابة الٌمنى
بتر الوسطى الٌمنى
بتر أصبع أٌمن بخبلؾ اإلبهام والسبابة والوسطى .
بتر الٌد الٌمنى عند المعصم
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وعلى ذلك فإنه إذا ما إفترضنا إصابة مإمن علٌه بحادث عمل أدى إلى بتر كل من األصابع الثبلثة
الٌمنى اآلتٌة  ( :الخنصر  ،البنصر  ،الوسطى ) إذا تكون نسبة العجز فى هذه الحالة كما ٌلى :
%12
الخنصر  ،البنصر = = 2 × %6
%10
=
الوسطى
%22
جملة نسبة العجز المتخلؾ عن هذه اإلصابة
وبفرض تعرض المإمن علٌه إلصابة عمل جدٌدة أدت إلى بتر كل من اإلبهام
والسبابة الٌمنى
وطبقا ً لنسب الجدول تكون نسبة العجز عن هذٌن األصبعٌن كما ٌلى :
% 30
اإلبهام
% 12
السبابة
% 42
المجموع
ونظراً ألن األصابع الخمسة التى تعرضت للبتر نتٌجة لئلصابتٌن المتتالٌتٌن تقع فى الٌد الٌمنى
وحٌث أن إجمالى نسب العجز عن هذه األصابع
= % 64 = %42 + %22
وحٌث تزٌد هذه النسبة على نسبة العجز المترتبة على بتر الٌد الٌمنى عند
المعصم وهى % 60 :
إذا تحدد درجة العجز عن اإلصابة األخٌرة بمقدار الفرق بٌن النسبة الخاصة
ببتر الٌد الٌمنى عن االصابة األولى كما ٌلى
= % 38 = %22 - %60
 -3إذا أدى تكرار اإلصابة إلى زٌادة إجمالى نسب العجز عن هذه اإلصابات على ، %100
فإنه عند تسوٌة المستحقات ال ٌؤخذ فى اإلعتبار نسبة العجز التى تزٌد على هذا الحد –
أى ٌتم ٌتم التسوٌة على أساس أن الحالة عجز كامل ( النسبة ) % 100
مثال رقم ( ) 4
تعرض مإمن علٌه لحادث عمل أدى إلى بتر الذراع األٌمن الى الكتؾ  ،وطبقا ً للبند رقم  1من أوالً
من الجدول رقم  2سالؾ الذكر  ،فقد حددت نسبة العجز بمقدار . %80
وبتارٌخ الحق تعرض لحادث عمل آخر أدى إلى بتر أحد قدمٌه مع عظام الكاحل – وطبقا ً للبند 17
من الجدول المشار الٌه فقد حددت نسبة العجز بمقدار . % 45
وحٌث أن مجموع نسبتى العجز عن االصابتٌن تزٌد على % 100
 % 80نسبة عجز اإلصابة األولى .
 % 45نسبة عجز اإلصابة الثانٌة
 %125إجمالى نسب العجز
لذلك فإنه فى تسوٌة مستحقاته عن اإلصابتٌن ٌراعى أن ٌكون ذلك على أساس نسبة عجز إجمالٌة
مقدارها  ( % 100عجز كامل ) .
ثانٌا  :األثار المترتبة على تكرار اإلصابة بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن ٌتقاضون أجراً عن كل من
األجر األساسى واألجر المتؽٌر :
ٌراعى فى حالة تكرار اإلصابة بالنسبة لكل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر  ،فى
الحاالت التى ٌكون المإمن علٌه مشتركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ ثبوت كل من نسبة
العجز األولى ونسبة العجز األخٌرة أو كان مشتركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ إنتهاء
الخدمة فى الحاالت التى ٌثبت فٌها العجز بعد إنتهاء الخدمة .
 -1إذا كانت جملة نسب العجز الناشئة عن اإلصابة الحالٌة  ،واإلصابة السابقة أقل من
: %35
ٌتم تعوٌض المصاب عن اإلصابة األخٌرة على أساس :
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أ -نسبة العجز المتخلؾ عنها وحدها .
ب -أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر .
مثال رقم ( ) 5
وقعت لمإمن علٌه إصابة عمل ؼٌر متعمدة أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ترتب
علٌها نسبة عجز مقدارها  ، %20وكان متوسط أجره فى تارٌخ ثبوت العجز كما ٌلى :
 0300جنٌه
 -1عن األجر األساسى
 1500جنٌه
 -2عن األجر المتؽٌر
وقد حددت مستحقاته عن هذه اإلصابة كما ٌلى :
جنٌه
=  48 × %20 × %80 × 300شهر = 2304
تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى
تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر =  48 × %20 × %80 × 1500شهر = 11520
= 13824
التعوٌض عن اإلصابة األولى
وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ؼٌر متعمدة ( تكرار اصابة ) ترتب علٌها نسبة
عجز مقدارها  %10وكان متوسط أجره فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى :
 1250جنٌها
 -1عن األجر األساسى
 1000جنٌه
 -2عن األجر المتؽٌر
وحٌث أن اجمالى نسب العجز عن اإلصابة األولى والثانٌة = . % 30 = %10 + %20
وهى أقل من % 35
لذلك تحدد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة على اساس نسبة العجز األخٌرة فقط  ،وعلى أساس متوسط
األجر فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى :
جنٌه
جر =  48 × %10 × %80 × 1250شهر = 4800
تعوٌض اإل صابة عن األ
األساسى
تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر =  48 × %10 × %80 × 1000شهر = 3840
= 8640
جملة التعوٌض عن االصابة الثانٌة
مالحظات :
سبق أن أوضحنا فى البند ثالثا ً ( تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى ) من الفصل الثالث من هذا
الباب أنه الٌستحق تعوٌض اإلصابة إذا ماتعمد المؤمن علٌه اصابة نفسه  ،او أن تكون اإلصابة
قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب  ،وذلك كله مالم ٌنشأ عن
اإلصابة وفاة المؤمن علٌه أو تخلؾ عجز مستدٌم تزٌد نسبته على  %25من العجز الكامل ،
وتطبٌقا ً لذلك فإنه ٌراعى فى حالة تكرار اإلصابة :
أ -إذا كانت اجمالى نسب العجز بما فى ذلك النسبة األخٌرة تقل عن  %35فإنه الٌتم تعوٌض
المصاب عن نسبة العجز األخٌرة التى التجاوز  ، % 25طالما ثبت من التحقٌق تعمد
المؤمن علٌه إصابة نفسه أو أن تكون االصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش
ومقصود من جانبه  ،وذلك بصرؾ النظر عما إذا كان قد عوض عن نسبة العجز السابقة
أو لم ٌعوض عنها .
مثال رقم ( ) 6
وقعت لمإمن علٌه إصابة عمل أدت إلى تخلؾ نسبة عجز مقدارها  % 10لم ٌتم تعوٌضه عنها ،
حٌث ثبت تعمده إصابة نفسه .
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 %15ثبت من التحقٌق

وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة أخرى تخلؾ عنها نسبة عجز مقدارها
أنها كانت نتٌجة سوء سلوك فاحش من جانبه .
نظراً ألن إجمالى نسب العجز لم تبلػ %35
( األولى  ( + ) % 10الثانٌة ) % 15
فإنه الٌتم تعوٌضه أٌضا عن اإلصابة الثانٌة بإعتبارها نتٌجة سوء سلوك فاحش ولم تجاوز نسبتها
. % 25

مثال رقم ( ) 7
بفـرض أن المإمن علٌه فى المثال ( رقم  ) 6كانت إصابتة األولى ؼٌر متعمدة وتم تعوٌضه عنها ،
ونظراً ألن اجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن لم تبلػ . % 25
وحٌث أن اإلصابة الثانٌة نتٌجة سوء سلوك فاحش من جانبه ولم تجاوز نسبتها . %25
فإنه الٌتم تعوٌضه عن هذه االصابة .
مثال رقم ( ) 8
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 6كانت اصابته الثانٌة ؼٌر متعمدة  ،ولٌست بسبب سوء
سلوك فاحش من جانبه .
رؼم أنه لم ٌستحق تعوٌضا ً إصابٌا عن اإلصابة األولى لتعمده إصابة نفسه  ،اال أنه ٌتم تعوٌضه
بالنسبة لئلصابة الثانٌة  ،وذلك على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط (  ) % 15وأجر التسوٌة فى
تارٌخ ثبوت العجز عن هذه اإلصابة .
 ، %35فإنه ٌتم
ب -إذا كانت إجمالى نسب العجز بما فى ذلك اإلصابة األخٌرة تقل عن
تعوٌض المؤمن علٌه المصاب عن نسبة العجز األخٌرة طالما جاوزت . %25
(  ) 1سواء كان قد عوض عن إصابته السابقة أو لم ٌعوض .
(  ) 2وسواء كانت إصابته األخٌرة متعمدة  ،أو كانت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود
من جانبه أو لم تكن كذلك .
وٌتم تحدٌد التعوٌض فى هذه الحالة على أساس :
(  ) 1نسبة العجز األخٌرة فقط .
(  ) 2أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز .
مثال رقم ( ) 9
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 20ثبت من التحقٌق أنها متعمدة
ولذلك لم ٌتم تعوٌضه عنها .
% 10
وفى تارٌخ الحق حدثت له إصابة أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها
ثبت من التحقٌق أٌضا ً أنها متعمدة وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى :
 1000جنٌه
 -1األجر األساسى
 0500جنٌه
 -2األجر المتؽٌر
نظراً ألن إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن تقل عن . % 35
 % 20نسبة عجز اإلصابة األولى .
 % 10نسبة عجز اإلصابة الثانٌة
 % 30إجمالى نسب العجز .
ونظراً ألن نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة التزٌد على  ، % 25وثبت من التحقٌق أنها متعمدة ،
فإنه ال ٌتم تعوٌضه أٌضا ً عن هذه اإلصابة .
مثال رقم ( ) 10
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بفرض أن اإلصابة األولى فى المثال ( رقم  ) 9لم تكن متعمدة  ،وكان قد تم تعوٌض المإمن علٌه
عنها .
الٌؽٌر ذلك من النتٌجة التى تم التوصل الٌها بالمثال المشار الٌه من عدم استحقاق المإمن علٌه
للتعوٌض عن اإلصابة الثانٌة  ،حٌث أنها متعمدة ولم تجاوز نسبة العجز المتخلؾ عنها . % 25
مثال رقم ( ) 11
بفرض أن اإلصابة الثانٌة بالمثال ( رقم  ) 9لم تكن متعمدة .
فى هذه الحالة ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة وٌحدد كما ٌلى:
جنٌه
تعوٌض اإل صا بة عن األ ج ر =  48 × % 10 × % 80 × 1000شهر
= 3840
األساسى
تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر =  48 × % 10 × % 80 × 500شهر = 1920
= 5760
جملة التعوٌض عن االصابة الثانٌة
 %35أو أكثر

 -2إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن اإلصابة الحالٌة واإلصابة السابقة تساوى
فٌعوض على الوجه التالى :
أ  -إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعوٌضا ً من دفعة واحدة ٌقدر معاشه على
أساس :
( )1اجمالى نسب العجز المتخلفة عن اصابته جمٌعها .
االصاب االخٌرة.
ة
التسوي فى تارٌخ ثبوت العجز المتخلؾ عن
ة
( )2اجر
(ٌ )3ستحق المعاش المحدد على اساس اجمالى نسب العجز اعتبارا من :
(أ) اول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة  ،وذلك فى حال ة ما اذا أدى هذا
العجز الى انهاء الخدمة.
(ب)الٌوم التالى لتارٌح ثبوت نسب ة العجز األخٌر ة وذلك فى حال ة العجز الجزئى ؼٌر
المنهى للخدم ة.
مثال رقم ( ) 12
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  ، % 20وكان أجر التسوٌة فى
تارٌخ ثبوت العجز كما ٌلى :
 -1عن األجر األساسى
 -2عن األجر المتؽٌر
تعوٌض اإلصابة عن األجر
األساسى
تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر
جملة التعوٌض

 1000جنٌه
 0300جنٌه
=  48 × %20× %80 × 1000شهراً
=  48 × %20× %80 × 300شهراً

جنٌه
= 7680
= 2304
= 9984

وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار اصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها
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 % 30ولم تإد هذه النسبة إلى إنهاء خدمته  ،وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز كما
ٌلى :
 1500جنٌه
 - 1عن األجر األساسى
 900جنٌه
 - 2عن األجر المتؽٌر
ونظراً ألن إجمالى نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت % 35
( اإلصابة األولى  ( + ) % 20اإلصابة الثانٌة . % 50 = ) % 30
لذلك فإنه ٌستحق معاشا ً عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز
األخٌر ٌحدد كما ٌلى :
جنٌه
 - 1معاش العجز الجزئى اإلصابى عن األجر األساسى =
600
= %50 × %80 × 1500
 - 2معاش العجز الجزئى اإلصابى عن األجر المتؽٌر =
360
= %50 × %80 × 900
960
جملة المعاش المستحق
وٌستحق هذا المعاش إعتباراً من الٌوم التالى لثبوت نسبة العجز األخٌرة  ،حٌث لم ٌإد إلى انهاء الخدمة .
وبفرض أن نسبة العجز األخٌرة قد ثبتت ٌوم  8/16فإنه ٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن جزء
الشهر الذى ثبت فٌه العجز وفقا ً لما سبق بٌانه بالبند ثانٌا ً من الفصل الثالث من هذا القسم  ،وذلك
كما ٌلى :
عدد األٌام المتبقٌة من الشهر = ٌ 15 = 16 – 31وما ً .
المعاش المستحق عن جزء الشهر =  464.51 = 31/15 × 960جنٌه .
مثال رقم ( ) 13
بفرض أن نسبة العجز الثانٌة فى المثال السابق ( رقم  ) 12كانت  ، %90وقد أدت الى انهاء
الخدمة ـ وبذلك تكون جملة نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت . % 35
(اإلصابة األولى ( + ) % 20اإلصابة الثانٌة . % 110 = ) % 90
وعلـى ذلك تعتبـر نسبة العجز التً تحدد على أساسها المستحقات  ( % 100عجز كامل ) –
وذلك
جنٌه
 - 1معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر األساسى
1200
= %80 ×1500
 -2معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر المتؽٌر
0720
= %80 × 900
1920
جملة المعاش المستحق
وٌستحق هذا المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة  ،حٌث أدت انهاء الخدمة .
مثال رقم ( ) 14
بفرض أن نسبة العجز الثانٌة فى المثال ( رقم  ) 12كانت  ( % 100عجز كامل )  ،فى هذه
الحالة تحدد المستحقات طبقا ً لما سبق بٌانه فى المثال رقم  13عن كل من األجر األساسى واألجر
المتؽٌر .
وٌستحق المعاش المعدل من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجزاألخٌرة .
مالحظة هامة :
الٌؤثر عدم تعوٌض المؤمن علٌه عن نسبة العجز األولى لكون اإلصابة المحددة عنها هذه
النسبة متعمدة أو نتٌجة سوك سلوك فاحش ومقصود مـن جانبه فى تسوٌة المستحقات عن
اإلصابة الثانٌة وفقا ً لما تقدم .
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مثال رقم ( ) 15
بفرض أنه فى المثال ( رقم  ) 12كانت اإلصابة األولى للمإمن علٌه متعمد ة  ،وبالتالى لم ٌتم
تعوٌضه عن هذه اإلصابة .
ً
ومع ذلك فانه ٌتم تسوٌة مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة وفقا لما سبق بٌانه بالمثال المشار الٌه بإعتبار
أن إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن قد جـاوزت . %35
ب -إذا كان المصاب مستحقا لمعاش عن إصابته السابقة ٌقدر معاشه على أساس :
(  ) 1إجمالى نسب العجز المتخلفة عن اصابته جمٌعها .
(  ) 2أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز المتخلؾ عن اإلصابة األخٌرة .
)2،1
( ٌ ) 3شترط أال ٌقل المعاش الناتج عن التسوٌة التى تتم على أساس البندٌن (
السابقٌن عن معاش المإمن علٌه عن اإلصابة السابقة .
( ٌ ) 4ستحـق المعاش المحدد على أساس اجمالى نسب العجز اعتباراً من :
إذا أدى هذا
( أ ) أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة  ،وذلك فى حالة ما
العجز الى انهاء الخدمة .
(ب) الٌوم التالى لتارٌخ ثبوت نسبة العجز وذلك فى حالة العجز الجزئى ؼٌر المنهى
للخدمة .
مثال رقم ( ) 16
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها
تارٌخ ثبوت العجز كما ٌلى :
 900جنٌه
 -1األجر األساسى
 600جنٌه
 -2األجر المتؽٌر
وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزئى عن هذه اإلصابة كما ٌلى :

 ، % 40وكان أجر التسوٌة فى

= % 40 × % 80 × 900

جنٌه
288

 -1معاش العجز الجزئى اإلصابى
عن األجر األساسى
 -2معاش العجز الجزئى اإلصابى = 192 % 40 × % 80 × 600
عن األجر المتؽٌر
480
جملة المعاش المستحق
وفى تارٌخ الحق وقعت له اصابة عمل اخرى ( تكرار اصابة ) نتج عنها
نسبة عجز مقدارها  ، %10ولم تإد هذه النسبة الى انهاء الخدمة  ،وكان اجر
التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز كما ٌلى :
 1000جنٌه
 -1عن األجر األساسى
 400جنٌه
 -2عن األجر المتؽٌر
ونظراً ألن إجمالى نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد بلؽت % 50
( اإلصابة األولى  + ) % 40اإلصابة الثانٌة % 50 = ) % 10
لذلك فإنه ٌستحق معاشا عن اجمالى نسبتى العجز وعلى اساس أجر التسوٌة
فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر ٌحدد كما ٌلى :
جنٌه
= 400 = % 50 × % 80 × 1000
 -1معاش العجز الجزئى
اإلصابى عن األجر
األساسى
= 160 = % 50 × % 80 × 400
 -2معاش العجز الجزئى
اإلصابى عن األجر المتؽٌر
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560
جملة المعاش المستحق
ً
وٌستحق هذا المعاش اعتبارا من الٌوم التالى لثبوت نسبة العجز األخٌرة ،
حٌث لم تإد إلى انهاء الخدمة وبفرض أن نسبة العجز األخٌرة قد ثبتت ٌوم
 2019/2/12فإنه :
ٌ -1تم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن جزء الشهر حتى تارٌخ ثبوت نسبة
العجز األخٌرة كما ٌلى :
المعاش على أساس نسبة العجز األول × عدد أٌام الشهر حتى تارٌخ ثبوت
العجز
عدد أٌام الشهر بالكامل
=  205.71 = 28/12 × 480جنٌه
ٌ -2تم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن جزء الشهر من الٌوم التالى لتارٌخ
ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى
عدد األٌام المتبقٌة من الشهر
المعاش على أساس إجمالى نسبتى العجز ×
عدد أٌام الشهر
=  320.00 = 28/16 × 560جنٌه
وبذلك تكون جملة المعاش المستحق عن الشهر الذى ثبت فٌه نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى :
=  525.71 = 320.00 + 205.71جنٌه .
مثال رقم ( ) 17
بفرض أن أجر التسوٌة فى المثال السابق ( رقم  ) 16فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة الثانٌة
( تكرار اإلصابة ) كما ٌلى :
 600جنٌه
 -1األجر األساسى
 300جنٌه
 -2األجر المتؽٌر
فإنه ٌحدد المعاش عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما
ٌلى .
جنٌه
 -1معاش العجز الجزئى اإلصابى
240
= = % 50 × % 80 × 600
عن األجر األساسى
 -2معاش العجز الجزئى اإلصابى
120
= = % 50 × % 80 × 300
عن األجر المتؽٌر
360
=
جملة المعاش المستحق
ونظراً ألن جملة المعاش الناتج فى هذه الحالة ٌقل عن المستحق عن اإلصابة األولى  480جنٌها .
لذلك فإنه ٌظل محتفظا ً بقٌمة المعاش األول كما هو ألنه األفضل .
وفى هذه الحالة التثور مشكلة تارٌخ االستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها.
مالحظة هامة :
عند مقارنة المعاش المحدد عن اإلصابة األولى بالمعاش المحدد عن نسبتى العجز ( عن اإلصابة
األولى والثانٌة ) ٌكون ذلك على أساس جملة المعاش المستحق عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر
معا ً كوحدة واحدة ولٌس لكل واحدة منهما على حدة .
مثال رقم ( ) 18
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 50وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت
العجز كما ٌلى :
 1000جنٌه
 -1عن األجر األساسى
 2000جنٌه
 -2عن األجر المتؽٌر
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وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزئى عن اإلصابة كما ٌلى :
 -1معاش العجز الجزئى اإلصابى = = % 50 × % 80 × 1000
عن األجر األساسى
 -2معاش العجز الجزئى اإلصابى = = % 50 × % 80 × 2000
عن األجر المتؽٌر
=
جملة المعاش المستحق
وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار اصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها
 ، %60أدت إلى انتهاء الخدمة  ،وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز كما ٌلى :
 1500جنٌه
 -1األجر األساسى
 0800جنٌه
 -2األجر المتؽٌر
ونظراً ألن إجمالى نسبتى العجز قد جاوزت . % 100
( اإلصابة األولى  + ) % 50اإلصابة الثانٌة . % 110 = ) % 60
فانه ٌتم تسوٌة مستحقاته عـن اإلصابـة الثانٌـة علـى أساس عجز كامل (  ) % 100كما ٌلى :
= = % 80 × 1500

جنٌه
400
800
1200

جنٌه
1200

 -1معاش العجز الكامل اإلصابى عن
األجر األساسى
0640
= = % 80 × 0800
 -2معاش العجز الكامل اإلصابى عن
األجر المتؽٌر
1840
=
جملة المعاش المستحق
ونظراً ألن جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى (  1200جنٌها ) أقل من جملة المعاش المستحق عن
اإلصابة الثانٌة ( 1840جنٌها ) فإنه ٌستحق معاش اإلصابة الثانٌة .
وٌالحظ أن المقارنة قد تمت بٌن جملة كل من معاش اإلصابة األولى وجملة معاش اإلصابة الثانٌة  ،ولٌس
عن كل من معاش األجر األساسى ومعاش األجر المتؽٌر كل منهما على حدة  ،حٌث ٌالحظ أن معاش
األجر المتؽٌر عن اإلصابة األولى أكبر من نظٌره المستحق عن اإلصابة الثانٌة .
وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة من اول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة حٌث أدت إلى إنهاء الخدمة. .
مثال رقم ( ) 19
بفـرض أن أجـر التسوٌة عن اإلصابة الثانٌة فى المثال ( رقم (  ) 18كان
كما ٌلى :
 1100جنٌه
 -1األجر األساسى
 0200جنٌه
 -2األجر المتؽٌر
وبالتالى فقد حدد المعاش المستحق عن اجمالى نسبتى العجز كما ٌلى :
= % 80 × 1100

 -1معاش العجز الكامل اإلصابى عن
األجر األساسى
160
= = % 80 × 0200
 -2معاش العجز الكامل اإلصابى عن
األجر المتؽٌر
1040
=
جملة المعاش المستحق
ونظراً ألن جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى (  1200جنٌه ) أكبر من جملة المعاش
المستحق عن اإلصابة الثانٌة (  1040جنٌها ) فإنه ٌستحق معاش اإلصابة األولى .
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وٌالحظ ان المقارنة قد تمت بٌن جملة كل من معاش اإلصابة األولى وجملة معاش اإلصابة الثانٌة
 ،ولٌس عن كل من معاش األجر األساسى ومعاش األجر المتؽٌر عن كل منهما على حدة  ،حٌث
ٌالحظ أن معاش األجر األساسى عن اإلصابة الثانٌة أكبر من نظٌره المستحق عن اإلصابة األولى.
وفى هذه الحالة ال تثور مشكلة تارٌخ اإلستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها .
وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا الجزء أن نلخص فٌما ٌلى صورة تسوٌة المستحقات فى حاالت
تكرار اإلصابة بالنسبة لكل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر  ،وذلك بمراعاة أن ٌكون المؤمن
علٌه مشتركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ ثبوت كل من نسبتى العجز األولى واألخٌرة  ،أو كان
مشتركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ إنتهاء الخدمة فى الحاالت التى ٌثبت فٌها العجز بعد إنتهاء
الخدمة :
 -1خرٌطة اإلحتماالت المختلفة لتسوٌة المستحقات عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر فى
حاالت تكرار اإلصابة .
إجمالى نسب العجز السابقة واألخٌرة

 % 25فأكثر
وكان قد عوض عن اإلصابة
السابقة كما ٌلى :

أقل من % 35
ٌعوض عن نسبة العجز األخٌرة تبعا ً لنسبة
العجز المتخلؾ عنها كما ٌلى :

نسبة العجز األخٌرة تساوى أو نسبة العجز األخٌرة أكبر من
% 25
أصؽر من % 25
ٌستحق تعوٌضـا من دفعـــة
ٌحدد موقفه من النسبة األخٌرة
واحدة عن النسبة األخٌرة وعلى
كما ٌلى بصرؾ النظر عما تم
أساس أجر التسوٌــة األخٌـر
بالنسبة للنسبة األولى
بصرؾ النظر عما إذا كانت
اإلصابة األخٌرة متعمدة أو
ؼٌرمتعمدة .
تم
وبصـرؾ النظر عمـا
بالنسبة لإلصابة األولى
بإعتبارها متعمدة أو ؼٌر
متعمدة .
األمثلة من  24الً 27

العجز األخٌر
متعمد
الٌستحق تعوٌضا ًَ
عن النسبة األخٌرة
مثال  21و 23

معاش

دفعة واحدة
ٌستحق معاشا ً عن إجمالى
نسب العجز وعلى أسـاس
أجر التسوٌة األخٌر .
بصرؾ النظر عما تم
بالنسبة لإلصابة األولى
بإعتبارها متعمدة أو ؼٌر
متعمدة  ،وبصرؾ النظر
عما إذا كانت اإلصابة
األخٌرة متعمدة أو ؼٌر
متعمدة .
األمثلة من  28الً 30

معاش

ٌستحق معاشا ً عن عن إجمالى
نسب العجز وعلً أساس
أجر التسوٌة األخٌربصرؾ
النظر عما إذا كانت النسبة
األخٌرة متعمدة أو ؼٌر متعمدة ،
وبشرط أال ٌقل المعاش الناتج
عن المعاش السابق .
األمثلة من  32الً 33

العجز
األخٌر ؼٌر
متعمد
ٌستحق تعوٌضا عن
النسبة األخٌرة فقط وعلى
أساس أجر التسوٌة األخٌر
.مثال  20و 22

 -2نوضح فى األمثلة اآلتٌة اإلحتماالت المختلفة لتسوٌة المستحقات عن كل من األجر األساسى
واألجر المتؽٌر فى حاالت تكرار اإلصابة .
مثال
رقم
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

النسبة
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5

العجز األول
متعمد
ال
ال
نعم
نعم
ال
ال
نعم
نعم
ال
ال
نعم
نعم

العجز الثانى
استحقاق
تعوٌض
تعوٌض
تعوٌض
تعوٌض
تعوٌض
تعوٌض
-

النسبة
%25
%25
%25
%25
%27
%27
%27
%27
%30
%30
%30
%30

جملة النسب
متعمد
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم
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%30
%30
%30
%30
%32
%32
%32
%32
%35
%35
%35
%35

اإلستحقاق
ٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة االخٌرة
الٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة االخٌرة
ٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة االخٌرة
الٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة االخٌرة
ٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة األخٌرة
ٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة األخٌرة
ٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة األخٌرة
ٌستحق تعوٌضا ً عن النسبة األخٌرة
ٌستحق معاشا ً عن إجمالى النسب
ٌستحق معاشا ً عن إجمالى النسب
ٌستحق معاشا ً عن إجمالى النسب
ٌستحق معاشا ً عن إجمالى النسب

2019
32

%40

-

معاش

%10

ال

%50

33

%40

-

معاش

%10

نعم

%50

ٌستحق معاشا ً عن إجمالى النسب
بشرط أال ٌقل عن المعاش السابق
ٌستحق معاشا ً عن إجمالى النسب
بشرط أال ٌقل عن المعاش السابق

ثالثا ً  :اآلثار المترتبة على تكرار اإلصابة بالنسبة لألجر المتؽٌر فى حاالت خاصة :
الحاالت التى الٌكون المإمن علٌه مشتركا ً عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز األول أو
األخٌر أو فى كلٌهما  ،أو ؼٌر مشترك عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ إنتهاء الخدمة إذا كانت الخدمة
قد إنتهت قبل ثبوت العجز ٌراعى بالنسبة لها اآلتى :
 -1إذا لم ٌكن المإمن علٌه مشتركا ً عن أجر متؽٌر عند تحدٌد نسبة العجز األولى  ،وكان مشتركا ً
عن أجر متؽٌر عند تحدٌد نسبة العجز األخٌرة فإنه ٌعامل عن النسبة األخٌرة كما ٌلى :
أ -بإعتبارها نسبة عجز أولى .
،
ب -تحدد عنها المستحقات وفقا ً لما ٌتم بالنسبة لؤلجر األساسى بصرؾ النظر عن النسبة
بمعنى أنه إذا استحق تعوٌضا ً من دفعة واحدة عن األجر األساسى استحق تعوٌضا ً من دفعة
واحدة عن األجر المتؽٌر  ،وإذا استحق معاشا ً عن األجر األساسى استحق معاشا عن األجر
المتؽٌر ٌصرؾ النظـرعن نسبة العجز األخٌرة حتى ولو قلت عن . % 35
وكذا بصرؾ النظر عما اذا كان العجز األخٌر متعمداً أو ؼٌر متعمد .
 -2إذا كان مشتركا ً عن أجر متؽٌر عند تحدٌد نسبة العجز األولى  ،ولم ٌكـن مشتركا ً عن أجر
متؽٌر عند تحدٌد نسبة العجز الثانٌة فإنه الٌتم تعدٌل مستحقاته عن األجر المتؽٌر السابق تحدٌدها
عن نسبة العجز األولى .
 -3إذا لم ٌكن مشتركا ً عن أجر متؽٌر عند تحدٌد كل من نسبتى العجز األولى واألخٌرة  ،فإنه
الٌكون له أٌة مستحقات عن هذا األجر .
ٌ -4شترط بصفة عامة ألخذ نسبة العجز األولى عن األجر المتؽٌر فى االعتبار أال ٌكون تارٌخ
ثبوت العجز قبل  ( 84/4/1تارٌخ العمل بالقانون  47لسنة  ، ) 84وذلك ألن جمٌع عناصر
األجر المشترك عنها قبل هذا التارٌخ ( حوافز – عمولة – وهبة – بدالت ) انما كانت تعتبر
جزءاً من أجر اإلشتراك بإعتبارها جمٌعا ً من األجر األساسى التى كانت تكون وحدة واحدة لها
حد أقصى واحد .
مثال رقم ( ) 34
 % 10وكان مستحقا ً فى تارٌخ
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها
ثبوت العجز ألجر أساسى فقط  ،وبالتالى فقد حدد تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى .
وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابـة عمـل أخرى حددت نسبة العجز عنها بـ  %15وكان مستحقا ً فى
تارٌخ ثبوت العجزألجر أساسى وأجر متؽٌر  ،وحدد أجر التسوٌة لؤلجرٌن المشار الٌهما كما ٌلى :
 800جنٌه
 -1األجر األساسى
 1200جنٌه
 -2األجر المتؽٌر
وعلى ذلك فإن تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن نسبة العجز األخٌرة ٌحدد كما ٌلى :
جنٌه
 -1تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى =
ً
 48 × %15× %80 × 800شهرا = 4608.00
 -2تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر =
ً
 48 × %15× %80 × 1200شهرا = 6912.00
= 11520.00
جملة التعوٌض
مثال رقم ( ) 35
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بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 34كان مستحقا ً فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة األولى
الجر أساسى وأجر متؽٌر  ،وقد تم تحدٌد تعوٌض اإلصابة عن نسبة العجز المشار الٌها عن كل من
األجر األساسى واألجر المتؽٌر .
ً
وفى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة الثانٌة لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر  ،لذلك ٌحدد تعوٌض
اإلصابة عن نسبة العجز الثانٌة عن األجر األساسى فقط وهو :
 48 × % 15 × % 80 × 800شهر =  4608.00جنٌه.
مثال رقم ( ) 36
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها  % 5ثبت من التحقٌق أنه متعمدة
وكان مستحقا ً فى تارٌخ ثبوت العجز ألجر أساسى فقط – ولم ٌتم تعوٌضه عن هذه اإلصابة لكونها
متعمدة .
%27
وفى تارٌخ الحق حدثت له اصابة أخرى ( تكرار اصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها
ثبت من التحقٌق أٌضا ً أنها متعمدة  ،وكان مستحقا ً ألجر أساسى وأجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت هذا
العجز فى هذه الحالة :
 -1التعوٌض عن األجر األساسى :
نظراً ألن اجمالى نسب العجز تقل عن ، % 35
 %5عن اإلصابة األولى  % 27 +عن اإلصابة الثانٌة = . % 32
ونظرا ألن نسبة العجز األخٌرة تزٌد على  % 25وهى متعمدة .
فإنه ٌتم تعوٌضه عن نسبة العجز األخٌرة فقط عن األجر األساسى  ،وٌتم تحدٌد هذه التعوٌض
على أساس :
( أ ) نسبة العجز األخٌرة فقط ( ) % 27
( ب ) أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر .
 -2التعوٌض عن األجر المتؽٌر :
نظراً ألنه لم ٌكن مستحقا ً ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز األول  ،فإنـه ٌتـم معاملتـه عن
األجـر المتؽٌر على أساس نسبة العجز األخٌـرة فقط (  ) %27رؼم أنه قد ثبت من التحقٌق أن
هذا العجز متعمداً  ،وٌستحق تعوٌض من دفعة واحدة عن األجر المتؽٌر وذلك إلستحقاقه
تعوٌضا ً عن األجر األساسى .
وٌحدد التعوٌض المستحق عن األجر المتؽٌر على أساس :
( أ ) نسبة العجز األخٌرة فقط ( ) % 27
( ب ) أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر .

مثال رقم ( ) 37
ً
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 12لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن
اإلصابة األخٌرة .
ً
فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد المعاش عن األجر األساسى فقط  ،وذلك عن إجمالى نسبتى العجز وفقا لما
سبق بٌانه بالمثال المشار الٌه .
=  600جنٌه
أى ٌكون المعاش المستحق عن األجر األساسى
ً
ً
والٌستحق معاشا ً عن األجر المتؽٌر لعدم إستحقاقه أجرا متؽٌرا فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر .
مثال رقم ( ) 38
ً
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 12لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن
اإلصابـة األولى .
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فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى :
 -1عن األجراألساسى :
تحدد المستحقات على أساس جملة نسبتى العجز وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما
ٌلى :
 600جنٌه
= %50 × %80 × 1500
معاش العجز اإلصابى
 -2عن األجر المتؽٌر :
تحدد المستحقات على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا
العجز  ،وحٌث استحق معاشا ً عن األجر األساسى فإنه ٌستحق معاشا ً أٌضا ً عن األجر
% 35
المتؽٌر رؼم أن نسبة العجز األخٌرة التى ٌحدد المعاش على أساسها تقل عن
وٌحدد كما ٌلى :
=  216 = %30 × %80 × 900جنٌها
معاش العجز اإلصابى :
 -3جملة المعاش المستحق عن االجرٌن

=  816 = 216 + 600جنٌها ً

مثال رقم ( ) 39
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 10لم ٌكن مستحقا ً ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن
اإلصابـة األولى .
وبفرض أن نسبة العجز عن اإلصابة الثانٌة كانت  % 20فقط .
وبفرض أنه ثبت من التحقٌق أن اإلصابة الثانٌة كانت نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب
المإمن علٌه .
فى هذه الحالة تحدد المستحقات كما ٌلى :
 -1عن األجر األساسى :
تحدد المستحقات على أساس إجمالى نسبتى العجز حٌث جاوز هذا االجمالى . % 35
( اإلصابة األولى  ( + ) % 20اإلصابة الثانٌة . % 40 = ) % 20
ونظراً لتجاوز إجمالى نسبتى العجز  ، % 35فإنه ٌستحق عن األجر األساسى معاشا ً ٌحدد
على أساس إجمالى نسبتى العجز وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى :
 320 = % 40 × % 80 × 1000جنٌها ً
 – 2االجر المتؽٌر :
ٌستحق معاش على اساس نسبه العجز االخٌره فقط ( )%20تبعا لما استحقه من معاش عن
النسب كانت نتٌجة
ة
األجر االساسى  ،وذلك رؼم انه ثبت من التحقٌق ان االصابه المحددة عنها هذه
سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المإمن علٌه ولم تتجاوز  %25وبحدد كما ٌلى :
 80 = % 20 × % 80 × 500جنٌها
= 400 = 80 + 320جنٌه
 -3جملة المعاش المستحق عن األجرٌن
مثال رقم ( ) 40
ً
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 12لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز
عن اإلصابـة األولى .
فى هذه الحالة فإنه ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى :
 -1عن األجر األساسى
تحدد المستحقات على أساس اجمالى نسبتى العجز كما ٌلى :
معاش العجز الكامل االصابى عن األجر األساسى
 600جنٌه
= %50 × %80 × 1500
 -2عن األجر المتؽٌر
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تحدد المستحقات على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط ( ) % 30
معاش العجز الجزئى اإلصابى عن األجر المتؽٌر
= %30 × %80 × 900

 216جنٌه

 -3جملة المعاش المستحق

 816جنٌها

مثال رقم ( ) 41
ً
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 14لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن
اإلصابـة األولى .
فى هذه الحالة ونظراً ألن نسبة العجز عن االصابة الثانٌة . % 100
فان تحدٌد المستحقات عن كل من األجرٌن عن هذه االصابة ٌكون على اساس معاش عجز كامل
كما ٌلى :
جنٌه
 - 1معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر األساسى
1200
= %80 ×1500
 -2معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر المتؽٌر
0720
= %80 × 900
1920
جملة المعاش المستحق
مثال رقم ( ) 42
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 16لم ٌكن مستحقا ً ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن
اإلصابـة األخٌرة .
فى هذه الحالة ٌحدد المعاش المستحق عن األجر األساسى بمبلػ  400جنٌه على أساس اجمالى
نسبتى العجز وهى (  ) %50طبقا ً لما سبق بٌانه بالمثال رقم  ، 16وتظل قٌمة معاش األجر
المتؽٌر كما سبق تحدٌدها عن االصابة األولى وهى (  192جنٌها ً ) طبقا ً لما سبق بٌانه بالمثال
المشار الٌه .
وبذلك تكون جملة المعاش المستحق فى تارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى :
جنٌه
400
 -1معاش األجر األساسى
192
 -2معاش األجر المتؽٌر
592
جملة المعاش المستحق
ً
وهو أفضل من جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى ومقدارها (  480جنٌها ) طبقا لما سبق
اٌضاحه بالمثال سالؾ الذكر .
وٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة بذات األسلوب
الموضح بالمثال المشار الٌه .
مثال رقم ( ) 43
ً
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 17لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن
اإلصابـة األخٌرة .
فى هذه الحالة ٌحدد المعاش المستحق عن األجر األساسى بمبلػ  240جنٌه ا على أساس اجمالى
نسبتى العجز وهى (  ) %50طبقا ً لما سبق بٌانه بالمثال رقم  17وتظل قٌمة معاش االجر المتؽٌر
كما سبق تحدٌدها عن االصابة االولى وهو ( 192جنٌها ً ) طبقا ً لما سبق بٌانه بالمثال رقم . 16
وبذلك تكون جملة المعاش المستحق فى تارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى :
جنٌه
240
 -1معاش األجر األساسى
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192
 -2معاش األجر المتؽٌر
432
جملة المعاش المستحق
ً
ً
وهو أقل من جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى ومقدارها (  480جنٌها ) طبقا لما سبق
اٌضاحه بالمثال ( رقم  – ) 16لذلك ٌستمر استحقاقه للمعاش المحدد عن االصابة األولى وهو
( 480جنٌها ً ) ألنه األفضل .
وفى هذه الحالة التثور مشكلة تارٌخ االستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها .
مثال رقم ( ) 44
ً
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 16لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت
العجز عن اإلصابـة األولى .
فى هذه الحالة فإنه ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى :
-1عن األجر األساسى
تحدد المستحقات على أساس اجمالى نسبتى العجز واجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز
األخٌر كما ٌلى :
جنٌه
= 400 = % 50 × % 80 × 1000

معاش العجز الجزئى
االصابى
 -2عن األجر المتؽٌر
تحدد مستحقاته على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط  %10وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت
هذا العجز  ،ورؼم أنها – تقل عن  %35فإنه ٌستحـق معاشً إصابى عن األجر المتؽٌر
تبعا ً إلستحقاقه معاشا ً عن األجر األساسى .
وٌحدد كما ٌلى :
= 032 = % 10 × % 80 × 400
 -3جملة المعاش المستحق
432
وهو أفضل من المعاش السابق استحقاقه عن األجر األساسى فقط ومقداره  288جنٌها ً
مثال رقم ( ) 45
بفرض أن المإمن علٌه بالمثال ( رقم  ) 18لم ٌكن مستحقا ً ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت
العجز عن اإلصابـة األولى .
فى هذه الحالة فإنه ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى :
 -1عن األجر األساسى
تحدد المستحقات على أساس اجمالى نسبتى العجز واجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر
كما ٌلى :
=  1200 = % 80 × 1500جنٌه
معاش العجز الجزئى االصابى
 -2عن األجر المتؽٌر
تحدد مستحقاته على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط (  ، ) %60وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت
هذا العجز  -وحٌث تزٌد هذه النسبة على  ، %35كما أنه استحق معاشا ً عن األجر األساسى .
إذا ٌستحق معاش عجز جزئى اصابى عن األجر المتؽٌرٌحدد كما ٌلى :
 384 = %60 × %80 × 800جنٌها
وبذلك ٌكون جملة المعاش المستحق فً تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلً :
جنٌه
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1200
معاش األجر األساسى ( عجز كامل )
384
معاش األجر المتؽٌر ( عجز جزئى )
1584
وهو أفضل من المعاش المستحق عن اإلصابة األولى والمحدد عن األجر األساسى فقط
جنً
 400ه
ومقداره
وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة حٌث أدت إلى
إنهاء الخدمة .
مثال رقم ( ) 46
تعرض مإمن علٌه إلصابة عمل حددت عنها نسبة عجز سنة  1983مقدارها  ، %50وكان أجر
التسوٌة متضمنا ً العناصر اآلتٌة :
جنٌه
 60أجر أصلى
 10بدل طبٌعة عمل
 30حافزاً
ــ
 100جملة األجر
وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزئى عن هذه اإلصابة كما ٌلى :
جنٌه
40.00 = % 50 × % 80 × 100
وفى  2019/1/14تعرض إلصابة عمل أخرى ( تكرار اصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها
 % 20أدت الى إنتهاء الخدمة  ،وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى :
جنٌه
1000.00
 -1األجر األساسى
0500.00
 -2األجر المتؽٌر
ٌتم تسوٌة مستحقاته كما ٌلى
-1عن األجر األساسى
إجمالى نسبتى العجز % 70 = %20 + % 50
 -2عن األجر المتؽٌر
حٌث أن نسبة العجز األولى حددت قبل  84/4/1فإن الحوافز والبدالت الممثلة فى أجر التسوٌة
فى تارٌخ ثبوت العجز األول ال تعتبر من قبٌل األجور المتؽٌرة  ،ولكنها تمثل جزءاً من
وعاء أجر اإلشتراك الوحٌد فى هذا التارٌخ وهو ما ٌقابل األجر األساسى .
وعلى ذلك فإنه تحدد مستحقاته فى األجر المتؽٌر عن النسبة األخٌرة فقط – ورؼم أنها تقل
عن  ، %35فإنه ٌستحق عنها معاشا ً وفقا ً لما استحقه عن األجر األساسى .
وٌحدد المعاش المستحق عنها كما ٌلى :
 80.00 = % 20 × % 80 × 500جنٌها
=  640.00 = 80 + 560جنٌها ً
-3جملة المعاش المستحق
عن األجرٌن
وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا الجزء أن نلخص فٌما ٌلى صور تسوٌة المستحقات عن األجر
المتؽٌر فى حاالت تكرار اإلصابة فى حاالت خاصة :
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 -1خرٌطة االحتماالت المختلفة لتسوٌة المستحقات عن األجر المتؽٌر فى حاالت تكرار اإلصابة
فى حاالت خاصة :
عند تحدٌد نسبة العجز األولى

مشترك عن األجر المتؽٌر
وعند تحدٌد نسبة العجز األخٌرة

ؼٌر مشترك عن األجر المتؽٌر
وعند تحدٌد نسبة المعاش األخٌرة

مشترك عن األجر المتؽٌر

ؼٌر مشترك عن األجر المتؽٌر

مشترك عن األجر المتؽٌر

ؼٌر مشترك عن األجر المتؽٌر

ـ تحدد مستحقاته عن النسبة
األخٌرة فقط .
ـ تحدد مستحقاته فى صورة
معاش أو تعوٌض تبعا ً لما
ٌتم تحدٌده بالنسبة لؤلجر
األساسى بصرؾ النظر عما
اذا كانت نسبة العجز األخٌرة
تزٌد أو تقل عن . %35
األمثلة من  47الً 50

تظل مستحقاته عن نسبة العجز
االولى وهى عن األجر
األساسى فقط دون تؽٌٌر .
األمثلة من  51الً 55

تحدد مستحقاته على أساس أن
الحالة تكرار اصابة وفقا ً لما
سبق اٌضاحه بالبند ثانٌا من هذا
الفصل

تظل مستحقاته عن األجر
المتؽٌر عن النسبة األولى كما
هى دون تعدٌل .
األمثلة من  56الً 58

 -2نوضح فى األمثلة اآلتٌة االحتماالت المختلفة لتسوٌة المستحقات عن األجر المتؽٌر فى حاالت
خاصة :
مثال
رقم

عند تحدٌد نسبة العجز األولى
موقؾ أجر
استحقاق
النسبة
متؽٌر
عن أجر
أساسى
ؼٌر مشترك
تعوٌض
%10
ؼٌر مشترك
تعوٌض
%10
ؼٌر مشترك
تعوٌض
%10
ؼٌر مشترك
معاش
%40
ؼٌر مشترك
تعوٌض
%10
ؼٌر مشترك
تعوٌض
%10
ؼٌر مشترك
تعوٌض
%10
ؼٌر مشترك
معاش
%40
ؼٌر مشترك
تعوٌض
%10

عند تحدٌد نسبة العجز األخٌرة
استحقاق عن
نتٌجة بحث
أجر اساسى
االصابة

موقؾ األجر
المتؽٌر

االستحقاق عن األجر المتؽٌر

%10
%10
%30
%10
%10
%10
%30
%10
%10

ؼٌر متعمد
متعمد
متعمد
متعمد
ؼبر متعمد
متعمد
متعمد
متعمد
ؼٌر متعمد

تعوٌض
الٌستحق
معاش
معاش
تعوٌض
الٌستحق
معاش
معاش
تعوٌض

مشترك
مشترك
مشترك
مشترك
ؼٌر مشترك
ؼٌر مشترك
ؼٌر مشترك
ؼٌر مشترك
ؼٌر مشترك

56
57

%10
%10

تعوٌض
تعوٌض

مشترك
مشترك

%10
%30

متعمد
متعمد

الٌستحق
معاش

ؼٌر مشترك
ؼٌر مشترك

58

%40

معاش

مشترك

%10

متعمد

معاش

ؼٌر مشترك

تعوٌض عن نسبة %10
الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً
معاش عن نسبة %30
معاش عن نسبة %10
الٌستحق عن أى من النسبتٌن
الٌستحق عن اى من النسبتٌن
الٌستحق عن اى من النسبتٌن
الٌستحق عن اى من النسبتٌن
تظل مستحقاته عن العجز األول كما
هى
الٌستحق معاشا او تعوٌضا
تظل مستحقاته عن العجز األول كما
هى
تظل مستحقاته عن العجز األول كما
هى

47
48
49
50
51
52
53
54
55

النسبة

رابعا ً  :اآلثار المترتبة على تكرار اإلصابة بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن الٌتقاضون أجراً :
نظراً ألن هذه الفئة من المإمن علٌهم ٌنحصر استحقاقهم فى معاش العجز الكامل أوالوفاة
اإلصابٌة فقط فإنه ٌشترط إلستحقاقهم للمعاش فى حالة تكرار اصابتهم أن ٌترتب على ذلك
أحد حالتٌن :
 -1إجمالى نسب العجز  % 100فؤكثر .
 -2حدوث الوفاة .
ً
وفى أى من هاتٌن الحالتٌن ٌستحق معاشا مقداره  10جنٌهات  ،أما اذا ترتب على تكرار
اإلصابة اجمالى نسب عجز تقل عن  ، % 100فإنه الٌستحق فى هذه الحالة لهم معاشا ً أو
تعوٌضا ً من دفعة واحدة .
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الفصل الخامس
إعادة الفحص
ٌتعلق إعادة الفحص باصابة واحدة ٌعاد تقدٌر نسبة العجز الناتجة عنها  ،وهى تختلؾ بذلك عن
تكرار االصابة حٌث ٌتعلق األمر فٌها بإصابة جدٌدة وفقا ً لما سبق بٌانه بالفصل الرابع من هذا
الباب .
ونتناول موضوع اعادة الفحص فى النقاط اآلتٌة :
أوال  :مواعٌد اعادة الفحص :
ٌجوز لكل من :
 -1المصاب ( المإمن علٌه أو صاحب المعاش بحسب األحوال ) ,
 -2جهة العبلج ( الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى ) .
 -3الصندوق المختص ( صندوق التؤمٌن للعاملٌن بالقطاع الحكومى أو صندوق التؤمٌن
االجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص بحسب األحوال ) .
طلب اعادة الفحص الطبى مرة كل :
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 -1ستة أشهر خبلل السنة األولى من تارٌخ ثبوت العجز .
- 2مرة كل سنة خبلل الثبلث سنوات التالٌة للسنة األولى من تارٌخ ثبوت العجز .
وعلى جهة العالج أن تعٌد تقدٌر درجة العجز فى كل مرة والٌجوز اعادة التقدٌر بعد انتهاء
أربع سنوات من تارٌخ ثبوت العجز .
وتطبٌقا ً لذلك فإن عدد مرات طلب اعادة الفحص الطبى ٌكون خمس مرات  ،اثنان منها خبلل
السنة األولى من تارٌخ ثبوت العجز ثم مرة كل سنة من السنوات الثبلث التالٌة.
وٌراعى فى تطبٌق ماتقدم ماٌلى :
-1الٌمتد هذا القٌد الزمنى الى حق المصاب فى العبلج والرعاٌة الطبٌة بعد انتهاء مدة األربع
سنوات المشار الٌها .
ٌ-2كون لوزٌر التؤمٌنات بقرار ٌصدره اطالة فترة اعادة التقدٌر فى الحاالت التى ٌثبت طبٌا ً
حاجتها لذلك  ،وٌسرى هذا القرار على الحاالت السابقة على تارٌخ صدوره مع عدم
صرؾ فروق مالٌة عن الفترة السابقة .
وقد صدر فى هذا الشأن فى  1994/8/18قرار وزٌر التأمٌنات رقم  78لسنة 1994
بشأن اطالة مدة اعادة تقدٌر درجة العجز الى عشر سنوات بالنسبة ألمراض الؽبار
الرئوٌة التى تنشأ عن :
أ -ؼبار السلٌكا ( سلسكوزس )
ب -ؼبار االسبستوس ( اسبستوزس )
جـ-ؼبار القطن وؼبار الكتان ( بسٌنوزس )
د  -ؼبار بودرة التلك ( تلٌكوزس )
على أن تكون اعادة الفحص كاآلتى :
أ -مرة كل ستة أشهر خبلل السنة األولى .
ب -مرة كل سنة خبلل الثبلث سنوات التالٌة .
جـ-مرة كل سنتٌن خبلل الست سنوات التالٌة .
مثال رقم ( ) 1
وقعت لمإمن علٌه اصابة عمل بتارٌخ  2015/3/12واستمر تحت العبلج الى أن ثبت عجزه
عجزاً جزئٌا ً بتارٌخ  ، 2015/8/15ولم تكن حالته قد اطٌلت فٌها فترة إعادة الفحص بقرار من
وزٌر التؤمٌنات .
فى هذه الحالة ٌكون لكل من األطراؾ الثبلثة أصحاب الحق فى طلب إعادة الفحص الطبى  ،طلب
ذلك مرة واحدة فى كل من الفترات اآلتٌة .
الفترة
1
2
3
4
5

من
2015/8/16
2016/2/16
2016/8/16
2017/8/16
2018/8/16

الى
2016/2/15
2016/8/15
2017/8/15
2018/8/15
2019/8/15

مالحظات :
 -1تم تحدٌد الفترات الزمنٌة من تارٌخ ثبوت العجز ولٌس من تارٌخ حدوث اإلصابة .
 -2الفترات الزمنٌة إلعادة الفحص عددها خمس فترات .
 -3عدم طلب اعادة الفحص الطبى خبلل احدى الفترات ٌسقط الحق فى طلب إعادة الفحص
عنها .
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 -4طلب أى من األطراؾ الثبلثة اعادة الفحص خبلل احدى الفترات الٌسقط حق األطراؾ األخرى
فى طلب اعادة الفحص عن ذات الفترة .
مثال رقم ( ) 2
بفرض أنه فى المثال السابق ( رقم  ) 1لم ٌتقدم أى من األطراؾ الثبلثة بطلب إعادة الفحص اال فى
. 2016/7/3
اذا ٌكون طلب اعادة الفحص عن الفترة الزمنٌة األولى التى انتهت فى  2016/2/15قد سقط الحق
فٌه .
مثال رقم ( ) 3
بفرض أنه فى المثال ( رقم  ) 1لم ٌتقدم أى من األطراؾ الثبلثة بطلب إعادة الفحص حتى
. 2019/8/15
فى هذه الحالة ٌكون قد سقط حق جمٌع األطراؾ فى طلب إعادة الفحص إلنقضاء أربع سنوات من
تارٌخ ثبوت العجز .
ثانٌا  :األثار المترتبة على تعدٌل نسبة العجز بالنسبة للمؤمن علٌهم الذٌن ٌتقاضون أجراً .
ٌراعى فى حالة تعدٌل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى لهذه الفئة ما ٌلى :
 -1إذا كان المؤمن علٌه قد إستحق معاشا ً عن نسبة العجـز السابـق تقدٌرها ( أى أن نسبة
العجز األولى  %35فأكثر )
فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد مستحقات المإمن علٌه تبعا ً لنسبة العجز الناتجة عن إعادة
الفحص وذلك كما ٌلى :
أ -إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص  %35فأكثر .
ٌوجد هنا احتماالن :
(  ) 1نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص مساوٌة للنسبة السابقة وهنا الٌتم اى تعدٌل
وتستمر قٌمة المعاش السابق تحدٌدها كما هى .
(  ) 2نسبـة العجز الناتجة عن إعادة الفحص تختلؾ عن النسبة السابقة ( سواء كان
ذلك بالزٌادة أو النقص ) .
ٌتم فى هذه الحالة :
( أ ) تعدٌل قٌمة المعاش على أساس :
ـ نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص .
ـ أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز فى المرة األولى .
ـ قواعد تسوٌة المستحقات عن إصابة العمل المعمول بها فى تارٌخ ثبوت
العجز فى المرة األولى ( كالحد األدنى لمعاش العجز الكامل أو الوفاة …..
إلخ ) .
ً
(ب) ٌستحق المعاش المعدل اعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ ثبوت درجة
العجز األخٌرة .
(جـ) الٌترتب على تعدٌل نسبة العجز بالزٌادة عن النسبة السابقة صـرؾ فروق
مالٌة عن المدة السابقة على بداٌة إستحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة .
( د ) الٌترتب على تعدٌل نسبة العجز بالنقص تحدٌد مدٌونٌة عن المدة السابقة
على بداٌة استحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة .
مثال رقم ( ) 4
تقدم مإمن علٌه بطلب إلعادة الفحص خبلل الفترة الزمنٌة المسموح له فٌها بهذا الطلب
قدرت نسبة العجز بـ  ، %40وكانت نسبة العجز السابقة هى ذات النسبة .
فى هذه الحالة الٌتم إجراء تعدٌل وتظل قٌمة المعاش المستحق كما هى .
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مثال رقم ( ) 5
 ) 4كانت  ، %50وأجـر التسوٌة عن األجر
بفرض أن نسبة العجز األولى فى المثـال ( رقم
ً
األساسى فى تارٌخ ثبوت هذا العجز هو  1000جنٌه  ،ولم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى هذا
التارٌخ  ،وبالتالى فقد كانت قٌمة المعاش عن األجر األساسى
=  400.00جنٌه
% 50 × % 80 × 1000
وبفرض أن تارٌخ اعادة الفحص الطبى هو  2019/1/12حٌث عدلت نسبة العجز إلى . % 40
إذا تعدل قٌمة المعاش عن األجر األساسى إلى
=  320.00جنٌها ً
% 40 × % 80 × 1000
وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة اعتباراً من أول الشهر التالى لتارٌخ إعادة الحص الطبى  ،اى من
.2019/2/1
وال تحدد أٌة مدٌونٌة عن المدة السابقة على بداٌة استحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة .
مثال رقم ( ) 6
 ) 4كانت  % 35وأجر التسوٌة عن األجر
بفرض أن نسبة العجز األولى فى المثال ( رقم
األساسى فى تارٌخ ثبوت هذا العجز هو  1000جنٌه وعن األجر المتؽٌر  2000جنٌه  ،وبالتالى
فقد كانت قٌمة المعاش .
-1عن األجر األساسى =  280.00 = % 35 × % 80 × 1000جنٌها ً
-2عن األجر المتؽٌر =  560.00 = % 35 × % 80 × 2000جنٌها ً
وبفرض أن تارٌخ اعادة الفحص الطبى هو  2019/1/31حٌث عدلت نسبة العجز إلى . % 40
إذا تعدل قٌمة المعاش إلى :
-1عن األجر األساسى =  320.00 = % 40 × % 80 × 1000جنٌها ً
-2عن األجر المتؽٌر =  640.00 = % 40 × % 80 × 2000جنٌها ً
وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة إعتباراً من أول الشهر التالى لتارٌخ إعادة الفحص
. 2019/2/1
والتصرؾ أٌة فروق عن المدة السابقة على بداٌة إستحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة .

 ،أى من

ب -إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من . % 35
فى هذه الحالة .
ً
ً
( ٌ ) 1تم اٌقاؾ المعاش نهائٌا اعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ اعادة الفحص
الطبى .
( ٌ ) 2تم صرؾ تعوٌض دفعة واحدة إصابى ٌحدد على أساس .
( أ ) نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص .
( ب ) أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز فى المرة األولى .
(جـ) قواعد تسوٌة المستحقات عن إصابة العمل المعمول بها فى تارٌخ ثبوت
العجز فى المرة األولى ( كالحد األدنى لمعاش العجز الكامل أو الوفاة …..
إلخ ) .
( ٌ ) 3عتبر ماتم صرفه من معاش حتى نهاٌة الشهر الذى تم فٌه إعادة الفحص
صحٌحا ً .
مثال رقم ( ) 7
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قدرت نسبة العجز لمإمن علٌه بتارٌخ  2018/1/20بنسبة  %35حٌث كان متوسط األجر خبلل
السنة األخٌرة عن األجر األساسى  900جنٌه  ،ولم ٌكن مستحقا ً أجراً متؽٌراً فى تارٌخ ثبوت
العجز.
وقد حددت جهة العبلج إلعادة الفحص سنة من تارٌخ ثبوت العجز  ،وبالتالى فقد أعٌد فحصه
بتارٌخ  2019/1/20حٌث عدلت نسبة العجز الى . %30
وعلى ذلك فانه :
ً
ٌ -1تم اٌقاؾ المعاش اعتبارا من  2019/2/1والذى كانت قد حددت قٌمته كما ٌلى :
=  252.00جنٌها
%35× %80 ×900
ٌ -2ستحق تعوٌض دفعة واحدة ٌحدد كما ٌلى :
 48 × %30 × %80 ×900شهراً
=  10368.00جنٌها
 - 3الٌتم تحصٌل ماتم صرفه من معاش حتى نهاٌة شهر إعادة الفحص والسابق تحدٌده على أساس
نسبة العجز األولى .
مثال رقم ( ) 8
بفرض أن المإمن بالمثال السابق كان مستحقا ً ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز وكان متوسط
األجر المتؽٌر  600جنٌه .
جنٌه
وعلى ذلك فإنه :
= 252.00
ٌ -1تم اٌقاؾ معاش األجر األجر األساسى ( من المثال رقم ) 7
= 168.00
ومعاش األجر المتؽٌر %35× %80 ×600
وذلك اعتباراً من  ( 2019/2/1أول الشهر التالى إلعادة الفحص الطبى )
ٌ -2ستحق تعوٌض دفعة واحدة ٌحدد كما ٌلى :
= 10368.00
( أ ) عن األجر األساسى ( من المثال رقم ) 7
( ب ) عن األجر المتؽٌر  48 × %30 × %80 × 600شهراً.
=6912.00
17280.00
 -3الٌتم تحصٌل ماتم صرفه من معاش عن األجر األساسى واألجر المتؽٌر حتى نهاٌة شهر إعادة
الفحص والسابق تحدٌده على أساس نسبة العجز األولى .
 -2إذا كان المؤمن علٌه قد استحق تعوٌضا ً من دفعة واحدة عن نسبة العجز السابق تقدٌرها
( أى أن هذه النسبة كانت أقل من . ) % 35
ً
فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد مستحقات المإمن علٌه تبعا لنسبة العجز الناتجة عن اعادة
الفحص وذلك كما ٌلى :
أ -إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص أقل من . % 35
ٌوجد احتماالن :
(  ) 1نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص مساوٌة أو أقل من النسبة السابقة .
وهنا الٌتم تعدٌل لقٌمة تعوٌض الدفعة الواحدة السابق صرفه .
(  ) 2نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أكبر من النسبة السابق تحدٌدها واقل من
. % 35
ٌتم فى هذه الحالة :
( أ ) إعادة حساب تعوٌض الدفعة الواحدة على أساس :
ـ نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص .
ـ أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز فى المرة األولى .
ـ قواعد تسوٌة المستحقات عن إصابة العمل المعمول بها فى تارٌخ ثبوت
العجز فى المرة األولى ( كالحد األدنى لمعاش العجز الكامل أو الوفاة
… ..إلخ ) .
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(ب) ٌستحق الفرق بٌن قٌمة التعوٌض المحدد على أساس نسبة العجز الناتجة عن
إعادة الفحص وقٌمة التعوٌض السابق تحدٌده على أساس نسبة العجز
السابقة .
مثال رقم ( ) 9
 %20وكانت جهة العبلج قد حددت إلعادة
قدرت نسبة العجز الناتجة عن اصابة مإمن علٌه
فحصه سنة من تارٌخ ثبوت العجز  ،وقد حددت النسبة الناتجة عن إعادة الفحص بذات النسبة
السابق تقدٌرها وهى . % 20
فى هذه الحالة الٌتم أى اجراء وتظل قٌمة التعوٌض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت العجز
ألول مرة كما هى .
مثال رقم ( ) 10
 ) 9السابق قد خفضت إلى
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص فى المثال ( رقم
. %15
وفى هذه الحالة أٌضا ً الٌتم أى اجراء وتظل قٌمة التعوٌض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت
العجز ألول مرة كما هى .
مثال رقم ( ) 11
 ) 9قد عدلت إلى ، %25
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص فى المثال ( رقم
وكانت متوسط األجر الذى حددت على أساسه قٌمة التعوٌض كما ٌلى :
جنٌه
= 1000
 -1عن األجر األساسى
= 2000
 -2عن األجر المتؽٌر
أى أن قٌمة التعوٌض السابق صرفه على أساس نسبة العجز األول (  ) % 20كان كما ٌلى :
= 7680.00
= 15360.00
= 23040.00
======

 -1عن األجر األساسى = 48 × %20 × %80 × 1000
 -2عن األجر المتؽٌر = 48 × % 20 × %80 × 2000
إجمالى التعوٌض المحدد على أساس نسبة العجز األولى
وتكون قٌمة التعوٌض المستحق على أساس نسبة العجز المحدد نتٌجة إعادة
الفحص كما ٌلى :
 -1عن األجر األساسى = 48 × %25 × %80 × 1000
 -2عن األجر المتؽٌر = 48 × % 25 × %80 × 2000
إجمالى التعوٌض المحدد على أساس نسبة إعادة الفحص الطبى
وعلى ذلك ٌحدد فرق التعوٌض المستحق كما ٌلى :
23040.00 -28800.00
 % 35فأكثر .

ب -إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص
فى هذه الحالة :
( ٌ ) 1تم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق على أساس :
( أ ) نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص .
(ب) أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز فى المرة األولى .
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(جـ) قواعد تسوٌة المستحقات عن إصابة العمل المعمول بها فى تارٌخ ثبوت
العجز فى المرة األولى ( كالحد األدنى لمعاش المعجز الكامل أو الوفاة
…… إلخ ) .
( ٌ ) 2ستحق المعاش المحدد على أساس نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص من
أول الشهر التالى لتارٌخ ثبوت درجة العجز األخٌرة .
(  ) 3تحدد قٌمة معاش افتراضى عن نسبة العجز األولى على أساس أجر التسوٌة فى
تارٌخ ثبوت هذا العجز .
(  ) 4تحدد جملة المعاش االفتراضى عن الفترة من تارٌخ استحقاقه حتى نهاٌة الشهر
الذى أعٌد فٌه تقدٌر درجة العجز .
(  ) 5تحدد قٌمة صافى التعوٌض السابق صرفه  ،وذلك بخصم جملة المعاش
االفتراضى من قٌمة التعوٌض السابق صرفه عن نسبة العجز األولى .
( ٌ ) 6تـم خصـم قٌمـة صافى التعوٌض من المعاش المحدد على أسـاس نسبـة العجـز
الناتجة عن إعادة الفحص  ،وذلك فى حدود  4/1هذا المعاش .
مثال رقم ( ) 12
 %20بتارٌخ  2015/2/12عن متوسط أجر
حددت درجة العجز نتٌجـة إصابة عمل بنسبة
أساسى  1000جنٌه  ،متوسط أجر متؽٌر  1500جنٌه .
وبتارٌخ  2018/8/5أعٌد تقدٌر درجة العجز حٌث حددت درجة العجز بنسبة . %40
وعلى ذلك فإنه :
(ٌ )1تم تحدٌد قٌمة المعاش على أساس نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى :
جنٌه
( أ ) معاش األجر األساسى = 320.00 = % 40 × % 80 × 1000
( ب ) معاش األجر المتؽٌر = 480.00 = % 40 × % 80 × 1500
= 800.00
جمله المعاش المستحق
(ٌ )2ستحق المعاش على اساس نسبه العجز االخٌرة اعتبارا من . 2018/9/1
( )3تحدد قٌمة المعاش االفتراضى عن نسبه العجز األولى كما ٌلى :
جنٌه
( أ ) معاش األجر األساسى = 160.00 = % 20 × % 80 × 1000
( ب ) معاش األجر المتؽٌر = 240.00 = % 20 × % 80 × 1500
= 400.00
جملة المعاش االفتراضً
(  ) 4جملة المعاش اإلقتراضى عن المدة من تارٌخ ثبوت نسبة العجز األولى حتى نهاٌة الشهر
الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة .
المدة من 2018/8/31 - 2015/2/13
جنٌه
16
( أ ) جـزء شهر فبراٌـر × 400 = 2015
= 228.57
28
( ب ) المدة من 2018/8/31 – 2015/3/1
سنة
شهر
ً
= 16800.00
 42 × 400 = 3شهرا
6
= 17028.57
االجمالى
(  ) 5تعوٌض الدفعة الواحدة السابق صرفه عن النسبة األولى :
(أ) عن األجر األساسى = = 48 × % 20 × % 80 × 1000
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(ب) عن األجرالمتؽٌر = = 48 × %20 × % 80 × 1500
جملة تعوٌض الدفعة الواحدة
(  ) 6صافى التعوٌض الواجب خصمه من المعاش
2171.43
= 17028.57 – 19200.00
 4/1المعاش المستحق
( ٌ ) 7تم خصم قٌمة صافى التعوٌض السابق تحدٌده بالبند السابق بواقع
شهرٌا ً اعتباراً من  2018/9/1ومقداره  800جنٌه  ،حٌث ٌخصم منه شهرٌا  200جنٌه
لحساب هذا الدٌن .
11520.00
19200.00

ثالثا  :األثار المترتبة على تعدٌل نسبة العجز للمؤمن علٌه الذٌن الٌتقاضون أجراً :
ٌراعى فى حالة تعدٌل نسبة العجز عند اعادة الفحص الطبى لهذه الفئة ماٌلى :
 -1إذا كـان المؤمـن علٌه لم ٌستحق معاشا عن نسبة العجز السابق تقدٌرها ( أى أن نسبة
العجز األولى كانت أقل من ) % 100
فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد مستحقات المإمن علٌه تبعا ً لنسبة العجز الناتجة عن إعادة
الفحص  ،وذلك كما ٌلى :
أ – إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من . % 100
الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً .
ب -إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص . % 100
ٌستحق معاش عجز كامل متدرج بدون أجر مقداره  10جنٌهات من أول الشهر التالى
إلعادة الفحص .
 -2إذا كان المؤمـن علٌه قد استحـق معاشا ً عن نسبة العجز السابق تقدٌرها ( أى أن نسبة
العجز األول كانت . ) % 100
فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد مستحقات المإمن علٌه تبعا ً لنسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص
 ،وذلك كما ٌلى :
أ -إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من . % 100
ٌوقؾ صرؾ المعاش من أول الشهر التالى إلعادة الفحص .
ب -إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن اعادة الفحص . % 100
ٌستمر استحقاقـه لمعـاش عجـز كامل متدرج بدون أجر مقداره  10جنٌهات .
مالحظة :
ٌراعى فى تحدٌد قٌمة المعاش المستحق نتٌجة إعادة الفحص قواعد التسوٌة المعمول بها فى تارٌخ
ثبوت العجز فى المرة األولى ( قٌمة معاش العجز الكامل أو الوفاة لفئة المإمن علٌهم بدون أجر ) .
وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا الجزء أن نلخص فٌما ٌلى حاالت إعادة الفحص فى تأمٌن
اصابات العمل عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر :
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 -1خرٌطة اإلحتماالت المختلفة إلعادة الفحص :
مؤمن علٌه
بأجر
نسبة العجز األول
 % 35فأكثر
نسبة العجزالناتجة عن اعادة الفحص
 %35فأكثر

أقل من
%35

تقارن النسبة الناتجة عن
اعادة الفحص مع النسبة
السابقة

ٌ- 1وقؾ
المعاش
من أول
الشهر
التالً
لتارٌخ
اعادة
الفحص
-2
ٌصرؾ
تعوٌض
دفعة
واحدة
علً
أساس
نسبة
اعادة
الفحص.
-3
ٌستخدم

أقل من % 35
نسبة العجزالناتجة عن اعادة الفحص
أقل من %35
تقارن النسبة الناتجة
عن اعادة الفحص مع النسبة
السابقة
النسبة
النسبة
الجدٌدة أكبر
الجدٌدة أقل
- 1تعدل
أومساوٌة
قٌمة
للسابقة
التعوٌض
الٌتم أي
علً أساس
تعدٌل وتظل
النسبة
قٌمة
الجدٌدة
التعوٌض
ٌ- 2ستخدم
المنصرفة
ذات أجر
كما هً
مثال  17و التسوٌة
ألول
18
ٌ- 3ستحق
الفرق بٌن
قٌمة
التعوٌض
الجدٌد وما
سبق صرفه
من تعوٌض
مثال 19

بدون أجر
نسبة العجز األول
%100
أقل من% 100
نسبة العجزالناتجة عن
نسبة العجزالناتجة عن
اعادة الفحص
اعادة الفحص

 %35فأكثر

أقل من
%100

%100

أقل من
%100

%100

- 1تحدد قٌمة
المعاش علً أساس
النسبة الجدٌدة
ٌ - 2ستخدم ذات أجر
التسوٌة األول
ٌ - 3ستحق المعاش
من أول الشهر
التالً العادة
الفحص
 - 4تحدد قٌمة معاش
افتراضً علً
أساس :أ-نسبة
العجز األول ب-أجر
التسوٌة فً
تارٌخ ثبوتها
- 5تحدد جملة
المعاش االفتراضً
من تارٌخ تحدٌد
نسبة العجز األول
حتً نهاٌة

ال ٌستحق
معاشا
أوتعوي
ضا
مثال 21

ٌستحق
معاش
10
جنٌهات
من أول
الشهر
التالً
العادة
الفحص
مثال 22

ٌوقؾ
صرؾ
المعاش
من أول
الشهرالتا
لً العادة
الفحص
مثال 23

ٌستمر
استحقاق
المعاش
مثال 24
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ذات أجر
التسوٌة
األولً .
-4
ٌعتبرماتم
صرفه
من
معاش
صحٌحا .
مثال 16

متساوٌتان
تستمر قٌمة
المعاش كما
هً
مثال 13

شهراعادة الفحص
- 6تحدد قٌمة صافً
تعوٌض الدفعة
الواحدة بطرح جملة
المعاش االفتراضً
من قٌمة التعوٌض
السابق صرفه
- 7تخصم قٌمة
صافً التعوٌض من
المعاش المحدد علً
أساس النسبة
الجدٌدة فً حدود
الربع
مثال 20

ؼٌرمتساوٌتان
ٌ- 1عدل المعاش
علً أساس
النسبة الجدٌدة
ٌ- 2ستخدم ذات
أجر التسوٌة
لدرجة العجزاألولً
ٌ – 3ستحق المعاش
المعدل من أول الشهر
التالً لتارٌخ ثبوت
درجة العجز األخٌرة
- 4الٌترتب علً تعدٌل
النسبة بالزٌادة صرؾ
فروق عن الفترة
السابقة
 –5ال ٌترتب علً
تعدٌل النسبة بالنقص
خصم فروق عن الفترة
السابقة
مثال  14و 15

 - 2نوضح فى األمثلة اآلتٌة االحتماالت المختلفة إلعادة الفحص :
مثال
رقم

المؤمن
علٌه

أجر
تسوٌة

بٌانات العجز األول
تارٌخ
نسبة

استحقاق

تحدٌد

نسبة

13

ٌعمل بؤجر

جنٌه
1000

%50

17/8/4

معاش

بٌانات إعادة الفحص
استحقاق
تارٌخ

تحدٌد
المستحق

تارٌخ

المستحق
جنٌه
400

%50

18/8/4

14

ٌعمل بؤجر

1000

%50

17/8/4

معاش

400

%40

18/8/4

ٌستمر
المعاش
معاش

320

15

ٌعمل بؤجر

1000

%50

17/8/4

معاش

400

%60

18/8/4

معاش

480

18/9/1

16

ٌعمل بؤجر

1000

%50

17/8/4

معاش

400

%20

18/8/4

تعوٌض

7680

ــ

17

ٌعمل بؤجر

1000

%20

17/8/4

تعوٌض

7680

%20

18/8/4

كالسابق

ــ

ــ

18

ٌعمل بؤجر

1000

%20

17/8/4

تعوٌض

7680

%15

18/8/4

كالسابق

ــ

ــ

19

ٌعمل بؤجر

1000

%20

17/8/4

تعوٌض

7680

%30

18/8/4

20

ٌعمل بؤجر

1000

%20

17/8/4

تعوٌض

7680

%35

18/8/4

فرق
تعوٌض
معاش

3840

ــ

280

18/9/1

400

ــ
18/9/1

ٌخصم منه فى حدود الربع الفرق بٌن
التعوٌض السابق صرفه وجملة المعاش
اإلفتراضى .
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21
22
23
24

بدون
أجر
بدون
أجر
بدون
أجر
بدون
أجر

ــ

%80

17/8/4

ــ

ــ

%90

18/8/4

ــ

ــ

ــ

ــ

%80

17/8/4

ــ

ــ

%100

18/8/4

معاش

10

18/9/1

ــ

%100

17/8/4

معاش

10

%80

18/8/4

ــ

%100

17/8/4

معاش

10

%100

18/8/4

ٌوقؾ
المعاش
ٌستمر
المعاش

__

18/9/1

10

ــ

رابعا ً  :التخلؾ عن الموعد المحدد إلعادة الفحص .
إذا ماكان طلب إعادة الفحص صادراً من إحدى الجهتٌن اآلتٌتٌن :
 - 1جهة العبلج ( الهٌئة العامة التؤمٌن الصحى ) .
 -2الصندوق المختص ( صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكومى وصندوق
التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص بحسب األحوال ) .
فإنه ٌتم اخطار صاحب المعاش بموعد الفحص .
فإذا ماتخلؾ صاحب المعاش عن اعادة الفحص فى الموعد المحدد  ،فإنه ٌترتب على ذلك :
أ -اٌقاؾ صرؾ معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالى المحدد إلعادة الفحص .
بٌ -ستمر وقؾ صرؾ المعاش إلى أن ٌتقدم صاحبه إلعادة الفحص .
جٌ -تبع فى صرؾ المستحق عن مدة الوقؾ ماتسفر عنه نتٌجة الفحص الطبى .
د -إذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقدٌرها  ،اتخذت
النسبة الجدٌدة أساسا ً للتسوٌة اعتباراً من التارٌخ الذى كان محدداً إلعادة الفحص الطبى.
هـ -اذا أسفرت اعادة الفحص عن زٌادة درجة العجز عن النسبة السابق تقدٌرها  ،اتخذت
النسبة الجدٌدة أساسا ً للتسوٌة اعتباراً من التارٌخ الفعلى إلعادة الفحص .
وٌ -جوز للصندوق المختص ( صندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بالقطاع الحكومى
وصندوق التؤمٌن اإلجتماعى للعاملٌن بقطاع األعمال العام والخاص بحسب األحوال )
أن ٌتجاوز عن تخلؾ المصاب عن اعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا ً مقبولة .
وٌقصد بذلك عدم اٌقاؾ صرؾ معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالى للتارٌخ
المحدد إلعادة الفحص  ،والٌخل هذا التجاوز عن اتخاذ نسبة العجز الناتجة عن اعادة
الفحص اساسا ً إلعادة التسوٌة عن مدة الوقؾ .
مثال رقم ( ) 25
بتارٌخ  16/7/15ثبت عجز مإمن علٌه نتٌجة اصابة عمل  ،حٌث قدرت نسبة العجز بـ
 %40وقد طلبت الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى اعادة مناظرته بعد سنـة من هذا التارٌخ أى فى
 ، 17/7/15وقد تم اخطاره بهذا الموعد  ،ولكنه لم ٌتقدم إلعادة الفحص اال فى  ،17/10/4حٌث
قدرت درجة العجز بذات النسبة السابقة ( . ) %40
فى هذه الحالة :
ٌ -1وقؾ صرؾ المعاش من  ( 17/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) .
 -2نظـراً ألن نسبة العجز لم تتؽٌر فإنه ٌظل مستحقا ً للمعاش السابق تحدٌـده وٌعاد صرفه من
 ( 17/8/1تارٌخ اٌقاؾ صرؾ المعاش )  ،حٌث لم تتؽٌر نسبة العجز الناتجة عن اعادة
الفحص عن النسبة المحددة ألول مرة .
مثال رقم ( ) 26
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم (  ) 25كانت  %30فقط  ،ثم كانت نتٌجة اعادة الفحص
أٌضا ً %30
فى هذه الحالة :
التعدل قٌمة التعوٌض السابق صرفه وتظل قٌمته كما هى حٌث لم تتؽٌر نسبة العجز .
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مثال رقم ( ) 27
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم (  ) 25كانت . % 35
فى هذه الحالة :
ٌ -1وقؾ صرؾ المعاش من  ( 17/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) .
 -2تعدل قٌمة المعاش على أساس النسبة الجدٌدة .
 ( 17/8/1تارٌخ اٌقاؾ المعاش )  ،وذلك
ٌ -3عاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة اعتباراً من
لنقصان نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز األولى .
مثال رقم ( ) 28
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم (  ) 25كانت . % 30
فى هذه الحالة :
ٌ -1وقؾ صرؾ المعاش من  ( 17/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) .
ٌ -2تم تحدٌد قٌمة التعوٌض المستحق على اساس النسبة الناتجة عن اعادة الفحص .
ٌ -3تم صرؾ قٌمة التعوٌض وٌستمر اٌقاؾ صرؾ المعاش .
 -4الٌتم تحصٌل ما تم صرفه من معاش حتى نهاٌة الشهر الذى كان مقرراً إلعادة الفحص السابق
تحدٌده على أساس نسبة العجز األول .
مثال رقم ( ) 29
بفرض أن نسبـة العجز الناتجـة فى المثال ( رقم  ) 25كانت  % 30فقط  ،ثم عدلت نتٌجة إعادة
الفحص إلى . %20
فى هذه الحالة :
التعدل قٌمة التعوٌض السابق صرفه وتظل قٌمته كما هى :
مثال رقم ( ) 30
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم (  ) 25كانت . % 50
فى هذه الحالة :
ٌ -1وقؾ صرؾ المعاش من  ( 17/8/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) .
 -2تعدل قٌمة المعاش على أساس النسبة الجدٌدة .
ٌ -3عاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة اعتباراً من  ( 17/11/1أول الشهر التالى إلعادة الفحص )
 ،وذلك لزٌادة نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز األولى .
ٌ -4تم صرؾ المعاش عن فترة التوقؾ من  17/8/1حتى  17/10/31نهاٌة الشهر الذى تم فٌه
إعادة الفحص على أساس قٌمته قبل تعدٌل نسبة العجز .
مثال رقم ( ) 31
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم (  ) 25كانت  % 20فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى
. % 30
فى هذه الحالة :
ٌ -1عاد حساب التعوٌض على أساس النسبة المعدلة .
ٌ -2صرؾ له الفرق بٌن التعوٌض المعاد حسابه والتعوٌض السابق صرفه .
مثال رقم ( ) 32
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم (  ) 25كانت  % 20فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى
. % 40
 -1تحدد جملة معاش افتراضى عن النسبة األولى من تارٌخ ثبوتها حتى نهاٌة الشهر الذى تم فٌه
إعادة الفحص .
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ٌ -2حدد صافى التعوٌض المنصرؾ بخصم جملة المعاش االفتراضى من قٌمة التعوٌض السابق
صرفه .
 -3تحدد قٌمة المعاش المستحق على أساس النسبة المعدلة .
ٌ -4ستحق المعاش على أساس النسبة المعدلة من أول الشهر التالى إلعادة الفحص .
ٌ -5خصم صافى التعوٌض من المعاش المستحق فى حدود الربع .
مثال رقم ( ) 33
ً
 17/5/20بنسبة
قدرت درجة العجز اإلصابى لمإمن علٌه من الفئات التى التتقاضى أجرا فى
 18/9/12حٌث
 %70وتقرر إعادة مناظرته بعد سنة  ،ولكنه لم ٌتقدم إلعادة الفحص إال فى
حددت درجة العجز بنسبة . % 100
 10جنٌهات اعتباراً من
فى هذه الحالـة ٌستحق معاش عجز كامل متدرجا ً بدون أجر مقداره
 ( 18/10/1أول الشهر التالى لتارٌخ اعادة الفحص  ،وذلك لزٌادة نسبة العجز المحددة نتٌجة إعادة
الفحص عن النسبة األولى ) .
مثال رقم ( ) 34
 ) 33فى المرة األولى كانت
بفرض أن نسبة العجز التى قررت للمإمن علٌه بالمثال رقم (
 ، %100وبالتالى فقد استحق معاش عجز كامل متدرجا ً بدون أجر مقدراه  10جنٌهات .
ثم قدرت درجة العجز عند اعادة الفحص بنسبة . % 70
فى هذه الحالة .
ٌ -1تم اٌقاؾ معاش العجز الكامل من  ( 18/6/1أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص
).
ٌ -2وقؾ صرؾ المعاش نهائٌا ً نتٌجة لتحدٌد درجة العجز عند إعادة الفحص فى  18/9/12بنسبة
تقل عن . % 100
وقد ٌكون من المفٌد فى نهاٌة هذا الجزء أن نلخص فٌما ٌلى صور تسوٌة المستحقات فى حاالت
التخلؾ عن الموعد المحدد إلعادة الفحص .
 -1خرٌطة اإلحتماالت المختلفة لتسوٌة المستحقات فى حاالت التخلؾ عن إعادة الفحص .
مساوٌة للنسبة السابقة
ـ تظل المستحقات وفقا ً لما سبق نحدٌده
ـ ٌراعى بشأنه
ـ اذا كان مستحقا ً
ـ إذا كان مستحقا
لتعوٌض عن
لمعاش عن
النسبة السابقة
النسبة
تظل قٌمة
السابقة .
التعوٌض كما
ٌعاد صرفه بذات
هى دون تؽٌٌر
قٌمته من أول
مثال 36
الشهر الذى كان
قد تم اٌقافه فٌه
بسبب تخلفه عن
إعادة الفحص
مثال 35

درجة العجز الناتجة عن إعادة الفحص
أقل من النسبة السابقة
ـ تعدل قٌمة المستحقات على أساس النسبة الجدٌدة.
ـ ٌراعى بشأنه
ـ اذا كان مستحقا ً
ـ اذا كان مستحقا ً لمعاش عن
لتعوٌض عن
النسبةالسابقة .
النسبة السابقة
ـ ٌراعى بشأنه
التعدل قٌمة
التعوٌض
السابق صرفه.
مثال 39
إذا كانت نسبته
أذا كانت النسبة
الجدبدة التعطى
الجدٌدة تعطى
الحق فى معاش  .الحق فى معاش .
ـ ٌصرؾ له
ٌعاد صرؾ
تعوٌض الدفعة
المعاش على
الواحدة .
أساس القٌمة
ـ ٌستمر اٌقاؾ
المعدلة من أول
المعاش .
الشهر الذى كان
ـ ٌعتبر ماتم
قد تم اٌقافه فٌه
صرفه من
بسبب تخلفه عن
معــاش
إعادة الفحص .
حتى نهاٌة
مثال 37
الشهر الذى
كان محدداً
إلعادة الفحص
صحٌحا ً

139 56

أكبر من النسبة السابقة
ـ تعدل قٌمة المستحقات على أساس النسبة الجدٌدة.
ـ ٌراعى بشأنه
إذا كان مستحقا ً
إذا كان مستحقا ً لتعوٌض عن النسبة
السابقة
لمعاش عن
ٌتم اآلتى
النسبة السابقة .
ـ ٌعاد صرؾ
المعاش على
أساس القٌمة
المعدلة من
أول الشهر
إذا كانت النسبة إذا كانت النسبة
التالى لتارٌخ
الجدٌدة تعطى
الجدٌدة التعطى
اعادة
الحق فى معاش .
الحق فى
الفحص.
ـ ٌصرؾ له
معاش
ـ ٌصرؾ
المعاش من أول
ٌصرؾ له
المعاش عن
الشهر التالى
الفرق بٌن
مدة الوقؾ
مخصوما ً منه
التعوٌض
على أساس
الفرق بٌن
المحدد على
قٌمته قبل
التعوٌض السابق
أساس النسبة
التعدٌل .
صرفه وجملة
الجدٌدة
مثال 40
المعاش
والتعوٌض
اإلفتراضى عن
السابق صرفه
الفترة من تارٌخ
مثال 41
ثبوت النسبة
األولى حتى نهاٌة
شهر إعادة

2019
الفحص .
مثال 42

مثال 38

 -2نوضح فى األمثلـة اآلتٌة االحتماالت المختلفة لتسوٌة المستحقات فى حاالت التخلؾ عن
إعادة الفحص :
مثال
رقم

مؤمن
علٌه

التارٌخ

35

ٌعمل
بؤجر
ٌعمل
بؤجر
ٌعمل
بؤجر
ٌعمل
بؤجر
ٌعمل
بؤجر

36
37
38
39

بٌانات العجز األول
اإلستحقاق
النسبة

التارٌخ
المحدد
إلعادة
الفحص
18/5/1

النسبة

بٌانات إعادة الفحص
اإلجــــــــراء

التارٌخ
الفعلى
إلعادة
الفحص
18/12/5

%50

18/12/5

%30

ـ ٌعاد صرؾ المعاش بذات قٌمته من تارٌخ
اإلٌقاؾ .
ـ تستمر قٌمة التعوٌض دون تؽٌٌر .

%40

ـ ٌعاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة من
تارٌخ اإلٌقاؾ .
ـ ٌستمر اٌقاؾ المعاش .
ـ ٌصرؾ له تعوٌض عن النسبة الجدٌدة .
ـ التعدل قٌمة التعوٌض السابق صرفه .

17/5/1

%50

معاش

17/5/1

%30

تعوٌض

18/5/1

17/5/1

%50

معاش

18/5/1

18/12/5

17/5/1

%50

معاش

18/5/1

18/12/5

%30

17/5/1

%20

تعوٌض

18/5/1

18/12/5

%20
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40

ٌعمل
بؤجر

17/5/1

%50

معاش

18/5/1

18/12/5

%70

41

ٌعمل
بؤجر

17/5/1

%20

تعوٌض

18/5/1

18/12/5

%30

42

ٌعمل
بؤجر

17/5/1

%20

تعوٌض

18/5/1

18/12/5

%40

ـ ٌعاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة من أول
الشهر التالى إلعادة الفحص .
ـ ٌصرؾ المعاش عن مدة الوقؾ بالقٌمة قبل
التعدٌل .
ـ ٌعاد حساب التعوٌض على أساس النسبة
المعدلة .
ـ ٌصرؾ له الفرق بٌنه وبٌن التعوٌض السابق
صرفه .
ـ تحدد قٌمة المعاش على أساس النسبة
الجدٌدة.
ـ تحدد جملة معاش افتراضى عن المدة من
تارٌخ النسبة األولى حتى نهاٌة شهر اعادة
الفحص .
ـ تخصم جملة المعاش اإلفتراضى من قٌمة
التعوٌض السابق صرفه .
ـ ٌخصم صافى التعوٌض من المعاش بالقٌمة
المعدلة فى حدود ربعه .
ـ ٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة من أول
الشهر التالى لتارٌخ اعادة الفحص .

43

بدون
أجر

17/5/1

%70

الشئ

18/5/1

18/12/5

%100

44

بدون
أجر

17/5/1

100
%

معاش عجز
كامل
متدرج
بدون أجر
 10جنٌهات

18/5/1

18/12/5

%70

ـ معاش عجز كامل متدرج بدون أجر
جنٌهات .
ـ ٌستحق المعاش من أول الشهر التالى إلعادة
الفحص .
ـ الشئ .
ـ ٌستمر اٌقاؾ المعاش .

10

الفصل السادس
التحكٌم الطبى
أوال  :الحق فً طلب التحكٌم الطبً :
ٌكون للمإمن علٌه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العبلج فى المواعٌد
اآلتٌة:
 - 1خالل أسبوع من أي من التوارٌخ اآلتٌة :
أ  -تارٌخ إخطاره بإنتهاء العبلج.
ب  -تارٌخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
ج  -تارٌخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
 - 2خالل شهر من أي من التوارٌخ اآلتٌة :
أ  -تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
139 58

2019

ب  -تارٌخ إخطاره بتقدٌر نسبة العجز.
ثانٌا  :تشكٌل لجنة التحكٌم ومكان انعقادها :
تشكل لجنة التحكٌم الطبى على الوجه التالى :
 - 1طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها مكان العمل (
مقرراً).
 - 2طبٌب من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى.
ً
 - 3طبٌب إخصائى ٌختاره مدٌر مدٌرٌة الشئون الصحٌة بالمحافظة تبعا لحالة صاحب
الشؤن طالب التحكٌم وذلك بناء على طلب المقرر.
وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة المختصة.
ثالثا  :اجراءات التحكٌم :
ٌ - 1حرر طلب التحكٌم الذى ٌقدمه صاحب الشؤن على النموذج الذى ٌعد لهذا الؽرض
وٌسلم هذا الطلب مرفقا ً به الشهادات الطبٌة المإٌده له بإٌصال إلى الصندوق المختص
التابع له .
وٌجوز أن ٌرسل طلب التحكٌم بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول.
وٌإدى صاحب الشؤن رسم تحكٌم مقداره خمسة جنٌهات إلى خزٌنة الصندوق
المختص.
وفى حالة إرسال طلب التحكٌم بالبرٌد ٌإدى هذا الرسم بحوالة برٌدٌه لحساب الجهة
المذكورة.
 - 2على الصندوق المختص أن ٌرسل جمٌع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة
التحكٌم المختصة خبلل عشرة أٌام على األكثر من تارٌخ تقدٌم طلب التحكٌم.
وعلى مقرر لجنة التحكٌم الطبى أن ٌحدد موعد إنعقاد اللجنة خبلل أسبوعٌن على
األكثر من تارٌخ ورود األوراق إلٌه  ،وأن ٌخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب
الشؤن بذلك الموعد بكتاب موصى علٌه قبل موعد إنعقاد اللجنة بؤسبوع وٌتم هذا
اإلخطار برقٌا ً عند الضرورة.
وإذا كان مكان وجود العامل واقعا ً فى دائرة إختصاص لجنة تحكٌم أخرى فعلى مقرر
اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إلٌها.
و ٌجوز لطرفى النزاع تقدٌم أٌة بٌانات أومستندات أوشهادات طبٌة إلى لجنة التحكٌم
الطبى حتى الٌوم السابق على موعد إنعقادها.
 - 3على لجنة التحكٌم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشؤن وقت صدور قرار الجهة الطبٌة
المطعون فٌه  ،وٌجب أن ٌكون قرار اللجنة مسببا ً ومتضمنا ً اآلراء التى أبدٌت فى شؤن
النزاع.
 - 4على مقرر لجنة التحكٌم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة
خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من تارٌخ صدوره.
وعلى الصندوق إخطار صاحب الشؤن بقرار اللجنة بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول
خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من تارٌخ وصول اإلخطار إلٌها وعلٌها تنفٌذ ما ٌترتب
علٌه من إلتزامات.
رابعا  :سقوط الحق فً طلب التحكٌم :
ٌسقط حق صاحب الشؤن فى التحكٌم فى الحالتٌن اآلتٌتٌن :
 - 1إذا لم ٌتقدم بطلب التحكٌم فى المواعٌد المحددة وفقا لما سبق بٌانه.
 - 2إذا لم ٌقم بؤداء رسم التحكٌم.
وٌمتنع على لجنة التحكٌم أن تنظر فى طلب التحكٌم فى هاتٌن الحالتٌن.
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خامسا  :اآلثار المترتبة على قرار لجنة التحكٌم :
ٌترتب على قرار لجنة التحكٌـم الطبى بثبوت العجز أو إعادة تقدٌر نسبته إعادة تسوٌة
مستحقات المإمن علٌه عن اصابة العمل فى ضوء ماإنتهى الٌه القرار  ،وذلك كاآلتى :
 -1تحدد المستحقات فى صورة معاش أو تعوٌض دفعة واحدة فى ضوء قرار اللجنة .
 -2تحدد المستحقات على أساس متوسط األجر فى تارٌخ قرار جهة العبلج المطعون
فٌه .
ٌ -3حدد تارٌخ استحقاق المعاش بمراعاة تارٌخ قرار جهة العبلج المطعون فٌه .
مثال رقم ( ) 1
بتارٌخ  18 / 1 / 1التحق مإمن علٌه بالعمل  ،وخبلل شهرأكتوبر  2018وقعت له إصابة عمل ،
وبتارٌخ  18/12/15صدر قرار جهة العبلج بعدم ثبوت عجزه.
وقد تقدم المإمن علٌه بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العبلج خبلل شهر من تارٌخ إخطاره
بالقرار .
وبتارٌخ  19/3/12صدر قرار لجنة التحكٌم بتحدٌد نسبة عجز عن اإلصابة المشار الٌها مقدارها
. %10
وبفرض أن المإمن علٌه المذكور كان أجر اشتراكه كما ٌلى :
أجر أساسى أجر متؽٌر
جنٌه
جنٌه
1200
0800
من 18/1/1
1500
1200
من 19/1/1
تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 -1متوسط أجر اشتراكه األساسى خبلل السنة السابقة على قرار جهة العبلج المطعون فٌه
( 800 )18/12/15جنٌه .
 -2متوسط أجر اشتراكه المتؽٌر خبلل مدة اشتراكه فى التؤمٌن السابقة على قرار جهة العبلج
المطعون فٌه ( 1200 )18/12/15جنٌه .
 - 3تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى على اساس النسبة التى حددتها لجنة التحكٌم الطبى .
جنٌه
 عن األجر األساسى =  48 × %10× %80 × 0800شهراً = 3072 عن األجر المتؽٌر =  48 × %10× %80 × 1200شهراً = 4608= 7680
جملة التعوٌض
مالحظة :
لم ٌحدد تعوٌض الدفعة الواحدة عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر على أساس متوسط األجر
فى تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم  ،ولكن حدد على أساس متوسط األجر فى تارٌخ صدور قرار
جهة العبلج المطعون فٌه .
مثال رقم ( ) 2
، %25
بفرض أن قرار جهة العبلج المطعون فٌه فى المثال السابق كان قد حدد نسبة العجز بـ
وكان التكٌٌؾ القانونى للحالة بؤنها كانت نتٌجة لتعمد المإمن علٌه إصابة نفسه  ،وبالتالى فإنه لم
ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن اإلصابة .
وبفرض أن قرار لجنة التحكٌم الطبى قد حدد نسبة العجز عن هذه االصابة بنسبة . %30
فى هذه الحالة ٌستحق المإمن علٌه تعوٌض الدفعة الواحدة لتجاوز نسبة العجز . %25
وٌحدد التعوٌض المستحق عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر كما ٌلى :
جنٌه
عن األجر األساسى =  48 × %30× %80 × 0800شهراً = 9216
عن األجر المتؽٌر =  48 × %30× %80 × 1200شهراً = 13824
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= 23040

جملة التعوٌض
مالحظة :
حدد تعوٌض الدفعة الواحدة عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر على أساس متوسط األجر فى
تارٌخ صدور قرار جهة العبلج المطعون فٌه ولٌس فى تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم .
مثال رقم ( ) 3
بفرض أن قرار لجنة التحكٌم فى المثال رقم (  ) 2كان تحدٌد نسبة عجز مقدارها . %35
وبفرض أن هذا العجز لم ٌكن منهٌا ً للخدمة تحدد مستحقاته كما ٌلى :
جنٌه
= 224
معاش األجر األساسى = %35× %80 × 0800
= 336
معاش األجر المتؽٌر = %35× %80 × 1200
= 560
جملة المعاش
وٌستحق هذا المعاش من الٌوم التالى لثبوت العجز المحدد وفقا ً للقرار المطعون فٌه ( )18/12/15
– أى ٌستحق المعاش من  18/12/16ولٌس من تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم
(. )19/3/12
هذا مع مراعاة أن المإمن علٌه لم ٌكن قد استحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن النسبة المحددة بقرار
جهة العبلج المطعون فٌه (  ) %10بإعتبار أن هذه النسبة التجاوز  ، %25وأن التكٌٌؾ القانونى
لئلصابة أنها كانت متعمدة .
مثال رقم ( ) 4
بفرض أن حالة االصابة المشار الٌها بالمثال رقم (  ) 2لم تكن متعمدة وبالتالى فقد استحق للمإمن
علٌه تعوٌضا ً من دفعة واحدة عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر حدد كما ٌلى :
جنٌه
عن األجر األساسى =  48 × %25× %80 × 0800شهراً = 7680
عن األجر المتؽٌر =  48 × %25× %80 × 1200شهراً = 11520
= 19200
جملة التعوٌض
وبفرض أنه قد صدر قرار لجنة التحكٌم بتعدٌل نسبة العجز الـ ي  ، % 35وبالتالـى فقـد استحـق له
 ) 3مقداره  560جنٌه ا اعتباراً من
معاش عجز جزئى وفقا ً لما سبـق بٌانـه بالمثال ( رقم
.18/12/16
فى هذه الحالة ٌتطلب األمر استرداد قٌمة التعوٌض السابق صرفه بالكامل ومقداره  19200جنٌه.
مالحظة هامة :
ً
ٌراعى فى الحاالت التى تقل فٌها نسبة العجز عن  %35وٌستحق المإمن علٌه تعوٌضا من دفعة
واحدة عن اصابة العمل  ،أن ٌإخذ علٌه إقرار بعدم اعتراضه على النسبة التى حددتها جهة العبلج
وذلك قبل صرؾ قٌمة التعوٌض حتى الٌتعذر استرداد قٌمة هذا التعوٌض  ،اذا ما أدى الطعن فى
هذا القرار الى صدور قرار لجنة التحكٌم بتحدٌد نسبة عجز تإدى الى استحقاق معاش وفقا ً لما تم
بٌانه فى المثال السابق .
وإ ذا ماكان للمإمن علٌه اعتراضا على النسبة التى حددتها جهة العبلج فانه ٌجب االنتظار فى هذا
الحالة لحٌن صدور قرار لجنة التحكٌم الطبى والذى على أساسه ٌتم صرؾ مستحقاته عن اإلصابة.
مثال رقم ( ) 5
بفرض أن نسبة العجز التى حددتها جهة العبلج فى المثال رقم (  ) 1كانت  ، %70وبالتالى فقد
استحق المإمن علٌه معاشا ً عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر مقداره  1120جنٌه وفقا ً لما ٌلى :
جنٌه
= 448
معاش األجر األساسى = %70× %80 × 0800
= 672
معاش األجر المتؽٌر = %70× %80 × 1200
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= 1120
جملة المعاش
ً
وقد استحق هذا المعاش من  18/12/16بإعتبار أن العجز لم ٌكن منهٌا للخدمة .
وبفـرض أن قرار لجنة التحكٌم الطبى قد حدد نسبة العجز بمقدار  ( % 100عجز كامل ) .
فى هذه الحالة ٌحدد معاش العجز الكامل عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر وفقا ً لما ٌلى :
جنٌه
= 640
معاش األجر األساسى = %80 × 0800
= 960
معاش األجر المتؽٌر = %80 × 1200
= 1600
جملة المعاش
ً
وٌستحق اعتبارا من  ( 18/12/1أول الشهر الذى صدر فٌه قرار جهة العبلج المطعون فٌه )
بإعتبار أن الحالة عجز كامل وفقا ً لقرار لجنة التحكٌم الطبى .
وقـد ٌكـون من المفٌـد فى نهاٌة هذا الفصل أن نعقد فٌما ٌلى مقارنة بٌن كل من :
 -1تكرار االصابة .
 -2اعادة الفحص .
 -3التحكٌم الطبى .
واآلثار المترتبة على كل منها :

تكرار االصابة
ـ أكثر من إصابة
ــــ

م
1
2

موضوع المقارنة
إصابة العمل
صاحب الحق فى
الطلب

3

عدد المرات

ـ ؼٌر محدده

4

المدة الزمنٌة

ـ ؼٌر محدد بمدة زمنٌة فقد
تتكرر االصابة بعد  20أو 30
سنة

5

نسبة العجز
المستخدمة

6
7

أجر التسوٌة
االستحقاق

8

تارٌخ استحقاق
المعاش

ـ إجمالى نسب العجحز اذا بلؽت
 %35فأكثر
ـ النسبة األخٌرة فقط اذا قلت
اجمالى نسب العجز عن %35
.
ـ فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر
ـ معاش أو تعوٌض دفعة واحدة
أو الشئ
ـ ٌراعى أال ٌقل المعاش الناتج
عن المعاش السابق
ـ من أول الشهر الذى ثبتت فٌه
نسبة العجز األخٌرة إذا كان
العجز منهٌا ً للخدمة .
ـ من الٌوم التالى لتارٌخ ثبوت
نسبة العجز األخٌرة اذا لم
ٌكن العجز منهٌا ً للخدمة .

اعادة الفحص
ـ ذات االصابة
ـ المؤمن علٌه
ـ جهة العالج
ـ الصندوق المختص
ـ خمس مرات بإستثناء الحاالت التى ٌصدر بها قرار
من وزٌر التأمٌنات .
ـ الحد األقصى إلعادة الفحص  4سنوات من تارٌخ
ثبوت العجز ألول مرة بإستثناء الحاالت التى ٌصدر
بشأنها قرار من وزٌر التأمٌنات .
ـ النسبة التى حددتها لجنة اعادة الفحص .

ـ فى تارٌخ ثبوت العجز األصلى .
ـ معاش أو تعوٌض أو الشئ
ٌراعى خصم الفرق بٌن التعوٌض السابق صرفه
وجملة المعاش االفتراضى فى حالة تعدٌل اإلستحقاق
من تعوٌض الى معاش
ـ ٌستحق بالقٌمة المعدلة من أول الشهر التالى
لتارٌخ اعادة الفحص .
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التحكٌم الطبى
ـ ذات االصابة
ـ المؤمن علٌه
ـ مرة واحدة
ـ أسبـوع من تارٌخ االخطار لبعـض
الحـاالت (  3حاالت )
ـ شهر من تارٌخ االخطار للحاالت
األخرى (  2حالة )
ـ النسبة التى حددتها لجنة التحكٌم الطبى

ـ فى تارٌخ قرار الجهة المطعون فٌه .
ـ معاش أو تعوٌض أو الشئ .
ـ ٌخصم قٌمة التعوٌض السابق صرفه
بالكامل فى حالة تعدٌل االستحقاق من
معاش إلى تعوٌض .
ـ ٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة من أول
الشهر الذى صدر فٌه قرار جهة
العالج المطعون فٌه اذا كان العجز
منهٌا ً للخدمة .
 من الٌوم التالى لتارٌخ صدور قرارجهة العالج المطعون فٌه اذا لم ٌكن
العجز منهٌا ً للخدمة .

2019

الباب الثانى
الجمع بٌن معاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة
عن اصابة العمل ومعاش أو تعوٌض الدفعة الواحدة
عن تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
ونتناول فى هذا الباب الموضوعات الرئٌسٌة اآلتٌة :
أوال  :ثبوت عجز المإمن علٌه المنتفع بتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة أو وقوع وفاته نتٌجة
اصابة عمل .
ثانٌا ً  :استحقاق المإمن علٌه صاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل لمعاش أو
تعوٌض الدفعة الواحدة فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
ثالثا ً  :التحاق صاحب معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بعمل بعد بلوؼه سن الستٌن  ،وثبوت
عجزه أو وقوع وفاته نتٌجة اصابة عمل
رابعا ً  :مبلحظات عامة
أوال  :ثبوت عجز المؤمن علٌه المنتفع بتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة أو وقوع وفاته نتٌجة
اصابة عمل :
وٌراعى فى هذه الحالة ماٌلى :
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ٌ -1ستحق المؤمن علٌه أو المستحقون عنه بحسب األحوال حقوقه فى تأمٌن اصابة العمل
التى قد تكون :
أ  -معاش الوفاة االصابٌة  -أو
ب -معاش العجز الكامل االصابى  -أو
ج  -معاش العجز الجزئى االصابى – أو
د  -تعوٌض الدفعة الواحدة االصابى
ً
والتى ٌتم تحدٌدها وفقا ً لما سبق بٌانه تفصٌبل فى الباب األول من هذا الكتاب .
ٌ -2ستحق المؤمن علٌه أو المستحقون عنه بحسب األحوال حقوقه فى تأمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة التى قد تكون :
أ -معاش الوفاة الطبٌعٌة بإحدى صورها الثالث المبٌنة فٌما ٌلى :
(  ) 1الوفاة المنهٌة للخدمة .
(  ) 2الوفاة خبلل سنة من ترك الخدمة .
(  ) 3الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
ب -معاش العجز الكامل الطبٌعى بإحدى صوره الثالث المبٌنه فٌما ٌلى :
(  ) 1العجز الكامل المنهى للخدمة .
(  ) 2العجز الكامل خبلل سنة من ترك الخدمة .
(  ) 3العجز الكامل بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة .
ج -معاش العجز الجزئى المنهى للخدمة .
د -تعوٌض الدفعة الواحدة فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة الذى ٌستحق نتٌجة
لعدم توافر شروط استحقاق المعاش فى هذا التأمٌن .
وٌتم تحدٌد أى من المعاشات المشار الٌها فى أ  ،ب  ،جـ وفقا ً لما سبق بٌانه تفصٌبلً فى
كل من الباب األول والباب الثانى من الكتاب األول من هذه الدراسة (معاش تؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
وٌتم تحدٌد تعوٌض الدفعة الواحدة المشار الٌه فً د وفقا لما سبق بٌانه تفصٌبلً فى كل
من الفصل األول والفصل الثانى من الكتاب الثانً من هذه الدراسة (تعوٌض الدفعة
الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة) .
وٌمكن تلخٌص الصور المختلفة للمستحقات فى تأمٌن إصابات العمل والمستحقات
المقابلـة لها فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة فى الجدول التالى :
تأمٌن اصابات العمل
 -1استحقاق معاش الوفاة االصابٌة
أ  -انتهت الخدمة بالوفاة .
 -1استحقاق معاش الوفاة االصابٌة
أ  -انتهت الخدمة بالوفاة .
 -1استحقاق معاش الوفاة االصابٌة
أ  -انتهت الخدمة بالوفاة .
 -1استحقاق معاش الوفاة االصابٌة
أ  -انتهت الخدمة بالوفاة .
ب -وقوع الوفاة خبلل سنة من انتهاء
الخدمة.

تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
ٌستحق معاش الوفاة المنهٌة للخدمة .
واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
ٌستحق معاش الوفاة المنهٌة للخدمة .
واستحقاق جزء من زٌادة ال % 25
ٌستحق معاش الوفاة المنهٌة للخدمة .
وعدم استحقاق زٌادة ال % 25
ٌستحق معاش الوفاة المنهٌة للخدمة .
وعدم استحقاق زٌادة ال % 25
واستحقاق زٌادة المعاشات المتدنٌة
ٌستحق معاش الوفاة خبلل سنة من
انتهاء الخدمة .
واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
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01
02
03
04

05
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تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
تأمٌن اصابات العمل
ٌستحق معاش الوفاة بعد أكثر من
ج -وقوع الوفاة بعد أكثر من سنة من
سنة من انتهاء الخدمة .
انتهاء الخدمة .
 9واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
(  ) 1مدة االشتراك تجاوز
سنوات.
(  ) 2مدة االشتراك ال تجاوز ٌ 9ستحق تعوٌض دفعة واحدة .
سنوات.
ٌستحق معاش العجز الكامل المنهى
 -2استحقاق معاش العجز الكامل
للخدمة
االصابى
واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
أ -انتهت الخدمة بالعجز الكامل
ب -ثبوت العجز الكامل خبلل سنة من ٌستحق معاش العجز الكامل خبلل
سنة من انتهاء الخدمة .
انتهاء الخدمة .
واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
ج – ثبوت العجز الكامل بعد أكثر من ٌستحق معاش العجز الكامل بعد
أكثر من سنة من انتهاء الخدمة
سنة من ترك الخدمة .
 9واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
(  ) 1مدة االشتراك تجاوز
سنوات.
(  ) 2مدة االشتراك ال تجاوز ٌ 9ستحق تعوٌض دفعة واحدة .
سنوات.
 -3استحقاق معاش العجز الجزئى
ٌستحق معاش العجز الجزئى المنهى
االصابى .
للخدمة
واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
أ -انتهت الخدمة بالعجز الجزئى .
الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة
الخدمة بالعجز
ب – لم تنته
واحدة
الجزئى.
ً
ً
الٌستحق معاشا أو تعوٌضا دفعة
ج -ثبوت العجز الجزئى بعد انتهاء
واحدة
الخدمة
 -4استحقاق تعوٌض دفعة واحدة
ٌستحق معاش العجز الجزئى المنهى
للخدمة .
أ – انتهت الخدمة بالعجز الجزئى
واستحقاق زٌادة ال  % 25كاملة
لعدم وجود عمل مناسب.
ب -لم تنته الخدمة بالعجز الجزئى .الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة
واحدة
ج -ثبوت العجز الجزئى بعد انتهاء الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة
واحدة
الخدمة

مثال
06

مالحظات :
ٌراعى بالنسبة لؤلجر المتؽٌر استبدال عبارة " توقؾ األجر المتؽٌر " بدالً من عبارة "
انتهاء الخدمة " وفقا ً لما سبق اٌضاحه بالفصل األول من الباب الثانى من الكتاب األول
من هذه الدراسة (معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
ٌ -3تم الجمع بٌن :
ً
 المعاش المستحق وفقا لتأمٌن إصابة العمل :ٌتم تحدٌده وفقا ً لما سبق بٌانه تفصٌبلً فى الباب األول من هذا الكتاب
 المعاش المستحق وفقا ً لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن كل من األجر األساسىواألجر المتؽٌر وذلك بمراعاة اآلتى :
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07
08

09

10

11
12

13
14
15

16
17

2019

أ  -عن األجر األساسى :
(ٌ )1تم تحدٌد معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لخطوات الحساب من
أوال الي ثامنا الموضحة بالفصل الثالث من الباب األول من الكتاب األول من
هذه الدراسـة (معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة).
( )2تطبق الخطوتٌن تاسعا وعاشرا من خطوات الحساب المشار الٌها بالبند ( )1
 ،علً مجموع المعاش األساسً االصابً ومعاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة.
ب  -عن األجر المتؽٌر
ٌتم تحدٌد معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لخطوات الحساب
الموضحة بالفصل الثالث من الباب الثانً من الكتاب األول من هذه الدراسـة
(معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة).
ج  -الحد األقصى للجمع بٌن معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجر
األساسى وزٌادته ومعاش األجر المتؽٌر :
تطبٌقا للمادة السابعة من القانون رقم  30لسنة  1992بزٌادة المعاشات و تعدٌل
بعض أحكام قوانٌن التؤمٌن االجتماعى ٌ ،راعى الحد األقصى للجمع بٌن معاش
تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن كل من معاش األجر األساسى وزٌاداته
ومعاش األجر المتؽٌرالموضحة تفصٌبلً فى الفصل الرابع من الباب الثانى من
الكتاب األول (معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة)  ،القٌم الموضحة فً
الجدول أدناه  ،وبمراعاة :
( )1ماتضمنته المادة السابعة المشار الٌها " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً
من  1992/7/1فى إحدى الحاالت اآلتٌة :
- 1بلوغ سن الشٌخوخة أو الفصل بقرار من رئٌس الجمهورٌة أو العجز أو
الوفاة المنصوص علٌها فى المادة  18من قانون التؤمٌن االجتماعى المشار
إلٌة .
- 2الحالة المنصوص علٌها فى البند  5من المادة  18المشار إلٌها متى كانت
سن المإمن علٌه فى تارٌخ طلب الصرؾ  50سنة فؤكثر .
- 3استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل ؼٌر منهى للخدمة
متى توافرت إحدى حاالت استحقاق المعاش المنصوص علٌها فى البندٌن
السابقٌن .
و" تستحق اإلضافة للحدود القصوى للمعاشات بما ال ٌجاوز مجموع المعاش
الحد األقصى لمجموع المعاشٌن األساسى و المتؽٌر".
( )2ماتضمنته المادة  71من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 79
لسنة ٌ " 1975جمع المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقون بٌن
معاش اإلصابة والمعاش المنصوص علٌه فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاه وذلك بدون حد أقصى".
الحد األقصى للجمع بٌن معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
عن األجر األساسى وزٌادته ومعاش األجر المتؽٌر
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تارٌخ
االستحقاق
من

الحد
األقصى
للجمع
(جنٌه)

2018 /7/1
2019 /1/1
2019 /7/1
2020 /1/1
2020 /7/1
2021 /1/1
2021 /7/1
2022 /1/1
2022 /7/1
2023 /1/1

3896
4440
4568
5216
5352
6128
6280
7216
7384
8504

الحد األقصً
الرقمً لمعاش
األجراألساسً من
مرفق رقم ()6
(جنٌه)
1208
""
1336
""
1472
""
1624
""
1792
""

الحد األقصً
الرقمً لمعاش
األجرالمتؽٌر من
مرفق رقم ()9
(جنٌه)
2688
3232
""
3880
""
4656
""
5592
""
6712

ٌ - 4تم الجمع بٌن معاش االصابة ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لما
تقدم بدون حدود.
 –5تطبق الخطوات اآلتٌة الموضحة بالفصل الثالث من الباب األول من الكتاب األول
من هذه الدراسـة (معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) :
حادي عشر :زٌادة المعاشات المتدنٌة .
ثانً عشر  :رفع المعاش إلً الحد األدنً .
ثالث عشر :إضافة منحة مقدارها  10جنٌهات .
ٌ - 6ستحق المعاش من أول الشهر الذى ٌثبت فٌه العجز أو تقع فٌه الوفاة  ،ما عدا
حالة العجز الجزئً االصابً ؼٌر المنهً للخدمة ٌستحق المعاش من الٌوم
التالً لثبوت العجز.
مثال رقم ( ) 1
إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة نتٌجة اصابة عمل فى  ، 2019/1/25وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ الوفاة  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

األساسً
 15سنة
 900جنٌه

المتؽٌر
 15سنة
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
= %80 × 600
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :

=  720جنٌها
=  480جنٌها
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أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 900افتراضٌة) ×  360 = 45 / 1جنٌها
مراعاة الحد األدنً النسبً =  450 = % 50 × 900جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 135 = 2 / 270 = 450 – )% 80 × 900جنٌها
=  585جنٌها
اذا المعاش = 135 + 450
=  1305جنٌها
جملة المعاشٌن = 585 + 720
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 600افتراضٌة) ×  240 = 45 / 1جنٌها
مراعة الحد األدنً النسبً =  300 = % 50 × 600جنٌه
اضافة نصؾ الفرق = ( 90 = 2 / 180 = 300 – )% 80 × 600جنٌها
=  390جنٌها
اذا المعاش = 90 + 300
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  1010 = 35 + 390 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:

اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
720
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
585
زٌادة المعاش األساسً
035
اإلجمالى
1340
منحة ماٌو

جملة
جنٌه
1200
0975
0035
2210
0010

أجر متؽٌر
جنٌه
480
390
870

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة )
مثال رقم ( ) 2
إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة نتٌجة اصابة عمل فى  ، 2019/1/25وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ الوفاة  57سنة .
األجر

األساسً
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المتؽٌر
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مدد االشتراك
متوسط األجر

 33سنة
 4020جنٌه

 33سنة
 1500جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  1200جنٌه
= %80 × 1500
المعاش
ب -عن األجر المتؽٌر
=  3216جنٌها
= %80 × 4020
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 33( 36 × 1500افتراضٌة) ×  1200 = 45 / 1جنٌه
=  2400جنٌه
 جملة المعاشٌن = 1200 + 1200 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى
من الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 33( 36 × 4020افتراضٌة) ×  3216 = 45 / 1جنٌها
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً = 4451 = 35 + 3216 + 1200
تجاوزت الحد األقص للجمـع بٌن معاش األجـر األساسى وزٌاداته ومعاش األجر
المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
ٌتم خصم قٌمة الفرق ومقداره  11حنٌها من زٌادة معاش األجر األساسً لتصبح
 24جنٌها .

وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
1200
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
1200
زٌادة المعاش األساسً
024
اإلجمالى
2424
منحة ماٌو

أجر متؽٌر
جنٌه
3216
3216
6432

جملة
جنٌه
4416
4416
0024
8856
0010

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة )
مثال رقم ( ) 3
إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة نتٌجة اصابة عمل فى  ، 2019/1/25وكانت بٌاناته كما ٌلى :
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السن فى تارٌخ الوفاة  57سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

المتؽٌر

األساسً

 33سنة
 4040جنٌه

 33سنة
 1510جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
= %80 × 1510
المعاش

=  1208جنٌها

ب -عن األجر المتؽٌر
=  3232جنٌها
= %80 × 4040
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 33( 36 × 1510افتراضٌة) ×  1208 = 45 / 1جنٌها
=  2416جنٌها
 جملة المعاشٌن = 1208 + 1208 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى
من الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 33( 36 × 4040افتراضٌة) ×  3232 = 45 / 1جنٌها
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً = 4475 = 35 + 3232 + 1208
تجاوزت الحد األقص للجمـع بٌن معاش األجـر األساسى وزٌاداته ومعاش األجر
المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
ٌتم خصم قٌمة الفرق ومقداره  35حنٌها من زٌادة معاش األجر األساسً لتصبح
صفر .

وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
1208
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
1208
زٌادة المعاش األساسً
اإلجمالى
2416
منحة ماٌو
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أجر متؽٌر
جنٌه
3232
3232
6464

جملة
جنٌه
4404
4404
8880
0010

2019

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة )
مثال رقم ( ) 4
إنتهت خدمة مإمن علٌه بالوفاة نتٌجة اصابة عمل فى  ، 2019/1/25وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ الوفاة  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

المتؽٌر

األساسً
 15سنة
 360جنٌها

 15سنة
 270جنٌها

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  216جنٌها
= %80 × 270
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  288جنٌها
= %80 × 360
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 270افتراضٌة) ×  108 = 45 / 1جنٌها
مراعاة الحد األدنً النسبً =  135 = % 50 × 270جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 40.5 = 2 /81 = 135 – )% 80 × 270جنٌه
= 175.5جنٌه
اذا المعاش = 40.5 + 135
=  391.5جنٌه
جملة المعاشٌن = 175.5 + 216
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 360افتراضٌة) ×  144 = 45 / 1جنٌها
مراعة الحد األدنً النسبً =  180 = % 50 × 360جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 54 = 2 / 108 = 180 – )% 80 × 360جنٌها
=  234جنٌها
اذا المعاش = 54 + 180
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  444.5 = 35 + 234 + 175.5جنٌه
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
البٌان

اجر اساسى
جنٌه
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أجر متؽٌر
جنٌه

جملة
جنٌه

2019

معاش تأمٌن اصابة العمل
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
زٌادة المعاش األساسً
اإلجمالى
زٌادة المعاشات المتدنٌة ()1

216.0
175.5
035.0
426.5

0504.0
0409.5
0035.0
0948.5
0102.5
1051.0
0010.0

288
234
522

منحة ماٌو
( )1زٌادة المعاشات المتدنٌة :
  313 = % 33 × 948.5جنٌها=  102جنٌها
 313 – 450ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة )

مثال رقم ( ) 5
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم وقعت
الوفاة نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25خبلل سنة من انتهاء الخدمة  ،وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ الوفاة  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

األساسً
 15سنة
 900جنٌه

المتؽٌر
 15سنة
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  720جنٌها
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  480جنٌها
= %80 × 600
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 900افتراضٌة) ×  360 = 45 / 1جنٌها
مراعاة الحد األدنً النسبً =  450 = % 50 × 900جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 135 = 2 / 270 = 450 – )% 80 × 900جنٌها
=  585جنٌها
اذا المعاش = 135 + 450
=  1305جنٌها
جملة المعاشٌن = 585 + 720
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
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المعاش =  3 + 15( 18 × 600افتراضٌة) ×  240 = 45 / 1جنٌها
مراعة الحد األدنً النسبً =  300 = % 50 × 600جنٌه
اضافة نصؾ الفرق = ( 90 = 2 / 180 = 300 – )% 80 × 600جنٌها
=  390جنٌها
اذا المعاش = 90 + 300
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  1010 = 35 + 390 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
720
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
585
زٌادة المعاش األساسً
035
اإلجمالى
1340
منحة ماٌو

جملة
جنٌه
1200
0975
0035
2210
0010

أجر متؽٌر
جنٌه
480
390
870

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة )
مثال رقم ( ) 6
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم وقعت
الوفاة نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25بعد أكثر من سنة من انتهاء الخدمة  ،وكانت بٌاناته
كما ٌلى :
السن فى تارٌخ الوفاة  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

األساسً
 15سنة
 900جنٌه

المتؽٌر
 15سنة
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
= %80 × 600
المعاش

=  720جنٌها
=  480جنٌها

 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  300 = 45 / 1 × 15 × 900جنٌها
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جملة المعاشٌن = 300 + 720
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة : %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها

=  1020جنٌها
جنٌها

= 35

ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  200 = 45 / 1 × 15 × 600جنٌه
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  820 = 35 + 200 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).

وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
720
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
300
زٌادة المعاش األساسً
035
اإلجمالى
1055
منحة ماٌو

جملة
جنٌه
1200
0500
0035
1735
0010

أجر متؽٌر
جنٌه
480
200
680

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة )
مثال رقم ( ) 7
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم وقعت
الوفاة نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25بعد أكثر من سنة من انتهاء الخدمة  ،وكانت بٌاناته
كما ٌلى :
السن فى تارٌخ الوفاة  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

األساسً
 5سنوات
 900جنٌه

المتؽٌر
 5سنوات
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
= %80 × 600
المعاش

=  720جنٌها
=  480جنٌها
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 – 2تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة المنصوص علٌها فى المبحث الثانً من
الفصل األول من الكتاب الثانً من هذه الدراسة (تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة
الزائدة) .
تعوٌض الدفعة الواحدة =  60 × 900شهر ×  8100 = % 15جنٌه
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة المنصوص علٌها فى المبحث الثانً من الفصل
الثانً من الكتاب الثانً من هذه الدراسة (تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة) .
تعوٌض الدفعة الواحدة =  60 × 600شهر ×  5400 = % 15جنٌه

وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
اجر اساسى
جنٌه
720
8100

البٌان
معاش تأمٌن اصابة العمل
تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة

جملة
جنٌه
1200
13500

أجر متؽٌر
جنٌه
480
5400

ٌستحق المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة )
مثال رقم ( ) 8
إنتهت خدمة مإمن علٌه بالعجز الكامل نتٌجة اصابة عمل فى
ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الكامل  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

 ، 2019/1/25وكانت بٌاناته كما

األساسً
 15سنة
 900جنٌه

المتؽٌر
 15سنة
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
= %80 × 600
المعاش

=  720جنٌها
=  480جنٌها
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 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 900افتراضٌة) ×  360 = 45 / 1جنٌها
مراعاة الحد األدنً النسبً =  450 = % 50 × 900جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 135 = 2 / 270 = 450 – )% 80 × 900جنٌها
=  585جنٌها
اذا المعاش = 135 + 450
=  1305جنٌها
جملة المعاشٌن = 585 + 720
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 600افتراضٌة) ×  240 = 45 / 1جنٌها
مراعة الحد األدنً النسبً =  300 = % 50 × 600جنٌه
اضافة نصؾ الفرق = ( 90 = 2 / 180 = 300 – )% 80 × 600جنٌها
=  390جنٌها
اذا المعاش = 90 + 300
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  1010 = 35 + 390 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:

اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
720
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
585
زٌادة المعاش األساسً
035
اإلجمالى
1340
منحة ماٌو

أجر متؽٌر
جنٌه
480
390
870

جملة
جنٌه
1200
0975
0035
2210
0010

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الكامل )
مثال رقم ()9
ثبت
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم
العجز الكامل نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25خبلل سنة من انتهاء الخدمة  ،وكانت بٌاناته
كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الكامل  37سنة .
139 76

2019

األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

المتؽٌر

األساسً
 15سنة
 600جنٌه

 15سنة
 900جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  720جنٌها
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  480جنٌها
= %80 × 600
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 900افتراضٌة) ×  360 = 45 / 1جنٌها
مراعاة الحد األدنً النسبً =  450 = % 50 × 900جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 135 = 2 / 270 = 450 – )% 80 × 900جنٌها
=  585جنٌها
اذا المعاش = 135 + 450
=  1305جنٌها
جملة المعاشٌن = 585 + 720
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 600افتراضٌة) ×  240 = 45 / 1جنٌها
مراعة الحد األدنً النسبً =  300 = % 50 × 600جنٌه
اضافة نصؾ الفرق = ( 90 = 2 / 180 = 300 – )% 80 × 600جنٌها
=  390جنٌها
اذا المعاش = 90 + 300
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  1010 = 35 + 390 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
720
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
585
زٌادة المعاش األساسً
035
اإلجمالى
1340
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أجر متؽٌر
جنٌه
480
390
870

جملة
جنٌه
1200
0975
0035
2210

2019

منحة ماٌو

0010

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الكامل)
مثال رقم ( ) 10
ثبت
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم
العجز الكامل نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25بعد أكثر من سنة من انتهاء الخدمة  ،وكانت
بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ السن فى تارٌخ ثبوت العجز الكامل  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

المتؽٌر

األساسً
 15سنة
 600جنٌه

 15سنة
 900جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  720جنٌها
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  480جنٌها
= %80 × 600
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  300 = 45 / 1 × 15 × 900جنٌها
=  1020جنٌها
جملة المعاشٌن = 300 + 720
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  200 = 45 / 1 × 15 × 600جنٌه
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  820 = 35 + 200 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).

وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
البٌان

اجر اساسى
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أجر متؽٌر

جملة

2019

معاش تأمٌن اصابة العمل
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
زٌادة المعاش األساسً
اإلجمالى
منحة ماٌو

جنٌه
720
300
035
1055

جنٌه
1200
0500
0035
1735
0010

جنٌه
480
200
680

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الكامل)
مثال رقم ( ) 11
ثبت
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم
العجز الكامل نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25بعد أكثر من سنة من انتهاء الخدمة  ،وكانت
بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الكامل  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

األساسً
 5سنوات
 900جنٌه

المتؽٌر
 5سنوات
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  720جنٌها
= %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  480جنٌها
= %80 × 600
المعاش
 – 2تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة المنصوص علٌها فى المبحث الثانً من
الفصل األول من الكتاب الثانً من هذه الدراسة (تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة
الزائدة) .
تعوٌض الدفعة الواحدة =  60 × 900شهر ×  8100 = % 15جنٌه
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب تعوٌض الدفعة الواحدة المنصوص علٌها فى المبحث الثانً من الفصل
الثانً من الكتاب الثانً من هذه الدراسة (تعوٌض الدفعة الواحدة وتعوٌض المدة الزائدة) .
تعوٌض الدفعة الواحدة =  60 × 600شهر ×  5400 = % 15جنٌه
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وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
البٌان
معاش تأمٌن اصابة العمل
تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة

اجر اساسى
جنٌه
720
8100

جملة
جنٌه
1200
13500

أجر متؽٌر
جنٌه
480
5400

ٌستحق المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الكامل)
مثال رقم ( ) 12
إنتهت خدمة مإمن علٌه بثبوت العجز الجزئً نتٌجة اصابة عمل فى  2019/1/25بنسبة % 50
 ،وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الجزئً  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

األساسً
 15سنة
 900جنٌه

المتؽٌر
 15سنة
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  360جنٌها
= % 50 × %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  240جنٌها
= % 50 × %80 × 600
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 900افتراضٌة) ×  360 = 45 / 1جنٌها
مراعاة الحد األدنً النسبً =  450 = % 50 × 900جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 135 = 2 / 270 = 450 – )% 80 × 900جنٌها
=  585جنٌها
اذا المعاش = 135 + 450
=  945جنٌها
جملة المعاشٌن = 585 + 360
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 600افتراضٌة) ×  240 = 45 / 1جنٌها
مراعة الحد األدنً النسبً =  300 = % 50 × 600جنٌه
اضافة نصؾ الفرق = ( 90 = 2 / 180 = 300 – )% 80 × 600جنٌها
=  390جنٌها
اذا المعاش = 90 + 300
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– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  1010 = 35 + 390 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
اجر اساسى
البٌان
جنٌه
معاش تأمٌن اصابة العمل
360
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
585
زٌادة المعاش األساسً
035
اإلجمالى
980
منحة ماٌو

جملة
جنٌه
0600
0975
0035
1610
0010

أجر متؽٌر
جنٌه
240
390
630

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزئً )
مثال رقم ( ) 13
لم تنته خدمة مإمن علٌه بثبوت العجز الجزئً نتٌجة اصابة عمل فى  2019/1/25بنسبة % 50
 ،وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الجزئً  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

المتؽٌر

األساسً
 15سنة
 600جنٌه

 15سنة
 900جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
= % 50 × %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
= % 50 × %80 × 600
المعاش
 - 2تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة

=  360جنٌها
=  240جنٌها

وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
البٌان
معاش تأمٌن اصابة العمل

اجر اساسى
جنٌه
360

الٌستحق فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة
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أجر متؽٌر
جنٌه
240

جملة
جنٌه
0600

2019

ٌستحق المعاش من الٌوم التالً لثبوت العجز.
مثال رقم ( ) 14
ثبت
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم
العجز الجزئً نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25بعد انتهاء الخدمة بنسبة  ، % 50وكانت
بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الجزئً  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

المتؽٌر

األساسً
 15سنة
 600جنٌه

 15سنة
 900جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1معاش تأمٌن اصابة العمل :
أ -عن األجر األساسى :
= % 50 × %80 × 900
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
= % 50 × %80 × 600
المعاش
 - 2تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة

=  360جنٌها
=  240جنٌها

وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:

اجر اساسى
جنٌه
360

البٌان
معاش تأمٌن اصابة العمل

جملة
جنٌه
0600

أجر متؽٌر
جنٌه
240

الٌستحق فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة

ٌستحق المعاش من الٌوم التالً لثبوت العجز.
مثال رقم ( ) 15
إنتهت خدمة مإمن علٌه لعدم وجود عمل مناسب لثبوت
 2019/1/25بنسبة  ، % 30وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الجزئً  37سنة .
األجر
مدد االشتراك

العجز الجزئً نتٌجة اصابة عمل فى

األساسً
 15سنة

المتؽٌر
 15سنة

139 82

2019

متوسط األجر

 600جنٌه

 900جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن اصابات العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  48 × % 30 × %80 × 900شهر =  10368جنٌها
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  48 × % 30 × %80 × 600شهر =  06912جنٌها
المعاش
 - 2معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ  -عن األجر األساسى :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب األول من
الكتاب األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 900افتراضٌة) ×  360 = 45 / 1جنٌها
مراعاة الحد األدنً النسبً =  450 = % 50 × 900جنٌها
اضافة نصؾ الفرق = ( 135 = 2 / 270 = 450 – )% 80 × 900جنٌها
=  585جنٌها
اذا المعاش = 135 + 450
 تضاؾ الزٌادة اآلتٌة :=  35جنٌها
 %25بحد أدنى  20جنٌها وحد أقصى  35جنٌها
ب-عن األجر المتؽٌر :
تراعى خطوات حساب المعاش المنصوص علٌها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب
األول من هذه الدراسة ( معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) .
المعاش =  3 + 15( 18 × 600افتراضٌة) ×  240 = 45 / 1جنٌها
مراعة الحد األدنً النسبً =  300 = % 50 × 600جنٌه
اضافة نصؾ الفرق = ( 90 = 2 / 180 = 300 – )% 80 × 600جنٌها
=  390جنٌها
اذا المعاش = 90 + 300
– جملة المعاشٌن وزٌادة المعاش األساسً =  1010 = 35 + 390 + 585جنٌها
لم تجاوز الحد األقص للجمـع بٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجـر األساسى
وزٌاداته ومعاش األجر المتؽٌر فً ( 2019/1/25بحد أقصى  4440جنٌها ً ).
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
البٌان

اجر اساسى
جنٌه

أجر متؽٌر
جنٌه

تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن
اصابات العمل
معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
زٌادة المعاش األساسً
اإلجمالى
منحة ماٌو

10368

06912

جملة
جنٌه
17280

585
035
620

390
-

0975
0035
1010
0010

390

ٌستحق هذا المعاش اعتباراً من  ( 2019/1/1أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزئً )
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مثال رقم ( ) 16
لم تنته خدمة مإمن علٌه بثبوت العجز الجزئً نتٌجة اصابة عمل فى  2019/1/25بنسبة % 30
 ،وكانت بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الجزئً  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

المتؽٌر

األساسً
 15سنة
 600جنٌه

 15سنة
 900جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن اصابات العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  48 × % 30 × %80 × 900شهر =  10368جنٌها
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  48 × % 30 × %80 × 600شهر =  06912جنٌها
المعاش
 - 2تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
البٌان

اجر اساسى
جنٌه

أجر متؽٌر
جنٌه

10368

06912

تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن
اصابات العمل

جملة
جنٌه
17280

الٌستحق فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة

مثال رقم ( ) 17
ثبت
إنتهت خدمة مإمن علٌه النتهاء مدة العقد وكان قد وقعت له اصابة عمل أثناء الخدمة  ،ثم
العجز الجزئً نتٌجة اصابة العمل فى  2019/1/25بنسبة  % 30بعد انتهاء الخدمة  ،وكانت
بٌاناته كما ٌلى :
السن فى تارٌخ ثبوت العجز الجزئً  37سنة .
األجر
مدد االشتراك
متوسط األجر

األساسً
 15سنة
 900جنٌه

المتؽٌر
 15سنة
 600جنٌه

تحدد مستحقاته كما ٌلى :
 - 1تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن اصابات العمل :
أ -عن األجر األساسى :
=  48 × % 30 × %80 × 900شهر =  10368جنٌها
المعاش
ب-عن األجر المتؽٌر :
=  48 × % 30 × %80 × 600شهر =  06912جنٌها
المعاش
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 - 2تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
الٌستحق معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة
وٌمكن أن نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى:
البٌان
تعوٌض الدفعة الواحدة فً تأمٌن
اصابات العمل

اجر اساسى
جنٌه

أجر متؽٌر
جنٌه

10368

06912

جملة
جنٌه
17280

الٌستحق فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
معاشا ً أو تعوٌضا ً دفعة واحدة

وٌمكن تلخٌص األمثلة السابقة فً تأمٌن اصابات العمل فً الجدول التالً  ،بمراعاة :
 - 1السن فً جمٌع األمثلة  37سنة.
 – 2تارٌخ ثبوت العجز والوفاة .2019/1/25
ٌ - 3ستحق المعاش من أول الشهر الذى ٌثبت فٌه العجز أو تقع فٌه الوفاة  ،ما عدا حالة العجز الجزئً االصابً
ؼٌر المنهً للخدمة ٌستحق المعاش من الٌوم التالً لثبوت العجز .

 – 4تستحق منحة مابو  10جنٌهات فً حالة استحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
رقم

حالة

األجر

المدة

01

وفاة
منهٌة

02

وفاة
منهٌة

33
33

1500
4020

03

وفاة
منهٌة

33
33

1510
4040

04

وفاة
منهٌة

15
15

270
360

05

وفاة
خبلل
سنة
وفاة
بعد
سنة
وفاة
بعد
سنة
عجز
كامل
منهً
عجز
كامل
خبلل
سنة
عجز
كامل
بعد
سنة

أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً
أساسً
متؽٌر
اجمالً

15
15

جنٌه
900
600

15
15

900
600

15
15

900
600

5
5

900
600

15
15

900
600

15
15

900
600

15
15

900
600

06

07

08

09

10

أساسً
متؽٌر
اجمالً

متوسط
األجر

اصابً

ش،ع،و

جنٌه
720
480
1200
1200
3216
4416
1208
3232
4440
216
288
504
720
480
1200
720
480
1200
720
480
1200
720
480
1200
720
480
1200

جنٌه
585
390
975
1200
3216
4416
1208
3232
4440
175.5
234.0
409.5
585
390
975
300
200
500
585
390
975
585
390
975

720
480
1200

300
200
500

المعاش
25
%
جنٌه
35
35
24
24
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

زٌادة
م 165
جنٌه
102.5
102.5
-

35
35

-

اجمالً

تعوٌض
ش،ع،و
اصابً

جنٌه
2210
8856
8808
1051
2210
1735
1200
2210
2210

جنٌه
-

جنٌه
8100
5400
13500
-

-

-

-

1735
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رقم

حالة

األجر

المدة

11

عجز
كامل
بعد
سنة
عجز
جزئً
منهً
%50
عجز
جزئً
ؼٌر
منهً
%50
عجز
جزئً
بعد
انتهاء
الخدمة
%50
عجز
جزئً
منهً
%30
عجز
جزئً
ؼٌر
منهً
%30
عجز
جزئً
بعد
انتهاء
الخدمة
%30

أساسً
متؽٌر
اجمالً

5
5

جنٌه
900
600

أساسً
متؽٌر
اجمالً

15
15

900
600

360
240
600

أساسً
متؽٌر
اجمالً

15
15

900
600

360
240
600

-

أساسً
متؽٌر
اجمالً

15
15

900
600

360
240
600

-

-

أساسً
متؽٌر
اجمالً

15
15

900
600

-

585
390
975

35
35

-

أساسً
متؽٌر
اجمالً

15
15

900
600

-

-

-

-

-

أساسً
متؽٌر
اجمالً

15
15

900
600

-

-

-

-

-

12

13

14

15

16

17

متوسط
األجر

اجمالً

تعوٌض
ش،ع،و
اصابً

المعاش
25
%
جنٌه
-

زٌادة
م 165
جنٌه
-

جنٌه
-

جنٌه
8100
5400
13500

جنٌه
1200

-

-

1610

-

600

-

-

-

-

-

اصابً

ش،ع،و

جنٌه
720
480
1200

جنٌه
585
390
975

35
35
-

-

600

1010

10368
06912
17280
10368
06912
17280

-

10368
06912
17280

-

ة عمل لمعاش أو

ثانٌا  :استحقاق المؤمن علٌه صاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن اصاب
تعوٌض الدفعة الواحدة فى تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
فى الحاالت التى ٌكون فٌها المإمن علٌه مستحقا لمعاش عجز جزئى اصابى ؼٌر منهى
للخدم ة وفقا لما سبق أن أوضحناه فى الفصل الثالث من الباب األول  .ثم ٌتوافر بشؤنه احدى
حاالت استحقاق المعاش أو تعوٌض الدفع ة الواحده فى تؤمٌن الشٌخوخ ة والعجز والوفا ة ،
بالنسب له ما ٌلى :
ة
إؾنه ٌراعى
 – 1فى حالة استحقاق معاش طبقا لتأمٌن الشٌخوخ ة والعجز والوفا ة ( أمثلة من – 18
: ) 20
لكاؾ صور حاالت االستحقاق السابق بٌانها تفصٌبل فى :
بالنسب ة
ة
وذلك
أ – الفصل األول من الباب األول من الكتاب األول بالنسب ة لمعاش األجر األساسى
وهى:
( )01بلوغ السن المنهى للخدم ة.
( )02بلوغ السن بعد انتهاء الخدم ة.
( )03االستقاله ( المعاش المبكر).
( )04العجز الجزئى المنهى للخدم ة.
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()05
()06
()07
()08
()09
()10

العجز الكامل المنهى للخدم ة.
سن من ترك الخدم ة.
العجز الكامل خبلل ة
سن من ترك الخدم ة.
العجز الكامل بعد أكثر من ة
المنهً للخدم ة.
ة
الوفاة
سن من ترك الخدم ة.
الوفاة خبلل ة
سن من ترك الخدم ة.
الوفاه بعد اكثر من ة

ب – الفصل األول من الباب الثانى من الكتاب األول بالنسب ة لمعاش األجر المتؽٌر
وهى:
( )1ذات حاالت االستحقاق الموضح ة بالبند (أ) السابق  ،وذك اذا كان األجر
نهاي الخدم ة.
المتؽٌر مستمرا حتى تارٌخ ة
حال توقؾ األجر المتؽٌر قبل نهاية الخدم ة
اآلتً  ،فى ة
ة
حاالت االستحقاق
()2
حٌث تعامل هذه الحاالت معامل ة الحاالت المبٌنة امام كل منها من حٌث
تحدٌد قٌمه المعاش.
(أ ) معاش بلوغ السن بعد توقؾ األجر المتؽٌر:
= معاش بلوغ السن بعد انتهاء الخدم ة.
ة من توقؾ األجر
(ب) معاش عجز كامل خالل سن
المتؽٌر:
سن من ترك الخدم ة
= معاش عجز كامل خبلل ة
(ج) معاش عجز كامل بعد أكثر من سنة من توقؾ األجر المتؽٌر:
سن من ترك الخدم ة.
= معاش عجز كامل بعد أكثر من ة
(د) معاش وفاة خالل سنة من توقؾ األجر المتؽٌر:
سن من ترك الخدم ة.
= معاش وفاة خبلل ة
(هـ) معاش وفاة بعد أكثر من سنة من توقؾ األجر المتؽٌر:
سن من ترك الخدم ة.
= معاش وفاة بعد أكثر من ة
حٌث ٌتم فى هذه الحاالت الجمع بٌن معاش العجز الجزئى االصابى ؼٌر المنهى للخدم ة
عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر  ،وبٌن معاش تؤمٌن الشٌخوخ ة والعجز
والوفا ة عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر وفقا ألى من حاالت االستحقاق
السابق بٌانها  ،والذى ٌتم تحدٌد قٌمته وفقا لما سبق بٌانه تفصٌبل فى :
بالنسب لمعاش األجر األساسى.
ة
أ – الباب األول من الكتاب األول –
بالنسب لمعاش األجر المتؽٌر.
ة
ب – الباب الثانى من الكتاب األول –
 ،ومعاش تأمٌن الشٌخوخ ة والعجز
وٌتم الجمع بٌن معاش العجز الجزئى االصابى
والوفاه بمراعاة اآلتى :
أ  -عن األجر األساسى :
(ٌ )1تم تحدٌد معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لخطوات الحساب من أوال
الي ثامنا الموضحة بالفصل الثالث من الباب األول من الكتاب األول من هذه
الدراسـة (معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة).
، )1
( )2تطبق الخطوتٌن تاسعا وعاشرا من خطوات الحساب المشار الٌها بالبند (
علً مجموع المعاش األساسً االصابً ومعاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
ب  -عن األجر المتؽٌر
ٌتم تحدٌد معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لخطوات الحساب الموضحة
بالفصل الثالث من الباب الثانً من الكتاب األول من هذه الدراسـة (معاش تؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة).
ج  -الحد األقصى للجمع بٌن معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن األجر األساسى
وزٌادته ومعاش األجر المتؽٌر :
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تطبٌقا للمادة السابعة من القانون رقم  30لسنة  1992بزٌادة المعاشات و تعدٌل
بعض أحكام قوانٌن التؤمٌن االجتماعى ٌ ،راعى الحد األقصى للجمع بٌن معاش
تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن كل من معاش األجر األساسى وزٌاداته ومعاش
األجر المتؽٌرالموضحة تفصٌبلً فى الفصل الرابع من الباب الثانى من الكتاب األول
(معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة)  ،القٌم الموضحة فً الجدول أدناه ،
وبمراعاة :
ً
( )1ماتضمنته المادة السابعة المشار الٌها " تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من
 1992/7/1فى إحدى الحاالت اآلتٌة :
 - 1بلوغ سن الشٌخوخة أو الفصل بقرار من رئٌس الجمهورٌة أو العجز أو
الوفاة المنصوص علٌها فى المادة  18من قانون التؤمٌن االجتماعى المشار
إلٌة .
 -2الحالة المنصوص علٌها فى البند  5من المادة  18المشار إلٌها متى كانت
سن المإمن علٌه فى تارٌخ طلب الصرؾ  50سنة فؤكثر .
 - 3استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل ؼٌر منهى للخدمة
متى توافرت إحدى حاالت استحقاق المعاش المنصوص علٌها فى البندٌن
السابقٌن .
و" تستحق اإلضافة للحدود القصوى للمعاشات بما ال ٌجاوز مجموع المعاش
الحد األقصى لمجموع المعاشٌن األساسى و المتؽٌر".
( )2ماتضمنته المادة  71من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 79
لسنة ٌ " 1975جمع المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو المستحقون بٌن معاش
اإلصابة والمعاش المنصوص علٌه فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاه وذلك
بدون حد أقصى".
الحد األقصى للجمع بٌن معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
عن األجر األساسى وزٌادته ومعاش األجر المتؽٌر
تارٌخ
االستحقاق
من

الحد
األقصى
للجمع
(جنٌه)

2018 /7/1
2019 /1/1
2019 /7/1
2020 /1/1
2020 /7/1
2021 /1/1
2021 /7/1
2022 /1/1
2022 /7/1
2023 /1/1

3896
4440
4568
5216
5352
6128
6280
7216
7384
8504

الحد األقصً
الرقمً لمعاش
األجراألساسً من
مرفق رقم ()6
(جنٌه)
1208
""
1336
""
1472
""
1624
""
1792
""
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الحد األقصً
الرقمً لمعاش
األجرالمتؽٌر من
مرفق رقم ()9
(جنٌه)
2688
3232
""
3880
""
4656
""
5592
""
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د ٌ -تم الجمع بٌن معاش االصابة ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لما
تقدم بدون حدود.
ه – تطبق الخطوات اآلتٌة الموضحة بالفصل الثالث من الباب األول من الكتاب األول
من هذه الدراسـة (معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) :
حادي عشر :زٌادة المعاشات المتدنٌة .
ثانً عشر  :رفع المعاش إلً الحد األدنً .
ثالث عشر :إضافة منحة مقدارها  10جنٌهات .
و ٌ -ستحق المعاش من أول الشهر الذى ٌثبت فٌه العجز أو تقع فٌه الوفاة.
 – 2فى حالة توافر احدى حاالت استحقاق المعاش طبقا لتأمٌن الشٌخوخ ة والعجز والوفاة  ،مع
( مثال )21
عدم توافر شروط االستحقاق
وٌقصد بحاالت االستحقاق تحقق احدى الحاالت اآلتًة :
 بلوغ سن التقاعد. العجز الكامل. الوفاة.فى هذه الحالة :
أ – ٌستحق تعوٌض دفع ة واحد ة وفقا لتأمٌن الشٌخوخ ة والعجز والوفا ة عن كل من األجر
األساسى واألجر المتؽٌر.
بالنسب لمعاش العجز الجزئى اإلصابى ( ؼٌر المنهى للخدم ة )
ة
ب – ٌراعى اآلتى
( )1عن األجر األساسى :
(أ) ٌضاؾ الٌه اإلضافات الموضح ة بالفصل الثانى من الباب االول من الكتاب
األول.
( ب) تطبق بشؤن هذا المعاش قاعد ة الحد األدنى الرقمى الموضحة بالفصل الثانى من
الباب االول من الكتاب االول.
( )2عن االجر المتؽٌر :
تظل قٌمته كما هً.
ج ٌ -تم الجمع بٌن معاش االصابة ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقا لما تقدم
بدون حدود.
د – تطبق الخطوات اآلتٌة الموضحة بالفصل الثالث من الباب األول من الكتاب األول من هذه
الدراسـة (معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة) :
حادي عشر :زٌادة المعاشات المتدنٌة .
ثانً عشر  :رفع المعاش إلً الحد األدنً .
ثالث عشر :إضافة منحة مقدارها  10جنٌهات .
ه ٌ -ستحق المعاش بالقٌمة الجدٌدة من أول الشهر الذى توافرت فٌه اح دى حاالت استحقاق
المعاش طبقا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
مثال رقم ()18
اصاب عمل  ،وذلك بنسبة عجز مقدارها % 40
ة
بتارٌخ  2005/5/2ثبت عجز مإمن علٌه نتٌجة
التسوي المتؽٌر  225جنٌها  ،ولم ٌكن هذا العجز
ة
التسوي األساسى  150جنٌها  ،وأجر
ة
وكان أجر
منهٌا للخدم ة.
وقد حدد معاش العجز الجزئى اإلصابى (ؼٌر المنهى للخدم ة ) كما ٌلى :
جنٌه
المعاش اإلصابى عن األجر األساسى
= 48.00
= %40 × %80 × 150
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المعاش اإلصابى عن األجر المتؽٌر
= %40 × %80 × 225
وبتارٌخ  2018/10/12انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد وكان
التسوي المتؽٌر 2000
ة
التسوي األساسى  1500جنٌه و أجر
ة
أجر
جنٌه .
ومدد اشتراكه فى األجر األساسى  30سنة  ،وفى األجر المتؽٌر  15سنة  ،وكانت مدد اشتراكه
نهاي الخدم ة.
مستمره حتى تارٌخ ة
تحدد مستحقاته ؾي تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كما ٌلى :
 – 1االجر االساسى :
جنٌه
أ – معاش بلوغ سن التقاعد المنهى للخدم ة
= 1000.00
= 45/1 × 30 × 1500
= 48.00
ب – معاش العجز الجزئى االصابى عن األجر األساسى
1048.00
اآلتً :
ة
ج – تضاؾ الٌه الزٌادة
= 35.00
 % 25بحد ادنى  20جنٌها واقصى  35جنٌها
1083.00
=====
 – 2األجر المتؽٌر :
– معاش بلوغ سن التقاعد المنهى للخدم ة
= 666.67
= 45/1 × 15 × 2000
=====
= 72.00

األجر األساسى

 – 3جمل ة معاش تأمٌن الشٌخوخة عن
وزٌادته
ومعاش األجر المتؽٌر
وهو ٌقل عن الحد األقصى للجمع بٌنهما( 3896جنٌها )
( تارٌخ االستحقاق بعد ) 2018/7/1

= 1000.00
= 35.00
= 666.67
= 1701.67

وٌمكن ان نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى :
البٌان
معاش عجز جزئى اصابى
معاش انتهاء الخدم ة لبلوغ سن التقاعد
زٌادات
االجمالى
منحة ماٌو

اجر اساسى
48.00
1000.00
35.00
1083.00

جمله
اجر متؽٌر
120.00
72.00
1666.67 666.67
35.00
1821.67 738.67
0010.00

وٌستحق هذا المعاش اعتبارا من  ( 2018/10/1أول الشهر الذى انتهت فٌه الخدم ة لبلوؼه
سن التقاعد )
مثال رقم ()19
المنهً للخدم ة  ،وكان سن المإمن
ة
ة
الطبٌعً
بفرض أن انتهاء الخدم ة بالمثال رقم (  )18كان للوفا ة
سن.
علٌه فى تارٌخ الوفاه  56ة
تحدد مستحقاته ؾي تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كما ٌلى :
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 – 1األجر األساسى :
جنٌه
المنهً للخدم ة
ة
أ – معاش الوفاة
افتراضً ) ×45/1
ة
= 3+30(33 × 1500
ٌضاؾ الٌه نصؾ الفرق بٌنه وبٌن الحد األقصى
= 1200
% 80 × 1500
المعاش المحسوب على أساس المدة = 1100
= 100
الفرق
=====
نصؾ الفرق = 2 ÷ 100

= 1100
النسبى

ب – معاش العجز الجزئى اإلصابى عن األجر األساسى
اآلتً :
ة
ج – تضاؾ الٌه الزٌاد ة
 % 25بحد أدنى  20جنٌها وأقصى  35جنٌها

= %80

= 50
= 1150
= 48
1198
= 35
1233

 – 2األجر المتؽٌر :
المنهً للخدم ة
ة
– معاش الوفاة
=  3+ 15( 18 × 2000افتراضٌة)× 800 = 45/1
=====
= 1000
% 50 × 2000 = % 50
ٌضاؾ نصؾ الفرق بٌنه وبٌن الحد األقصً النسبً %80
= 1600 = %80 × 2000
= 1000
المعاش ()%50
= 600
الفرق
= 300
نصؾ الفرق
= 1300
المعاش
ة المنهً ة للخدم ة عن
 – 3جمله معاش الوفا
= 1150
األجر األساسى
= 35
وزٌادته
= 1300
ومعاش األجر المتؽٌر
وهو ٌقل عن الحد االقصى للجمع بٌنهما
= 2485
( 3896جنٌها )
( تارٌخ االستحقاق بعد ) 2018/7/1
و ٌمكن ان نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى :
البٌان
معاش عجز جزئى اصابى
معاش انتهاء الخدم ة للوفاة
زٌادات
االجمالى
منحة ماٌو

اجر اساسى
48
1150
35
1233
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جمله
اجر متؽٌر
120
72
2450
1300
35
2605
1372
0010
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وٌستحق هذا المعاش اعتبارا من  ( 2018/10/1أول الشهر الذى انتهت فٌه الخدم ة للوفاة).
مثال رقم ()20
لبلستقال  .وكان سن المإمن علٌه فى تارٌخ تقدٌم
ة
بفرض أن انتهاء الخدم ة بالمثال رقم ( )18كان
طلب الصرؾ ( الٌوم التالى النتهاء الخدم ة ).
شهر سنة
50
6
(معامل سن  50من جدول  9المرفق بقانون التؤمٌن االجتماعً = )60 / 1
تحدد مستحقاته ؾي تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كما ٌلى :
 – 1األجر األساسى :
جنٌه
= 750
أ – معاش مبكر = 60/1 × 30 × 1500
= 48
ب – معاش العجز الجزئى االصابى عن األجر األساسى
= 798
اآلتً :
ة
ج – ٌضاؾ الٌه الزٌادة
= 35
 %25بحد أدنى  20جنٌها وأقصى  35جنٌها
= 833
االجمالى
=====
 – 2االجر المتؽٌر :
= 500
– معاش مبكر = 60/1 × 15 ×2000.00
 – 3جمله المعاش المبكر عن األجر األساسى= 750
= 35
وزٌادته
= 500
ومعاش األجر المتؽٌر
وهو ٌقل عن الحد االقصى للجمع بٌنهما
= 1285
( 3896جنٌها )
( تارٌخ االستحقاق بعد ) 2018/7/1
وٌمكن ان نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى :
البٌان
معاش عجز جزئى اصابى
معاش مبكر
زٌادات
االجمالى
منحة ماٌو

اجر اساسى
48
750
35
833

وٌستحق هذا المعاش اعتبارا من
صرؾ المعاش المبكر).

اجر متؽٌر
72
500
572

جمله
120
1250
35
1405
0010

 ( 2018/10/1أول الشهر الذى قدم فٌه طلب

مثال رقم ()21
اصاب عمل  ،وذلك بنسبة عجز مقدارها % 40
ة
بتارٌخ  2005/5/2ثبت عجز مإمن علٌه نتٌجة
التسوي المتؽٌر  225جنٌها  ،ولم ٌكن هذا العجز
ة
التسوي األساسى  150جنٌها  ،وأجر
ة
وكان أجر
منهٌا للخدم ة.
وقد حدد معاش العجز الجزئى اإلصابى (ؼٌر المنهى للخدم ة ) كما ٌلى :
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جنٌه
= 48.00
=====
= 72.00

المعاش اإلصابى عن األجر األساسى
= %40 × %80 × 150
المعاش اإلصابى عن األجر المتؽٌر
= %40 × %80 × 225
وبتارٌخ  2018/10/12انتهت خدمته لبلوغ سن الستٌن دون
توافر المدة المإهلة الستحقاق الماش  ،ولم ٌرؼب فً االستمرار
بالخدمة الستكمال مدة استحقاق المعاش  ،وكان أجر التسوي ة
التسوي المتؽٌر  2000جنٌه .
ة
األساسى  1500جنٌه وأجر
ومدد اشتراكه فى األجر األساسى  8سنوات  ،وفى األجر المتؽٌر  6سنوات.
تحدد مستحقاته ؾي تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كما ٌلى :
 – 1االجر االساسى :
تعوٌض الدفعة الواحدة =  96 × 1500شهر ×  21600 = % 15جنٌه
 –2األجر المتؽٌر :
تعوٌض الدفعة الواحدة =  72 × 2000شهر ×  21600 = % 15جنٌه
=  43200جنٌه

االجمالً
ونظرا النه لم ٌستحق معاشا فى تؤمٌن الشٌخوخه والعجز
والوفاه  ،فانه ٌراعى اآلتى بالنسبه لمعاش العجز الجزئى
االصابى :
 – 1عن األجر األساسً :
معاش العجز االصابى
اآلتً
ة
ٌضاؾ الزٌادة
 %25بحد ادنى  20جنٌها واقصى  35جنٌها

جنٌه
= 48.00
= 20.00
= 68.00

وهو ٌزٌد علً الحد األدنً الرقمً ( 40جنٌها)
 – 2عن األجر المتؽٌر :
ٌظل معاش العجز الجزئً االصابً كما هو
 – 3جملة معاشً األجرٌن األساسً والمتؽٌر
 - 4زٌادة المعاشات المتدنٌة :
= 46.20
% 33 × 140
46.20 – 450
فرق الرفع الً الحد األدنً

= 72.00
= 140.00
=403.80
=543.80
=206.20
= 750.00
=======

وٌمكن ان نلخص الموقؾ النهائى لبنود االستحقاق كما ٌلى :
البٌان
معاش عجز جزئى اصابى
الزٌادات

اجر اساسى
48.00
20.00
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جملة
اجر متؽٌر
120.00
72.00
20.00
----
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االجمالى 1
زٌادة المعاشات المدنٌة
فرق رفع الحد األدنً
االجمالً 2
منحة ماٌو
تعوٌض الدفعة الواحدة
ٌستحق هذا المعاش اعتبارا من
التقاعد).

72.00

68.00
403.80
206.20
678.00

72.00

21600

21600

140.00
403.80
206.20
750.00
0010
43200

 ( 2018/10/1اول الشهر الذى تحققت فٌه حالة بلوغ سن

ثالثا  :التحاق صاحب معاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفا ة بعمل بعد بلوؼه سن الستٌن وثبوت
اصاب عمل
ة
عجزه أو وقوع وفاته نتٌجة
حال العجز ٌوجد احتماالن رئٌسٌان هما :
وفى ة
 – 1جملة نسب العجز االصابى اقل من : % 35
وفى هذه الحالة :
نسب العجز االصابى األخٌر وفقا لما سبق بٌانه فى الفصل الثالث من
أ – تحدد مستحقاته عن ة
الباب االول من هذا الكتاب
ب – تظل مستحقاته فى معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفا ة عن كل من األجر األساسى
واألجر المتؽٌر دون تؽٌٌر .
مثال رقم ()22
بتارٌخ  2019/6/12انتهت خدم ’ مإمن علٌه ببلوغ سن التقاعد  ،ثم عاد والتحق بعمل حٌث
اصاب عمل نتج عنها نسبة عجز
ة
خضع لتؤمٌن اصابات العمل  ،وفى  2019/07/16حدثت له
. % 10
جنٌه
= 1000.00
وحٌث كان متوسط أجره األساسى
= 2000.00
ومتوسط أجره المتؽٌر
االصاب متعمدة أو نتٌجة سوء سلوك فاحش من
ة
وحٌث لم تكن
جانب المإمن علٌه
نسب العجز كما ٌلى :
لذا فقد حددت مستحقاته عن ة
 – 1تعوٌض الدفعة الواحدة االصابى عن األجر األساسى
= 3840.00
=  48 × %10 × %80 × 1000شهرا
 – 2تعوٌض الدفعة الواحدة االصابى عن األجر المتؽٌر
= 7680.00
=  48 × %10 × %80 × 200شهرا
 – 3جملة التعوٌض اإلصابى المستحق
= 11520.00
=======
وتظل قٌم ة معاشه المستحق فى تؤمٌن الشٌخوخ ة والعجز
والوفاة كما هى بدون تؽٌٌر.
مثال رقم ()23
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اصاب عمل قبل
ة
بفرض ان المإمن علٌه بالمثال السابق رقم (  )62كان قد ثبت عجزه نتٌج ة
بلوؼه سن التقاعد  ،وكانت نسب ة العجز  % 20وقد عوض عنها فى حٌنه تعوٌضا من دفع ة
واحدة.
نسب  %35فؤكثر فانه ٌتم
نظرا ألن اجمالى نسب العجز (  ) %30 = %10 + %20لم تبلػ ة
االصاب االخٌرة فقط وفقا لما سبق بٌانه بالمثال المشار الٌه .
ة
تعوٌضه عن
 – 2جمله نسب العجز االصابى  %35فأكثر :
فى هذه الحالة :
أ – تحدد مستحقاته عن جملة نسب العجز االصابى وفقا لما سبق بٌانه فى الفصل الثالث
من الباب االول من هذا الكتاب وبمراعا ة ما جاء بكل من الفصول الرابع والخامس
والسادس منه .
ب – ٌتم الجمع بٌن المعاش االصابى ومعاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفا ة عن كل من
األجر األساسى والمتؽٌر بدون حدود .
رابعا  :مالحظات عام ة :
االتً :
ة
تجدر االشارة فى نهاٌة هذا الفصل الى المبلحظات الهام
 – 1اذا كان المؤمن علٌه خاضعا فقط لتأمٌن اصابات ىالعمل دون تأمٌن الشٌخوخ ة والعجز
والوفاة فى الحاالت اآلتًة :
اآلتً الذٌن ٌتقاضون اجرا :
ة
أ – العاملون من الفئات
سن.
( )1العاملون بالقطاع الخاص الذٌن تقل اعمارهم عن  18ة
( )2المتدرجون .
( )3التبلمٌذ الصناعٌون .
( )4الطبلب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى .
( )5المكلفٌن بالخدم ة العام ة.
ب – العاملون الذٌن ٌلتحقون بالعمل بعد سن الستٌن دون ان ٌكون لهم مدد اشتراك فى
تؤمٌن الشٌخوخ ة والعجز والوفا ة وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون
رقم  79لسنه  ، 1975ودون أن ٌكون لهم معاش فى هذا التؤمٌن .
اصاب عمل
ة
فانه ٌقتصر حقهم فى حالة ثبوت عجز أى منهم أو وقوع وفاته نتٌج ة
على الحقوق الموضحة تفصٌبل فى الفصول من الثالث الى السادس من الباب األول
من هذا الكتاب.
وفى حاله استحقاق المعاش ٌراعى بشأنه ما ٌلى :
أ – معاش األجر األساسى :
( )1ال تضاؾ الٌه الزٌادة الموضحة بالفصل الثالث من الباب األول من الكتاب األول
( )2ال تسرى بشؤنه الحد االدنى الرقمى لمعاش األجر األساسى المبٌن بالفصل
الثالث من الباب األول من الكتاب األول.
ب – معاش األجر المتؽٌر :
وٌرجع فى تطبٌق ذلك الى األمثل ة العدٌد ة التى تتضمنها الفصول من الثالث الى
السادس من الباب األول من هذا الكتاب.
 – 2تم تحدٌد القواعد الفنً ة فى حساب المستحقات فى كل من تأمٌن اصابات العمل وتأمٌن
الشٌخوخ ة والعجز والوفا ة  ،والجمع بٌنهما فى ضوء المصادر القانونً ة المبٌنة فى
الجدول التالى والمالحظات الموضحة قرٌن كل منها :
النص
المصدر القانونى
الفقر ة الثانًة من المادة  24وٌكون الحد األدنى لمعاش المإمن علٌه
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المصدر القانونى
من القانون رقم  79لسن ة
. 1975

الفقر ة األولى من المادة 51
من القانون رقم  79لسن ة
.1975

الفقر ة األولى من المادة 52
من القانون رقم  79لسن ة
.1975
الماده  53من القانون رقم
لسن .1975
 79ة

بند  3من الماده  71من
 79لسن ة
القانون رقم
.1975
الثالث من القانون رقم
ة
الماد ة
 107لسن ة  ، 1987الفقرة
األولى مستبدلة بموجب المادة
الرابعة من القانون رقم 204
لسنة .1994

المادة السابعة من القانون رقم
لسن .1992
 30ة

مالحظات
النص
االصاب وذلك ألن :
ة
معاش
المستحق فى حاالت بلوغ سن الشٌخوخة
 – 1الماده الثالث ة من القانون رقم 107
أوالعجز أو الوفاة المنصوص علٌها فى المادة
لسنه  1987المبٌن ة فٌما بعد قد جاءت
( )18عشرٌن جنٌها ً شهرٌا ً.
مستقل بهذا القانون .
ة
 – 2لم ٌتم الؽاء أو تعدٌل الماد ة  24من
القانون رقم  79لسنه 1975
اذا نشؤ عن اصابة العمل عجز كامل أو وفا ة  – 3لم ٌستبدل بنص الماده  24المشار الٌها
نص الماد ة الثالثة من القانون رقم 107
سوى المعاش بنسب ة  %80من األجر
المنصوص علٌه بالماد ة  19بما ال ٌزٌد على لسنة  1987التى سٌرد ذكرها فٌما بعد ،
الحد األقصى المنصوص علٌه بالفقر ة األخٌر ة ومن ثم فان نصها ٌظل سارٌا شؤنه فى ذلك
 79لسنه
شؤن باقى مواد القانون رقم
من الماد ة  20وال ٌقل عن الحد األدنى
الثانً من الماده  1975 . 24التى لم ٌتناولها التعدٌل.
ة
المنصوص علٌه بالفقرة
 – 4ال تزال الماد ة  51تشٌر الى الحد
األدنى المنصوص علٌه بالماده . 24
االصاب عجز جزئى مستدٌم تقدر
ة
اذا نشؤ عن
نسبته بـ  %35فؤكثر استحق المصاب معاشا
ٌساوى نسب ة ذلك العجز من المعاش
المنصوص علٌه بالمادة .51
مع مراعاة حكم البند (  )3من الماد ة ( )18اذا
االصاب عجز جزئى مستدٌم ال تصل
ة
نشؤ عن
نسبته الى  %35استحق المصاب تعوٌضا
ٌقدر بنسب ة ذلك العجز مضروب ة فى قٌم ة
معاش العجز الكامل المنصوص علٌه فى
الفقرة األولى من الماد ة ( )51وذلك عن أربع
سنوات وٌإدى هذا التعوٌض دفعة واحدة.
ٌجمع المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو
المستحقون بٌن معاش االصاب ة والمعاش
المنصوص علٌه فى تؤمٌن الشٌخوخ ة والعجز
والوفاة وذلك بدون حد أقصً .
ٌ – 1سرى حكم الحد األدنى المشار الٌه فى
ٌكون الحد األدنى لمعاش المإمن علٌه
الماد ة الثالثة من القانون رقم  107لسنة
المستحق عن األجر األساسى فى حالة بلوغ
سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص  1987فً جمٌع حاالت استحقاق معاش
تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عدا حالة
علٌها فى المادة (  )18من قانون التؤمٌن
االجتماعى المشار إلٌه  ،أربعٌن جنٌها شهرٌا المعاش المبكر.
ٌ -2طبق بشؤن معاش العجز االصابً ؼٌر
شامبل كافة الزٌادات واإلعانات .
المنهً للخدمة فً حالة توافر احدي
وٌسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش
المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج الحاالت المشار الٌها دون توافر شروط
استحقاق المعاش.
عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى
 – 3ال تطبق أحكام الحد األدنى اال بعد
الحاالت المشار إلٌها فى الفقرة السابقة دون
تطبٌق قواعد الجمع بٌن معاش االصاب ة
توافر شروط استحقاق المعاش وفقا ألحكام
تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة .
ومعاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بٌن هذا الحد
وبٌن المعاش المستحق وفقا لقانون التؤمٌن
االجتماعى المشار إلٌه .
ٌستبدل بنص المادة الحادٌة عشر و المادة
 -1تستحق الزٌاد ة متى توافرت احدى
الثانٌة عشر من القانون 107رقم لسنة
حاالت استحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخ ة
قانون
 1987الصادر بتعدٌل بعض أحكام
والعجز والوفاة .
التؤمٌن االجتماعى النصان اآلتٌان:
 – 2تستحق الزٌاد ة المشارالٌها لصاحب
المادة الحادٌة عشر  :تزاد المعاشات التى
معاش العجز الجزئى االصابى ؼٌر المنهى
تستحق اعتباراً من  1992/7/1فى إحدى
للخدم ة فى حال ة توافر احدى حاالت
الحاالت اآلتٌة :
االستحقاق المشار الٌها.
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المصدر القانونى

النص
 -1بلوغ سن الشٌخوخة أو الفصل بقرار من
رئٌس الجمهورٌة أو العجز أو الوفاة
المنصوص علٌها فى المادة  18من قانون
التؤمٌن االجتماعى المشار إلٌة .
 - 2الحالة المنصوص علٌها فى البند  5من
المادة  18المشار إلٌها متى كانت سن المإمن
علٌه فى تارٌخ طلب الصرؾ  50سنة فؤكثر
(.صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا رقم
 79لسنـة  23قضائٌة " دستورٌة " بعدم
دستورٌة المادة السابعة من القانون رقم 30
لسنة  1992بزٌادة المعاشات وتعدٌل بعض
أحكام قوانٌن التأمٌن االجتماعى  ،فٌما
تضمنته مـن اشتراط أن ٌكـون سن المؤمن
علٌه  50سنة فأكثر لزٌادة المعاش المستحق
فى الحالة المنصوص علٌها فى البند الخامس
من المادة رقم (  )18من قانون التأمٌن
االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة
- 3استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن
إصابة عمل ؼٌر منهى للخدمة متى توافرت
إحدى حاالت استحقاق المعاش المنصوص
علٌها فى البندٌن السابقٌن .
و تحدد الزٌادة بنسبة  %25من المعاش بحد
أدنى مقداره عشرون جنٌها ً شهرٌا ً و بحد
أقصى مقداره خمسه و ثبلثون جنٌها ً شهرٌا ُ .

مالحظات
ٌ – 3تم حساب الزٌاد ة بعد تطبٌق قواعد
الجمع بٌن معاش االصاب ة ومعاش تؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة.

و تسرى فى شأن الزٌادة األحكام اآلتٌة :
 - 1تحسب على أساس معاش المإمن علٌه
من األجر األساسى.
 - 2تستحق اإلضافة للحدود القصوى
للمعاشات بما ال ٌجاوز مجموع المعاش
الحد األقصى لمجموع المعاشٌن األساسى
و المتؽٌر .
ٌ - 3راعى عدم تكرار هذه الزٌادة و ٌسرى
هذا الحكم فى الزٌادة المماثلة التى حلت
محلها  ،و ٌصدر وزٌر التؤمٌنات قرار
بقواعد تطبٌق هذا الحكم.
 - 4تعتبر هذه الزٌادة جزءاً من المعاش و
تسرى فى شؤنها جمٌع أحكامه و تتحمل
الخزانة العامة بقٌمتها.
و ٌلؽى...........................
ٌ - 3مكن لزٌاده االٌضاح الربط بٌن القواعد الفنٌه المشار الٌها بالبند رقم (  )2السابق  ،وحاالت االستحقاق
المختلفه فى كل من تأمٌن اصابات العمل وتأمٌن الشٌخوخه والعجز والوفاه على النحو االتى :
حاالت االستحقاق

حدادنى  20جنٌها
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حاالت االستحقاق
أوال  :المؤمن علٌه الخاضع لتأمٌن الشٌخوخ ة والعجز
والوفاة :
 – 1وفا ة أو عجز كامل أو عجز جزئى اصابى منهى
للخدم ة.
 – 2وفاة أو عجز كامل خبلل سنة من انتهاء الخدم ة.
 – 3وفا ة أو عجز كامل بعد اكثر من سن ة من انتهاء
الخدم ة مع توافر شروط استحقاق معاش تؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة.
بالنسب لكل من البنود  3، 2 ، 1ما ٌلى:
ة
ٌراعى
أ – معاش تؤمٌن اصابة العمل
ب – معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
ج – مجموع المعاشٌن

حدادنى  20جنٌها

زٌاده اجر اساسى

حد أدنً  40جنٌها

نعم
ال
ال

ال
ال
نعم

ال
ال
نعم

 – 4وفا ة أو عجز كامل بعد أكثر من سن ة من ترك
الخدم ة مع عدم توافر شروط استحقاق لمعاش تؤمٌن
الشٌخوخة والعجز والوفاة.
معاش تؤمٌن اصابة العمل فقط

نعم

 – 5عجز جزئى اصابى بعد الترك ( ال ٌستحق معاش
عجز جزئى فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة )
معاش تؤمٌن اصابات العمل فقط

نعم

 – 6معاش عجز جزئى اصابى ؼٌر منهى للخدم ة
االصاب
ة
معاش
ثم تحقق احدى الحاالت االتًة :
أ – بلوغ سن أو عجز كامل أو عجز جزئى أو الوفا
متى توافرت شروط استحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخ
والوؾ.
اة
والعجز
( )1معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
( )2مجموع المعاشٌن

ال
ال

ب – طلب معاش مبكر .
( )1معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
( )2مجموع المعاشٌن

ال
ال

ج ـ بلوغ سن أو عجز كامل أو جزئى أو وفاة
مع عدم توافر شروط استحقاق معاش تؤمٌن الشٌخوخ ة
والعجز والوفاة.
ٌتم تعدٌل المعاش االصابى

نعم

نعم

ال
ال

ال
ال

ة
ة

ثانٌا :صاحب معاش الشٌخوخ ة الذى ٌلتحق بعمل
وتحدث له اصابة عمل بعد سن الستٌن وٌترتب علٌها
استحقاق معاش عجز جزئى أو كلى أو وفا ة فى تؤمٌن
اصابات العمل.
( )1معاش تؤمٌن اصابة العمل.
( )2معاش تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
( )3مجموع المعاشٌن

نعم

نعم

نعم
تظل جمٌع مفرداته
كما هى دون
تعدٌل.
تطبٌق قواعد الجمع
بٌن المعاشٌن دون
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حدادنى  20جنٌها
ة
تعدٌل فى قٌم
الزٌادات السابق
اضافتها وفرق رفع
الحد األدنى لمعاش
األجر األساسى .

حاالت االستحقاق

ثالثا :المإمن علٌه ب أجر خاضع لتؤمٌن اصابات العمل
فقط
الذى ٌثبت عجزه الكلى أو الجزئى أو تقع وفاته نتٌج ة
اصاب عمل.
ة
معاش تؤمٌن اصابة العمل (فقط)

نعم

زٌاده اجر اساسى

ال

حد أدنً  40جنٌها

ال

الباب الثالث
زٌادة قٌم ة المعاش فى حاالت خاصة
وٌتضمن هذا الباب الفصلٌن اآلتٌٌن :
االصاب بواقع  % 5كل خمس سنوات حتى بلوغ سن الستٌن حقٌق ة أو
ة
الفصل األول  :زٌادة معاش
حكما.
اعان العجز لصاحب معاش العجز الكامل المستدٌم.
الفصل الثانى  :ة
الفصل االول
االصاب بواقع  %5كل خمس سنوات
ة
زٌادة معاش
حتى بلوغ المؤمن علٌه سن الستٌن حقٌقة أو حكما
والحكم ة من هذه الزٌادة رؼم ضآلتها هى تعوٌض المإمن علٌه أو المستحقٌن عنه بحسب األحوال
االنتاجً والتى كان من المفترض أن
ة
عما كان ٌنتظره من زٌاد ة فى األجر نتٌجة االرتفاع فى كفاٌته
تستمر فى ارتفاع حتى بلوؼه سن التقاعد.
لذلك فقد نص القانون على زٌاد ة معاش االصابة بنسبه  %5كل خمس سنوات حتى بلوغ المإمن
اآلتً :
ة
حقٌق أو حكما فى الحاالت
ة
علٌه سن الستٌن
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 – 1العجز الجزئى اإلصابى المنهى للخدم ة لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل بناء
على قرار من اللجنة الخماسًة وفقا لما سبق االشار ة الٌه بالفصل األول من الباب األول من
الكتاب األول.
 – 2العجز الكامل االصابى المنهى للخدم ة.
المنهً للخدم ة.
ة
االصابً
ة
 – 3الوفاة
وٌراعى فى هذه الزٌادة ما ٌلى :
االصاب سببا فى انهاء خدم ة المإمن علٌه.
ة
 – 1تستحق الزٌادة اذا كان العجز أو الوفاة الناتجة عن
االصاب.
ة
بداي مدة الخمس سنوات اعتبارا من أول الشهر الذى استحق فٌه معاش
 – 2تحسب ة
 – 3تستحق الزٌادة عن كل من معاش األجر األساسى واألجر المتؽٌر.
 – 4تحسب الزٌاد ة على المعاش المستحق عن اصابة العمل فقط  ،وبالتالى تستبعد األجزاء االتً ة
عند حساب الزٌادة:
أ – المعاش المستحق وفقا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
االستثنائً فى المعاش.
ة
ب – الزٌادة
ج – الزٌادات واإلعانات التى تضاؾ الى المعاش.
باالضاؾ الى الحدود القصوى للمعاش دون التقٌد بؤي من هذه الحدود .
ة
 – 5تستحق الزٌادة
التالً لها .
ة
 – 6تعتبر الزٌادة جزءا من المعاش عند تحدٌد الزٌادة
 – 7تستحق الزٌادة فى مٌعاد استحقاقها ولو كان صاحب المعاش قد عاد الى عمل ٌخضعه الحكام
تؤمٌن الشٌخوخ ة والعجز والوفا ة أو الحدى الجهات التى خرجت من نطاق تطبٌق قانون
التؤمٌن االجتماعى المشار الٌه لوجود نظام تؤمٌن اجتماعى بدٌل.
 – 8تعتبر الزٌاد ة جزءا من المعاش عند تحدٌد قٌم ة الزٌادات القانونً ة التى تضاؾ لحاالت
المستحق حتى تارٌخ معٌن.
ة
المعاشات
مثال رقم ()1
انتهت خدم ة مإمن علٌه للعجز الكامل االصابى فى  2014/4/15وكان متوسط أ جره األساسى
 500جنٌه و متوسط أ جر ه المتؽٌر  1000جنٌه ومد ة اشتراكه سن ة واحد ة  ،وسنه فى تارٌخ
سن وبالتالى حددت مستحقاته كما ٌلى :
استحقاق المعاش  54ة
جنٌه
معاش األجر األساسى
= 400.00
معاش العجز الكامل االصابى = % 80 × 0500
= 325.00
معاش العجز الكامل الطبٌعى = % 65 × 0500
= 725.00
= 35.00
 +زٌادة  % 25بحد أقصى
= 760.00
معاش األجر األساسى المستحق فى 2014/4/1
معاش األجر المتؽٌر
= 800.00
معاش العجز الكامل االصابى = %80 × 1000
= 650.00
معاش العجز الكامل الطبٌعى = %65 × 1000
= 1450.00
======
وأضٌفت الزٌادات السنوٌة التالٌة لتارٌخ االستحقاق.
تحدٌد قٌم ة زٌادة الـ  % 5األولى
2014/4/ 1
حٌث أن السن فى تارٌخ استحقاق المعاش فى
سن
=  54ة
اذا ٌتوافر بشؤنه استحقاق زٌاد ة  %5األولى فى 2019/4/1
االصاب عن كل من األجر األساسى واألجر
ة
وتحسب عن معاش
المتؽٌر كما ٌلى :
= 20.00
المستحق على معاش األجر األساسى = % 5 × 400
ة
%5
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المستحق على معاش األجر المتؽٌر = % 5 × 800
ة
%5
وتضاؾ كل من الزٌادتٌن الى المعاش لٌصبح كما ٌلى :
معاش األجر األساسى
االصاب
ة
 % 5على معاش
اإلجمالً
معاش األجر المتؽٌر
المعاش المستحق فى 2014 /4/1
االصاب
ة
 % 5على معاش
اإلجمالً

= 40.00
= 760.00
= 20.00
= 780.00
=====
= 1450.00
= 0040.00
= 1490.00

اجمالى المعاش عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر =
 2270جنٌه وٌستحق الصرؾ من 2019 /4/1
(أول الشهر المستحق فٌه  % 5الزٌادة األولى)
وال ٌستحق زٌادة  % 5بعد هذه الزٌادة حٌث سٌكون فى تارٌخ
التالً (فى  )2023/4/1قد تجاوز سن
ة
استكمال الخمس سنوات
الستٌن ( التى ٌبلؽها فى )2020/4/14
ثم ٌضاؾ الى المعاش الزٌادات السنوٌة التالٌة لتارٌخ زٌادة الـ 5
 %األولً  ،وٌتم تحدٌدها علً مجموع المعاش وزٌاداته متضمنا
هذه الزٌادة .
وٌمكن تلخٌص ما تقدم فً الجدول اآلتً :

بٌان
عجز كامل
منهً للخدمة
2014/4/1
%25
اجمالً
زٌادة %10
2014/7/1
زٌادة %10
2015/7/1
زٌادة %10
بحد أقصً
 323جنٌه
2016/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 550.5جنٌه

معاش أساسً
جملة
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
جنٌه
725.00 325.00 400.00

معاش متؽٌر
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
800.00

650.00

اجمالً
جملة
جنٌه

جنٌه

2175.00 1450.00

035.00
760.00
076.00
836.00
084.60
920.60
092.06

0145.00
1595.00
0159.50
1754.50
0175.45

1012.66
0151.90

2942.61 1929.95
0441.40 0289.50

139 101

0035.00
2210.00
0221.00
2431.00
0244.10
2675.10
0267.51

2019

2017/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 625.5جنٌه
2018/7/1
زٌادة %5
2019/4/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 832.5جنٌه
2019/7/1

1164.56
0174.69

020.00
420.00

1339.25
0020.00
1359.25
0203.89

3384.01 2219.45
0507.61 0332.92

2552.37
0040.00
2592.37
0388.86

040.00
840.00

3891.62
0060.00
3951.62
0592.75

4544,37 2981.23

1563.14

مالحظات :
 – 1بفرض استحقاق  % 5تالٌة ٌ ،تم حسابها علً مجموع المعاش االصابً وزٌادات ال
السابقة عن كل من معاش األجر األساسً والمتؽٌر.
التالً وفقا لما تقدم .
ة
ٌ - 2تم حساب الزٌادات السنوٌة

%5

مثال رقم ()2
بفرض أن المإمن علٌه فى المثال السابق كان ثبوت العجز
الكامل بعد انتهاء الخدم ة (خبلل سن ة من انتهاء الخدم ة) ،
 )1وال
وبالتالى فان تحدٌد مستحقاته كما فى المثال رقم (
ٌستحق زٌاده  ، %5حٌث ٌشترط الستحقاقها انتهاء الخدم ة
االصاب.
ة
بسبب
وٌمكن تلخٌص ما تقدم فً الجدول اآلتً :

بٌان
عجز كامل
خالل سنة
من ترك
الخدمة
2014/4/1
%25
اجمالً
زٌادة %10
2014/7/1
زٌادة %10
2015/7/1
زٌادة %10
بحد أقصً
 323جنٌه
2016/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً

معاش أساسً
جملة
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
جنٌه
725.00 325.00 400.00

معاش متؽٌر
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
800.00

650.00

اجمالً
جملة
جنٌه

جنٌه

2175.00 1450.00

035.00
760.00
076.00
836.00
084.60
920.60
092.06

0145.00
1595.00
0159.50
1754.50
0175.45

1012.66
0151.90

2942.61 1929.95
0441.40 0289.50
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2210.00
0221.00
2431.00
0244.10
2675.10
0267.51
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 550.5جنٌه
2017/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 625.5جنٌه
2018/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 832.5جنٌه
2019/7/1

1164.56
0174.69

3384.01 2219.45
0507.61 0332.92

1339.25
0200.89

3891.62 2552.37
0583.75 0382.86

1540.14

4475,37 2935.23

مالحظة :
التالً وفقا لما تقدم .
ة
ٌتم حساب الزٌادات السنوٌة
مثال رقم ()3
بفرض ان المإمن علٌه فى المثال رقم (  )1كان قد عاد الى العمل بعد سنة من استحقاقه المعاش
واستمر فٌه حتى تارٌخ استحقاقه زٌادة الـ  %5األولى  ،تستحق الزٌادة فً مٌعاد استحقاقها.
مثال رقم ()4
اصاب عمل فى 2014/4/15
ة
انتهت خدم ة مإمن علٌه متدرج بدون أجر لعجزه الكامل نتٌج ة
وكان عمره  ، 14وطبقا للمادة  54من قانون التؤمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة
 1975منح معاشا شهرٌا م قداره عشرة جنٌهات .
وٌزاد هذا المعاش بالزٌادات السنوٌة التالٌة لتارٌخ االستحقاق  ،بمراعاة الحد األدنً للزٌادات والحد
األدنً الرقم للمعاش بعد الزٌادة .
وٌتوافر بشؤنه استحقاق زٌادة  %5األولى فى . 2019/4/1
وٌمكن تلخٌص ما تقدم فً الجدول اآلتً :
بٌان
اصاب عمل فى 2014/4/15
ة
معاش متدرج بدون اجر عجز كامل نتٌجة
زٌادة %10
2014/7/1
زٌادة %10
2015/7/1
زٌادة  %10بحد أدنً  125جنٌها أو ما ٌكمل مجموع المعاش والزٌادات  500جنٌه
أكب
أيهما ر
2016/7/1
زٌادة  %15بحد أدنً  150جنٌها
2017/7/1
زٌادة  %15بحد أدنً  150جنٌها أو ما ٌكمل مجموع المعاش والزٌادات  750جنٌها أٌهما
ر
أكب
2018/7/1
زٌادة  %5أولً
2019/4/1
زٌادة  %15بحد أدنً  150جنٌها أو ما ٌكمل مجموع المعاش والزٌادات  900جنٌها أٌهما
ر
أكب
2019/7/1
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المعاش
010.00
001.00
011.00
001.10
012.10
187.90
500.00
150.00
650.00
150.00
800.00
040.00
840.00

990.00
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الفصل الثانى
إعانة العجز
لصاحب معاش العجز الكامل المستدٌم
عان عجز تقدر بـ  % 20من قٌم ة ما ٌستحقه من
ٌستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستدٌم إ ة
معاش ( األجر األساسى واألجر المتؽٌر ) اذا قررت الهٌئ ة العام ة للتؤمٌن الصحى أنه ٌحتاج الى
الٌومً.
ة
بعباء حٌاته
المعاون الدائم ة من شخص آخر للقٌام أ
ة
وعلى ذلك فانه ٌراعى أنه ٌشترط بصؾة أساسًة الستحقاق هذه االعان ة ان تكون حالة استحقاق
المعاش ( عجز كامل مستدٌم  :منهً للخدمة أو خبلل سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة)
بمعنى أنه اذا كانت حالة استحقاق المعاش بخبلؾ ذلك ( بلوغ سن أو معاش مبكر  ...الخ ) ثم ثبت
العجز الكامل بعد ذلك فانه ال تستحق اعانة العجز حتى ولو كانت حالة صاحب المعاش تحتاج الى
الٌومً.
ة
المعاون الدائم ة من شخص آخر للقٌام أبعباء حٌاته
ة
اآلتً :
ة
حال تحقق احدى الحاالت
االعان فى ة
ة
وٌقؾ صرؾ هذه
 – 1االلتحاق بعمل.
الهٌئ العام ة للتؤمٌن الصحى.
ة
الحال وفقا لما تقرره
ة
 – 2زوال
 – 3وفاة صاحب المعاش.
ونستعرض فٌما ٌلى األحكام الخاصة باالعانة المشار الٌها :
أوال  :حاالت االستحقاق :
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اآلتً :
ة
تستحق لصاحب معاش العجز الكامل فى الحاالت
 – 1فقد البصر فقدا كلٌا.
 – 2فقد الذراعٌن.
 – 3فقد الطرفٌن السفلٌٌن.
 – 4الشلل الرباعى الكامل.
 – 5شلل الطرفٌن السفلٌٌن المقعد عن الحركة.
التم المقعد عن الحركة.
 – 6الشلل النصفى ا
 – 7المرض العقلى.
 – 8هبوط القلب المزمن الشدٌد.
 – 9التشوهات الشدٌدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.
المصحوب بمضاعفات تعجز عن الحركة.
ة
الخبٌث
ة
-10األورام
-11حاالت العجز الكامل المستدٌم األخرى التى تقرر الهٌئ ة العام ة للتؤمٌن الصحى حاجتها
للمعاونة الدائم ة من شخص آخر للقٌام بأعباء الحٌا ة الٌومًة  ،وتعتمد هذه الحاالت من
الهٌئ المشار الٌها أو من ٌنٌبه.
ة
رئٌس مجلس ادارة
ثانٌا  :اجراءات تقدٌر مدى أحقًة صاحب معاش العجز الكامل العانة العجز:
 – 1استحقاق االعانة من تارٌخ ثبوت العجز الكامل.
الهٌئ العام ة للتؤمٌن الصحى عجز المإمن علٌه عجزا كامبل مستدٌما  ،فٌتعٌن
ة
اذا قررت
بعباء
أن تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته الى المعاون ة الدائم ة من شخص آخر للقٌام أ
الٌومً.
ة
حٌاته

 – 2استحقاق االعانة بعد تارٌخ ثبوت العجز الكامل:
الٌومً
ة
اذا استدعت حالة صاحب معاش العجز الكامل المستدٌم الحاج ة الى المعاونة الدائم ة
الهٌئ العام ة للتؤمٌن الصحى.
ة
من شخص آخر فله أن ٌتقدم بطلب لعرضه على
وٌحرر الطلب على النموذج رقم  103مكرر المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة
( 2007طلب صرؾ اعانة عجز) المعد لهذا الؽرض  ،وٌسلم لمكتب أو منطقة الهٌئة
القومٌة للتؤمٌن االجتماعً التابع لها صاحب المعاش بحسب األحوال .
 – 3اثبات مدى الحاجة الى المعاونة الدائم ة من شخص آخر :
ٌكون ذلك بموجب شهاد ة تصدر من الهًئة العام ة للتؤمٌن الصحى  ،وترفق بملؾ التؤمٌن
االجتماعى للمإمن علٌه – حٌث توضح هذه الشهادة ما اذا كان صاحب المعاش ٌستحق أو
اعان العجز .
ال ٌستحق ة
ً
و ٌعاد توقٌع الكشؾ الطبى على صاحب الشؤن المقرر له هذه اإلعانة سنوٌا لتقرٌر مدى
إستمرار حاجته للمعاونة الدائمة الٌومٌة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحاالت التى ترى
الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى أن حاجتها للمعاونة الٌومٌة قابلة لئلنتهاء.
 التظلم من قرار الهٌئ ة العام ة للتأمٌن الصحى بعدم حاج ة صاحب معاش العجز4
الكامل المستدٌم للمعاونة الدائم ة من شخص آخر :
أ -إذا قررت الجهة الطبٌة عدم حاجة صاحب المعاش أو الولد مستحق المعاش للمعاونة
الدائمة من شخص آخر فله أن ٌطعن فى قرارها وفقا ألحكام المادة ( 258لجان فحص
المنازعات الناشئة عن تطبٌق أحكام قانون التؤمٌن اإلجتماعى بما فٌها القرارات
الصادرة من الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بثبوت حالة العجز لئلبن أو األخ العاجز عن
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) من
الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرٌر إعانة العجز
 554لسنة  2007بشؤن القواعد المنفذة لقانون التؤمٌن
القرار الوزاري رقم
الجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975وذلك خبلل شهر من تارٌخ إعبلنه
بقرار الجهة الطبٌة .
ب  -المعاونة الدائمة من شخص آخر.
جٌ -سلم الطلب بموجب إٌصال أو ٌرسل بخطاب موصى علٌه مع علم الوصول مرفقا ً به
كافة األوراق والمستندات التى تإٌد إعتراضه.
ثالثا  :تقدٌر قٌم ة اعانة العجز :
تقدر االعانة بـ  % 20من قٌم ة ما ٌستحقه صاحب معاش العجز الكامل من معاش – وٌقصد
بالمعاش مجموع -:
 – 1معاش األجر األساسى وما ٌضاؾ الٌه من زٌادات.
 – 2معاش األجر المتؽٌر وما ٌضاؾ الٌه من زٌادات .
وٌقصد بالزٌادات تلك التى تم االشارة الٌها تفصٌال فى :
الفصل الثانى من الباب األول من الكتاب األول ( خطوات حساب معاش األجر األساسى).
كاؾ الزٌادات التى تضاؾ للمعاش بعد تارٌخ االستحقاق  ،حٌث ٌعاد تقدٌر قٌم ة اعانة
وكذا ة
اضاؾ كل زٌادة الى قٌم ة المعاش  ،بما فى ذلك زٌادة المعاش االصابى بنسبة % 5
ة
العجز بعد
حقٌق أو حكما.
ة
كل خمس سنوات حتى تارٌخ بلوغ سن الستٌن
االستثنائً التى تضاؾ لتحسٌن المعاش وفقا للقانون رقم  71لسنه  1964فى
ة
كما تعتبر الزٌاد ة
االعان المشار الٌها على أساس جملة المعاش متضمنا
ة
حكم المعاش األساسى وٌعاد حساب قٌم ة
االستثنائً.
ة
الزٌادة
رابعا  :تارٌخ استحقاق صرؾ اعانة العجز:
اعان العجز وفقا لما ٌلى :
ٌحدد تارٌخ استحقاق صرؾ ة
 – 1حاالت االستحقاق من  10 – 1المنصوص علٌها بالبند أوال من هذا الفصل.
بالنسب لحاالت العجز الكامل التى ثبت فٌها العجز قبل التارٌخ المشار
ة
أ – 80/5/4
الٌه.
بالنسب للحاالت التى ثبت فٌها العجز الكامل اعتبارا من
ة
ب – تارٌخ استحقاق المعاش
.1980/5/4
 – 2الحاالت االخرى المنصوص علٌها بالبند  11من البند أوال من هذا الفصل  ،وٌكون
الطبً حاج ة صاحب
ة
تارٌخ استحقاق صرؾ االعانة أول الشهر التالى لتارٌخ تقرٌر الجه ة
الٌومً من شخص آخر.
ة
للمعاون الدائم ة
ة
المعاش
خامسا  :تقرٌر مدى استمرار الحاجة للمعاونة الدائم ة الٌومًة :
ٌعاد توقٌع الكشؾ الطبى على صاحب المعاش المقرر له االعان ة المشار الٌها سنوٌا
لتقرٌر مدى حاجته للمعاونة الدائم ة الٌومً من شخص آخر  ،وذلك بالنسبة للحاالت التى
قابل لبلنتهاء.
الٌومً ة
ة
الهٌئ العام ة للتؤمٌن الصحى أن حاجتها للمعاون
ة
ترى
سادسا  :حاالت قطع االعانة :
اآلتً :
ة
االعان اعتبار من أول الشهر التالى لتارٌخ تحقق احدى الحاالت
ة
تقطع
مهن.
مزاول ة
ة
 – 1التحاق صاحب المعاش بؤى عمل أو
 – 2زوال الحاج ة الى المعاونة الٌومًة الدائم ة من شخص آخر بناء على اخطار من الهٌئ ة
العام ة للتؤمٌن الصحى.
حال عدم تقدم صاحب المعاش العادة توقٌع الكشؾ الطبى علٌه.
 – 3تارٌخ اعادة الفحص فى ة
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 – 4وفاة صاحب المعاش.
سابعا  :اعانة العجز ال تعتبر جزءا من المعاش :
اآلتً :
ة
وترتٌبا على ذلك فانه ٌتم اسبتعادها فى الحاالت
 – 1تحدٌد معاش صاحب المعاش عند توزٌعه على المستحقٌن.
 – 2مراعاة حدود الجمع بٌن المعاشات.
 – 3تحدٌد قٌم ة الزٌادات الدورية التى تضاؾ للمعاشات مع مراعا ة انه ٌعاد حساب قٌم ة
الدوري.
ة
اضاؾ كل من الزٌادات
ة
المستحق على أساس قٌم ة المعاش بعد
ة
االعان
ة
االعان.
ة
حال وفاة صاحب المعاش المستحق لهذه
المستحق فى ة
ة
 – 4تحدٌد قٌم ة منحة الوفاة
االعان
ة
حال وفاه صاحب المعاش المستحق لهذه
المستحق فى ة
ة
 – 5تحدٌد قٌم ة نفقات الجنازة
 – 6تحدٌد جزء المعاش الجائز استبداله.
االعان فى تؤمٌن المرض.
ة
 – 7تحدٌد قٌم ة اشتراك صاحب المعاش المستحق لهذه
الهٌئ المختصة
ة
نفق أو لدٌن
 – 8تحدٌد جزء المعاش الجائز الحجز علٌه سدادا لدٌن ة
مثال رقم ()1
انتهت خدم ة مإمن علٌه للعجز الكامل االصابً بتارٌخ  ، 2014/4/15وتقرر له الحق فً اعانة
العجز .
فٌما ٌلً ملخص لتطور قٌمة المعاش  ،اعانة العجز :

بٌان
عجز كامل
منهً للخدمة
2014/4/1
%25
اجمالً
زٌادة %10
2014/7/1
زٌادة %10
2015/7/1
زٌادة %10
بحد أقصً
 323جنٌه
2016/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 550.5جنٌه
2017/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 625.5جنٌه
2018/7/1
زٌادة %5
2019/4/1

معاش أساسً
جملة
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
جنٌه
725.00 325.00 400.00

معاش متؽٌر
جملة
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
جنٌه
1450.00 650.00 800.00

035.00
760.00
076.00
836.00
084.60
920.60
092.06

0145.00
1595.00
0159.50
1754.50
0175.45

0035.00
2210.00
0221.00
2431.00
0244.10
2675.10
0267.51

1012.66
0151.90

1929.95
0289.50

2942.61
0441.40

588.52

1164.56
0174.69

2219.45
0332.92

3384.01
0507.61

676.80

1339.25
0020.00
1359.25

2552.37
0040.00
2592.37

3891.62
0060.00
3951.62

778.32

020.00
420.00

040.00
840.00
139 107

اجمالً
جنٌه
2175.00

اعانة
العجز
جنٌه

442.00
486.20
535.02

790.32

2019

بٌان
اصابً
جنٌه

معاش أساسً
طبٌعً
جنٌه

زٌادة %15
بحد أقصً
 832.5جنٌه
2019/7/1

جملة
جنٌه
0203.89

اصابً
جنٌه

معاش متؽٌر
طبٌعً
جنٌه

1563.14

اجمالً
جملة
جنٌه
0388.86

جنٌه
0592.75

2981.23

4544,37

اعانة
العجز
جنٌه

908.87

مثال رقم ()2
بفرض أن حالة المإمن بالمثال رقم ( )1لم تقرر له اللجنة الطبٌة الحق فً اعانة عجز عند اثبات
العجز بتارٌخ  ، 2014/4/15وبتارٌخ الحق تقدم صاحب المعاش بطلب الثبات حاجته لهذه
الطبً بتارٌخ  2016/8/2حاجته للمعاونة الدائم ة الٌومًة من شخص
ة
المعاون حٌث قررت اللجنة
ة
آخر .
ٌستحق صرؾ االعانة من أ ول الشهر التالى لتارٌخ تقرٌر الجه ة الطبًة حاج ة صاحب المعاش
الٌومً من شخص آخر  ،أي من . 2016/9/1
ة
للمعاون الدائم ة
ة
فٌما ٌلً ملخص لتطور قٌمة المعاش  ،اعانة العجز :

بٌان
عجز كامل
منهً للخدمة
2014/4/1
%25
اجمالً
زٌادة %10
2014/7/1
زٌادة %10
2015/7/1
زٌادة %10
بحد أقصً
 323جنٌه
2016/7/1
2016/9/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 550.5جنٌه
2017/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً

معاش أساسً
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
325.00 400.00

جملة
جنٌه
725.00

معاش متؽٌر
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
650.00 800.00

اجمالً
جملة
جنٌه
1450.00

جنٌه
2175.00

035.00
760.00
076.00
836.00
084.60
920.60
092.06

0145.00
1595.00
0159.50
1754.50
0175.45

0035.00
2210.00
0221.00
2431.00
0244.10
2675.10
0267.51

1012.66

1929.95

2942.61

0151.90

0289.50

0441.40

1164.56
0174.69

2219.45
0332.92

3384.01
0507.61

اعانة
العجز
جنٌه

588.52
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بٌان
اصابً
جنٌه
 625.5جنٌه
2018/7/1
زٌادة %5
2019/4/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 832.5جنٌه
2019/7/1

020.00
420.00

معاش أساسً
طبٌعً
جنٌه

جملة
جنٌه
1339.25
0020.00
1359.25
0203.89

اصابً
جنٌه

معاش متؽٌر
طبٌعً
جنٌه

040.00
840.00

1563.14

اجمالً
جملة
جنٌه

جنٌه

2552.37
0040.00
2592.37
0388.86

3891.62
0060.00
3951.62
0592.75

2981.23

4544,37

اعانة
العجز
جنٌه
778.32
790.32

908.87

مثال رقم ()3
بفرض وفاة صاحب المعاش بالمثال رقم (  )1بتارٌخ . 2019/6/2
فى هذه الحالة :
 – 1المعاش الذى ٌتم توزٌعه على المستحقٌن
حٌث تستبعد اعانة العجز التى كانت تستحق له حال حٌاته
فقط.
 – 2تحدد نفقات الجناز ة على اساس قٌمه المعاش
اعان العجز أى =  2 × 3951.62شهر
بدون ة
 – 3تحدد منحة الوفاة على أساس قٌم ة المعاش بدون اعانة.
العجز أى =  3 × 3951.62شهور
حٌث وقعت الوفاه قبل تارٌخ صرؾ
المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

جنٌه
= 3951.62
=====

مثال رقم ()4
بفرض أن صاحب المعاش بالمثال رقم (  )1كان منتفعا بتؤمٌن المرض (ٌستقطع من المعاش
المستحق له  %1شهرٌا )  ،فان ما ٌستقطع من معاشه ٌكون علً أساس جملة المعاش بدون اعانة
العجز .
مثال رقم ()5
بفرض ان المإمن علٌه بالمثال رقم (  )1قد تم تحسٌن معاشه استثنائٌا اعتبارا من 2019/5/2
بمبلػ مقداره  200جنٌه ٌ ،عاد تقدٌر اعانة العجز .
فٌما ٌلً ملخص لتطور قٌمة المعاش  ،اعانة العجز :
بٌان
عجز كامل
منهً للخدمة
2014/4/1
%25
اجمالً
زٌادة %10

معاش أساسً
جملة
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
جنٌه
725.00 325.00 400.00

معاش متؽٌر
جملة
طبٌعً
اصابً
جنٌه
جنٌه
جنٌه
1450.00 650.00 800.00

035.00
760.00
076.00

0145.00
139 109

اجمالً
جنٌه
2175.00

0035.00
2210.00
0221.00

اعانة
العجز
جنٌه

2019

بٌان
اصابً
جنٌه
2014/7/1
زٌادة %10
2015/7/1
زٌادة %10
بحد أقصً
 323جنٌه
2016/7/1
2016/9/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 550.5جنٌه
2017/7/1
زٌادة %15
بحد أقصً
 625.5جنٌه
2018/7/1
زٌادة %5
2019/4/1
معاش
استثنائً
2019/5/2
زٌادة %15
بحد أقصً
 832.5جنٌه
2019/7/1

معاش أساسً
طبٌعً
جنٌه

جملة
جنٌه
836.00
084.60
920.60
092.06

اصابً
جنٌه

معاش متؽٌر
طبٌعً
جنٌه

اجمالً
جملة
جنٌه
1595.00
0159.50
1754.50
0175.45

جنٌه
2431.00
0244.10
2675.10
0267.51

1012.66

1929.95

2942.61

0151.90

0289.50

0441.40

1164.56
0174.69

2219.45
0332.92

3384.01
0507.61

676.80

1339.25
0020.00
1359.25
0200.00

2552.37
0040.00
2592.37

3891.62
0060.00
3951.62
0200.00

778.32

1559.25
0203.89

2592.37
0388.86

4151.62
0592.75

830.32

1763.14

2981.23

4744,37

948.87

588.52

020.00
420.00

040.00
840.00

الجداول المرفقة بقانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
جدول رقم ()1
جدول أمراض المهنة
مسلسل
1

اعانة
العجز
جنٌه

نوع المرض
التسمم بالرصاص
ومضاعفاته

العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض
أى عمل ٌستدعى إستعمال أوتداول الرصاص أومركباته
أوالمواد المحتوٌة علٌه.
و ٌشمل ذلك :
تداول الخامات المحتوٌة على الرصاص .صب الرصاص
القدٌم والزنك القدٌم (الخردة) فى سبائك.
العمل فى صناعة األدوات من سبائك الرصاص أوالرصاص
صهر
القدٌم (الخردة) .العمل فى صناعة مركبات الرصاص ،
الرصاص .تحضٌر و استعمال مٌناء الخزؾ المحتوٌة على
رصاص .التلمٌع بواسطة برادة الرصاص أوالمساحٌق المحتوٌة
على الرصاص  .تحضٌر أواستعمال البوٌات أواأللوان أوالدهانات
المحتوٌة على الرصاص  ....إلخ.
وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار أو أبخرة الرصاص أو
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مسلسل

نوع المرض

2

التسمم بالزئبق
ومضاعفاته

3

التسمم بالزرنٌخ
ومضاعفاته

4

التسمم باألنتٌمون
ومضاعفاته

5

التسمم بالفسفور
ومضاعفاته

6

التسمم بالبنزول
أومثٌبلته أومركباته
األمٌدٌة أواألزوتٌة أو
مشتقاته
اومضاعفات ذلك
التسمم
التسمم بالمنجنٌز
ومضاعفاته

7

8

التسمم بالكبرٌت
ومضاعفاته

9

التؤثر بالكروم
وما ٌنشؤعنه من قرح
ومضاعفات
التؤثر بالنٌكل
أوما ٌنشؤعنه من
مضاعفات وقرح

10

11

التسمم بالؽازات
الخانقة مثل أول أكسٌد
الكربون وكبرٌتٌد

العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض
مركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول الزئبق أومركباته أوالمواد
المحتوٌة علٌه و كذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار أو أبخرة
علً .
الزئبق أومركباته أوالمواد المحتوٌة ه
وٌشمل ذلك :
العمل فى صناعة مركبات الزئبق و صناعة آالت المعامل
والمقاٌٌس الزئبقٌة و تحضٌر المادة الخام فى صناعة القبعات
وعملٌات التذهٌب و استخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقٌة
 ...إلخ.
أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول الزرنٌخ أو مركباته أوالمواد
المحتوٌة علٌه وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبارأوأبخرة
الزرنٌخ أومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه .
وٌشمل ذلك :
العملٌات التى ٌتولد فٌها الزرنٌخ أومركباته و كذا العمل فى إنتاج
أوصناعة الزرنٌخ أو مركباته.
أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول األنتٌمون أومركباته أو المواد
أبخره
المحتوٌةعلٌه وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبارأو
األنتٌمون أو مركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول الفسفورأومركباته أو المواد
المحتوٌة علٌه  ،وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبارأوأبخرة
الفسفورأومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
كل عمل ٌستدعى استعمال أوتداول هذه المواد و كذا كل عمل
ٌستدعى التعرض ألبخرتها أوؼبارها.

أوتداول المنجنٌزأومركباته أوالمواد

كل عمل ٌستدعى استعمال
المحتوٌة علٌه.
أوؼبار
وكذا كل عمل ٌستدعى التعرض ألبخرة
المنجنٌزأومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه .
وٌشمل ذلك :
العمل فى استخراج أو تحضٌر المنجنٌزأومركباته وصح نها
وتعبئتها  . .الخ.
كل عمل ٌستدعى استعمال أوتداول الكبرٌت أومركباته أوالمواد
المحتوٌة علٌه و كذا كل عمل ٌستدعى التعرض ألبخرة أوؼبار
الكبرٌت أومركباته أوالمواد المحتوٌة علٌه.
وٌشمل ذلك :
التعرض للمركبات الؽازٌة و ؼٌر الؽازٌة للكبرٌت ..إلخ.
كل عمل ٌستدعى تحضٌرأوتولد أواستعمال أو تداول الكروم
كرومات أو بٌكرومات الصودٌوم
أوحمض الكرومٌك أو
أوالبوتاسٌوم أوالزنك أو أٌة مادة تحتوى علٌه.
أو استعمال أوتداول النٌكل
كل عمل ٌستدعى تحضٌرأوتولد
أومركباته أو أٌة مادة تحتوى على النٌكل أو مركباته .
وٌشمل ذلك :
التعرض لؽبار كربونٌل النٌكل .
المهن التى ٌتم فٌها التعرض لهذه الؽازات خصوصا ً الصرؾ
الصحً .
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نوع المرض
الهٌدروجٌن وسٌانٌد
الهٌدروجٌٌن
ومشتقاتها السامة
التسمم بحامض
السٌانور ومركباته
وما ٌنشؤ عن ذلك من
مضاعفات
التسمم بالكلور والفلور
والبروم ومركباتها

14

التسمم بالبترول
أوؼازاته أو مشتقاته
ومضاعفاته
التسمم بالكلوروفورم
ورابع كلورور
الكربون
التسمم برابع كلورور
األثٌن وثالث كلورور
األثٌلٌن والمشتقات
الهالوجٌلٌة األخرى
للمركبات
األٌدروكربونٌة من
المجموعة األلٌفاتٌة
األمراض واألعراض
الباثولوجٌة التى تنشؤ
عن الرادٌوم أوالمواد
ذات النشاط اإلشعاعى
أو أشعة إكس
سرطان الجلد األولى
والتهابات و تقرحات
الجلد و العٌون
المزمنة
األمراض التى تنشؤ
عن التعرض لدرجات
الحرارة أو البرودة
الشدٌدة
أمراض الؽبار الرئوي
(توموكوتٌوزس) التى
تنشؤ عن :
 - 1ؼبار السلٌكا
(سلٌلكوزس).
 - 2ؼباراالسبستوس
(أسبستوزس)
 - 3ؼبارالقطن وؼبار
الكتان بسٌنوزس
 - 4ؼباربودرة التلك
(تلكوزس)
الجمرة الخبٌثة
إنتراكس

12

13

15

16

17

18

19

20

21

العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض

أوتداول حامض
كل عمل ٌستدعى تؽٌٌر استعمال
السٌانورأومركباته وكذا كل عمل ٌستدعى التعرض ألبخرة
رذاذ الحامضؤ ومركباته أوأتربتها أوالمواد المحتوٌة علٌها.

أو

أوتداول
كل عمل ٌستدعى تحضٌرأواستعمال
الكلورأوالفلورأوالبروم أو مركباتها  ،و كذا أى عمل ٌستدعى
التعرض لتلك المواد أوألبخرتها أوؼبارها .
كل عمل ٌستدعى تداول أواستعمال البترول أوؼازاته أو مشتقاته
وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لتلك المواد  ،صلبة كانت أوسائلة
أوؼازٌة.
أى عمل ٌستدعى استعمال أوتداول الكلوروفورم أورابع كلورور
الكربون و كذا أى عمل ٌستدعى التعرض ألبخرتها أو األبخرة
المحتوٌة علٌها.
أوتداول هذه المواد والتعرض
أى عمل ٌستدعى استعمال
ألبخرتها أواألبخرة المحتوٌة علٌها.

أى عمل ٌستدعى التعرض للرادٌوم وأٌة مادة أخرى ذات نشاط
إشعاعى أو أشعة إكس.

أى عمل ٌستدعى إستعمال أو تداول أو التعرض للقطران أوالزفت
أوالبٌتومٌن أوالزٌوت المعدنٌة (بما فٌها البارفٌن) أوالفلورأو أى
مركبات أومنتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض ألٌة مادة
مهٌجة أخرى صلبة أوسائلة أوؼازٌة .
األعمال التى تتطلب التعرض لحرارة عالٌة أو برودة شدٌدة .
مثل العمل فى ثبلجات حفظ األطعمة .
أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار حدٌث التولد لمادة السلٌكا
%5
أوالمواد التى تحتوى على مادة السلٌكا بنسبة تزٌد على
أو فى
كالعمل فى المناجم والمحاجرأو نحت األحجارأوصحنها
صناعة المسنات الحجرٌـة أوتلمٌع المعادن بالرمل أوأٌة أعمال
أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض
لؽبار االسبستوس وؼبار القطن وؼبار الكتان وبودرة التلك لدرجه
ٌنشؤ عنها هذا التعرض.

أو
كل عمل ٌستدعى االتصال بحٌوانات مصابة بهذا المرض
تداول رممها أوأجزاء منها أومنتجاتها الخام أو مخلفاتها بما فى
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مسلسل

نوع المرض

22

السقاوة

23
24

مرض الدرن
األمراض المعدٌة

25

التسمم بالبرٌلٌوم

26

التسمم بالسٌلٌلٌوم

27

األعراض واألمراض
الناتجة عن التعرض
لتؽٌرات الضؽط
الجوى
األعراض واألمراض
الباثولوجٌة التى تنشؤ
عن الهرمونات
ومشتقاتها
الصمم المهنى

30

األعراض والعبلمات
الباثولوجٌة باألطراؾ
العلٌا الناتجة عن
االهتزازات الموضعٌة
والمصحوبة فى
صورة األشعة
بتؽٌرات مفصلٌة
وعظمٌة فى عظام
الٌدٌن والمفاصل
الصؽرى
التسمم بالنترات
والنترٌتات
والنٌتروجلسرٌن
واألمبلح العضوٌة
األخرى لحامض
النٌترٌك
التسمم بالكادمٌوم
ومضاعفاته

33

التسمم بالكحول
والجلٌكول والكٌتون
بؤنواعها المختلفة
ومضاعفاته
األمراض الناتجة عن
اإلشعاعات ؼٌر

28

29

31

32

34

العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض
ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل فى شحن
وتفرٌػ أو نقل البضائع المحتوٌة على منتجات الحٌوانات الخام أو
مخلفاتها أو البضائع التى ٌحتمل أن تكون قد تلوثت بؤبواغ المرض
(حوٌصبلت المرض) عن طرٌق الحٌوانات أوفضبلتها.
كل عمل ٌستدعى االتصال بحٌوانات مصابة بهذا المرض وتداول
رممها أو أجزاء منها
العمل فى المستشفٌات المخصصة لعبلج هذا المرض.
العمل فى منشآت الرعاٌة الصحٌة والصرؾ الصحً والتعامل مع
الحٌوانات والحشرات والقوارض .
أو تداول هذا العنصرأومركباته
أى عمل ٌستدعى استعمال
أوالمواد المحتوٌةعلٌه.
أوأبخرته أومركباته
وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽباره
أوالمواد المحتوٌة علٌه.
كل عمل ٌستدعى التعرض المفاجئ أوالعمل تحت ضؽط جوى
مرتفع أوالتخلخل المفاجئ فى الضؽط الجوى أوالعمل تحت ضؽط
جوى منخفض لمدد طوٌلة.
كل عمل ٌستدعى التعرض لتؤثٌر الهرمونات
الهرمونٌة.

أو المشتقات

العمل فى الصناعات أواألعمال التى ٌتعرض فٌها العمال لتؤثٌر
الضوضاء أوالعقاقٌر و الكٌماوٌات التى تإثر على السمع.
أى عمل ٌستدعى التعرض لئلهتزازات باألطراؾ خاصة إذا كان
ٌصاحبه برودة فى أعمال الحفر والتخرٌم والمسابك والمناجم
والمحاجر والصناعات الثقٌلة وؼٌرها.

تستخدم فى صناعة حمض النٌترٌك واألسمدة النٌتروجٌنٌة.
 ٌتم تولدها  /انبعاثها أثناء عملٌات االحتـراق واالشتعـال /واللحام وأثناء إزالة الشحوم من على أسطح المعادن وأثناء
فتح مكامٌر  /صوامع  /مخازن الحبوب  /والؽبلل .
أى عمل ٌستدعى التعرض أو استعمال أو تداول الكادمٌوم
أومركباته أو المواد المحتوٌة علٌه مثل الطبلء بالكهرباء ـ صناعة
الطائرات والسٌارات أو األجهزة اإللكترونٌة والبوٌات والببلستٌك
والبطارٌات القلوٌة وؼٌرها .
أى عمل ٌستدعى التعرض أو استعمال أو تداول هذه المواد
ومركباتها والمواد المحتوٌة علٌها وٌشمل ذلك الصباؼة والتنظٌؾ
والطباعة والحرٌر الصناعى والجلود والمطاط وؼٌرها.
أى عمل ٌستدعى التعرض لهذه اإلشعاعات.
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نوع المرض
المإٌنة مثل:
أ  -األشعة فوق
البفنسجٌة.
ب  -األشعة تحت
الحمراء.
التسمم بمبٌدات اآلفات

36

أمراض ٌسببها
األكرٌبلمٌد
واألكرٌلونٌترٌل

37

أمراض تسببها المواد
الصٌدالنٌة

38

أمراض ٌسببها
النحاس أو مركباته

39

أمراض ٌسببها
القصدٌر أو مركباته

40

أمراض ٌسببها الزنك
أو مركباته

العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض

أى عمل ٌستدعى استعمال أو تداول أو تصنٌع هذه المواد وكذلك
أى عمل ٌستدعى التعرض لها.
أي عمل ٌتطلب التعامل مع األكرٌبلمٌد واألكرٌلونٌترٌل مثل :
 تخلٌق (إنتاج) األكرٌبلمٌد المتعدد  Polyacrylamideوبعضالكٌماوٌات العضوٌة .
 معامل األسنان واألجهزة التعوٌضٌة . صناعة الورق . عملٌات تشؽٌل الخامات المعدنٌة واألصباغ ومواد اللصق عملٌات استعادة الزٌت فى صناعة الزٌوت . كٌماوٌات البناء , عملٌات تخلٌق (إنتاج) المركبات البولٌمرٌة لؤلكرٌلٌك فىصناعة المنسوجات .
 تصنٌع المطاط الذي ٌدخل فٌه مركبات اإلستٌرٌن والبٌوتادٌٌن . صناعة الببلستٌك واألكرٌلونٌترٌد . صناعة المدخنات Fumigants صناعة وتحضٌر وتجهٌز المواد والمركبات الصٌدالنٌة مثل : المضدات الحٌوٌة ومركبات السلفا  ،والمركبات المطهرة أدوٌة عبلج السرطان المضادة لؤلورام . األدوٌة المخدرة مثل المورفٌن ومشتقاته  ،والمركبات المهدئة ،والمواد المستخدمة فى التخدٌر وفى اإلنعاش .
 المركبات المسٌلة للدم . مركبات النٌتروجلسرٌن العبلجٌة .أي عمل ٌتضمن التعرض ألدخنة النحاس مثل :
 سبك وتنقٌة ولحام النحاس . تصنٌع المنتجات النحاسٌة أو التى ٌدخل النحاس فى تركٌبها مثلصناعة الكاببلت الكهربٌة .
 المهمات واألدوات التى ٌدخل النحاس فى تركٌبها والمستخدمةفى أنشطة التشٌٌد والبناء مثل المواسٌر واألنابٌب والخامات
النحاسٌة .
 إنتاج الكٌماوٌات التى ٌدخل النحاس فى تركٌبها مثل كبرٌتاتالنحاس السامة .
أي عمل ٌتضمن التعرض ألدخنة القصدٌر أو مركباته مثل :
 إستخبلص القصدٌر وتنقٌته وتشؽٌله وتصنٌعه . تصنٌع سبائك من القصدٌر مع معادن أخرى . تصنٌع مركبات القصدٌر مع مواد وعناصر أخرى . إستخدام القصدٌر فى صناعة أنواع من الزجاج . إستخدام القصدٌر فى تصنٌع بعض مواد اللحام وبعض أنواعالعبوات .
 تصنٌع أنواع من األصباغ النسٌجٌة . مركبات القصدٌر العضوٌة التى تدخل فى تصنٌع بعض أنواعمبٌدات الفطرٌات .
 مركبات القصدٌر التى تدخل فى تصنٌع أنواع من الببلستٌك (كمادة تثبٌت )
أى عمل ٌتضمن التعرض ألتربة وأدخنة الزنك أو مركباته  ،مثل
:
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41

أمراض ٌسببها
األمونٌا

42

أمراض ٌسببها
المذٌبات العضوٌة
متضمنة الهكسان

43

أزمات ربوٌة بسبب
التعرض المهنً لآلتً
:
 -1األٌزوسٌنات
 -2المضادات الحٌوٌة
 -3الفورما لدهٌد
 -4المنظفات التى
ٌدخل فى تركٌبها
الخمائر .
 -5ؼبار الدقٌق
والحبوب.

44

التهاب الحوٌصبلت
الرئوٌة ألسباب
حساسٌة مهنٌة
خارجٌة المنشؤ
Extrinsic
Allergic
Alveolitis

45

أمراض ٌسببها
األلمونٌوم أو مركباته

العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض
 استخراج وإنتاج المعدن أو مركباته . إعادة تصنٌع المعدن أو مركباته . إستخراج الخبلئط التى ٌدخل فٌها المعدن أو مركباته.أي عمل ٌتضمن التعرض ألبخرة األمونٌا  ،مثل :
 إنتاج األسمدة . التخمر العضوي . األعمال التى تإدي إلى إفراز األمونٌا أو إنتشارها .أي عمل ٌتضمن التعرض ألبخرة المذٌبات العضوٌة والهكسان
مثل :
 إنتاج واستخبلص وصنع واستخدام خبلئط ٌدخل فٌها المذٌباتالعضوٌة والهكسان .
 تداول وتخزٌن والتخلص من مخلفات المذٌبات العضوٌةوالهكسان .
أي عمل ٌتضمن التعرض لمسببات األزمات الربوٌة المهنٌة
المذكورة مثل :
 استخدام البولً ٌورٌثان فى إنتاج المراتب وحشو الوسائدوصناعة األسفنج الصناعً ومخلفاتها .
 رش (بخ) الدهانات والورنٌش وصناعة مواد العزل التى تدخلاألٌزوسٌانات فى تركٌبها .
 أعمال السباكة ( القوالب الرملٌة ) استخدام أنهٌدرٌدات األحماض فى المعالجة الكٌمٌائٌة إلنتاجاأللكٌد والبولً إستر والراتنجات اإلٌبوكسٌة .
 رش (بخ) الدهانات وصناعـة واستخـدام المواد الؽروٌة (الراتنجات اإلٌبوكسٌة ) ومواد الطبلء والتؽطٌة .
 استخدام األمٌنات األلٌفاتٌة فى المعالجة الكٌمٌائٌة إلنتاج البولًأمٌدات وتكرٌر النفط ومعالجة المطاط ورش (بخ) الدهانات
وتداول المواد الؽروٌة الراتنجٌة اإلٌبوكسٌة ومواد الطبلء
والتؽطٌة .
 تصنٌع وتنقٌة وتحضٌر وإعداد وتخزٌن ( تداول ) األدوٌة مثلالمضادات الحٌوٌة ومستخلصات الؽدد ومصنعاتها
والمستحضرات السامة للخبلٌا والفطائر النشطة ومواد
التطهٌر والتعقٌم .
 العمل فى أنشطة الرعاٌة الصحٌة والبٌطرٌة .أي عمل ٌتضمن استنشاق أنواع من األؼبرة العضوٌة أو
األٌروسوالت الملوثة بالمٌكروبات والفطرٌات الموجودة فى
أنشطة العمل مثل :
 كافـة األعمال التى ٌتعـرض فٌها العمال إلى استنشـاقاألؼبرة الناتجة عن تخزٌن وطحن وتعبئة الحبوب الؽذائٌة
 أعمال تربٌة الطٌور وتداول مخلفاتها ( بقاٌاها ) مثل الرٌشوالزبل
 العملٌات الزراعٌة أو الصناعٌة التى ٌتعرض فٌها العمال إلىأؼبرة القش ومصاص القصب ( البجاس ) والتبن .
 تصنٌع وتجهٌز األعبلؾ المصنعة باستخدام المواد المذكورةأعبله .
أي عمل ٌتضمن استنشاق أدخنة األلمونٌوم  ،أو مركباته مثل :
 عملٌات سبك األلومنٌوم من خاماته ( األلومنٌا أو البوكسٌت ) إضافة بودرة األلومنٌوم ألنواع الطبلء المقاوم وفى عملٌاتالتبطٌن والتؽلٌؾ .
 عملٌات تصنٌع وإنتاج سبائك األلومنٌوم والمحركات ومكوناتالمركبات والطائرات وأطر النوافذ واألسطح وحاوٌات وأوانً
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46

متزامنة النفق الرسؽً
ألسباب مهنٌة

47

االعتبلل النفسً ما
بعد التعرض لحادث
جسٌم .
Post- traumatic
stress disorder
السرطان المهنى الذي
تسببه مواد مسرطنة
تضمنتها قائمة الوكالة
الدولٌة ألبحاث
السرطان كمواد مإكدة
التسبب فى السرطان
الذي ٌصٌب اإلنسان
مثل  :البنزٌدٌن
وأمبلحه  ،ثنائً –
كلورومٌثٌل إٌثر ،
قطران الفحم والزفت
والسناج  ،بٌتا –
نافثٌل أمٌن  ،فٌنٌل
كلوراٌد ( كلورٌد
الفنٌل )  ،الداٌوكسٌن
 ،أنواع من ؼبار
الخشب  ،البٌرٌلٌوم .

48

العملٌات أو األعمال المسببة لهذا المرض
الطعام وكذلك إنتاج الكاببلت واألسبلك الكهربائٌة .
األعمال التى تتطلب حركات متكررة أو إجهاد شدٌد أو أوضاع
ؼٌر مرٌحة تستمر لفترات طوٌلة مثل :
 التعبئة والتؽلٌؾ  ،وتكرار عملٌات اللؾ والتقطٌع والفكوالتركٌب .
 أعمال مكتبٌة مثل الدق على لوحة المفاتٌح . أعمال الحٌاكة والؽزل والنسج . أعمال الحمل والتفرٌػ والتقل والتحرٌك . أعمال البناء والتشٌٌد . أعمال االهتزازات التى تإثر على عموم الجسم . سائقً الشاحنات والمركبات الثقٌلة وأجهزة البناء الثقٌلة أفراد التمرٌض .التواجد فى مجال حادث جسٌم .

األعمال التى ٌتعرض العاملون فٌها إلى مسببات السرطان المهنً
مثل :
 العاملون فى تقطٌر الفحم . العاملون فى عملٌات تتطلب حرق الوقود وفى الجراجات . العاملون فى تصنٌع البولً فٌنٌل كلوراٌد من مونومركلورٌد الفٌنٌل .
 العاملون فى تصنٌع أو تجهٌز أو اضافة أى من المواد المسرطنةالمحددة .

139 116

2019

جدول رقم ()2
أوالً  :بتقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى
رقم

النسبة المئوٌة لدرجة
العجز
%80
%75
%65
%70
%65
%55
%65
%55
%55
%35
أٌمن
أٌسر
%30
%25
%18
%15

العجز المتخلؾ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بتر الذراع األٌمن إلى الكتؾ
بتر الذراع األٌمن إلى ما فوق الكوع
بتر الذراع األٌمن تحت الكوع
بتر الذراع األٌسر إلى الكتؾ
بتر الذراع األٌسر إلى ما فوق الكوع
بتر الذراع األٌسر تحت الكوع
الساق فوق الركبة
الساق تحت الركبة
الصمم الكامل
فقد العٌن الواحدة

11
12

بتر اإلبهام
بتر السبلمٌة الطرفٌة لئلبهام
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رقم

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

العجز المتخلؾ
بتر السبابة
بتر السبلمٌة الطرفٌة للسبابة
بتر السبلمٌتٌن الطرفٌة و الوسطى للسبابة.
بتر الوسطى
بتر السبلمٌة الطرفٌة الوسطى
بتر السبلمٌتٌن الوسطى والطرفٌة
بتر أصبع بخبلؾ السبابة و اإلبهام و الوسطى
بتر السبلمٌة والطرفٌة
بتر السبلمٌتٌن الطرفٌتٌن
بتر الٌد الٌمنى عند المعصم
بتر الٌد الٌسرى عند المعصم
بتر القدم مع عظام الكاحل
بتر القدم دون عظام الكاحل
بتر رإوس مشطٌات القدم كلها
بتر األصبع المشطٌة الخامسة للقدم
بتر إبهام القدم و عظمة مشطه
بتر أصبع القدم بخبلؾ السبابة
بتر السبلمٌة الطرفٌة إلبهام القدم
بتر السبلمٌة الطرفٌة لسبابة القدم
بتر أصبع القدم بخبلؾ السبابة و اإلبهام
الطرؾ العلوى انكٌلوز المفاصل
اإلبهام :
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى فى حالة بسط كامل
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى فى حالة ثنى كامل
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة ثنى أو بسط كامل
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة نصؾ ثنى
انكٌلوز المفصلٌن المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى لبلبهام
فى حالة ثنى جزئى
انكٌلوز المفصلٌن المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى فى
حالة بسط كامل أو ثنى كامل
انكٌلوز المفصل بٌن مشطٌة اإلبهام وعظام الرسػ
خلع بالمفصل السبلمى السبلمى لئلبهام
خلع بالمفصل المشطى السبلمى
تقرٌب جبرى لئلبهام نتٌجة أثرة التئام أو فقد عمل العضلة
المباعدة
السبابة :
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى األول فى حالة ثنى أوبسط
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى فى حالة ثنى أوبسط
انكٌلوز المفصلٌن السبلمى السبلمى األول والثانى فى حالة
بسط أو ثنى
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى فى حالة ثنى أو بسط
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى األول
والثانى فىحالة بسط كامل أو ثنى كامل
الوسطى :
انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى األول فى حالة ثنى أوبسط
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النسبة المئوٌة لدرجة
العجز
%12
%10
%6
%5
%10
%8
%10
%8
%5
%4
%8
%6
%6
%5
%3
% 2.5
%5
%4
%60
%50
%45
%35
%30
%10
%10
%5
%4
%3
%3
أٌسر
أٌمن
%8
%10
%10
%8
%15

%6
%8
%8
%6
%12

%18

%15

%15
%5
%15
%20

%12
%4
%10
%16

أٌمن
%6
%2
%8

أٌسر
%4
%1
%5

%8
%12

%6
%10

%6

%4

2019

رقم

النسبة المئوٌة لدرجة
العجز
%1
%2
%5
%6

العجز المتخلؾ

انكٌلوز المفصل السبلمى السبلمى الثانى فى حالة ثنى أوبسط
انكٌلوز المفصلٌن السبلمى السبلمى األول والثانى فى حالة
ثنى أو بسط
%4
%6
انكٌلوز المفصل المشطى السبلمى
%8
%10
انكٌلوز المفاصل المشطى السبلمى والسبلمى السبلمى االول
والثانى فى حالة ثنى أو بسط
البنصر أو الخنصر :
%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
%4
%6
انكٌلوز المفاصل المشطى السبلمى السبلمى االول والثانى فى
حالة بسط أو ثنى
انكٌلوز الٌد :
%50
%60
انكٌلوز جمٌع مفاصل الٌد أو األصابع
%35
%45
انكٌلوز جمٌع مفاصل الٌد واألصابع فٌما عدا اإلبهام
قطع األوتار:
(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة االصبع (االصبع فى حالة ثنى كامل) :
%10
%12
االبهام
%10
%12
السبابة
%8
%10
الوسطى
%6
%8
البنصر أو الخنصر
قطع الوتر الباسط قبل اندؼامه فى السالمٌة الثانٌة
(السالمٌتٌن األخٌرتٌن فى حالة ثنى كامل ) :
%4
%6
االبهام
%3
%4
السبابة
%2
%3
البنصر أو الخنصر
قطع الوتر الباسط قبل اندؼامه فى السالمٌة االخٌرة مباشرة
( والسالمٌة األخٌرة فى حالة ثنى كامل) :
%4
%6
االبهام
%1
%2
السبابة
%0.5
%1
الوسطى أو البنصر أو الخنصر
ب( قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السالمى والسالمى السالمى األول
(األصبع فى حالة بسط كامل):
%16
%20
االبهام
%10
%12
السبابة
%5
%6
البنصر أوالخنصر
%8
%10
الوسطى
(ج) قطع الوتر القابض عند المفصل السالمى السالمى الثانى
( السالمٌة االخٌرة فى حالة بسط كامل ) :
%6
%8
االبهام
%2
%3
السبابة
%1
%2
الوسطى
%1
%1.5
البنصر أوالخنصر
(د) العضد والساعد :
%25
%30
تعود الخلع بالكتؾ
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العجز
%30
%40
%25
%30
%20
%25
%10
%15
%30
%40
%40
%50
%10
%15
%40
%50
%30
%40
%25
%30
%35
%40

العجز المتخلؾ

انكٌلوز تام بالكتؾ
انكٌلوز جزئى بالكتؾ
نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتؾ
نقص فى حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار30درجة
أثرة التئام مقٌدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم
كسر ؼٌر ملتحم بالعضد
كسر ؼٌر ملتحم بالنتوءه المرفقى
انكٌلوز المرفق فى بسط كامل فى درجة  180درجة
انكٌلوز المرفق فى زاوٌة  150درجة
انكٌلوز المرفق فى زاوٌة  90درجة
اثرة التئام مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة  45درجة أو اقل
(الساعد فى حالة ثنى لزاوٌة حادة )
%15
%20
أثرة التئام مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة 90درجة
%12
%15
أثرة التئام مقٌدة لحركة بسط المرفق لزاوٌة 135درجة
%40
%50
كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى حركتى الكب والبطح
%25
%30
أثرة التئام مقٌدة لحركة الكب بٌن درجتى 10و90
%15
%20
أثرة التئام مقٌدة لحركة الكب بٌن درجتى 45و90
%10
%15
كسر بالتحام معٌب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسخ
%20
%25
انكٌلوز تام بالرسخ
%12
%15
انكٌلوز جزئى بالرسخ
%20
%25
انكٌلوز الرسخ مع بسط الٌد والكب كامل
العضالت واألعصاب واألوعٌة الدموٌة بالطرؾ العلوى
 - 1ضمور العضالت :
%25
%30
ضمور العضلة ذات الرأسٌن العضوٌة
%20
%30
ضمور العضلة الدالٌة
 - 2شلل األعصاب
%25
%30
شلل العصب الزندى واالصابة عند المرفق
%15
%20
شلل العصب الزندى واالصابة عند الٌد
%40
%50
شلل العصب الكعبرى أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرإس
%30
%40
شلل العصب الكعبرى
%35
%35
شلل العصب المتوسط
%8
%10
شلل العصب تحت اللوح
%15
%20
شلل العصب الدائرى
%50
%60
شلل العصب الزندى والكعبرى
%50
%60
شلل العصب الزندى والمتوسط
%65
%75
شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط
 - 3األوعٌة الدموٌة :
تعامل الحالة معاملة
إنسداد بالشراٌٌن نتجت عنه ؼرؼرٌنا
البتر
من%10إلى%30
إنسداد باألوردة نتجت عنه أوزٌما مزمنة
ثالثا  :الطرؾ السفلى
كسر بالفخذ مع قصر  6سم والمفاصل جٌدة مع ضعؾ
%30
متوسط بالعضبلت
%12
كسر بالفخذ مع قصر  4سم
%8
كسر بالفخذ مع قصر  3سم
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العجز
%20
%30
%20
%50
%50
%50
%25
%15
من%60إلى%50

العجز المتخلؾ

كسر ؼٌر ملتحم بالرضؽة مع ضعؾ بالفخذ
كسر ؼٌر ملتحم بالرضؽة مع ضعؾ شدٌد بالفخذ
كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معٌب
كسر ؼٌر ملتحم بالساق
انكٌلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب
انكٌلوز بالركبة فى درجة  100درجة
انكٌلوز بالركبة متحرك بٌن درجتى  120درجة  170درجة
انكٌلوز بالركبة متحرك بٌن درجتى  90درجة 180درجة
أثرة التئام بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة 90درجة أو
أقل
من  %50إلى%30
اثرة التئام بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة 135
من %30إلى%10
اثرة التئام بخلفٌة الركبة مقٌدة لحركة البسط لؽاٌة 170
%25
التهاب مفصلى تشوهى بالركبة
%50
انكٌلوز بكامل القدم مع رفع القدم ألعلى زاوٌة أكثر من 100
درجة
%35
انٌكلوز بكامل القدم فى زاوٌة  100درجة
%20
انكٌلوز بكامل القدم فى زاوٌة ( 90أحسن وضع)
%15
انكٌلوز ابهام القدم فى وضع بسبب تعطٌل حركة المشى
%15
انكٌلوز فى جمٌع أصابع القدم فى وضع جٌد
%15
تفرطح القدم نتٌجة كسر العظام
العضالت واألعصاب بالطرؾ السفلى
 - 1ضمور عضالت الجزء األمامى للفخذ
%20
%30
ضمور عضبلت الفخذ كلها
%40
ضمور عضبلت الطرؾ السفلى
%30
ضمور عضبلت الساق جمٌعها
%10
ضمور عضبلت الجزء األمامى للساق
من  %10الى%80
ضمور العضبلت المطرد
%50
صك تام ( جنٌو فالجم ) مع ضعؾ شدٌد بالعضبلت
 - 2شلل أعصاب الطرؾ السفلى:
%50
شلل تام بالعصب الوركى
%50
شلل تام بالعصب الفخذى
%30
شلل العصب المؤبضى الوحشى
%30
شلل العصب المؤبضى االنسى
%40
شلل العصب المؤبضى واالنسى والوحشى
%60
شلل العصب المؤبضى االنسى والوحشى مصحوب بؤلم
%20
شلل العصب الشظوى
 - 3األوعٌة الدموٌة:
ٌعامل معاملة البتر
انسداد الشراٌٌن نتجت عنه ؼرؼرٌنا
من %10الى %30
انسداد ورٌدى نتجت عنه اوزٌما مزمنة
من %20الى %50
انسداد ورٌدى نتجت عنه اوزٌما بالطرفٌن السفلٌٌن مع قرحة
مزمنة تإثر على المشى والوقوؾ
من  %20الى %30
الدوالى التى ال ٌمكن شفاإها بالتدخل الجراحى وٌسبب عنها
قرحة مزمنة
اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى
من  %5الى %10
فقد شعر فروة الرأس
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اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفٌحة الخارجٌة
والداخلٌة ( حسب مساحة الجزء المفقود)
إصابة بالرأس مصحوبة أو ؼٌر مصحوبة بكسر الجمجمة
ومصحوبة أو ؼٌر مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة
او ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكبلم أو نقص فى القوى
العقلٌة حسب شدة الحالة
إصابة بالرأس نتج عنها اضطراب عقلى
نزٌؾ بالمخ مصحوب بشلل نصفى ؼٌر قابل للشفاء
شلل نصفى ؼٌر تام مع افازٌا
شلل نصفى أٌمن ؼٌر تام
شلل نصفى أٌسر ؼٌر تام .
شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضبلت
شلل تام بالطرؾ العلوى األٌمن
شلل تام بالطرؾ العلوى األٌسر
شلل ؼٌر تام بالطرؾ العلوى االٌمن
شلل ؼٌر تام بالطرؾ العلوى االٌسر
افازٌا بسٌطة
أفازٌا واضحة
نوبات صرعٌة قلٌلة أو نادرة
نوبات صرعٌة متعددة
شلل الطرفٌن السفلٌٌن
شلل الطرفٌن السفلٌٌن ؼٌر كامل أو المشى ؼٌر ممكن
شلل الطرفٌن السفلٌٌن والمشى ممكن بعكاز أو بعصا
تكهؾ الحبل الشوكى.
تلٌؾ الجهاز العصبى المركزى المنتثر
العصب االول :
فقد حاسة الشم
العصب الثانى:
ضمور تام بالعصب البصرى لعٌن واحدة
ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى
العصب الثالث والرابع والسادس:
شلل بالعضبلت الداخلٌة باحدى العٌنٌن
شلل بالعضبلت الداخلٌة بالعٌنٌن
شلل بالعضبلت الخارجٌة بالعٌنٌن بدون ازدواج البصر
شلل بالعضبلت الخارجٌة مع ازدواج البصر
العصب الخامس:
التهاب بؤطراؾ العصب الخامس مع تقلص عضبلت نصؾ
الوجه مصحوب بؤلم
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسٌة بنصؾ الوجه
العصب السابع:
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على ؼلق جفنى العٌن
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على ؼلق العٌنٌن معا
خامسا ً  :العنق
انثناء العنق لؤلمام نتٌجة تقلص العضبلت أو أثرة التئام
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العجز
من  %10إلى %40
من  %20الى % 70

%100
%100
%100
من  %20إلى %60
من  %20إلى %40
من  %70إلى
%100
%80
%70
من  %20الى %40
من %15إلى%30
من %20 %10
من  %30إلى %60
من  %20إلى %30
من  %30إلى %80
%100
%70
من  %30الى %70
من  %40إلى %70
من  %50الى %70
%5
%35
%100
من  %5إلى%10
من  %10إلى %20
من  %10إلى %15
%25
من  %15الى %20
من  %10إلى %20
من  %10إلى %20
من  %30الى %50
من  %10إلى % 30
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النسبة المئوٌة لدرجة
العجز

العجز المتخلؾ
ملتصقة
انثناء العنق التشنجى

من  %20الى %40

سادسا  :العمود الفقرى
من  %20إلى % 40
سوكلٌوز أو لوردوز أو كٌفوز مع تحدٌد فى الحركة
من  %10إلى %30
بروز أو انخساؾ مصحوبا باألم وتحدٌد فى الحركة
من  %30إلى %40
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تٌبس مفاصل الفقرات
من  %30إلى % 80
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تٌبس مفاصل الفقرات
وصعوبة التنفس
من  %30إلى % 60
التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سبلمة النخاع الشوكى
من  %30الى % 40
مرض بوت ؼٌر مصحوب بخراج درنى
من  %50إلى % 70
مرض بوت مصحوب بخراج درنى
سابعا  :األنؾ
من  %5إلى % 25
ضٌق باألنؾ بدون فقد وال ٌمكن عبلج الضٌق
%15
كسر بعظم األنؾ مصحوب بضٌق الخٌاشٌم
%10
فقد أرنبة األنؾ
من  %10إلى %20
فقد جزئى باألنؾ بدون ضٌق الخٌاشٌم
من  %20إلى % 40
فقد األنؾ بدون ضٌق الخٌاشٌم
من  %20إلى % 50
فقد األنؾ مصحوب بضٌق الخٌاشٌم
العٌن
الجفون والمسالك الدمعٌة :
من  %5إلى %10
انحراؾ حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة
الجفنٌة بملتحمة المقلة
%15
ناسور دمعى مزمن ؼٌر قابل للشفاء من ناحٌة واحدة
%30
ناسور دمعى مزمن ؼٌر قابل للشفاء من الناحٌتٌن
من%15إلى%25
تلؾ الحجاج
المقلة  :الكتاركتا االصابٌة :
(أ) عند وجود كتاركتا بالعٌن تسبب ضعؾ باإلبصار قد ٌصل إلى درجة الفقد التام تقدر
 )4من الجدول الخاص
نسبة العاهة بهذه العٌن بنسبة اإلبصار المبٌنة بالفقرة (
بحاالت فقد اإلبصار المرافق للقانون رقم  79لسنة  1975والمعدل بالقانون رقم
 25لسنة  1977اذا كانت عملٌة إزالة الكتاركتا ال تجدى فى اصبلح درجة
اإلبصار .
(ب) اذا عملت عملٌة ازالة كتاركتا اصابٌة تقدر العاهة حسب درجة االبصار بعد عملٌة
%10
ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكمٌلٌا للجراحة وٌزاد
مقابل عدم اندماج الصورتٌن فى حالة ازالة كتاركتا فى عٌن واحدة وبحٌث ال
تتعدى العاهة فى العٌن المجرى بها عملٌة ازالة كتاركتا عن .%35
االذن
%5
فقد أو تشوٌه بصوان االذن الخارجٌة
%10
فقد أو تشوٌه بصوان االذنٌن
الفك العلوى
من  %10إلى %20
المضػ ممكن
من  %30إلى % 40
المضػ ؼٌر ممكن
فقد بسقؾ الحلق متصل أو ؼٌر متصل بالحفرة االنفٌة وٌجٌب من  %10إلى % 30
الهواء الفكى.
من  %40إلى % 60
اصابة بالفك العلوى مع تشوه األنؾ والوجه
الفك السفلى
من  %5إلى % 10
المضػ ممكن
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المضػ ؼٌر ممكن
خلػ بالمفصل الفكى الصدؼى ٌمكن أوال ٌمكن رده
ضٌق بالفم ٌسبب انكٌلوز الفكٌن
ضٌق بالفم ٌسبب انكٌلوز الفكٌن ٌسمح بتناول السوائل فقط
فقد الفك السفلى بؤكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه
األسنان
فقد لؽاٌة خمس اسنان
فقد نصؾ األسنان مع امكان تركٌب طقم صناعى
فقد نصؾ األسنان مع عدم تركٌب طقم صناعى
فقد اآلسنان جمٌعها مع امكان تركٌب طقم صناعى
فقد األسنان جمٌعها مع عدم امكان تركٌب طقم صناعى
اللسان
بتر اللسان حسب اتساعه وااللتصاقات وحالة الكبلم
ناسور لعابى لم ٌتحسن بالعبلج الجراحى
البلعوم األنفى
ضٌق بالبلعوم االنفى ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى
للبلعوم
ضٌق بالبلعوم مصحوب بصمم
البلعوم السفلى
ضٌق بالبلعوم ٌعٌق البلع
الحنجرة
درن الحنجرة
ضٌق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت
ضٌق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضٌق التنفس
ضٌق بالحنجرة تسبب عنه ضٌق بالتنفس ٌستدعى وضع
أنبوبة حنجرٌة
ضٌق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلؾ محدود
باألوتار الصوتٌة
المرىء
ضٌق بالمرىء ٌعٌق البلع
المعدة
قرحة مزمنة
قرحة مزمنة مع التصاقات مإلمة أو ضٌق فتحة البواب مع
تمدد المعدة ونحافة
ناسور معدى لم ٌشفى بالعبلج الجراحى
األمعاء الدقاق
ناسور باألمعاء فى وضع مرتفع بالبطن
ناسور باألمعاء فى وضع منخفض بالبطن
فقد باألمعاء
األمعاء الؽالظ
ناسور لم ٌشفى بالعبلج الجراحى وٌسمح بخروج الؽازات
والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى
الشرج
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة.
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العجز
من  %30إلى %40
من  %10إلى % 30
%20
% 25
من  %40إلى % 60
من  %1الى %5
من  %5الى % 10
%25
%15
من  %30إلى % 40
من  %10إلى%40
من  %10الى % 30
من  %15إلى % 40
من  %40الى % 60
من  %10الى % 30
% 20
من  %5إلى % 20
من  %10إلى % 20
من  %30إلى % 40
من  %40إلى % 50

من  %10إلى%30
من  %30إلى % 40
من  %40إلى % 50
من  %50إلى % 60

من  %40الى % 60
من  %40الى % 50
من  %10إلى % 30
من  %20إلى % 40

من  %20الى %50
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النسبة المئوٌة لدرجة
العجز

العجز المتخلؾ
ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد
البرازٌة نتٌجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو ؼٌر
مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوى أو التهاب برٌتونى
الكبد
ناسور مرارى أو صدٌدى
الطحال
استئصال الطحال السلٌم
استئصال الطحال المتضخم
استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن
جدار البطن
فتق أربى أٌمن أو أٌسر أو فتق سرى أو فخذى فتق أربى
مزدوج
فتق أربى مزدوج
فتق بجدار البطن أو فتق جراحى
شلل جزئى لعضبلت البطن نتٌجة تؤثر عصب بجدار البطن
المسالك البولٌة
الكلى والحالب
التهاب باحدى الكلٌتٌن
التهاب باحدى الكلٌتٌن مع التهاب بحوض الكلٌة
التهاب كلوى ٌسبب عدوى او تسمم
التهاب بحوض الكلٌتٌن
استئصال الكلٌة واألخرى سلٌمة (حسب حالة الكلٌة
المستؤصلة)
استئصال الكلٌة واألخرى متكٌسة
كلٌة متحركة
درن بكلٌة واحدة
درن بالكلٌتٌن
ناسور بالحالب
ناسور بطنى بولى
المثانة
التصاق جدار المثانة باالرتفاق العانى بسبب كسر
ناسور بولى بالعامة أو العجان
ناسور مثانى معوى
ناسور مثانى شرجى
التهاب مثانى مزمن اصابى أو جرح بالمثانة استدعى تثبٌت
قسطرة
التهاب مثانى مع التهاب بحوض كلٌة واحدة
التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكلٌتٌن
درن بالمثانة مع سبلمة الكلٌتٌن
انحباس كلى بالبول نتٌجةاصابة بالنخاع الشكوى
انحباس جزئى بالبول
انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كلٌة واحدة او كلٌتٌن
عدم القدرة على حبس البول
قناة مجرى البول الخلفٌة
ضٌق كامل نتٌجة تمزق مجرى البول الخلفٌة
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من %20الى%50

من  %20إلى %50
%20
%10
صفر
من  %10إلى %20
من  %20إلى %30
من  %10إلى %30
من  %5إلى %10

من  %10إلى % 30
من  %30إلى % 40
من  %40إلى % 60
من  %40إلى % 60
من صفر الى % 15
% 50
من  %5الى % 10
% 50
من  %50إلى % 80
% 50
من  %40إلى % 60
من  %40إلى % 50
% 50
% 70
من  %50إلى %70
من  %30الى % 40
% 50
من  %50إلى % 70
من  %20إلى % 30
% 40
% 20
من  %50إلى % 90
من  %20إلى % 30
% 70

2019

رقم

العجز المتخلؾ
ضٌق جزئى نتٌجة تمزق مجرى البول الخلفٌة
ضٌق ٌمكن توسٌعه بالعملٌة الجراحٌة
ضٌق مصحوب بناسور متصل ما بٌن الشرج وقناة مجرى
البول
قناة مجرى البول األمامٌة
ضٌق ٌمكن توسٌعه
ضٌق ٌصعب توسٌعه
ناسور بولى
انعدام قناة مجرى البول األمامى مع فتحة بالعجان
انعدام قناة مجرى البول االمامى ما بٌن السرة والعجان
عاشرا  :القفص الصدرى
كسر عظم القفص ؼٌر مصحوب باصابة حشوٌة
كسر ضلع حسب المضاعفات
الرئتان
التهاب شعبى مزمن خفٌؾ
التهاب شعبى مزمن شدٌد
التهاب شعبى مزمن مضاعؾ بانفزٌما أوتمدد شعبى أو ربو
أوهبوط بالقلب
انسكاب بللورى إصابى
انسكاب دموى بللورى
انسكاب صدٌدى بللورى
اصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات بسٌطة
إصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات متوسطة
اصابة درنٌة تخلؾ عنها تلفٌات شدٌدة
اصابة درنٌة متقدمة ؼٌر قابلة للشفاء
سلٌكوزس مصحوب بتلٌؾ بسٌط بالرئتٌن
سلٌكوزس مصحوب بتلٌؾ متوسط بالرئتٌن
سلٌكوزس مصحوب بتلٌؾ شدٌد بالرئتٌن
سلٌكوزس مصحوب بدرن بالرئتٌن
اسبستوزس مصحوب بتلٌؾ بسٌط بالرئتٌن
اسبستوزس مصحوب بتلٌؾ متوسط بالرئتٌن
اسبستوزس مصحوب بتلٌؾ شدٌد بالرئتٌن
اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتٌن
بسٌسنوزس ( ربو القطن أو الكتان ) وؼٌر مصحوب بتؽٌرات
فى أشعة الرئتٌن
بسٌسنوزس مصحوب بنزلة شعبٌة مزمنة وربو شعبى .
بسٌسنوزس مصحوب بؤنفزٌما
امفزٌما نتٌجة استنشاق أبخرة
امفزٌما نتٌجة النفخ فى األالت
اورام خبٌثة نتٌجة استنشاق أبخرة او اتربة
القلب واألورطى
التصاق بؽشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب
بعضبلت القلب أو تلؾ بعضبلت القلب نتٌجة جلطة بالشراٌٌن
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النسبة المئوٌة لدرجة
العجز
% 50
من  %20إلى % 40
من  %40إلى % 60

من  %20إلى % 30
من  %30إلى % 40
% 30
% 50
% 40
من  %10إلى % 20
من صفر إلى % 20
من  %5إلى % 20
من  %20إلى % 50
من  %50الى
% 100
من  %5إلى % 30
من  %10الى % 40
من  %20الى % 70
من  %5إلى % 10
من  %10إلى % 40
من  %40إلى % 70
من  %70إلى
%100
من  %10إلى % 30
من  %30إلى % 60
من  %60الى% 90
% 100
من  %10إلى % 20
من  %20إلى% 40
من  %40إلى%80
% 100
تقدر نسبة العاهة بنسبة
النقص فى الطاقة
التنفسٌة
من %10إلى % 50
من %50الى% 90
من  %10إلى%90
من  %10الى % 90
% 100
من  %10الى % 20

2019

رقم

النسبة المئوٌة لدرجة
العجز

العجز المتخلؾ
التاجٌة والقلب متكافىء
مع بعض أعراض ظاهرة
مع عدم تكافإ القلب
تؤثر القلب والكلٌتٌن نتٌجة حدوث عدوى أو تسمم
انٌورزم األورطى أو جدار القلب
حادى عشر ـ أعضاء التناسل
اثرة التئام بالقضٌب ال تمنع االنتصاب
فقد تمرة القضٌب
انعدام جزئى بالجسم االسفنجى
فقد القضٌب
فقد القضٌب مع ضٌق بفتحة مجرى البول
فقد القضٌب مع الخصٌتٌن
فقد خصٌة قبل البلوغ
فقد خصٌة من سن البلوغ لؽاٌة  40سنة
فقد خصٌة بعد سن االربعٌن
فقد خصٌتٌن قبل سن البلوغ
فقد خصٌتٌن من سن البلوغ لؽاٌة سن األربعٌن
فقد خصٌتٌن بعد سن األربعٌن
قٌله مائٌة حسب الحجم والمضاعفات
قٌله دموٌة اصابٌة
درن البرنج والخصٌة من ناحٌة واحدة
درة البرنج والخصٌة من الناحٌتٌن
درن البرنج والبروستاتا والحوٌصلة المنوٌة
االناث
فقد الرحم والمباٌض قبل سن البلوغ
فقد الرحم قبل االنجاب
فقد الرحم بعد االنجاب
فقد مبٌض واحد قبل أو بعد سن البلوغ
سقوط الرحم أو المهبل
ؼدد درنٌة
ؼدد درنٌة متقٌحة مصحوبة بنواسٌر
سرطان الؽدد
األورام الخبٌثة
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظٌفته أو بتره او انتكاس
الحالة أو عدم امكان اجراء عملٌة
بعض األمراض
الزهرى كمرض مهنى
ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع
سرطان الدم

من  %20الى % 60
% 80
من  %30الى % 90
من  %30الى % 80
صفر
% 25
% 30
% 60
% 70
% 90
% 35
% 25
% 15
% 60
% 40
% 30
من صفر الى % 10
من  %10الى % 15
من  %10إلى % 15
من  %20إلى% 40
من  %40الى % 50
من %40إلى %60
%40
% 30
% 30
من  %5إلى % 15
من  %5الى % 20
من  %20الى % 25
من  %40إلى
% 100
من  %40الى
% 100
% 50
من  %20الى % 40
من %20إلى % 100

ٌراعى فى تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى ما ٌأتى:
 - 1أن تكون الجراحة قد التؤمت التئاما ً كام ً
بل دون تخلؾ أٌة مضاعفات أومعوقات لحركات المفاصل المتبقٌة،
كالندبات  ،أوالتلفٌات  ،أوالتكلسات  ،أوااللتهابات ،أوالمضاعفات الحسٌة أوؼٌرها وتزاد درجات العجز تبعا
لما ٌتخلؾ من هذه المضاعفات.
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-2
-3
-4
-5
-6

فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فٌجب وصؾ الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبٌة
كما تحدد درجات اإلعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبٌعٌة.
فى حالة وجود مضاعفات حسٌة ٌجب تحدٌد مكانها و مدى زٌادة أو نقص الحساسٌة ونوعها.
إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرؾ العلوى األٌسر بذات النسب
المقررة لهذا العجز فى الطرؾ األٌمن.
ً
ً
ً
إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبٌنة أعبله عجزا كلٌا مستدٌما عن أداء وظٌفته أعتبر ذلك العضو
فى حكم المفقود و إذا كان ذلك العجز جزئٌا ً قدرت نسبته تبعا ً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظٌفته.
فٌما عدا األحوال المنصوص علٌها فى البند (  )3من المادة (  )55إذا نتج عن اإلصابة فقد جزءأوأكثر من
أحد أعضاء الجسم المبٌنة بالجدول قدرت النسبة المئوٌة لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك
العضو و ال ٌجوز بؤى حال من األحوال أن تتعداها.
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ثانٌا ً  :فى حاالت فقد اإلبصار
درجة اإلبصار
()1
6/6
9/6
12/6
18/6
24/6
36/6
60/6
60/5
60/4
60/3
60/2
60/1

نسبة قوة اإلبصار
()2
100
91
84
70
58
40
20
14
8
2
ـ
ـ

نسبة فقد اإلبصار
()3
9
16
30
42
60
80
86
92
98
100
100

درجة عجز العٌن المصابة
()4
3
6
11
15
24
28
31
33
35
35
35

وٌراعى فى تقدٌر العجز المتخلؾ عن فقد اإلبصار ما ٌأتى:
 - 1أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعؾ إبصار العٌن بواقع الفرق بٌن درجة العجز المقابلة لدرجة اإلبصار
للعٌن قبل اإلصابة و بعدها إذا كان هناك سجل ٌوضح درجة اإلبصار بتلك العٌن قبل اإلصابة (عمود .)4
 - 2فى حالة عدم و جود سجل بحالة اإلبصار قبل اإلصابة ٌعتبر أن العٌن كانت سلٌمة.6/6
 - 3مع مراعاة أحكام البند ( ٌ )1راعى فى حالة إصابة العٌن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد
اإلبصار بها على اعتبار أن اإلبصار الكامل لتلك العٌن ( %100عمود .)3
 - 4فى حالة فقد إبصار العٌن الوحٌدة ٌعتبر عجزاً كامبلً.
 - 5مع مراعاة أحكام البند( ٌ )1راعى فى حالة اإلصابة بكلتا العٌنٌن أن تقدر درجة العجز على أساس نصؾ
مجموع قوة أبصار كل منهما أى إعتبار أن اإلبصار لكل عٌن (%50عمود.)3
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ثالثا :فى حالة فقد السمع :
أ ٌ -عتبر السمع سلٌما إذا كان ضعؾ السمع ال ٌتجاوز  15دٌسبل لكل من األذنٌن .
ب  -تحتسب نسبة فقد السمع لؤلذن الواحدة بواقع درجة ونصؾ درجة مئوٌة نظٌر فقد دٌسبل واحد من القدرة
السمعٌة فٌما ٌزٌد على  15دٌسبل
 85دٌسبل
ج  -تعتبر نسبة فقد السمع  %100إذا كان متوسط الضعؾ فى القدرة السمعٌة لؤلذنٌن ٌصل إلى
وتعتبر درجة العجز المتخلؾ فى هذه الحالة  %55من العجز الكلى .
وٌراعى فى تقدٌر درجات العجز المتخلؾ عن فقد السمع ما ٌآتى :
 - 1أن ٌقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعٌة لؤلصوات التى ٌبلػ ترددها من  125إلى  100سٌكل
ثانٌة  .مع مراعاة أن ٌتم تقدٌر ضعؾ السمع بجهاز قٌاس السمع الكهربائى إلمكان الوصول بسهولة إلى هذه
الدرجات من الذبذبات التى ال ٌسهل عملها بالشوكة الرنانة.
 - 2أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعؾ السمع بواقع الفرق بٌن درجة السمع قبل اإلصابة وبعدها إذا كان
هناك سجل ٌوضح تلك الدرجة .
 - 3فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع ٌعتبر السمع سلٌما  %100تبعا لسن العامل المصاب أى ٌضاؾ 2/1
دٌسبل لكل سنة تزٌد على .45
 - 4مع مراعاة أحكام البند ٌ 2راعى فى حالة إصابة األذن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك األذن
ٌعادل %من السمع الكامل .
على اعتبار أن سمعها100
 - 5مع مراعاة أحكام البند (ٌ )4راعى فى حالة إصابة األذنٌن بدرجات متفاوتة من ضعؾ السمع أن تقدر نسبة
السمع تبعا للنظام اآلتى :
(أ) النسبة المئوٌة لفقد السمع باألذنٌن معا =
نسبة فقد السمع فى األذن األقوى ×  +5نسبة فقد السمع فى األذن األضعؾ
6
(ب) تحسب درجة العجز المتخلؾ على أساس أن نسبة
الكامل.
وٌشترط فى جمٌع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاما.
وٌراعى جبر نسبة العجز المتخلؾ إلى أقرب نسبة مئوٌة.

 %100من فقد السمع تعادل  %55من العجز
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الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم  554لسنة  2007بشأن القواعد المنفذة لقانون
التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
جدول رقم ( ) 3
نسب العجز الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل
نسبة العجز
%

الحالة المرضٌة
نزٌؾ المخ أو إنسداد شراٌٌن المخ ٌنتج عنه:
-1شلل نصفى ؼٌر قابل للشفاء
-2خزل نصفى مع فقد النطق
-3خزل نصفى مع صعوبة فى النطق
-4خزل نصفى أٌمن
-5خزل نصفى أٌسر
-6شلل بالطرؾ العلوى األٌمن
-7شلل بالطرؾ العلوى األٌسر
-8خزل بالطرؾ العلوى األٌمن
-9خزل بالطرؾ العلوى األٌسر
10فقد النطق
إنسداد الشراٌٌن التاجٌة للقلب ٌنتج عنه:
 - 1جلطة بالقلب مع تركٌب دعامة مصحوبة
بقصور بالقلب
 - 2جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصٌل
الشراٌٌن مع قصور بالقلب والقلب متكافىء.
 - 3عدم تكافإ القلب لمدة عامٌن
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النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم  554لسنة  2007بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمٌن
االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
نموذج رقم (  ) 61قرار وزاري رقم (  ) 554لسنة 2007

الهيئة القىمية للتأمين اإلجتمبعي
صندوق العاملٌن بالقطاع --------------------------------

إخطــار عن وقوع إصابة عمل
2014

120

2014 10 1

ا سمال منشـــأة------------------------------------------------ :رقمال منشــأة :

ا نال منشــأة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
عن و

ا سمالعا ملال م صا ب -------------------- :الرقمالتأمـيني:

محل سك نالعا مل ---------------------------------------------------------------------------------------------------- :

ال مهنـ ة------------------------- :

صباحا  /م ســا ء--------

مكا ن وق وعاإل صاب ة------------------------------------------------------ :

افق
تاريخ وساع ة وق وعالحادث أ واكتشا فال مرضال مهنيي وم -------------------------------- :ال م و

/

/

ال ساع ة---

م وجز ع نالحادث وظر وف ه----------------------------------------------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

طريق -------------------------------------------------------------------------------
ادثال
ط ة في حال ة ح و
رقم محضرالشر

جه ةالعالجالتي نقل إليهاال م ؤ م ن عمي ه------------------------------------------------------------------------------------- :
أجـــر أساسً
أجـــر متؽــــٌر

ق

ة رقم (-------------- )2
األجرالشهرياإلج ماليلمعا مل ح س ب ما ه و م وضح فياإل ست ما ر
طريق ة تأديت ه ---------------------
و

------------------------

جـــ

ق

-----------------------

جـــ

بالشهر  -------------------------بالي وم --------------------

 -باإلنتاج( -) 1هل ٌستحق أجــر عن ٌوم الراحة األسبوعٌة ٌستحق  /ال ٌستحق ٌوم الراحة األسبوعٌة ( ----------------------) 2
تاريخاإللتحاقلد ى صاح بالع مل / / :
اعيدالع ملالرسمي ة------------------------------------------------------------------------------------ :
مو

بيانا ت أخرى------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------تحريار في:

/

/

ت وقيع صاح بالع مل
-------------------------

مرفقات-:
مالحظات-:
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(ٌ )1عتمد من مكتب الصندوق المختص.
(ٌ )2ستوفى هذا البٌان لعمال الٌومٌة وٌذكر اســــم الراحة ( الجمعة – األحــد ) ------------------------------------ / -
(ٌ )3حرر هذا النموذج من أصل و ثالث صور ،األصل ٌرسل إلى الصندوق المختص  ،وصورة لقسم الشرطة وصورة لجهة العالج
وصورة تحفظ فً ملؾ المؤمن علٌه ثم ٌدون بها تارٌخ إنهاء العالج ونتٌجة العالج .
(أنظر خلفه )

إرشـــــادات
تحدد المستندات التً ترفق باإلخطار وفقا لما ٌلً-:
أوالً :اإلصابة نتٌجة حادث-:

 -1محضر الشرطة للحادث – أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورٌة-
وذلك فً حالة وقوع اإلصابة خارج نطاق العمل وداخل نطاق العمل بالنسبة للمإمن
علٌهم المشار الٌهم بالبند (ب) من المادة (  )2من قانون التامٌن االجتماعً وٌكتفً
بمحضر تحقٌق إداري إذا وقعت اإلصابة داخل نطاق محل العمل موضحا ً به رأي جهة
التحقٌق بالنسبة للمإمن علٌهم المشار الٌهم بالبند (أ) من ذات المادة.
 -2إخطار عن وقوع اإلصابة معتمداً ومختوما ً موضحا ً به ظروؾ الحادث.
 -3إقرار من الوحدة اإلدارٌة بالطرٌق المعتاد للمصاب ومحل إقامته فً حالة إصابة
العمل بالطرٌق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.
 -4صورة معتمدة من قرار التكلٌؾ للمصاب فً حالة إصابته أثناء توجهه إلى
مؤمورٌة مصلحٌة خارج دائرة العمل.
ثانٌا ً :المستندات المطلوبة بالنسبة ألمراض المهنة -:

 -1تقرٌر إداري معتمد من مدٌر شئون العاملٌن ومختوم ٌوضح طبٌعة عمل المإمن
علٌه ومدى تعرضه لئلصابة بؤحد األمراض المهنٌة الموضحة بالجدول رقم (  )1بحكم
طبٌعة عمله.
 -2قرار لجنة األمراض المهنٌة بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً ٌفٌد ارتباط المرض
الموضح بالجدول بطبٌعة عملة الذي ٌإدٌه .
 -3شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبٌة بالتؤمٌن الصحً توضح نسبة العجز
وتارٌخ ثبوته.
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نموذج رقم (  ) 64قرار وزاري رقم (  ) 554لسنة 2007

الهيئة القىمية للتأمين اإلجتمبعي
صندوق العبملين ثـ

------------------------

----------

طار ع ن وق وع إ صاب ة ع مل خارجالبالد
إخ
السٌد  /مدٌر
صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بــــ -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

تحٌة طٌبة وبعد ،،،
نحٌطكم علما بؤن السٌد  ----------------------------------------------------- /سبق أن ألحق للعمل بالخارج
بدولة

------------------------------

بسبب  ( -------------------------------أجازة  /إعارة ) والعامل لدى
---------------

------------------------------------------------------------------

،

وقد حدث له حادث بالخارج ( أثناء العمل  /بسبب العمل  /أثناء الذهاب للعمل أو
اإلٌاب منه ) .
بتارٌخ

/

/

. 20

وحٌث أن ذلك ٌعتبر إصابة عمل  ،برجاء إتخاذ اإلجراءات البلزمة لصرؾ
الحقوق التؤمٌنٌة المستحقة.
تحرٌرا فً:

/

/

مقدمة /

20

اإلســــــــــــم:
الرقم التؤمٌنً--------------------------------------------------------------- :
الرقم القومــً-------------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------

مرفقات-:

 محضر تحقٌق عن الحادث ( على أن ٌكون محررا بمعرفة جهة رسمٌة باللؽة العربٌة أو مترجماترجمة رسمٌة إلى هذه اللؽة  ،ومصدقا علٌه من السفارة أو القنصلٌة المصرٌة ومعتمدا من
وزارة الخارجٌة ) .
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الهيئة القىمية للتأمين اإلجتمبعي
صندوق العبملين ة

نموذج رقم ( ) 67قرار وزاري رقم (  ) 554لسنة 2007

-----------------------

-----------

إخطــار عن وقوع إصابة عمل ناتجة عن اإلجهاد
اسم صاحب العمل  ----------------------------------------:رقم اإلشتراك:
العنـــــوان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم المإمن علٌه المصاب  ----------------------------- :رقم التؤمـــٌن:
الســــن وقت وقوع الحالة  -------------------------:الرقم القومً:
محل اإلقامة  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- :المهنـة -------------- :
الساعة  ------------------------صباحا  /مســاء
تارٌخ وساعة وقوع الحالة ٌوم---------------------------- :الموافق / /
مكان وقوع الحالة------------------------------------------------------ :
موجز عن الحالة الموضوعٌة --------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
موجز عن ظروؾ العمل الذي أدى لئلجهاد ---------------------------------------------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------األمراض السابقة للمإمن علٌه -------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

جـــ

ق

 ------------------------بالشهر ---------------------بالٌوم  ------------باإلنتاج ------

أجر اإلشتراك وطرٌقة تؤدٌته ---------------------
-------------------/ /
تاريخ اإللتحاق بالخدمة:
مواعٌد العمل الرسمٌة------------------------------------------------------------------------------------ :
بٌانات أخــــــــــــــرى ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------تحرٌرا فً:
العمل

/

توقٌع صاحب

20 /

--------------------------------------إقـــــــــــــــرار
أقـــر بصحة البٌانات الواردة فً هذا اإلخطار وفً حالة عدم ثبوت صحتها أو ثبت أن الحالة لٌست إصابة عمل أكون مسئوال عن رد تكالٌؾ العالج
للجهة الطبٌة المختصة طبقا لألسعار المعمول بها لدٌنا .
تحرٌرا فً:

/

20 /

توقٌع صاحب العمل

خاتـم الجهـــة

---------------------------------------------

( أنظر خلفه )

139 135

2019

إرشـــــــادات
ٌ -1رفق تقرٌر من صاحب العمل ٌبٌن ماٌلً -:
أ  -بٌان طبٌعة عمل المصاب واختصاصاته وتارٌخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.
ب -بٌان ما كلؾ به من عمل إضافً وطبٌعته والمدة المحددة ألدائه وما تم من
إنجازه فٌها وعما إذا كانت تإدى فً ساعات العمل األصلٌة أو اإلضافٌة وتدعم ذلك
بالمستندات .
 -2الملؾ الطبً للمصاب من واقع ملؾ الخدمة وأجازاته المرضٌة .
 -3األبحاث والتقارٌر الطبٌة عن الحالة المرضٌة قبل الوفاة مباشرة وفً الحاالت
التً ٌقوم بها التؤمٌن الصحً بالعبلج تقدم البٌانات من هٌئة التؤمٌن الصحً .

الهٌئة العامة للتأمٌن الصحً
نموذج رقم(  ) 103قرار وزاري رقم (  ) 554لسنة 2007
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منطقـــــــــــــ ـــة --------------------------------------------:
اللجنــة الطبٌـــــة ------------------------------------------- :

إصابً

شه ـ ــادة ثبوت عجز مؤمن عليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مرضً
تحرر بمعرفة اللجنة الطبٌة العامة  -- --------------------------------------- ----------------------------تارٌخ جلسة الكشؾ

/

/

.

/
/
إســــم المؤمن علٌه  --------------------------------------------------------------------------------------تارٌخ اإلصابة
الرقم التأمٌنً  ---------------------------------------------تارٌخ ورقم اإلخطار ------------------------------------------------------------------
تارٌخ المٌالد

/

وصؾ اإلصابة وقت حدوثها -------------------------------------------------------

/

.

المهنة ------------------------------------------------------------------------------------

العنـــــوان -----------------------------------------------------------------------------------------
/

تارٌخ انتهاء الخدمة فً

/

.

حاالت العجز المرضً --------------------------------------
إســـم صاحب العمل ---------------------------------------------------------------------
سبب ترك الخدمة فً -----------------------------------------------------
حكومً  /عام  /خاص ------------------------------------------
رقم إشتراك صاحب العمل ---------------------------------------------------

حاالت العجز المرضً ------------------------------------------

الشهادات الطبٌة المقدمة فً حاالت العجز المرضً ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصؾ وتشخٌص الحالة المسببة للعجز المرضً ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مدة العالج من -----------------------------

إلى ----------------------------

من -----------------------------

إلى --------------------

مدة العالج من -----------------------------

إلى ----------------------------

من -----------------------------

إلى --------------------

واإلصابات السابقة إن وجدت -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحالة المسببة للعجز -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اللجنة :الحالة عجز مستدٌم  /كامل  /جزئً ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نسبة العجز اإلصابً المستدٌم باألرقام (

 ) %بالكتابة( ) -------------------------------------------------------------------------------------

نسبة العجز اإلصابً المستدٌم عن إصابات سابقة (  ) %بالكتابة( ) --------------------------------------------- ------- ----------------------
 ) %بالكتابة( ) ------------------------------------------------------------------------------
المجموع (
تارٌخ ثبوت العجز :

/ /

اللجنة إعادة الفحص الطبً طبقا للمادة  58من القانون رقم  79لسنة  : 1975نعم  /ال .

توقٌع اللجنة

خاتم شعار الجمهورٌة
توقٌع المؤمن علٌه باستالم اإلخطار
---------------------------------------------------------

-----------------------------------------

نموذج رقم (  103مكرر ) قرار وزاري رقم ( )554لسنة 2007
الهيئة القىمية للتأمين االجتمبعي
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صنـدوق العــبمليــن ثـــ -----------------------------------------
------------------------------------------------------منطقــة:
-------------------------------------------------------مــكتت:
طبي إلثبا ت حال ةالعجز
طم ب تحويللمكش فال
إســـــــــــــم المنشؤة--------------------------------------------------------------------------------- :
رقم المنشــؤة---------------------------------------------- :
عنـــــــــوان المنشؤة--------------------------------------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------------------------إســـــم المإمن علٌه-------------------------------------------------------------------------------- :
الرقـــم التؤمٌنً------------------------------------------------ :
المهنـــــــــــــــــــــة------------------------------------------------------------------------------- :
مستوى المهارة------------------------------------------------- :
العنـــــــــــــــــــوان--------------------------------------------------------------------------------------- :
---------------------------------------------------------------------------------------------هل ٌخضع المإمن علٌه لكشؾ طبً دوري ٌحدد صبلحٌة المإمن علٌه لمزاولة المهنة ومستواه المهاري
( نعم  /ال ) سبب اإلحالة إلى لجنة العجـــــــــــــز .
ملخص تقرٌر اللجنة الطبٌة المنوط بها الكشؾ الدوري لتحدٌد مدى صبلحٌة المإمن علٌه لمزاولة المهنة
ومستواه المهاري--------------------------------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أقـــر بصحة البٌانات الواردة بعالٌة وبمسئولٌتً فً حالة ثبوت عدم صحتها .
توقٌع المؤمن علٌه أو المدٌر
المسئول

خاتم
المنشأة

-----------------------

----------------------السٌد الدكتور  /مدٌر----------------------------------------------
تحٌــــة طٌبــــة وبعـــــــد ،،،
نرجو توقٌع الكشؾ الطبً على المإمن علٌه الموضح بٌاناته بعالٌة وموافاتنا بالنتٌجة.
وتفضلــــــــــــــىا ثقجــــــــــىل فبئك التحية واإلحــتـــــــــــرام ،،،
تحرٌرا فً :
المكتب

/

/

مدٌر المنطقة أو

20
خاتم شعار
الجمهورٌة

-----------------------

---------------------------------------

ملحوظة:

ٌتم إستٌفاء بٌانات هذا النموذج بمراعاة اإلرشادات المبٌنة خلفه .

( أنظر خلفه )

إرش ـ ـ ـ ـ ــادات
ٌقدم النموذج من المإمن علٌه أو المدٌر المسئول بالمنشؤة إلى منطقة أو مكتب التؤمٌن اإلجتماعً المختص
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 ،وٌحرر من أصل وصورة مرفقا ً به المستندات الطبٌة البلزمة للعرض على اللجنة الطبٌة ( تقارٌر طبٌة
– أشعات -تحالٌل  .…… -إلـخ ) وٌراعى فً إستٌفاء بٌاناته اآلتً -:
ٌ -1قصد بالمهنة :المهنة التً ٌشؽلها المإمن علٌه فً تارٌخ تقدٌم الطلب.
ٌ -2قصد بمستوى المهارة :درجة المهارة فً المهنة( مثال :سائق درجة أولى  /درجة ثانٌة  /درجة ثالثة/
………… إلـــــ خ).
ٌ -3درج فً الخانة المختصة لسبب اإلحالة إلى لجنة العجز أي من األسباب األتٌة-:
* إثبات عجز مرضً مستدٌم .
* إثبات عجز إصابً مستدٌم وتحدٌد نسبته .
* إعــادة فحـــــص.
* تكرار إصابة.
ٌ -4رفق بالنموذج بٌان معتمد من الجهة الطبٌة المنوط بها الكشؾ الدوري موضحا ً به أي من اآلتً-:
 عدم الصبلحٌة لمزاولة المهنة بؤي مستوى من مستوٌاتها المهارٌة . عدم الصبلحٌة لمزاولة المهنة مع إمكان قٌام المإمن علٌه بمزاولة المهنة بمستوى مهاري أدنى .وذلك بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌخضعون لكشؾ طبً دوري ٌحدد مدى صبلحٌتهم لمزاولة المهنة
أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى األخص الفئات األتٌة-:
أ -السائقون العاملون بالحكومة أو الهٌئات العامة أو /القطاع العام أو األعمال العام أو الخاص .
ب -السائقون المهنٌون .
ج -المإمن علٌهم المعرضون لئلصابة بؤحد األمراض المهنٌة الذٌن ٌزاولون أحد األعمال الوارد
ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم ( )1المرفق بقانون التؤمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم 79
لسنة .1975
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