
 (2()1) 0981لسنة  666قرار وزارى رقم 
 تحديد األمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر

 فى حكم العجز الكامل
 

 وزيرالتأمينات 
 بإصدار قانون التأمين    اإلجتماعى ،  0975لسنة  79بعد اإلطالع عمى القانون رقم    
ألمىىراض المزمنىىة والمستعصىىية فىىى نىىأن ت ديىىد ا 0976لسىىنة  86وعمىىى قىىرار وزيىىر التأمينىىا  رقىىم    

 التى تعتبر فى  كم العجز الكامل ،
 وعمى موافقة وزير الص ة ،   
 وبناء عمى ما إرتآه مجمس الدولة ،   
      

 قرر
 (1مادة )

 تعتبر فى  كم العجز الكامل األمراض المزمنة والمستعصية اآلتى بيانيا :     
كان  مص وبة بثانويا  أو كان  مؤثر بدرجىة كبيىرع عمىى  األورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا – 0

 عضو  يوى مما ي د من قدرع المؤمن عميو عمى العمل .
مىىرض ىىىودجكين ومىىرض سىىرطان الفىىدد المم اويىىة الىىذى   يسىىتجيت لمعىىال  خىىالل مىىدع تزيىىد عىىن  – 6

 سنتين .
  لمىدع تزيىد عىن سىنتين و  أمراض الدم الخبيثة مثل الموكيميا التى إسىتن ذ  جميىع وسىاال العىال – 3

 ينتظر ت سنيا .
الجىىذام الىىذى   يسىىتجيت لمعىىال  خىىالل مىىدع تزيىىد عمىىى ثىىال  سىىنوا  أو المصىى وت بتنىىوىا   – 4

 واض ة بالوجو واألطراف ت د من قدرع المؤمن عميو األنتاجية .
نى ى و  ينتظىر األمراض العصبية التى إستن ذ  جميع وساال العال  لمدع سنتين عمى األقل و  ت – 5

ت سىىنيا مثىىل نىىمل األطىىراف األربعىىة ونىىمل الطىىرفين السىى ميين فىىى األمىىراض العصىىبية المضىىطردع 
الصىع العضىوى المؤكىد والمتكىرر النوبىا   –التقدم مثل النمل الرعاش وخوريا والتصمت المنتنر 

 والذى   يستجيت لمعال . 
مىىدع العىىال  عىىن ثىىال  سىىنوا  ولىىم تسىىتقر  األمىىراض الصىىدرية : الىىدرن الراىىوى المىىزدو  إذا زاد  – 6

األم زيمىىا والتميىىف الراىىوى وتمىىدد النىىعت وتكيسىىا  الراىىة المزدوجىىة والواسىىعة اإلنتنىىار  –ال الىىة 
الت جىىىر الراىىىوى ) السىىىميكوزس( ، ) إذا زاد  مسىىىا ا  الت جىىىر بىىىالراتين عىىىن ثمىىى   –بىىىالراتين 

 ط القمت .مسا ة الراة اليمنى ( أو كان مص وبًا بدرن راوى أو ىبو 
 ىبوط القمت المزمن المتقدم الذى   يستجيت لمعال  خالل سنتين عمى األقل . – 7
جيىىاد بعضىىمة القمىىت  631/061ضىىفط الىىدم النىىديد اإلرت ىىاع ) أكثىىر مىىن  – 8 ( والمصىى وت بتضىىخم واد

تثبتىىو مقاسىىا  القمىىت والرسىىاما  الكيرباايىىة لمقمىىت والىىذى   يسىىتجيت لمعىىال  فىىى مىىدع تزيىىد عىىن 
 سنتين .

مميجىىىرام ونسىىىبة  311فنىىىل الكميتىىىين المىىىزمن المصىىى وت بإرت ىىىاع نسىىىبة بولينىىىا الىىىدم ألكثىىىر مىىىن  – 9
 الكرباتين بالدم تزيد عن ثمانية مميجرام و  تستجيت لمعال  فى مدع تزيد عن سنتين .

 تضخم الط ال المصرى المص وت بإستسقاء بالبطن وتميف بالكبىد و  يسىتجيت لمعىال  فىى مىدع -01
 سنتين عمى األقل .

                                                 
 . 11/11/1891بتاريخ  879ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم  11/11/1891صدر بتاريخ  (1
الصىادر  97ونشىر بعىدد الوقىائع المصىرية رقىم  18/1/1871الذى صدر فىى  1871لسنة  91حل هذا القرار محل القرار الوزارى رقم  (2

 .    1879لسنة  111ن هذا القرار قد عدل بقرار وزير التأمينات رقم ، وقد كا 11/1/1871بتاريخ 



 دوالى المرىء المص وبة بنزيف متكرر و  يستجيت لمعال  الدوااى أو التداخل الجرا ى . -00
 مرض أديسون الذى   يستجيت لمعال  فى مدع تزيد عن سنتين . -06
الفرغرينىا الناتجىة عىىن مىرض البىول السىىكرى أو أمىراض النىرايين التىىى   تسىتجيت ألى نىوع مىىن  -03

 ا  الجرا ية أو الدوااية .العالج
صىىابا  نىىديدع بالعظىىام والم اصىىل  –أمىىراض الجيىىاز ال ركىىى  -04 التنىىوىا  الناتجىىة عىىن أمىىراض واد

% خمسىة وسىبعون فىى المااىة مىن الك ىاءع ال ركيىة 75والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبتو عىن 
لعضىمية بنسىبة أمراض ضمور العضال  المتقىدم الىذى يتسىبت عنيىا نقىص القىدرع ا –لمجسم كمو 

 % فأكثر .75
% مىىن مسىىا ة المسىىطد الجمىىدى 75الصىىدفية ومىىرض بم جىىس إذا زاد  درجىىة اإلنتنىىار عىىن  -05

 لمجسم و  يستجيت لمعال  فى مدع تزيد عن سنتين .
ضىىعف اآلبصىىار النىىديد بىىالعينين )أقىىل مىىن وا ىىد عمىىى سىىتين لكىىل عىىين عمىىى  ىىدع( والىىذى    – 06

 ية أو العال  أو التداخل الجرا ى .    يت سن بإستعمال النظارع الطب

 
 (1مادة )

 المنار إليو . 0976لسنة  86يمفى قرار وزير التأمينا  رقم      
 

 (8مادة )
 يننر ىذا القرار فى الوقااع المصرية ويعمل بو من تاريخ ننره .     
      

 وزير            
 التأمينات اإلجتماعية

 والدولة لمشئون اإلجتماعية
 ) دكتورة / آمال عثمان(            

 


