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بلجیكا.١

عمال المناجم
. سنة للعاملین في المناجم تحت سطح األرض) ٥٥(·
أو عند بلوغ أي (سنة للعاملین في المناجم فوق سطح األرض ) ٦٠(·

). سنة في المھنة٣٠سن بعد مرور خدمة 
.اشتراكلكل سنة١/٣٠

.لكل سنة اشتراك١/٤٠).سنة في المھنة١٤أو عند بلوغ أي سن بعد مرور (سنة ) ٦٠(·البحارة

طاقم الطائرة
سنة للعاملین في ٢٠أو عند بلوغ أي سن بعد مرور (سنة ) ٥٥(·

). سنة لباقي أفراد الطاقم٢٣مجال تشغیل الطائرة أو بعد مرور 
لكل سنة اشتراك ١/٣٠·

.ین في تشغیل الطائرةللعامل
. لباقي أفراد الطاقم١/٣٤·

القوات المسلحة، واألجھزة األمنیة 
والمعلمون والجمارك وتنقیة ومعالجة المیاه 

. وأعمال الحفر

. سنة) ٢٥(سنة لمن لھم مدة اشتراك ال تقل عن ) ٥٥(·عمال السكة الحديديةفرنسا.٢
. سنة) ١٥(عن للسائقین الذين ال تقل مدة عملھم) ٥٠(·

من األجر الخاضع، بما ال % ٢
من إجمالي %) ٧٥(يتجاوز 

.األجر

. سنة لطاقم السفینة) ٥٥(·البحارة فلندا.٣
؟؟؟؟؟؟. سنة لموظفي المكاتب) ٦٠(·

النرويج.٤

العاملین في القطاع العام إضافًة إلى 
العاملین في شركات القطاع الخاص والذين 

نقابات المعینة بالمھن الوقعوا اتفاقیات مع و
. الخطرة والضمان االجتماعي

كحد أقصى من األجر %) ٧٠(.سنة) ٦٦(–) ٦٢(ما بین سن ·
. الخاضع عند استحقاق المنفعة

ھنجاريا.٥

العاملون تحت سطح األرض، أعمال الحفر 
واإلنشاءات وفحص التربة، العاملون في 
قطاع الكھرباء، والغزل والنسیج، والتغلیف، 

لمعرضین لإلشعاعات، الطیران المدني، وا
.المتفجرات، والقوات المسلحة

. سنة للرجال) ٥٥(·
.للنساء) ٥٢(·

البرتغال.٦

بما في ذلك (عمال المناجم داخل المنجم 
عمال الدعم اللوجستي والصیانة تحت 

).سطح األرض
سنة) ٥٠(·

سنة) ٥٥(·. الخدمات البحريةفيوالعاملینالبحارة 
لمن جد نسب تخفیضال يو
سنة في المھنة داخل ١٥يعمل 
. البحر

.لكل سنة اشتراك١/٣٠.سنة) ٣٠(سنة، شريطة توفر مدة اشتراك ال تقل عن ) ٥٥(·الصیادون 

) ٢٠(، شريطة توفر مدة خدنة في ھذه المھنة ال تقل عن سنة) ٥٥(·.مراقبو حركة الطیران
.سنة
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.سنة)٥٥(·عمال المناجمبولندا.٧

يتم منح كامل الراتب التقاعدي 
دون خصومات في حال التقدم 
بطلب استحقاق رابت التقاعد 
المبكر قبل بلوغ سن التقاعد 

. سنوات) ١٠(المبكر العادي بـ

اسبانیا.٨

. سنة)٥٠(·).العاملین داخل المنجم(عمال المناجم 
ناقالت النفط (البحارة وطاقم السفینة 

سنة)٥٢(·).والغاز

ويقتصر على طاقم (عمال النقل الجوي 
). الطیران وال يشمل المضیفین والمضیفات

. سنة للطیارين) ٥٢(·
.لمساعدي الطیار) ٥٤(·

الدول العربیة

معامل المنفعةسنوات االشتراك المھنةالدولةالرقم

الكويت.١

، صناعة والبتركیماوياتصناعات البترول 
والفسفور، وأعمال االسبت الرصاص والزئبق 

واألعمال التي المختبراتوالمحاجر وأعمال 
يتعرض لھا العامل لغازات وأي أعمال ينجم 
عنھا التسمم واألمراض الجلدية وسرطان 

. وتقرحات العیون الصمموالتھاباتالجلد 

.سنة اشتراك) ٢٠(·

مصر.٢
أعمال تثقیب الصخور وأعمال التفجیر، أعمال 

االستخراجیة المباشر تاجاإلنعملیات 
. والمناجم تحت سطح األرض

تم تقسیم المستحقین للراتب التقاعدي لفئات تعالج حاالت ·
.االستحقاق حسب الفئة العمرية

سوريا.٣

العاملین في إنتاج النظائر المشعة ونقلھا 
وتداولھا والتخلص من نفاياتھا، في اإلطفاء 

محاجر، واإلنقاذ، في اإلنفاق والمناجم وال
في تفجیر الصخور، أعمال الصیانة والطوارئ 
في مجال الكھرباء، أعمال الغطس لمسافة 

أمتار فأكثر، الطیران، أعمال قیادة ) ٩(
، في العربات الثقیلة والرافعات الكبیرة

المستشفیات وعلى وجه التحديد  
والتھاب المعرضین لإلصابة بأمراض السرطان 

. الكبد الوبائي

. شتراك متواصلة في المھنة على األقلسنة ا) ١٥(·

العالمدولمنعددفيالخطرةالمھنعلىاالجتماعيالصمانطبیقاتت


