
 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

1821

 
 
 
 
 

 
 

 لتأمٌنات اإلجتماعٌةا
 والعاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة

 
 

 
 
 

 إعداد

 محمد حامد الصٌاد
 مستشار التؤمٌن اإلجتماعً
 جمهورٌة مصر العربٌة

 رئٌس صندوق التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

2821

 تفهرست المحتوٌا
 

 صفحة موضوع

 005 تقدٌم

 007 مقدمة

 011 المبحث األول: المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة

 011 أهمٌة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً البلدان النامٌة -1

 012 الدول العربٌة والمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة -2

 013 الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة .. مفتاح التنمٌة فً الهند -3

 014 مصطلح المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة -4

 015 بعض التعرٌفات للصناعات الصؽٌرة والمتوسطة -5

 016 المبحث الثانً: النواحً الفنٌة والتموٌلٌة فً نظم التأمٌن اإلجتماعً

 016 أوال: النواحً الفنٌة فً نظم التؤمٌن اإلجتماعً

 019 ثانٌا: تموٌل التؤمٌنات اإلجتماعٌة

 026 ثا: دور الدراسات اإلكتوارٌة فً نظم التؤمٌن اإلجتماعًثال

 029 رابعا: البٌانات المطلوبة لفحص المركز المالً

 031 المبحث الثالث: اإلتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة فً مجال التأمٌن اإلجتماعً

 031 أوال: اإلتفاقٌات علً المستودي الدولً

 034 إلقلٌمًثانٌا: اإلتفاقٌات علً المستوي ا

 039 ثالثا: بٌان اإلتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً

رابعاا: سساتنتاجات الماإتمر العاام لمنظمااة العمال الدولٌاة بشاؤن ال اامان 
 اإلجتماعً

040 

المبحثثثث الرابثثثأ: التأمٌنثثثات اإلجتماعٌثثثة واإلسثثثتقرار الثثثوظٌفً واإلجتمثثثاعً للعثثثاملٌن 
 رة والمتوسطةبالمشروعات الصؽٌ

044 

 044 أوال: أهداؾ التؤمٌنات االجتماعٌة

ثانٌاااا: ماتحققااام التؤمٌناااات االجتماعٌااام فاااً مجاااال اإلساااتقرار الاااوظٌفً 
 واإلجتماعً للعاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة

049 

 053 المبحث الخامس: التأمٌنات اإلجتماعٌة والوعً التأمٌنً

 054 = تجمٌع المخاطر واعادة توزٌعهااوال: التؤمٌنات االجتماعٌم 

لاٌس مإكادا  –محاتم   ثانٌا: ٌشترط فى الخطر القابل للتاؤمٌن ان ٌكاون
 ولٌس مستحٌ 

057 

 059 ثالثا: التؤمٌنات االجتماعٌم تكافل اجتماعى

 060 رابعا: التؤمٌنات االجتماعٌم تزٌد االنتاج 

مان تحقاق ومان لام  – خامسا: الجمٌاع ٌساتفٌد مان التؤمٌناات اإلجتماعٌاة
 ٌتحقق بالنسبم لم الخطر

060 

سادسااا: التؤمٌنااات اإلجتماعٌااة ال ع قاام مباشاار  فٌهااا بااٌن مااا ٌاادفع ومااا 
 ٌإخذ والعبر  بتحقق الخطر

061 

 062 سابعا: التؤمٌنات اإلجتماعٌة لٌست ادخارا فردٌا

 062 ثامنا: التعوٌض فى التؤمٌن اإلجتماعً ٌجب اال ٌزٌد على الخسار 

 062 تاسعا: التعوٌض فى التؤمٌنات اإلجتماعٌة ٌجب ان ٌتناسب مع الخسار 

 065المبحث السادس: التأمٌنات اإلجتماعٌة ومدي إستجابة أصثحا  المشثروعات الصثؽٌرة 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

3821

 والمتوسطة لتطبٌقها )التهر  التأمٌنً(

 067 أوال: مسئولٌة تنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعً

 067 جابة لإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعًثانٌا: أنواع عدم اإلست

ثالثاا: اثثاار المترتباة علااً عادم اإلساتجابة لإلشااتراك فاً نظاام التااؤمٌن 
 اإلجتماعً

068 

رابعااا: جهااود الحكومااات ومنظمااات التااؤمٌن اإلجتماااعً فااً مواجهااة 
 ظاهرة عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً

070 

: نماذج إلجراءات وقواعد تطبٌق نظثام التثأمٌن اإلجتمثاعً علثً بعث  المبحث السابأ
فئثثات العثثاملٌن بالمشثثروعات الصثثؽٌرة والمتوسثثطة بجمهورٌثثة مصثثر 

 العربٌة
074 

 077 أوال: العاملون فً مجال النقل البري

 077 مقدمة -1

قاارار تنظااٌم التااؤمٌن علااً العاااملٌن بنشاااط النقاال البااري لاادي  -2
 ً القطاع الخاصأصحاب اثعمال ف

078 

 081 ثانٌا: العاملون فً مجال المقاوالت

 081 مقدمة -1

 082 قرار التؤمٌن علً عمال المقاوالت والمحاجر والم حات -2

 088 : المهن الرئٌسٌة1جدول رقم 

 088 : تحدٌد أجر سشتراك المإمن علٌم2جدول رقم 

 089 : تحدٌد نس  األجور3جدول رقم 

 089 شٌٌد والبناءأعمال الت -1

 090 أعمال الشبكات العامة -2

 091 قطاع الري -3

 091 أعمال الطرق البرٌة والمائٌة -4

 092 أعمال المٌكانٌكا والكهرباء -5

 092 قطاع البترول -6

 093 أعمال النقل -7

 094 أعمال المحاجر والم حات -8

 094 اعمال مقاوالت مختلفة -9

دٌااد نسااب اثجااور فااً عملٌااات المقاااوالت قاارار سجااراءات تح -3
 وفحص المنازعات الناشئة عنها

095 

قرار تنظٌم سجراءات مناع اإلزدواج فاً أداء اإلشاتراكات فاً  -4
حالااة سسااتخدام المقاااول عمالااة دائمااة ٌقااوم بااؤداء اإلشااتراكات 

 عنها وفقا لما تم بٌانم فً مقدمة هذا المبحث
096 

 099 ابز البلدٌةثالثا: العاملون فً مجال المخ

 099 مقدمة -1

 100 قرار التؤمٌن علً عمال المخابز فً القطاع الخاص -2

 103 رابعا: العاملون فً صناعة الطو 

 103 مقدمة -1

 104 قرار التؤمٌن علً عمال صناعة الطوب -2

 107 المبحث الثامن: التأمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

4821

 107 اإلجتماعً أوال: خصائص نظم التؤمٌن

 110 ثانٌا: التؤمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات

 110 ثالثا: اثسس الرئٌسٌة لنظام المعلومات

رابعااا: الاانظم الفرعٌااة والرئٌسااٌة لنظااام المعلومااات فااً مجااال التااؤمٌن 
 اإلجتماعً

111 

خامسااا: نظااام المعلومااات واإلحصاااءات المطلوبااة فااً مجااال التااؤمٌن 
 اإلجتماعً

111 

 112 سادسا: نظام المعلومات وأثر  فً تموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً

سابعا: النتائج اثخري المترتبة علً سساتخدام نظاام معلوماات فعاال فاً 
 مجال التؤمٌن اإلجتماعً

115 

المبحث التاسأ: مقترح لنظام تأمٌنً خاص ألصحا  المشروعات الصؽٌرة 
 والمتوسطة

116 

 116 نظام التامٌن اإلجتماعً أوال: فً مجال تصمٌم

 120 ثانٌا: فً مجال الٌات تنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعً

ثالثاااا: فاااً مجاااال التعااااون ماااع الجهاااات اثخاااري لتنفٌاااذ نظاااام التاااؤمٌن 
 اإلجتماعً

122 

 123 رابعا: فً مجال نشر الوعً التؤمٌنً

 127 المراجأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

5821

 تقدٌم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

6821

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دكتور/ خالد محمد ٌسن
 مدٌر المركز العربً

 للتؤمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطوم

 
 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

7821

 مقدمة
 

تماعٌام ، هاى جفبقادر ماا هاى  ارور  س – ات، سحدى الدعامات القوٌم للمجتمعا جتماعًنظم التؤمٌن اإلتعتبر 
 .قتصادٌمأٌ ا  رور  س

 
فئات الشعب  معظمل ا، من حٌث شموله عظم الدولقتصادٌة فى م، أكبر مظلة سجتماعٌة وس النظم تعتبر هذ كما 

 .سن لم ٌكن جمٌعم
 

ٌحقق مستوى ما ب،  معاشات لم ٌٌن المإمن علٌهم والمستحقٌن عنهمهذ  النظم وفر تجتماعٌة ، فمن الناحٌة اإل
حااالت  ، فاًللمإمن علٌهم الرعاٌة الطبٌة والخدمات التؤهٌلٌة  لى توفٌرس افم ، باإل مقبول لمعٌشة المواطنٌن
 .اصابات العمل والمرض

 
 التااً ٌااتمشااتراكات المااإمن علااٌهم ، ٌااع سقااوم بتجمت ًجتماااعم التااؤمٌن اإلقتصااادٌة ، فااظن نظااوماان الناحٌااة اإل

عٌاد العمال ، كماا ت تشؽٌل عدد كبٌر منتٌح الفرصة ل، وبهذا ت ط القومٌة للدولستثمارها فى مشروعات الخطس
 .هٌلم مهنٌاجز منهم عن أداء عملم وذلك بعد تؤنتاج من ٌعسلى سوق العمل واإل

 
ارهم ، ماان التعاارض ثزمااات سقتصااادٌة ، أو عمااال خصوصااا صااؽصااحاب اثم حماٌااة ثكمااا تعتباار هااذا الاانظ

العمال ، حٌاث تحال  وانٌنقاقررها لهم تعسار المادى نتٌجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافآت والتعوٌ ات التى اإل
م التاؤمٌن دائام حصاة مان االشاتراكات فاى نظال أداء تلاك الحقاوق ، مقابامحل صاحب العمال ، فاى أ هذ  النظم
 .اإلجتماعً

  
 :لى مجموعتٌن رئٌسٌتٌنإ جتماعًنظم التأمٌن اإلهداؾ أوٌمكن تقسٌم 

 :ساسٌهأهداؾ أ – 1
 :لى نوعٌن اساسٌٌنتقسٌمها أٌ ا س وٌمكن     
 :تأمٌن العامل حال حٌاته –أ      

 :ا الصدد ٌنقسم التؤمٌن الى جزئٌنوفى هذ         
 :( تأمٌن العامل اثناء فتره عمله1)
 :انواع من التؤمٌنوٌشمل ذلك عد                

 .)أ( تؤمٌن اصابات العمل              
 

 .)ب( تؤمٌن المرض              
 

 .الم)ج( تؤمٌن البط              
  

 :انتهاء الفتره المنتجه من حٌاته ( تأمٌن العامل بعد2)
 :وٌشمل ذلك اٌ ا نوعٌن من التؤمٌن     
 .  تؤمٌن العجز الطبٌعى ( أ)

 .لالعجز الكام× 
 
 .جز الجزئى مع عدم وجود عمل مناسبالع×                     

 
 .)ب( تؤمٌن الشٌخوخم                
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 :امل بعد وفاتهتأمٌن اسره الع –       
باال افم الحقٌم االسر  فى معاش المإمن علٌم السابق ربطم لم حاال حٌاتام ، ساواء كاان ذلاك بسابب          

اعى ، وهااو هناااك نااوع اخاار ماان انااواع التااؤمٌن االجتماا –اصااابم عماال أو عجااز طبٌعااى أو شااٌخوخم 
 .التؤمٌن  د خطر الوفا 

 
 .ا بعض هذ  النظمهذا ف   عن المزاٌا العائلٌة التً تقرره

 
 اهداؾ ثانوٌه : – 2
 –م التؤمٌن االجتماعى ، ولكنها تترتب علٌم لٌست الهدؾ االساسى من انشاء نظ وٌقصد بثانوٌم هنا ، انها     

كان وٌم –ومع ذلك فكل منها تلعب دورا كبٌرا فى المجتمع ، سواء كان ذلك الدور اقتصادٌا أو اجتماعٌا 
 :االتىتحدٌد بعض هذ  االهداؾ ك

 :المساهمه فى خطة التنمٌة –أ       
كما  –التً تطبق بها التنمٌة بالب د  ، دورا كبٌرا فى خطط نظم التؤمٌن اإلجتماعًحٌث تلعب ارصد           

 ٌد بصور  م طرد  من سنم الى اخرى.انها تتزا
     
 اعاده توزٌأ الدخول  : –       

 :االتٌم ٌتمثل ذلك فى بعض الظواهرو         
 .المجموعات ؼٌر المنتجم من السكانتحوٌل االموال من المجموعات النشطم اقتصادٌا ، الى  (1)
 
تحوٌاال الاادخول بااٌن مجموعااات المااإمن علااٌهم ، ماان ذوى الاادخول الكبٌاار  الااى ذوى الاادخول  (2)

فااى هااذا المجااال ، تبعااا للع قاام بااٌن  وتختلااؾ ماادى فاعلٌاام نظاام التااؤمٌن االجتماااعً –الصاؽٌر  
تراكات التى ٌإدٌها العمال واصحاب االعمال ، وقٌمم المزاٌا التى تستحق للماإمن علاٌهم ، االش

وال شك ان تحدٌد حد ادنى وحد اقصى لقٌمم المزاٌا الممنوحم فى معظام الانظم التؤمٌنٌام ،  سنماا 
 .لتوزٌع لصالح ذوى الدخول ال ئٌلمٌعمل على اعاد  ا

 
 :ال مسئولٌات مالٌه مفاجئه  االعمالتخفٌؾ عن كاهل اصحا -ج     
 :وٌتمثل ذلك فى         
وفقاا لقاوانٌن مكافؤة نهاٌة الخدمم التى كان ٌلتزم بسدادها صاحب العمل فى نهاٌاة خدمام العامال  (1)

حصام التى ٌتحملها صااحب العمال ) ث ٌمثل جزء من اشتراكات التؤمٌن االجتماعًحٌ –العمل 
نظام ( اقسااطا شاهرٌم ٌادفعها مقابال التازام لوفاا ى تاؤمٌن الشاٌخوخم والعجاز واصاحب العمل فا

 .عند انتهاء خدمتم فى صرؾ المعاش التؤمٌن االجتماعى بمسئولٌاتها تجا  العامل
 
جزء من االشتراكات التى ٌتحملها صاحب العمل ، ٌمثل ترحٌال صااحب العمال لمسائولٌتم عان  (2)

 .هذ  النظمالخ الى ……. اصابات العمل وامراض المهنم 
 
 :زٌادة االنتاج –د      

ال شك ان ذلاك ٌكاون نتٌجام منطقٌام ل ساتقرار النفساى للعماال ، الطمئناانهم علاى ٌاومهم وؼادهم ، 
بالنساابم لهاام والساارهم ماان بعاادهم ، باال ااافم الااى االرتفاااع بالمسااتوى الصااحى لهاام نتٌجاام الكشااؾ 

 .اع بتؤمٌن المرض افم الى االنتفالدورى علٌهم ، الكتشاؾ االمراض المهنٌم فى مهدها ، باال
تولً معظم الدول اهتماماا كبٌارا بانظم التاؤمٌن االجتمااعً نظارا لماا تحققام هاذ  الانظم مان  امان لكل ماتقدم 

والتااً تتمثاال بصاافم اساسااٌة فااً  احااد المخاااطر التااً تااإدي الااً ذلااك ، تعااوٌض الاادخل الااذي ٌنقطااع بتحقااق
 ".البطالة –المرض  –االصابة  –الوفاة  -العجز  -"الشٌخوخة 
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بل ان دساتٌر كثٌر من الدول تنص علً ان تكفل الدولة خدمات التؤمٌن االجتماعً والصحً ومعاشات العجز 
 عن العمل والبطالة والشٌخوخة للمواطنٌن جمٌعا وفقا للقانون.

 
ات واإلتفاقٌ ،هذا ف   عن اإلتفاقٌات الدولٌة فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة 

التاً تكفال ماد الحماٌاة  التاً ت اع المباادا واثساس الفنٌاة ، والتوصٌات الصادرة عن منظماة العمال العربٌاة
 .التؤمٌنٌة لكل من ٌحتاجون لهذ  الحماٌة

 
وال شااك ان تطبٌااق نظاام التااؤمٌن االجتماااعً وماتكفلاام ماان تعااوٌض الاادخل الااذي ٌنقطااع لتحقااق احااد المخاااطر 

انماا ٌمثال اهمٌاة ، ماتقدمم من ع ج ورعاٌة طبٌة فً حاالت المرض واإلصاابة  باإل افة سلً ،المشار الٌها 
وهاو ماا ٌعناً  ،كبري من حٌث  مانم الستمرار االسرة بذات المستوي التاً كانات علٌام قبال تحقاق الخطار 

 ومن جانب اخر تحقٌق اإلستقرار الوظٌفً واإلجتماعً. ،المحافظة علً كٌان هذ  االسرة من جانب 
 

 ."العاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة"لفئات المنتفعة بنظم التؤمٌن اإلجتماعً ومن ا
 

مان دول العاالم علاً سخات ؾ مراحال  ثن هذ  المشروعات تمثال نسابة كبٌارة مان المنشاؤت فاً العدٌادونظرا 
 .وبالتالً فظنها تستوعب نسبة كبٌرة من العمالة ، نموها
 

 "التأمٌنات اإلجتماعٌة والعاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة"ع لذا نتناول فً هذ  الدراسة مو و
 

 ونتناول هذا الموضوع فً المباحث االتٌة :
 المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة:     المبحث األول

 
 النواحً الفنٌة والتموٌلٌة فً نظم التؤمٌن اإلجتماعً:     المبحث الثانً

 
 لٌمٌة فً مجال التؤمٌن اإلجتماعًاإلتفاقٌات الدولٌة واإلق:    المبحث الثالث 

 
الاوظٌفً واإلجتمااعً للعااملٌن بالمشاروعات الصاؽٌرة  التؤمٌناات اإلجتماعٌاة واإلساتقرار:     المبحث الرابأ

 والمتوسطة
 

 التؤمٌنات اإلجتماعٌة والوعً التؤمٌنً:   المبحث الخامس
 

مشاروعات الصاؽٌرة والمتوساطة لتطبٌقهاا : التؤمٌنات اإلجتماعٌة ومدي سستجابة أصحاب ال المبحث السادس 
 )التهرب التؤمٌنً(

 
نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً علاً بعاض فئاات العااملٌن فاً نماذج إلجراءات وقواعد تطبٌق المبحث السابأ    : 

 بجمهورٌة مصر العربٌة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة
 

 التؤمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلوماتالمبحث الثامن     : 
 

 مقترح لنظام تؤمٌنً خاص ثصحاب المعاشات الصؽٌرة والمتوسطةالمبحث التاسأ     : 
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 وهللا الموفق والهادي سلً سواء السبٌل

 
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التؤمٌن اإلجتماعً
 جمهورٌة مصر العربٌة

 رئٌس صندوق التؤمٌن اإلجتماعً
 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
 نات )سابقا(وكٌل أول وزارة التؤمٌ
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 المبحث األول
 المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة

 
 ونتناول فً هذا المبحث:

 أهمٌة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً البلدان النامٌة -1
 
 الدول العربٌة والمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة -2
 
 نمٌة فً الهندمفتاح الت .. الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة -3
 
 مصطلح المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة -4
 
 بعض التعرٌفات للصناعات الصؽٌرة والمتوسطة -5
 

 وذلك علً النحو التالً:
 أهمٌة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً البلدان النامٌة -1

ل العاالم فاً تمثل المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة نسبة كبٌرة من المنشآت الصاناعٌة فاً العدٌاد مان دو
كما انها تمثل المستوعب اثساسً للعمالة وتساهم بفعالٌة فً التصدٌر وزٌادة قدرات  ،مختلفة  مراحل نمو
% مان المنشاآت فاً بلادان 90ففً المتوسط تمثل المشروعات الصؽٌرة والمتوساطة أكثار مان  ، االبتكار

متاحاة عان بعاض دول العاالم العرباً أن فعلى سبٌل المثال تو اح اإلحصااءات ال ، العالم المتقدم والنامً
% فااً تااونس 42فااً مصاار و %95عاادد المنشااآت الصااناعٌة التااى تشااؽل أقاال ماان عشاارة عمااال تمثاال 

 .% فً المؽرب50و
 

 وتو ح البٌانات المتاحة أن اثمر ال ٌختلؾ كثٌراً فً بقٌة دول العالم.
 

تعى اهمٌة الدور الذى تلعبم المشروعات  وقد بدأت حكومات بلدان العالم المتقدم والنامً على حد سواء ان
وبالتالً بدأت الحكومات مساندة هذ  المشروعات من خ ل و اع  ، الصؽٌرة والمتوسطة فً اقتصادٌاتها

ر والعمل التى تساعد المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة على االزدهامن السٌاسات والقوانٌن واللوائح عدد 
 فً بٌئة اقتصادٌة صحٌة.

 
دول المتقدماة أو بالادول النامٌاة ساتظل المشاروعات الصاؽٌرة هاً اثكثار عاددا بالمقارناة بعادد سواء بالاو

وصااحبة  ، المشروعات المتوسطة والكبٌرة واثكثر توظٌفا للعمالة واثقال تكلفاة فاً تاوفٌر فارص العمال
 ، قدراتهم الشرائٌة الدور اثكبر فً تلبٌة احتٌاجات السكان المحلٌة من السلع والخدمات بؤسعار تتوافق مع

؛ مما ٌزٌد  واثكثر اعتمادا على الخامات الموجودة فً البٌئة المحلٌة واثكثر استخداما للتكنولوجٌا المحلٌة
 كما أنها توفر البدٌل المحلً لكثٌر من السلع المستوردة. ، من القٌمة الم افة لدٌها

 
؛ حتاى سن البناك  مان ارتفااع معادالت البطالاةوهً مزاٌا تتوافق مع ظروؾ المنطقاة العربٌاة التاً تعاانً 

ملٌااون فرصااة عماال خاا ل  74سلااى حاجااة المنطقااة العربٌااة سلااى تاادبٌر  2004الاادولً قااد أشااار فااً عااام 
، وهً فرص عمل ذكرت دراساة كوٌتٌاة حدٌثاة أن تحقٌاق التكامال العرباً وعاودة  العشرٌن عاما القادمة

 فقات هذ  الم ٌٌن من فرص العمل.أموال العرب بالخارج ال ٌكفٌان معا لتدبٌر ن
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 الدول العربٌة والمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة -2
 ٌة بالمشروعات والصناعات الصؽٌرة:تتفاوت درجة اهتمام الدول العرب

، وماع ذلاك ال ٌوجاد  ٌكاد ٌقترب عدد الجهات الراعٌة للصناعات الصؽٌرة مان اثربعاٌن جهاةففً مصر 
؛ حتااى أناااط قااانون خاااص بالمشااروعات الصااؽٌرة صاادر فااً عااام  اتأب شاارعً ٌرعااى تلااك المشااروع

، كما جاء بالقانون  اثمر سلى الصندوق االجتماعً للتنمٌة للقٌام بدور التنسٌق بٌن كل تلك الجهات 2004
، وسنشاااء صاانادٌق خاصااة  سنشاااء نظااام الشااباك الواحااد لتلقااً طلبااات التاارخٌص للمشااروعات بالمحافظااات

 الصؽٌرة بالمحافظات.لتموٌل المشروعات 
 

؛ مماا جعال ااماال  سال أن هذا القانون جاء خالٌا مان أي مزاٌاا  ارٌبٌة أو تؤمٌنٌاة للمشاروعات الصاؽٌرة
 100قانوناا ونحاو  18، خاصة أنم لم ٌقترب من خ اوع تلاك المشاروعات لنحاو  المعقودة علٌم محدودة

 والتفتٌش.؛ مما ٌعدد من جهات الرقابة  قرار جمهوري ووزاري وسقلٌمً
 

أشارت ورقة بحثٌة التحاد ؼارؾ المجلاس سلاى أنام ال توجاد لادى دول  وفً دول مجلس التعاون الخلٌجً
؛ فالسٌاساات واإلجاراءات ذات  المجلس سٌاسات اقتصادٌة وحوافز محددة خاصة بالمشاروعات الصاؽٌرة

، كماا أن  عات الصاؽٌرةمتحٌزة  د المشارو -خاصة سٌاسات االستثمار اثجنبً -، بل سنها  طبٌعة عامة
االمتٌازات والحوافز المقدمة للمشروعات تخ ع للعدٌد من الشروط وال وابط التً ال ٌنطبق الكثٌر منها 

 على الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة.
 

وحاادة لتنمٌااة المنشااآت الصااؽٌرة  1997نفااذ الصااندوق االجتماااعً للتنمٌااة الااذي أنشاا  عااام  وفثثً الثثٌمن
ٌتباع  2000شاروع لإلقاراض الصاؽٌر لتموٌال المشاروعات الصاؽٌرة مناذ عاام واثصؽر، وكان هنااك م
ولقااد بلؽاات نساابة  قاارض الواحااد حااوالً ث ثمائااة دوالر ,؛ بحٌااث ال ٌتجاااوز ال وزارة الشاائون االجتماعٌااة

،  % للتجاارة50، وتوزعت القروض بم ماا باٌن  %20% رؼم ارتفاع نسبة الفائدة لحوالً 100السداد 
كمااا أنشاا  صااندوق  % ماان المقتر ااٌن ,86لت النساااء نساابة % للخاادمات. وشااك7و% للصااناعة، 43و

 ٌعمل تحت سشراؾ وزٌر الصناعة. 2002لتموٌل الصناعات والمنشآت الصؽٌرة عام 
 
تقوم المإسسة الوطنٌة ل ستخدام بتوجٌم الشباب البااحثٌن عان عمال لتلقاً التادرٌب فاً مساار  فً لبنانو

، وتتولى المإسسة الوطنٌة ل ستخدام تكلفة التدرٌب لتسهٌل  لقطاع الخاصمهنً تتوافر فٌم فرص عمل با
 وق العمل.اندماج الخرٌجٌن بس

 
ل الاذي أعاد مٌثاقاا وطنٌاا لتشاؽٌ 1991تم سنشاء المجلس الوطنً للشباب والمستقبل فً عام  وفً المؽر 

، كماا شاكلت لجاان  ً اثقاالٌموتم تعٌاٌن مسائولٌن عان تشاؽٌل الشاباب فا الشباب وتنمٌة الموارد البشرٌة ,
 محلٌة للؽرض نفسم.

 
، تقوم باستقبال الشباب، وتقدٌم خدمات التوجٌم شؽٌل الشباب بالوالٌات تم سنشاء مندوبٌات لت وفً الجزائر

كما تقوم بظعطاء قروض ب  فوائد للتعاونٌاات التاً تنشائها، سال  ، واإلع م حول مختلؾ البرامج التشؽٌلٌة
ومن هنا تام سنشااء الوكااالت الوطنٌاة لادعم  ، 1996اردها المالٌة قد حد من أنشطتها عام أن محدودٌة مو

، والتاً  ، وبخاصة فاً مجاال المشاارٌع المصاؽرة المنشاؤة مان قبال الشاباب تشؽٌل الشباب فً العام نفسم
 تعتمد فً تموٌلها على موارد الصندوق الوطنً لدعم تشؽٌل الشباب ومساعدات الجهات الدولٌة.

 
، منهااا الصااندوق الااوطنً للنهااوض بالصااناعات الخفٌفااة والصااناعات  عاادة مساااراتتوجااد فثثً تثثونس و

الصؽرى. ونظام الشباك الموحد لتلقً طلبات تؤسٌس الشركات، والبنك التونسً للت امن المتخصص فاً 
 آالؾ دوالر إلقامة صناعات صؽٌرة. 10توفٌر قروض لخرٌجً الجامعات بسقؾ ال ٌتجاوز 
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قام البنك الصناعً بتخصٌص سدارة لتموٌل الوحادات الصاؽٌرة وسنشااء شاركة خاصاة تتباع  سودانوفً ال
% مان 15، كماا خصاص  ، باإل افة سلى تاوفٌر مادخ ت اإلنتااج البنك لجلب المعدات لهذ  المشروعات

 ، كما أعفى أصحاب المشروعات الصؽٌرة من شرط السقؾ االئتمانً للبنك لصالح المشروعات الصؽٌرة
المساهمة فً ثلث التكلفة الكلٌة للمشروع والمنصوص علٌها فً الئحة البنك ومن دفاع القساط اثول فاورا 

% 22، و تموٌاال بالمرابحااة% لل78، وتااوزع نمااط التموٌاال مااا بااٌن نساابة  التموٌثثل بالمرابحثثةفااً حالااة 
 . للتموٌل بالمشاركة

 
% ماان سجمااالً 90-88لمتوسااطة والصااؽٌرة مانساابتم تمثاال المنشااؤت اوفثثً المملكثثة العربٌثثة السثثعودٌة 

 المنشؤت العاملة بالمملكة.
 
 مفتاح التنمٌة فً الهند .. لصناعات الصؽٌرة والمتوسطةا -3

بنسابة  م ٌاٌن وحادة صاناعٌة تشاارك 3ٌ م قطاع الصناعات الصاؽٌرة والمتوساطة فاً الهناد أكثار مان 
  .% من حجم المنتجات الهندٌة35
 
ا وهو معدل ٌتجاوز بكثٌر ما حقق% 11.3لػ معدل النمو السنوي لهذا القطاع ٌبو ًٌ ناعات قطاع الصا مسنو

 الثقٌلة.
 
ٌنتجاون ماا ٌعاادل  ملٌون عامال 17تبلػ قوة التوظٌؾ فً قطاع الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة حوالً و

 % من سجمالً الناتج القومً الهندي.10ملٌارات دوالر بنسبة  107
 
ندٌاة اله القول سن قطاع الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة كان وما زال بمثابة االبن المادلل للحكوماة ٌمكنو

المتبادلة بٌن الطرفٌن حالت  على اخت ؾ أنواعها وتوجهاتها، وٌبدو أن هناك نوًعا من المصالح أو الفوائد
الصااؽٌرة والمتوسااطة التخلااً عاان الاادعم  دون االنفصااام بٌنهمااا؛ فماان ناحٌااة ال تسااتطٌع تلااك الصااناعات

، ومان ناحٌاة أخارى  وق الحارةالمنافساة وآلٌاات السا الحكومً فً ظل التطاورات العالمٌاة وساٌادة مباادا
المنشودة لتوفٌر فرص العمال ال زماة لمواجهاة البطالاة وهاو بعاد  وجدت الحكومة فً ذلك القطاع  التها

 ، ف  ً عن اثهمٌة خاصة فً ظل استخدام الصناعات الثقٌلة للتكنولوجٌا قلٌلة العمالة اجتماعً فً ؼاٌة
جااء االهتماام  لعملاة الصاعبة والتصادٌر أًٌ اا، ومان هنااتؽطٌاة الطلاب المحلاً علاى المنتجاات، وتاوفٌر ا

  .الحكومً بذلك القطاع
 

القطااع ومتابعتام مان خا ل جهااز خااص ٌسامى "سدارة الصاناعات  وتتاولى الحكوماة اإلشاراؾ علاى هاذا
الارؼم مان أنام جهااز حكاومً سال أنام ٌتبناى وجهاة نظار أصاحاب الصاناعات  الصؽٌرة والرٌفٌاة"، وعلاى

 مشاكلهم من خ ل سعادة صٌاؼة القوانٌن لصالح تلاك الصاناعات وتقادٌم الادعم الماادي الجالصؽٌرة، وٌع
 والفنً لها.

 
 مصطلح المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة -4

أو جامعا للمشاروعات سال أن تعرٌفا دقٌقا  مشروعات الصؽٌرة لم أهمٌة كبٌرة ،ال شك أن تحدٌد تعرٌؾ ال
كثرة تناول هذا المو وع من قبل المهتماٌن مان البااحثٌن والخباراء فاً  الصؽٌرة لم ٌتم اإلتفاق علٌم رؼم
 واإلقلٌمٌة , والدولٌة ذات الصلة بتلك المشروعات. ،المنظمات والهٌئات المحلٌة 

 
فقااد سختلفاات التعرٌفااات المطروحااة للمشااروعات الصااؽٌرة ماان دولااة ثخااري بااظخت ؾ سمكاناتهااا وقاادراتها 

 –ومرحلااة النمااو التااً بلؽتهااا  ،وماادي التقاادم التكنولااوجً السااائد  ،تماعٌااة واإلج ،وظروفهااا اإلقتصااادٌة 

http://islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=103615
http://islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=43440
http://islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=43440
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ً دولاة فاقاد ٌعتبار مشاروع كبٌار الحجام  ،ؽٌرا فً الوالٌاات المتحادة أو الٌاباان فالمشروع الذي ٌعتبر ص
 بل وسنم فً داخل الدولة الواحدة ذاتها ٌختلؾ تقٌٌم حجم المشروع بحسب مرحلة النمو.، أخري نامٌة 

 
تعرٌفا للمشروعات  50د أظهرت الدراسات التً أجرٌت عن المشروعات الصؽٌرة أن هناك ماٌتجاوز وق

فاً حاٌن  ،والعدٌد من الدول ال ٌتوافر لدٌها تعرٌؾ رسمً موحد لهذا النوع مان المشاروعات  ،الصؽٌرة 
كات ت امن فٌهاا وشر ،وأعماال أسرٌة  ،أن دوال أخري لدٌها تعرٌفات عدٌدة مختلفة ت م ملكٌات فردٌة 

 وأٌ ا تعرٌؾ الصناعات الحرفٌة. ،وصناعات الكوخ ، أعداد صؽٌرة من العمال 
 

ٌشاامل اثنشااطة التااً تتااراوح بااٌن ماان ٌعماال لحسااابم مصااطلح واسااع ، ومصااطلح المشااروعات الصااؽٌرة 
الخاااص أو فااً منشااؤة صااؽٌرة تسااتخدم كاا  منهااا عااددا ماان العمااال ٌتااراوح بااٌن شااخص واحااد حتااً مائااة 

وال ٌقتصر هذا التعرٌؾ علً منشؤت القطاع الخاص وم كها وأصحاب اثعماال والمساتخدمٌن  ،شخص 
 .ولكنم ٌشمل أحٌانا التعاونٌات ومجموعات اثنتاج اثسرٌة أو المنزلٌة ،
 

فالتعرٌؾ قطاع الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة ، وال تستخدم مختلؾ البلدان نفس التعرٌؾ عند تصنٌفهم ل
 هداؾ والسٌاسات المطلوب تحقٌقها.تمد علً اثالمستخدم ٌع

 
 ،منفردة أو مجتمعة وهً ماتعرؾ بالمعاٌٌر الكمٌثة  ،واألربعة معاٌٌر التالٌة تستخدم فً ؼالبٌة البلدان 

 وتتمثل فً:
 حجم رأس المال المستثمر فً المصنع والماكٌنات. - أ
 
 عدد العمالة المستخدمة.  - ب

 
 عمال.دوران اثحجم اإلنتاج أو معدل  -ج
 
 التكنولوجٌا المستخدمة. -د
 

 ،وٌمكن القول أن معظم تعرٌفات المشاروعات الصاؽٌرة تجانح سلاً اثخاذ بمعٌااري العمالاة ورأس الماال 
ممااا ٌعطااً  ،وقٌمااة رأس المااال المسااتثمر  ،الخاصااة بعاادد العمااال حٌااث ٌرجااع ذلااك سلااً وفاارة البٌانااات 

ونادرة نسبٌا  ، ةلاالمشروعات الصؽٌرة كثٌفة نسبٌا للعم ومن المنطقً أن تكون ،التعرٌفات قدر من الدقة 
 فً سستخدامها لرأس المال خاصة فً الدول النامٌة.

 
وسلً جانب هذ  المعاٌٌر الكمٌة هناك معاٌٌر وصفٌة تركز علً الخصائص النوعٌة للمشروع الصؽٌر من 

 .حٌث درجة تؤثٌر  فً السوق وأٌ ا شكل سدارتم وملكٌتم
لتنمٌة اإلقتصادٌة باألمم المتحدة المشروع الصؽٌر بأنه المشروع الذي ٌتضمن إثنٌن علً وتعرؾ لجنة ا

 األقل من الخصائص االتٌة:
 عدم سنفصال الملكٌة عن اإلدارة فعادة ماٌكون المدٌر مالك المشروع. - أ
 
 تتمثل الملكٌة ورأس المال فً فرد أو مجموعة صؽٌرة من اثفراد.  - ب

 
حلٌا فً الؽالب حٌث ٌعٌش العاملون والم ك فً مجتماع واحاد وال ٌشاترط أن مجال نشاط المشروع م -ج

 تكون اثسواق محلٌة.
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 .حجم المشروع ٌكون صؽٌرا بالمقارنة بالمشروعات الكبٌرة التً تعمل فً نفس المجال -د
 

 ومن خالل هذه المعاٌٌر الوصفٌة ٌمكن القول أن:
ساوق المنافساة الكاملاة فاً تعمل فً ظال  ،لكٌة واإلدارة منشؤة شخصٌة مستقلة فً الم: المشروع الصؽٌر

 .مقارنة بمثٌ تهامحصلة سستخدامها محدودة بٌئة محلٌة وبعناصر سنتاج 
 
 صؽٌرة والمتوسطة:بع  التعرٌفات للصناعات ال -5
 

 متوسطة صؽٌرة متناهٌة الصؽر المعٌار الدولة / الجهة

 مصر
)تعرٌفات متعددة 
 منها(

 عامل 99-50 عامل 49-5 عامل 4-1 عدد العمال

 أصول ثابتة
ألؾ  25أصؽر من 
 جنٌم

سلً أصؽر  25من 
 ألؾ جنٌم 100من 

ألؾ جنٌم  100من 
 ملٌون جنٌم 2سلً 

الوكالة الدولٌة 
 للتنمٌة

  عامل 15-6 عامل 5-1 عدد العمال

  أصول ثابتة
ألؾ  25أصؽر من 
 جنٌم

 

 عامل 250حتً  عامل 50تً ح عمال 10حتً  عدد العمال اإلتحاد األوروبً

  عامل 15أصؽر من   عدد العمال إنجلترا

  رأس المال 
أصؽر من نصؾ 
 ملٌون جنٌم سسترلٌنً

 

 عامل 250-101 عامل 100-16 عامل 15أصؽر من  عدد العمال المكسٌك

 عامل 30 – 10 عامل 9أصؽر من   عدد العمال ؼانا

  عامل 75أصؽر من  عامل 50-5من  عدد العمال مالٌزٌا

   عامل 50أصؽر من  عدد العمال تاٌوان

   عامل 300أصؽر من  عدد العمال الٌابان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

16821

 المبحث الثانً
 النواحً الفنٌة والتموٌلٌة
 فً نظم التأمٌن اإلجتماعً

 
 ونتناول فً هذا المبحث:

 أوال: النواحً الفنٌة فً نظم التؤمٌن اإلجتماعً
 

 ؤمٌنات اإلجتماعٌةثانٌا: تموٌل الت
 

 ثالثا: دور الدراسات اإلكتوارٌة فً نظم التؤمٌن اإلجتماعً
 

 رابعا: البٌانات المطلوبة لفحص المركز المالً
 

 وذلك علً النحو التالً:
 

 أوال: النواحً الفنٌة فً نظم التأمٌن اإلجتماعً
 

خدمات التاؤمٌن اإلجتمااعً تفاوق مع التطور الح اري للشعوب فً مختلؾ أنحاء العالم أصبحت الحاجة سلً 
 دمات اإلخري مثل الطرق والكهرباء ...... سلخخالحاجة سلً ال

 
 فاإلنسان ٌستطٌع أن ٌعٌش بدون كهرباء وبدون طرق ممهدة سال سنم ال ٌستطٌع ان ٌعٌش دون دخل.

 
تعاوٌض اثفاراد وتؤمٌن الدخل هو الفكارة اثساساٌة لنشاؤة مشاروعات التاؤمٌن اإلجتمااعً , والتاً تهادؾ سلاً 

 وأسرهم عن سنقطاع الدخل بالتقاعد عن العمل أو بالوفاة أو العجز ...... سلخ
 

وقد تطورت فكرة التؤمٌن اإلجتماعً منذ نشؤتها منذ أكثر من قرنٌن من الزمن حتً أصبحت تشمل فً الوقت 
 الحا ر أنواع التؤمٌن االتٌة:

 تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة: -1
 :ـمعاشات دورٌة أو مكافأة ترك خدمة ل والذي ٌضمن دفأ

 المإمن علٌم فً حالة بلوغ سن التقاعد. -أ
 
 المإمن علٌم فً حالة عجز  عجزا مستدٌما. -ب
 
 أسر المتوفٌن من المإمن علٌهم. -ج
 

هذا ف   عن بعض الحقوق اإل افٌة اثخري )تعوٌض س افً / منحة وفاة / نفقاات جناازة / منحاة 
/ منحااة قطااع معاااش اإلباان أو اثخ / سسااتبدال المعاااش )اإلقتااراض ب اامان  خااتالبناات أو اث زواج

 المعاش( / .... سلخ(.
 
 تأمٌن إصابات العمل: -2

 والذي ٌتضمن العدٌد من الحقوق تشمل:
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 الع ج والرعاٌة الطبٌة بكل مستوٌاتها ومشتم تها. -أ
 
 تعوٌض اثجر خ ل فترة التخلؾ عن العمل بسبب اإلصابة. -ب
 
 مصارٌؾ اإلنتقال من محل اإلقامة سلً مكان الع ج والعكس. -ج
 
 تعوٌض الدفعة الواحدة أو المعاش فً حالة تخلؾ عجز أو وقوع الوفاة نتٌجة اإلصابة. -د

 
 تأمٌن الرعاٌة الطبٌة )التأمٌن الصحً(: -3

 والذي ٌقدم:
 الع ج والرعاٌة الطبٌة بكل مستوٌاتها ومشتم تها. -أ
 
 خ ل فترة التخلؾ عن العمل بسبب اإلصابة.تعوٌض اثجر  -ب
 
 مصارٌؾ اإلنتقال من محل اإلقامة سلً مكان الع ج والعكس. -ج
 
 تأمٌن البطالة: -4

 والذي ٌقدم تعوٌ ات مإقتة لمن ٌتعطل عن العمل لتساعد  علً المعٌشة حتً ٌجد عم  اخر.
 
 تأمٌن رعاٌة األسرة: -5

اثطفال فً اثسرة سلً جانب مساعدات عٌنٌة مثل اثلبان  والذي ٌقدم مساعدات مالٌة تتناسب مع عدد
 للموالٌد وصؽار اثطفال.

 
 ونستعر  فٌما ٌلً النواحً الفنٌة لنظم التأمٌن اإلجتماعً والتً تتلخص فً االتً:

 النواحً الدٌموؼرافٌة: -1
ونساابة  ، ومعاادالت الخصااوبة ،ومعاادالت الوفاااة الخااام  ،وحجاام اثساارة  ،وذلااك لتحدٌااد حجاام العمالااة 

وشاكل الهارم  ،ونسابة الاذكور سلاً اإلنااث  ،والع قة بٌن سن الزوج والزوجاة واثوالد  ،المتزوجٌن 
 ....... سلخ  ،وتوقعات المستقبل بالنسبة لتؽٌر السكان وشكل الهرم السكانً  ،السكانً 
 

المتوقاع سشاتراكها فاً وتستخدم البٌانات الدٌموؼرافٌة فً الدراسات الخاصة بتحدٌد التعٌٌناات الجدٌادة 
 وبالتالً تطور حجم العمالة فً المستقبل من حٌث الكم والجنس ...... سلخ ،نظم التؤمٌن اإلجتماعً 

 
 النواحً المالٌة واإلقتصادٌة: -2

وسنعكاس  ،واثر الت خم علً القٌمة الشرائٌة للنقود  ،والتً تتعلق باثجور وتدرجها بالنسبة للمستقبل 
 معاشات وماتتطلبم من زٌادات للحفاظ علً مستوي المعٌشة.ذلك علً اثجور وال

 
كااذلك تحاادد اثحااوال اإلقتصااادٌة معاادالت رٌااع اإلسااتثمار التااً ٌمكاان تحقٌقهااا علااً أمااوال التؤمٌنااات 

وٌلعب الدخل من اإلستثمار دورا بارزا فً نظم  ،اإلجتماعٌة وذلك فً المدي القصٌر والمدي الطوٌل 
لااة تمااوٌ  كااام  حٌااث ٌساااهم الاادخل ماان اإلسااتثمار فااً تموٌاال ث ثااة أرباااع التاؤمٌن اإلجتماااعً الممو

وذلك نظارا ثن سلتزاماات التاؤمٌن اإلجتمااعً هاً  ،بٌنما تساهم اإلشتراكات بالربع فقط  ،اإللتزامات 
سانة ماث ( سلاً ان ٌتقاعاد )فاً  25سلتزامات طوٌلة اثجل تمتد منذ دخول العامل فً النظام )فً سان 

أي أن اإللتازام ٌساتمر سلاً  ،سانة( ثام مرحلاة صارؾ المعااش لام وثسارتم مان بعاد   65و أ 60سن 
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كذلك تصرؾ معاشات الوفاة أثناء الخدمة سلً أرامل وأوالد متوساط أعماارهم  ،سنة  60 لًماٌزٌد ع
 صؽٌر.
 

تً تحادد هذا كما أن اثحوال اإلقتصادٌة لها أثر علً تحدٌد حجم اثسرة وبالتالً معدالت الخصوبة ال
كذلك تلعب اثحوال اإلقتصادٌة دورا فً تحدٌد الحد اثدناً  ،حجم العمالة المإمن علٌها فً المستقبل 
 وبالتالً الحد اثدنً والحد اثقصً للمعاشات. ،والحد اثقصً لألجور التؤمٌنٌة 

 
 النواحً اإلحصائٌة: -3

هنااك  ،واإلحصااء التحلٌلاً  ،ً سلً جانب القسمٌن اثساسٌٌن لعلام اإلحصااء وهماا اإلحصااء الوصاف
قسم ثالث ٌطلق علٌم اإلحصاء اإلكتواري ٌستخدم أساسا فً حقل التؤمٌن سواء اإلجتماعً أو التجاري 

مثاال معاادالت الوفاااة ومعاادالت العجااز  ،وكااذلك معاادالت التزاٌااد  ،وٌهااتم بحساااب معاادالت التناااقص  ،
حٌث ٌتناقص عدد المإمن علٌهم بالوفاة والعجز  ،ومعدالت اإلستقالة ومعدالت التقاعد المبكر .... سلخ 

 وٌتزاٌد العدد بالتعٌٌنات الجدٌدة. ،واإلستقالة والتقاعد المبكر .... سلخ 
 

وبااالطبع ٌسااتخدم أٌ ااا اإلحصاااء الوصاافً واإلحصاااء التحلٌلااً فااً التعاماال مااع سحصاااءات العمالااة 
وال ٌخفااً علااً أحااد أهمٌااة علاام  ، والوفٌااات وحاااالت العجااز وحاااالت المعاشااات بؤنواعهااا .... سلااخ

 اإلحصاء فً ستخاذ القرارات.
 
 النواحً اإلكتوارٌة: -4

تستخدم العلوم اإلكتوراٌة فً حقل التاؤمٌن اإلجتمااعً لتحدٌاد الع قاة باٌن اإللتزاماات وحجام مصاادر 
و عند التموٌل المتمثلة فً اإلشتراكات المدفوعة من العامل و/أو صاحب العمل وذلك عند بدء النظام أ

 أي تعدٌل بالزٌادة علً المزاٌا التً ٌكفلها النظام القائم.
 

 كذلك تستخدم العلوم اإلكتوارٌة فً مجاالت أخري أهمها ماٌلً:
متابعة سا مة المراكاز المالٌاة لانظم التاؤمٌن اإلجتمااعً عان طرٌاق فحاص المراكاز المالٌاة بصافة  -أ

 ،ٌخ معٌن( ومقارنتم بمجموع أموال النظام رتا دورٌة وتحدٌد قٌمة اإلحتٌاطً ال زم للتموٌل )فً
فظن كان اإلحتٌاطً ال زم ٌقل عن مجموع اثموال كان هناك فائ ا ٌمكن سساتخدامم فاً تحساٌن 

وسن كان العكس كان هناك عجزا ٌجب تداركم وٌحدد الخبٌر اإلكتواري سبب ظهور هذا  ،المزاٌا 
 العجز وكٌفٌة تداركم.

 
 علً المركز المالً للنظام. ،ً معدالت الوفاة والعجز واإلستقالة .... سلخ دراسة أثر التؽٌر ف -ب
 
دراساة أثاار الت ااخم علااً القاوي الشاارائٌة للنقااود وتحدٌااد حجاام الزٌاادة التااً ٌتحملهااا النظااام علااً  -ج

 اثجور والمعاشات.
 
اثخاذ فاً اإلعتباار ماع  ،دراسة التدفقات المالٌاة فاً المساتقبل بالنسابة ثماوال التاؤمٌن اإلجتمااعً  -د

وكذلك التدفقات المالٌة فً حالة سهمال العمالة  ،حجم العمالة الجدٌدة المتوقعة )بمستوٌات مختلفة( 
 الجدٌدة )النظم المؽلقة(
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 النواحً اإلدارٌة: -5
خاصاة فاً الانظم الكبٌارة مثال نظام  ،ال شك أن حسان اإلدارة لام الاوزن اثكبار فاً نجااح أي نظاام 

والحاسابات  ،والناواحً الفنٌاة فاً اإلدارة تتعلاق بظساتخدام التكنولوجٌاا الحدٌثاة  ،ماعً التؤمٌن اإلجت
 االلٌة فً سدارة النظام لتقدٌم أف ل الخدمات فً أسرع وقت ممكن.

 
تقوم بعض الادول سلاً  ،ونظرا لكبر عدد المشتركٌن فً نظم التؤمٌن اإلجتماعً وتباعدها الجؽرافً 

وكذلك اإلحتفاظ بسج ت  علً المٌكروفٌلم ،بالتسجٌل  الحاسبات االلٌة ،ل البٌانات علً جانب تسجٌ
أو خطاؤ فاً البٌاناات  ،ٌدوٌة حتً ٌمكنها الرجوع سلٌها فً حالة أي خطؤ فاً بٌاناات الحاساب االلاً 

 التً قد تطلب من المإمن علٌهم وٌتم تسجٌلها بالخطؤ.
 
 

 ثانٌا: تموٌل التأمٌنات اإلجتماعٌة
 

 وأسالٌبه: قواعد التموٌل -1
ٌقصد بالتموٌل تدبٌر الموارد المالٌة ال زمة لمواجهاة سلتزاماات النظاام فاً مجاال تؤدٌاة المزاٌاا ساواء فاً 

ٌا النقدٌة كالمعاشات والتعوٌ ات والمعونات , أو المزاٌا العٌنٌة كالع ج وتقدٌم اثدوٌة ال زمة اذلك المز
 اإلدارٌة التً ٌتطلبها التنفٌذ. وفاترأو التؤهٌل الطبً والمهنً , ف   عن المص

 
وٌكون تموٌل نظم التؤمٌنات اإلجتماعٌة عاادة سماا عان طرٌاق اإلشاتراكات التاً تإدٌهاا اثطاراؾ المعنٌاة 

 وهً العامل وصاحب العمل والدولة أو عن طرٌق ال رائب.
 

ل أٌة مشاكل من حٌث وتختلؾ طرق التموٌل وفقا لنوع التؤمٌنات السارٌة , وال تثٌر التؤمٌنات قصٌرة اثج
تموٌلهااا , سذ تقاادر اثعباااء بحٌااث تقاباال اثخطااار المتوقعااة خاا ل كاال ساانة , أمااا التؤمٌنااات طوٌلااة اثجاال 
المعاشااات فااظن تموٌلهااا ٌلقااً عبئااا علااً خبااراء التااؤمٌن سذ تتطلااب الكثٌاار ماان الدقااة والحااذر فااً حساااب 

 لمزاٌا فً المستقبل.طٌات التً ت من دفع اااإلشتراكات التً تكفل تكوٌن اإلحتٌ
 

 م التأمٌنات اإلجتماعٌة فً مجال التموٌل إلً أنواع ثالث:ظوتنقسم ن
 نظم تمول عن طرٌق اإلشتراكات: -أ

 ففً التأمٌنات طوٌلة األجل )المعاشات( قد ٌكون التموٌل بطرٌقتٌن:
وال وتقاادر اإلشااتراكات فااً هااذ  الحالااة علااً أساااس تكااوٌن اثمااإمثثا أن ٌكثثون التموٌثثل كثثامال  (1)

واإلحتٌاطٌااات التااً تمثاال القٌمااة الحالٌااة لإللتزامااات المسااتقبلٌة الناشاائة عاان تطبٌااق هااذ  الاانظم , 
افٌة لمواجهاة المزاٌاا المساتحقة لمجموعاة الماإمن علاٌهم فاً كوٌتعٌن أن تكون هذ  اإلحتٌاطٌات 

لمحصالة المدي الطوٌل , لذلك فظنم من ال روري فً هذ  الحالة وجاود تكاافإ باٌن اإلشاتراكات ا
 والمزاٌا الممنوحة حتً ال ٌتحقق وجود عجز فً أموال النظام.

 
وتقدر فٌها اإلشتراكات علً أساس تكوٌن سحتٌاطٌاات تكفاً لمواجهاة  أو أن ٌكون التموٌل جزئٌا (2)

المزاٌا فً المدي القصٌر , وتعدل اإلشتراكات دورٌا كلما زادت اإللتزامات الخاصة بالنظام علً 
ت نتٌجااة ة ترتفااع ماان جٌاال سلااً جٌاال حتااً تصاال سلااً حالااة التااوازن والثباااأساااس أقساااط متزاٌااد
 سستقرار قٌمة اإللتزامات.
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 أما فً التأمٌنات قصٌرة األجل:
فتحدد اإلشتراكات كما أسلفنا بحٌث تقابل اثخطار المتوقعة خ ل كل سنة , ومن ثم ٌكون ثباات قٌماة 

وقاوع الخطار , فاظذا ظلات هاذ  المعادالت ثابتاة فاظن اإلشتراك أو تعدٌلام مرتبطاا باالتؽٌر فاً معادالت 
 اإلشتراكات تظل كما هً دون تؽٌٌر.

 
 نظم تمول عن طرٌق الضرائ  النوعٌة المباشرة أو ؼٌر المباشرة: - 

وتفرض هذ  ال رائب علً أساس تكوٌن الموارد الكافٌة لمواجهة أعباء النظاام خا ل كال سانة , ماع 
 هة الطوارا التً قد تحدث نتٌجة الزٌادات الطارئة فً اإللتزامات.تكوٌن سحتٌاطٌات مناسبة لمواج

 
 نظم ؼٌر ممولة: -ج

وتتحمل الدولة بنفقاتها بما تعتمد  فً مٌزانٌاتها من مبالػ تخصص لمواجهة المزاٌا , وبالتالً ال ٌكون 
 د.هناك سحتٌاطٌات خاصة بالنظام وتكون الخزانة العامة فً هذ  الحالة هً الممول الوحٌ

وٌختلؾ نثوع النظثام الثذي ٌصثلح لبلثد مثا تبعثا ألحوالثه اإلقتصثادٌة وظروفثه اإلجتماعٌثة التثً تنبثأ مثن 
 تجاربه الخاصة.

 
ومن الوا ح أن ؼالبٌة التؤمٌنات فً العاالم سنماا تقاوم علاً أسااس التموٌال ساواء كلٌاا أو جزئٌاا , وتعتماد 

عامال وصااحب العمال( فاً مواجهاة اثعبااء , علً اإلشتراكات التً تحصل أساسا مان طرفاً اإلنتااج )ال
وتقتصر مساهمة الدولة ؼالبا علً تموٌال ناوع مان التاؤمٌن أو علاً تحمال نفقاات بعاض الخادمات العٌنٌاة 
كالرعاٌة الطبٌة والتؤهٌل , أو علاً  امان ساداد العجاز فاً سلتزاماات تلاك الانظم , والاذي ٌظهار  فحاص 

 وراٌون.المركز المالً لها بمعرفة الخبراء اإلكت
 
 بع  ظواهر النظم الممولة: -2

ذكرنا أنم فً اثنظماة الممولاة تارتبط المزاٌاا باإلشاتراكات المدفوعاة , ومعناً ذلاك أن مزاٌاا النظاام سنماا 
تقتصر علً المشتركٌن دون ؼٌرهم , كما تختلؾ قٌمتها فً المزاٌاا النقدٌاة وعلاً اثخاص طوٌلاة اثجال 

ً نظم المعاشات مث  ال ٌحق للماإمن علٌام الحصاول علاً معااش سال تبعا لعدد اإلشتراكات المدفوعة , فف
بعد أداء حد أدنً من اإلشتراكات ٌختلؾ تبعا للنظام , وٌزٌد قٌمة المعاش كلما زاد عادد اإلشاتراكات عان 

 الحد اثدنً.
 

ق وٌتطلب اثمر كذلك فً بعض أنواع أخري من التؤمٌنات  رورة سنق اء فترة سشتراك موجبة إلساتحقا
 المزاٌا.
 

علً أننا نود أن نشٌر سلً أن التؤمٌنات اإلجتماعٌة سنما تساتند أساساا سلاً قاعادة التكافال اإلجتمااعً , وأن 
اثسااس التااً تقااوم علٌهااا الاانظم الممولااة ال تخاال بهااذ  النظاارة اإلجتماعٌااة , فااظن التكااافإ المقصااود بااٌن 

علااٌهم , ولااٌس بالنساابة لكاال فاارد مااانهم ,  اإلشااتراكات والمزاٌااا سنمااا ٌكااون بالنساابة لمجموعااة المااإمن
فاإلشتراكات فً النظم الممولة تصاب كلهاا فاً معاٌن واحاد وٌتكاون منهاا رصاٌد مشاترك ٌكفاً لمواجهاة 
المزاٌا المستحقة للمإمن علٌهم بوجم عام , فبالنسبة لبعض اثشخاص ٌزٌد ماٌإدٌم النظام مان مزاٌاا عماا 

عض االخر تزٌد اإلشتراكات عما ٌإدٌم النظام من هاذ  المزاٌاا , ٌحصل علٌم من سشتراكات , وبالنسبة للب
 وعن طرٌق هذ  اإلخت فات ٌستطٌع النظام أن ٌكفل تؽطٌة جمٌع اإللتزامات.

 
 تقدٌر النفقات أو اإللتزامات الخاصة بالتامٌنات اإلجتماعٌة: -3

ناات قصاٌرة المادي )تؤمٌناات ٌؤمتختلؾ طرٌقة تقدٌر اإللتزامات المشاار سلٌهاا تبعاا لناوع التاؤمٌن , ففاً الت
الخدمات( كالتؤمٌن الصحً مث  تحدد اثعباء علً أساس معادل الحااالت المر اٌة فاً مجموعاة الماإمن 
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علٌهم , ومتوسط عدد أٌام العجز عن العمل بسبب المرض , ومتوسط تكلفة الع ج للفرد وفقاا للمساتوٌات 
 المناسبة.

 
ات تقدٌر التكلفة الكلٌة للع ج , وكذا المعونة الٌومٌة المستحقة وٌمكن عن طرٌق هذ  المعدالت والمتوسط

خ ل فترة زمنٌة , فظذا نسبت هذ  التكلفة لجملة أجور المإمن علٌهم فاً الفتارة الماذكورة أمكان الحصاول 
صروفات معلً النسبة المئوٌة من اإلشتراكات التً ٌمكن أن تمول النظام مع زٌادة هذ  النسبة بما ٌقابل ال

 اإلدارٌة واإلحتٌاطً ال زم لمواجهة التقلبات ؼٌر المتوقعة.
 

لتقدٌر اإللتزامات عمل حسابات سكتوارٌة تعتمد علً سحتمال اثمر أما فً التؤمٌنات طوٌلة المدي فٌقت ً 
 وقوع الطوارا المختلفة المإمن منها , وكذا اإلحصاءات المتعلقة بمجموعة المإمن علٌهم.

 
 ات الالزمة للتقدٌر فٌما ٌأتً:وتتلخص أهم البٌان

 السن والنوع واثجر ومدة الخدمة بالنسبة لكل منتفع. -أ
 
 معدالت الوفاة أثناء الخدمة فً اثعمار المختلفة. -ب
 
 معدالت ترك الخدمة بسبب العجز واإلستقالة بالنسبة لكل سن علً حدة. -ج
 
 سلم تدرج اثجور. -د
 
 معدالت الوفاة بعد التقاعد. -ه
 
والتوزٌع التكراري المتوسط ، نسبة المتزوجٌن من الذٌن ٌتوفون فً كل سن أثناء الخدمة وبعد التقاعد  -و

 لمن ٌستحقون المعاش عنم.
 
 عائد اإلستثمار الصافً الذي ٌمكن الحصول علٌم من سستثمار اثموال اإلحتٌاطٌة. -ز
 
 معدالت المصروفات اإلدارٌة. -ح
 

نهاا سااوؾ تطباق علااً المساتقبل , لاذلك ٌجااب أن ٌادخل فٌهااا ثسااس الفنٌاة أأن ٌراعاً فااً تحدٌاد اوٌجاب 
 باإل افة سلً الناحٌة اإلحصائٌة عنصر التنبإ.

 
 أهم األسس التً ٌعتمد علٌها الخبراء اإلكتوارٌون فً تقدٌر النفقات: -4

ٌن بااالرؼم ماان أن تقاادٌر اإللتزامااات هااو ماان المسااائل المعقاادة التااً تاادخل فااً سختصاااص خبااراء التااؤم
)اإلكتوارٌٌن( سال سنم من المناسب سعطاء صورة مبسطة ثهم اثسس التً ٌعتمد علٌها الخبراء فً سجاراء 

 هذ  الحسابات , سٌما وأنها ترتبط بالنواحً اإلقتصادٌة للنظام.
 جداول الحٌاة: -أ

ٌخ وفاتام ٌعتمد تحدٌد معاش الشٌخوخة بالنسبة ثي عامل بشكل عام علً معرفة تارٌخ تقاعد  ثام تاار
 وسنم عند بدء اإلشتراك فً النظام , 

 
  ٌرؼاب فاً الحصاول علاً معااش قادر  ألاؾ   سانوٌا رفلو فر نا أن عام  بلػ الخمسٌن من عم

عند بلوؼم سان الخامساة والساتٌن , فاظذا امكان معرفاة ان عمار  ساٌمتد حتاً السابعٌن فظنام سٌتقا اً 
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ن المٌسور حٌنئذ حساب قٌمة اإلشتراك بقسمة خمسة كمعاش بعد التقاعد , وٌكون م جنٌمخمسة أالؾ 
 االؾ علً مدة سشتراكم فً النظام , مع االخذ فً اإلعتبار عنصر عائد اإلستثمار.

 
علً أن تحدٌد المعاش وفقا لما تقدم أمر ؼٌر منطقً سذ ان التنبإ بتارٌخ الوفاة بالنسابة لشاخص معاٌن 

 ش  ؼٌر مستطاع فالصدفة ال ٌحكمها قانون.
 
قد تبٌن نتٌجة الدراسات اإلحصائٌة أن تكرار الحوادث التاً تبادو لناا مفاجئاة كالوفااة والعجاز وؼٌار و

وفااة لكبٌرة من اثفاراد , ففاً حالاة الذلك من الطوارا ٌحصل بظنتظام محسوس بالنسبة للمجموعات ا
تحدٌد عدد المتوفٌن مث  نري سنم بالرؼم من سستحالة تحدٌد وقت حدوثها بالنسبة لكل فرد , فظنم ٌمكن 

بالنساابة للمجموعااات الكبٌاارة , سذ أن كاال الحااوادث المفاجئااة تخ ااع لقااانون اثعااداد الكبٌاارة , وماان 
المٌسور التكهن بنسبة هذ  الحاوادث التاً تطارأ فاً كال سانة وتكاون نتاائج هاذا التنباإ أكثار دقاة كلماا 

سباب العر اٌة أثار محساوس بسطنا اإلحصاءات علً كل عدد ممكن من الحاالت , حتً ال ٌكون لأل
 فً سٌرها المعتاد.

 
وقاد أمكاان نتٌجااة لهااذ  الحقااائق سنشاااء جااداول للحٌااة ٌمكاان سسااتعمالها للتنبااإ بظحتماااالت الوفاااة بالنساابة 

 لمجموعات المإمن علٌهم فً نظم التؤمٌنات اإلجتماعٌة.
 
 عائد اإلستثمار: - 

ال ترد سلً الماإمن علاٌهم أو المساتحقٌن عانهم  لما كانت اثموال المتجمعة نتٌجة تحصٌل اإلشتراكات
فً شكل معاشات أو تعوٌ ات سال بعد مرور فترة طوٌلة , لذلك كان من البدٌهً ان ٌدخل فاً تحدٌاد 
اإلشااتراكات والمزاٌااا عائااد اإلسااتثمار علااً اإلحتٌاطٌااات المسااتثمرة , ونظاارا سلااً أن معاادل عائااد 

السوق والسٌاسة العامة لإلستثمار , لذلك ٌقع علاً عااتق  اإلستثمار ٌختلؾ من سنة ثخري تبعا لحالة
الخبٌر اإلكتواري عبء التنباإ عان عائاد اإلساتثمار خا ل عادد كبٌار مان السانوات , وال شاك أن هاذا 
التنبإ سوؾ الٌعتمد علً أٌة أسس قوٌة سذ ان أي سحصاءات عن عائد اإلستثمار فً الما اً ال تلقاً 

, ف اا  عاان ان الااتكهن باااثحوال اإلقتصااادٌة وماستصاادر  الدولااة ماان أٌااة أ ااواء بالنساابة للمسااتقبل 
لاذلك ٌلجاؤ الخباراء سلاً جاناب  قوانٌن ولوائح لتنظٌم شئون اإلستثمار أمار ال ٌخ اع لقواعاد محاددة ,

 تٌاط فً تحدٌد عائد اإلستثمار.اإلح
 
 سلم تدرج األجور: -ج

متوساط اثجاور اثخٌارة فاً عادد معاٌن مان  لما كان تقرٌر المعاشات ٌرتبط ؼالباا بااثجر اثخٌار أو
خدماة , لاذلك السنوات فً حٌن أن اإلشتراكات تحصل دائما علاً أسااس اثجاور الفعلٌاة خا ل مادة ال

خذ فً اإلعتبار عند الحساب مدي تدرج أجور المنتفعٌن خ ل مدة الخدمة , كان من ال روري أن ٌإ
ة للمنتفعٌن ٌلقً  اوءا وا احا علاً مادي تادرجها وال شك ان تدرج اثجور خ ل مدة الخدمة السابق

 فً المستقبل.
 

 أال سنم من المناسب أن ٌحتاط الخبراء لما ٌواجم اثجور من طفرات نتٌجة الظروؾ اإلقتصادٌة.
 
 معدالت ترك الخدمة باإلستقالة: -د

ثابتاة , وال  لٌس من المٌسور الحصول علً معدالت سلٌمة لحاالت اإلستقالة سذ أنها ال تخ ع لعوامل
ة بفترات سابقة من الخدمة , ف   عن أن معدل اإلستقالة فاً قلكن اإلعتماد علً اإلحصاءات المتعٌم

عمل معٌن قد ٌختلؾ عن المعدل فً أعمال أخري , ونظرا ثن سدخاال نظام المعاشاات ؼالباا مااٌإدي 
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فظن تقدٌر معدالت اإلستقالة علً سلً سستقرار العمالة لما ٌبعثم من سستقرار فً نفوس المنتفعٌن , لذلك 
 أساس المدة السابقة قد ٌكون مناسبا سلً حد كبٌر.

 
 معدالت ترك الخدمة بسب  العجز: -ه

وفً هذ  الحالة أٌ ا ٌستطٌع الخبٌر اإلعتماد علً سحصاءات العجز فاً فتارات الخدماة الساابقة , سال 
معاشاات ٌعطاً مزاٌاا فاً حااالت العجاز أنم ٌجب اإلحتٌاط سلً م حظة هامة وهً أن سنشااء نظاام لل

 سٌدفع المنتفعٌن المر ً الذٌن تلجئهم الحاجة سلً البقاء فً الخدمة سلً تركها.
 

 تعدٌل األسس الفنٌة: -5
أوردنا فً الشرح السابق أن اثسس التً ٌقوم علٌها أي نظام للمعاشات ٌدخل فً تقدٌرها عنصار التنباإ , 

فحص هذ  اثسس علاً  اوء الخبارة العملٌاة التاً ٌسافر عنهاا تطبٌاق وأنم من المحتمل كثٌرا عند سعادة 
النظام أن ٌتبٌن للخبراء الحاجة سلً تعدٌلها حرصا علً النظام من أن ٌتعرض سلاً خساارة كبٌارة , أو أن 
ٌكون هناك فائض لٌس ماٌدعو اإلحتفااظ بام , ف ا  عان ان هاذ  اثساس ال ٌمكان ان تظال ثابتاة لفتارات 

قابلة للتؽٌٌر , فمعدل الوفٌات بالنسابة ثي فئاة ٌتؽٌار بتحسان الحالاة الصاحٌة , كماا ٌتاؤثر طوٌلة , بل هً 
 معدل رٌع اإلستثمار باثحوال اإلقتصادٌة , وهكذا.

 
لذلك كان من ال روري أن ٌجري فحص المركز المالً فاً فتارات دورٌاة تتاراوح ماابٌن ثا ث وخماس 

ارد لمواجهاة اإللتزاماات , وذلاك ماع مراعااة اثساس الساائدة سنوات للتؤكد من س مة اثسس وكفاٌة الماو
 وقت الفحص , وفً  وء ماتسفر عنم خبرة النظام.

 
وحتااً ال تتعاارض اثنظمااة سلااً تقلبااات كثٌاارة فااً اثسااس التااً تقااوم علٌهااا , ٌلجااؤالخبراء عنااد تحدٌااد 

ٌطرأ فً المستقبل , ف   عن اإلشتراكات والمزاٌا سلً عمل نسبة كظحتٌاطً للتقلبات لمقابلة أي عجز قد 
 سنهم ال ٌلجؤون سلً تعدٌل اثسس القائمة سال سذا س طروا سلً ذلك حرصا علً س مة النظام.

 
 كٌفٌة معالجة حالة العجز او وجود الفائ  فً أموال النظام: -6

ظذا كاان سذا تبٌن عند عمل تقدٌر المركز المالً للنظام أن هناك عجز وجب علً الخبٌار دراساة أسابابم , فا
وجود هذا العجز نتٌجة أسباب طارئة ال ٌحتمل تكرارها فٌوصً باإلبقاء علً اثسس الحالٌاة حتاً موعاد 
الفحص التالً , فظذا سستمر وجود العجز , أو سعتقد الخبٌر أن أسبابم ترجع سلً سخت ؾ فً اثساس الفنٌاة 

سخت ؾ فً معدالت الوفااة , أو ماشاابم  كظنخفاض عائد اإلستثمار , او اإلرتفاع فً مستوٌات اثجور , أو
 ذلك , وجب علٌم ستخاذ اإلجراءات التً تكفل وجود التوازن فً المركز المالً.

 
 وتنحصر هذه اإلجراءات فٌما ٌلً:

سجراءات خاصة لمواجهة اثسباب اثساسٌة التً نشؤ عنها العجز والتؽلب علٌها دون التعرض لألساس  -أ
 الفنٌة.

 
 ة باإلق ل من المزاٌا سلً الحد الذي تكفلم موارد النظام.سجراءات خاص -ب
 
 ي بحٌث ٌمكن مقابلة المزاٌا القائمة فع .رسجراءات خاصة بزٌادة اإلشتراكات والموارد اثخ -ج
 

وال شك فً ان اإلجراءات المو حة فً البند )أ( هً المرؼوب فٌها متً أدت بمفردها سلً الوصاول سلاً 
فً الكثٌر من اثحٌان وعلً اثخص متً كان العجز مستمرا وناشائا عان عٌاب فاً حل مر ً , سال أنم 
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اثسس الفنٌة ماٌ طر الخبٌر سلً ستخاذ واحد من اإلجراءات المو حة فً البندٌن )ب( )ج( أو مزٌج من 
 كلٌهما.
 

ذ  الحالة لٌست وتتبع سجراءات مماثلة فً حالة وجود فائض فً أموال النظام , سال ان اثثار المترتبة فً ه
علً درجاة كبٌارة مان الخطاورة , ومان المٌساور أن ٌساتعمل هاذا الفاائض فاً تكاوٌن سحتٌاطٌاات خاصاة 
لتدعٌم المركز المالً للنظام , وؼالبا ال ٌلجؤ الخبٌر فً مثل هذ  الحاالت سلً تعدٌل اثسس سال بعاد فاوات 

 ؾ علً اثسس السلٌمة الواجبة التطبٌق.فترة طوٌلة ٌكون النظام فٌها قد سكتسب خبرة تمكنم من الوقو
 
 مقارنة بٌن طرق تموٌل نظم التأمٌن اإلجتماعً: -7
 ٌمكن تموٌل نظم التامٌن اإلجتماعً بأي من الطرق االتٌة: -أ
 ( طرٌقة التموٌل الكامل:1)

وفٌها تحصل اإلشتراكات من العامل وصاحب العمل وتستثمر بحٌاث تكاون اإلساتثمارات متجانساة 
امات , بمعنً أن توفر اإلستثمارات السٌولة ال زمة لدفع التعوٌ ات , وفً هذ  الطرٌقاة مع اإللتز

تتااراكم سحتٌاطٌااات التااؤمٌن اإلجتماااعً حتااً تصاابح التعوٌ ااات والمعاشااات الساانوٌة أكباار ماان 
 اإلشتراكات السنوٌة المحصلة , فتستخدم هذ  اإلحتٌاطٌات فً التموٌل.

 
 ( طرٌقة التموٌل الجزئً:2)

ٌها تحصل اإلشتراكات متدرجة , تبدأ اإلشتراكات بسٌطة ثم تزاد بمرور الوقت حتاً تصال سلاً وف
 اإلشتراكات ال زمة للتموٌل.

 
 طرٌقة الموازنة السنوٌة: (3)

وفٌها تدخل اإلشتراكات المحصلة  من سٌرادات الدولة وتدفع المعاشات والتعوٌ ات من النفقات 
 بسٌط ٌعتمد علٌم عند الحاجة. العامة , وقد ٌتم اإلحتفاظ بظحتٌاطً

 
 ضاحها:ٌمزاٌا وعٌو  كل من طرق التموٌل السابق إ - 
 

 العٌو  المزاٌا الطرٌقة

 التموٌل
 الكامل

تقااوم علااً فكاارة اإلدخااار , وهااو أحااد اثهااداؾ  -1
الهامااة التااً تشااجعها الحكومااات علااً مسااتوي 

 الفرد واثسرة والحكومة ذاتها.
إلجتماعً فاً الادول ولذا تلجؤ سلٌها نظم التؤمٌن ا

النامٌاااااة لتموٌااااال خطاااااط التنمٌاااااة اإلقتصاااااادٌة 
 واإلجتماعٌة فٌها

 
ال تعااارض نظااااام التااااؤمٌن اإلجتماااااعً سلااااً أي  -2

 م اعفات أو سخت الت تإثر علٌم بالسلب.
 
تستخدم الدراسات اإلكتوارٌاة فاً تحدٌاد المركاز  -3

المالً للنظام فً أي وقت , وكاذا حسااب التكلفاة 
 المزاٌا أو اإلشتراكات. ثي تعدٌل ٌطلب علً

 
تسااااتثمر سحتٌاطٌااااات التااااؤمٌن اإلجتماااااعً فااااً  -4

قااااد ٌكااااون ماااان الصااااعب  -1
بالنسبة للدول النامٌة سٌجاد 
مجاااااااااااالت سسااااااااااتثمارٌة 
 لإلحتٌاطٌات المتراكمة
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 العٌو  المزاٌا الطرٌقة

 المشروعات الكبٌرة فً مجال التنمٌة.

 التموٌل
 الجزئً

ٌمكاان سسااتثمار اإلحتٌاطٌااات البسااٌطة فااً بداٌااة  -1
 عوبة.النظام بدون ص

 
تجعاال عاابء اإلشااتراكات متاادرجا علااً العاماال  -2

 وصاحب العمل.

تصااااااااااال اإلشاااااااااااتراكات  -1
المتدرجااة فااً النهاٌااة سلااً 
حد أكبار مان نظٌرتهاا فاً 
نظااااااام التموٌاااااال الكاماااااال 
لتعوٌض النقص فً الدخل 
مااان اإلساااتثمار فاااً بداٌاااة 

 النظام.
 
قااد تااإدي سلااً قٌااام الدولااة  -2

بفااارض  ااارائب لتموٌااال 
 النظام عند ن وجم.

 وازنةالم
 السنوٌة

قد تإدي بالدولة سلً فرض  -1 ال توجد مشكلة اإلستثمار. -1
  رائب للتموٌل.

 
محدودٌاااة مجاااال سساااتخدام  -2

 الدراسات اإلكتوارٌة.
 
ال تسااااااااتطٌع تطبٌقاااااااام سال  -3

 الدول الؽنٌة.

 
 التجار  الدولٌة: -ج

 ٌضاؾ إلً ماسبق الحقائق االتٌة:
لتؤمٌن اإلجتماعً ٌتم تموٌلهاا بؤسالوب التموٌال الجزئاً فاً قام مكتب العمل الدولً بظنشاء نظم ل (1)

عاادد كبٌاار ماان الاادول فااً أفرٌقٌااا وأمرٌكااا ال تٌنٌااة )أكثاار ماان ث ثااٌن دولااة( , وتعثاارت هااذ  
المشروعات سلً درجة أن بعض الادول اثفرٌقٌاة )فاً السابعٌنات( ستخاذت قارارا بظٌقااؾ العمال 

 بنظم المعاشات.
 
ة مثال سنجلتارا وألمانٌاا وفرنساا بتحوٌال أسالوب التموٌال مان أسالوب قامات بعاض الادول المتقدما (2)

التموٌل الكامل سلً أسلوب الموازنة السنوٌة , وتتعرض هذ  الدول سلً مشااكل تموٌلٌاة بعاد هاذا 
 التحوٌل , وذلك لألسباب االتٌة:

الً ٌلعب عائاد اإلساتثمار فاً نظاام التموٌال الكامال دورا ذو اهمٌاة بالؽاة فاً التاوازن الما  ( أ)
للنظام , سذ أن عائد اإلستثمار ٌمثل ث ثة أرباع التموٌل , بٌنما تمثل اإلشتراكات الربع فقط 

 وذلك ثن سستثمارات التؤمٌن هً سستثمارات طوٌلة اثجل. ،
 
ال ٌوجد رٌع لإلستثمار فً أسلوب الموازنة السنوٌة , وبذلك ٌكون علً النظام تدبٌر أربعة  ( ب)

 وض رٌع اإلستثمار.أ عاؾ اإلشتراكات حتً ٌع
 

م التثأمٌن اإلجتمثاعً هثو أسثلو  ختٌثارات بالنسثبة ألسثلو  تموٌثل نظثمما سبق ٌتضح أن أفضل اإل
 التموٌل الكامل
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 ثالثا: دور الدراسات اإلكتوارٌة فً نظم التأمٌن اإلجتماعً
 
والدسثاتٌر أن فلسفة نظم التأمٌن اإلجتماعً وفقثا للثنظم المقارنثة والمعاهثدات والتوصثٌات الدولٌثة  -1

بمعنً الت امن بٌن جمٌع أفراد المجتمع فً تؽطٌة أخطاار تقوم أساسا علً مبدأ التكافل اإلجتماعً 
 .ققها سلً انقطاع دخل المإمن علٌمالشٌخوخة والعجز والوفاة وؼٌرها من المخاطر التً ٌإدي تح

 
انم كلما زادت المزاٌا التً  بمعنً أن تحدٌد تكلفة نظام التأمٌن اإلجتماعً ٌرتبط بما ٌقدمه من مزاٌا -2

 ومن أمثلة ذلك : –ٌكفلها النظام كلما زادت تكلفتم 
 سن التقاعد: - أ

وال شك ان هذ  السن تعتبر نقطة تاوازن باٌن  –وهو السن الذي ٌستحق عند بلوؼم معاش التقاعد 
 فترة تحصٌل اإلشتراكات وفترة أداء المزاٌا , واهمها المعاش.

 
انم كلما زاد متوسط اثعمار , كلما كاان مان ال اروري تحرٌاك هاذ  ومن المهم أٌ ا ان نو ح 
حتااً ٌسااتمر  –بمراعاااة الظااروؾ اثخااري المرتبطااة بتحدٌااد هااذ  الساان  –الساان سلااً ساان اعلااً 

 التوازن بٌن اإلشتراكات والمزاٌا.
 

 معامل حسا  المعاش:  -  
سنة من مدة اإلشاتراك وهو المعامل الذي ٌتم علً أساسم تحدٌد قٌمة المعاش عن كل شهر او كل 

 فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً.
 

وال شااك أناام كلمااا سرتفااع معاماال الحساااب كلمااا سرتفعاات تكلفااة نظااام التااؤمٌن اإلجتماااعً والعكااس 
 صحٌح.
 
 أجر التسوٌة: -ج

وهو اثجر الذي ٌتم علً أساسم تحدٌد قٌماة المعااش وقاد ٌكاون اثجار اثخٌار أو متوساط اثجار 
 نوات اإلشتراك اثخٌرة.الشهري عن عدد من س

 
وال شك أنم كلما قصرت فترة تحدٌد المتوسط كلما زادت تكلفة نظام التاؤمٌن اإلجتمااعً والعكاس 

 صحٌح.
 
 المستحقون فً المعاش فً حالة وفاة المؤمن علٌه أو المتقاعد: -د

 وهم أفراد اثسرة الذٌن ٌحددهم النظام إلستحقاق المعاش فً حالة وفاتم.
 

م كلما ستسع مفهوم هذ  اثسرة لٌشامل عادد كبٌارا مانهم كلماا زادت تكلفاة نظاام التاؤمٌن وال شك أن
 اإلجتماعً والعكس صحٌح.

 
 شروط إستحقاق األوالد واألخوة الذكور: -ه

ٌمثل سن سستحقاق المعاش لألوالد واثخوة الذكور , كما تمثل اثستثناءات من هذ  السن , عاام  
 ام.مهما فً تحدٌد تكلفة النظ

 
وال شك أنم كلما سرتفاع سان سساتحقاقهم للمعااش وكلماا زادت اإلساتثناءات كلماا زادت تكلفاة نظاام 

 التؤمٌن اإلجتماعً والعكس صحٌح.
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 شروط إستحقاق البنت أو األخت فً المعاش: -و
عادة ماتستحق البنت أو اثخت فً المعاش طالما كانت ؼٌر متزوجة فً تارٌخ وفاة المإمن علٌم 

ب المعاااش , كمااا ٌعااود لهااا الحااق فااً المعاااش فااً حاااالت الطاا ق والترماال بعااد وفاتاام , أو صاااح
 وعادة ٌكون لها الحق فً ذلك طوال حٌاتها.

 
وال شك أنام كلماا أمكان الحاد مان هاذ  المزاٌاا كلماا قلات تكلفاة نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً والعكاس 

 صحٌح.
 

 ذات التأثٌر المباشر فً تحدٌد التكلفة مثل:أن تحدٌد تكلفة النظام ٌرتبط بالعدٌد من العوامل  -3
 متوسط االعمار: - أ

ٌمثال متوسااط العماار لصاااحب المعاااش والمسااتحقٌن فااً المعاااش الااذٌن ال ٌاارتبط سسااتحقاقهم فااً 
المعاش ببلوغ سن معٌن )مثل البنات واثخوات وبنات اثبن واثرامل والوالادٌن والجاد والجادة 

 تكلفة نظام التؤمٌن اإلجتماعً. والزوج العاجز( عام  مهما فً تحدٌد
 

 فكلما زاد متوسط العمر كلما زادت التكلفة.
 

 احتماالت العجز والوفاة: -  
حٌاث ٌكفال  –حٌث أن نظام التؤمٌن اإلجتماعً ٌقوم علً التكافل اإلجتماعً بٌن المإمن علٌهم 
  السان )تجمٌاع من ٌمتد بم العمر ببلوغ سن التقاعد حاالت العجز والوفاة المبكرة قبال بلاوغ هاذ

 المخاطر وسعادة توزٌعها(.
 

فظنم ٌترتب علاً ذلاك أنام كلماا زادت سحتمااالت العجاز والوفااة المبكارة كلماا زادت تكلفاة نظاام 
 التؤمٌن اإلجتماعً والعكس صحٌح.

 
 مقٌاس تدرج األجور: -ج

أن وٌقصد بام كام مارة ٌت ااعؾ فٌهاا اثجار فاً نهاٌاة الخدماة عان باداٌتها و وذلاك النام رؼام 
اإلشتراكات ٌاتم أدائهاا علاً أسااس اثجاور الفعلٌاة التاً تتزاٌاد مان سانة سلاً اخاري , فقاد ٌبادا 

ً خدمتم بؤجر شاهري قاد ٌصال ألاً مث  وتنته جنٌم 200المإمن علٌم اإلشتراك بؤجر شهري 
 مث . جنٌم 2000
 

تراكات وحٌث أنم ٌترتب علً حساب المعاش علً أساس متوسط اثجور التً أدٌت عنهاا اإلشا
 بمعنً أن ٌكون المتوسط فً هذ  الحالة: –عن كامل مدة اإلشتراك فً التؤمٌن 

 جنٌم 1100=  2( /  2000+  200) 
 

وٌترتب علً حساب المعاش علً أسااس هاذا المتوساط سنخفااض قٌماة المعااش كثٌارا عماا كاان 
 ٌتقا ا  المإمن علٌم من أجر عند سنتهاء الخدمة.

 
عااارض مااع مباادأ تااؤمٌنً هااام هااو " اارورة أن ٌتناسااب التعااوٌض وحٌااث أن هااذ  النتٌجااة تت

 )المعاش( مع الخسارة التً ترتبت علً سنتهاء الخدمة )فقد اثجر(".
 

 لذلك فظنم عادة ماٌحسب المعاش علً أساس:
 متوسط عدد محدود من سنوات مدة اإلشتراك اثخٌرة )سنتٌن أو ث ثة(. 
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 أو أجر اإلشتراك اثخٌر.  
 

 حقق المبدأ التؤمٌنً: تناسب التعوٌض مع الخسارة.وذلك حتً ٌت
 

وعلااً ذلااك ٌظهاار بو ااوح اثاار مقٌاااس تاادرج اثجااور فااً تحدٌااد اإلشااتراكات ال زمااة , فكلمااا 
ت اااعفت اثجااور فااً نهاٌااة الخدمااة عاان بااداٌتها بشااكل أكباار كلمااا زادت تكلفااة نظااام التااؤمٌن 

 اإلجتماعً والعكس صحٌح.
 
 الزوج ومتوسط سن الزوجة:فارق السن بٌن متوسط سن  -د

سذ أنام كلماا زاد فاارق السان  –وهو عامل مهم أٌ ا فاً تحدٌاد تكلفاة نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً 
بٌنهما كلما أدي ذلك سلً زٌادة فً التكلفة حٌاث تساتمر الزوجاة فاً سساتحقاق المعااش بعاد وفااة 

 ٌنهما متقاربا.المإمن علٌم المتقاعد لفترة زمنٌة أطول , بعكس لو كان فارق السن ب
 

 أ ؾ سلً ذلك أنم كلما كان سن الزوجة أقل كلما كانت سحتماالت اإلنجاب أكبر.
 

 متوسط سن الزواج للذكور: -ه
وذلاك أنام كلماا سرتفاع ساان  –وهاو عامال مهام أٌ اا فااً تحدٌاد تكلفاة نظاام التاؤمٌن اإلجتماااعً 
هم فاً سان متاؤخرة , تزٌاد فٌهاا الزواج بالنسبة لهم كلما كان معنً ذلك أنهم سٌنجبون أوالدا  و

أي أن سحتمااالت سساتحقاق اثوالد فاً المعااش ساتكون أكبار بعكاس لاو كاان  –سحتماالت الوفاة 
 متوسط سن الزواج لهم أقل.

 
 متوسط سن الزواج لالناث:  -و

وذلاك أنام كلماا سرتفاع ساان  –وهاو عامال مهام أٌ اا فااً تحدٌاد تكلفاة نظاام التاؤمٌن اإلجتماااعً 
سبة لهن كلما كان معنً ذلك سستمرار سستحقاقهن فً المعاش لفترة زمنٌة أطول مماا الزواج بالن

 لو كان سن زواجهن منخف ا , وذلك إلستحقاق البنت فً المعاش طالما لم تتزوج.
 
 رٌأ إستثمار أموال التأمٌن اإلجتماعً:  -ز

ٌترتاب علاً ستبااع  وذلاك أنام  –وهو عامل مهم أٌ ا فً تحدٌد تكلفة نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً 
طرٌقة التراكم المالً فً تموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً تكوٌن سحتٌاطٌات كبٌارة ٌتطلاب اثمار 

  رورة سستثمارها سستثمارا جٌدا ٌتحقق فٌم الشروط االتٌة:
 ال مان. (1)
 
 الربحٌة. (2)
 

 السٌولة. (3)
 

 تنوع أوجم اإلستثمار. (4)
 

 ة نظام التؤمٌن اإلجتماعً والعكس صحٌح.والشك أنم كلما زاد رٌع اإلستثمار كلما قلت تكلف
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 رابعا: البٌانات المطلوبة لفحص المركز المالً
 
جور ومادد الخدماة فً تارٌخ الفحص تت من اثعمار واثبٌانات عن المؤمن علٌهم الموجودٌن بالخدمة  -1

 ومدد اإلشتراك.
 

 المستحقة عن هذ  المدد.ومدد الخدمة السابقة المحسوبة فً مدة اإلشتراك )سن وجدت( واثقساط 
 

 والتوزٌع العمري للمستحقٌن عنهم )سن الزوجة واثوالد(.
 

تاارٌخ الماٌ د  –سان التقاعاد  –نوع الخدمة )مدنٌة / عسكرٌة(  –الجنس )ذكر / أنثً(  –)الرقم التؤمٌنً 
ر اإلشاتراك اجا –مدة الخدماة  –الحالة اإلجتماعٌة )أعزب / متزوج / أرمل / مطلق(  –تارٌخ التعٌٌن  –

 اثقساط المستحقة( –فً تارٌخ الفحص 
 
 تشمل اثعمار وتارٌخ بدء اإلستحقاق وقٌمة المعاش المستحقبٌانات عن أصحا  المعاشات  -2

 
 والتوزٌع العمري للمستحقٌن عنهم وصلة قرابتهم بصاحب المعاش )الرقم التؤمٌنً(

 
الحالة اإلجتماعٌاة )أعازب /  –المعاش  تارٌخ مٌ د صاحب –نوع المعاش )كود(  –)رقم ربط المعاش 

 أقساط مستحقة( –قٌمة المعاش الشهري  –تارٌخ سستحقاق المعاش  –متزوج / مطلق / أرمل( 
 
تت من أعمارهم ونصٌب كل منهم فً المعاش وتارٌخ بدء اإلستحقاق وصلة  بٌانات معاشات المستحقٌن -3

 قرابة كل مستحق.
 

تاارٌخ ماٌ د  –صالة القراباة  -الجانس  –نوع المعااش  –المعاش )تارٌخ مٌ د المإمن علٌم أو صاحب 
 قٌمة المعاش الشهري( –المستحق 

 
 معدالت الوفاة بٌن المؤمن علٌهم -4

 تمثل سحتماالت سنتهاء خدمة المإمن علٌم بالوفاة فً سنوات العمرالمختلفة
 
 معدالت الوفاة بٌن أصحا  معاشات التقاعد -5

 موزعٌن حسب اثعمار عند الوفاة
 
 معدالت الوفاة بٌن أصحا  معاشات العجز الصحً -6

 موزعٌن حسب اثعمار عند الوفاة
 
 معدالت التقاعد المبكر -7
 
 معدالت العجز الصحً المستدٌم -8
 
 معدالت تزاٌد األجور -9

وخاصة فٌما ٌتعلق بمعدالت تزاٌد وتدرج اثجور فً اثعمار المختلفاة والحادود الادنٌا والقصاوي ثجار 
 ل ذلك فً )مقٌاس تدرج اثجور(وٌتمث –اإلشتراك 
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 نسبة تخفٌ  معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ السن المقررة للتقاعد -10
وذلك مقابل بداٌة صرؾ المعااش قبال السان المقاررة للتقاعاد حٌاث ٌاإدي طلاب صارؾ المعااش للتقاعاد 

 المبكر سلً سطالة فترة صرؾ هذا المعاش
 
 نسبة المتزوجٌن بٌن المؤمن علٌهم -11

 
 عمار المختلفة لكل من الجنسٌنواج والطالق فً األمعدالت الز -12
 
 العالقة بٌن سن المتقاعد وسن زوجته -13
 
 العالقة بٌن سن المؤمن علٌه وسن أصؽر أوالده -14
 
 متوسط عدد األوالد باألسرة -15
 
 عدد ومتوسط المعالٌن من ؼٌر الزوجة واألوالد -16
 
 متوسط الفرق بٌن عمر المتقاعد وعمر الوالد أو الوالدة -17
 
 إستحقاق المعاش وعودة الحق فٌه لكل من المستحقٌنشروط  -18
 
 المصروفات اإلدارٌة -19

 .وتمثل نسبة المصارٌؾ اإلدارٌة للنظام سلً صافً اإلشتراكات المحصلة
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 المبحث الثالث
 اإلتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة
 فً مجال التأمٌن اإلجتماعً

 
 ونتناول فً هذا المبحث:

 فاقٌات علً المستوي الدولًأوال: اإلت
 

 ثانٌا: اإلتفاقٌات علً المستوي اإلقلٌمً
 

 ثالثا: بٌان اإلتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً
 

 رابعا: سستنتاجات المإتمر العام لمنظمة العمل الدولٌة بشؤن ال مان اإلجتماعً
 

 وذلك علً النحو التالً:
 
 

  ً المستوي الدولًعلاإلتفاقٌات أوال:  
 

 العمل الدولٌة العدٌد من اإلتفاقٌات فً مجال ال مان اإلجتماعً من اهمها: ةأقر المإتمر العام لمنظم
 

 102اإلتفاقٌة 
 بشان المستوٌات الدنٌا للضمان اإلجتماعً

 
 1952-6-28أقرت هذ  اإلتفاقٌة بتارٌخ  -1
 
 1955-4-27دخلت هذه اإلتفاقٌة دور التنفٌذ فً  -2
 

 م ماتضمنته هذه اإلتفاقٌة:من أه -3
 تعرٌفات: -أ

 ( عبارة )الزوجة( ٌقصد بها الزوجة التً ٌعولها زوجها1)
 
 ( عبارة )اثرملة( ٌقصد بها المرأة التً كان ٌعولها زوجها وقت وفاتم2)
 
 ( عبارة )الولد( ٌقصد بها الولد دون الخامسة عشر أو دون سن التعلٌم العام وفق ماٌنص علٌم3)
 
 كل عضو تطبق علٌه هذه اإلتفاقٌة ان ٌقوم بتنفٌذ ثالثة علً األقل من األبوا  االتٌة: علً - 
 ( الرعاٌة الطبٌة2)
 
 ( تعوٌ ات اثجر3)
 
 ( البطالة4)
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 ( الشٌخوخة5)
 
 ( سصابة العمل6)
 
 ( المزاٌا العائلٌة7)
 
 ( مزاٌا اثمومة8)
 
 ( العجز9)
 
 ( الورثة10)
 
 مجال الرعاٌة الطبٌة علً األقل ماٌلً:ٌج  أن تتضمن المزاٌا فً  -ج
 ( فً الحاالت المرضٌة:1)

 )أ( عناٌة الطبٌب الممارس العام بما فً ذلك الزٌارة بالمنزل
 

)ب( رعاٌة اإلخصائٌٌن بالمستشفٌات بالقسام الاداخلً والخاارجً , وكاذا رعاٌاة اإلخصاائٌٌن 
 التً ٌمكن ان تتوفر خارج المستشفٌات

 
رورٌة التااااً ٌصاااافها الممارسااااون ماااان اثطباااااء وؼٌاااارهم ماااان )ج( صاااارؾ اثدوٌااااة ال اااا

 المتخصصٌن.
 

 )د( اإلقامة بالمستشفً عند ال رورة.
 
 ( فً حاالت الحمل والوضأ:2)

 )أ( الرعاٌة قبل الو ع وبعد الو ع من اثطباء أو المولدات المإه ت
 

 ً عند ال رورةفش)ب( اإلقامة بالمست
 

 ً:ٌراع –فً مجال مزاٌا الشٌخوخة  -د
( ال ٌجوز أن ٌزٌد السن المحدد عن خمسة وستٌن سنة او سان أعلاً تحادد  السالطة المختصاة 1)

 بمراعاة قدرة كبار السن علً العمل فً البلد المختص.
 
( ٌجوز أن تنص القوانٌن او اللوائح القومٌة علً وقاؾ مانح المزاٌاا سذا كاان المساتحق ٌماارس 2)

المزاٌااا المترتبااة علااً سشااتراكات ساابق أداإهااا سذا  نشاااطا معٌنااا ٌااإجر علٌاام , أو أن تخفااض
تجاوزت سٌرادات المستحق قدرا معٌنا , وكذلك المزاٌا ؼٌر المترتباة علاً سشاتراكات سذا كاان 

 كسب المنتفع أو دخولم اثخري أو مجموعها ٌتجاوز مبلػ معٌنا.
 
من اإلشتراكات أو ( تخفٌض مدة سستحقاق المعاش فً حالة بلوغ سن الشٌخوخة سلً عدد ادنً 3)

 مدة الخدمة المطلوبة إلستحقاق المعاش قبل بلوغ هذ  السن.
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 فً تعوٌ  إصابة العمل: -ه
( ٌؽطً الضمان الملمات االتٌة إذا نجمت عن إصابات العمل أو عن أمرا  مهنٌة منصوص 1)

 علٌها:
 )أ( ظروؾ مر ٌة.

 
الكسااب وفقااا لمااا تحاادد  )ب( عجااز عاان العماال ناااتج عاان مثاال هااذ  الظااروؾ وٌسااتتبع توقااؾ 

 القوانٌن أو اللوائح القومٌة
 

)ج( الفقاد الكلاً للقاادرة علاً الكسااب او الفقاد الجزئاً ممااا ٌتجااوز درجااة معٌناة سذا رجااح أن 
 ٌكون هذا الفقد الكلً أو الجزئً مستدٌما او ٌنتج عنم فقد للطاقة الجسمانٌة.

 
ة العائل , وفً حالة اثرملة فظن الحق فاً )د( فقد اثرملة أو اثوالد لوسائل العٌش نتٌجة لوفا

فق لما تقرر  والحصول علً مزاٌا قد ٌشترط فٌم سفتراض عدم قدرتها علً سعالة نفسها 
 القوانٌن أو اللوائح القومٌة.

 
 ( تشمل الخدمات الطبٌة ماٌأتً:2)

)أ( خاادمات الطبٌااب الممااارس العااام واإلخصااائٌٌن بالنساابة لألشااخاص الااذٌن ٌعااالجون فااً 
 المستشفً او خارجم بما فً ذلك الزٌارات المنزلٌة.

 
 )ب( ع ج اثسنان.

 
)ج( خدمات الممر ات سواء فاً المنازل أم فاً المستشافً أم فاً ؼٌار ذلاك مان المإسساات 

 الطبٌة.
 

 )د( اإلقامة فً مستشفً أو دار للنقاهة أو مصحة أو ؼٌر ذلك من المإسسات الطبٌة
 
دوٌة وأدوات طبٌة وجراحٌة بما فً ذلك تركٌبات اثسانان ماٌصرؾ من أدوات أسنان وأ)ه( 

 الصناعٌة وصٌانتها والنظارات
 

)و( الع ج الذي ٌقوم بم ع و من أع اء مهنة تعتبر قانونا مرتبطة بمهنة الطب وذلك تحت 
 سشراؾ الطبٌب او طبٌب اثسنان

 
ل أن ٌكاون مساتدٌما أو ( فً حالة العجز عن عمل أو فقد القادرة علاً الكساب فقادا تاماا ٌحتما3)

ماٌنشؤ عن ذلك من فقد القدرة الجسامانٌة أو فاً حالاة وفااة عائال اثسارة تؤخاذ المزاٌاا شاكل 
 دفعات دورٌة.

 
( فً حالة فقد القدرة علً العمل فقدا جزئٌا ٌحتمل ان ٌكون مساتدٌما أو ماٌنشاؤ عان ذلاك مان 4)

فعات دورٌة تمثل نسبة معقولة مماا نقص القدرة الجسمانٌة فظن المزاٌا المستحقة تؤخذ شكل د
 هو مقرر فً حالة الفقد الكلً علً الكسب أو ماٌنشؤ عنم من سنتقاص القدرة الجسمانٌة

 
 ( ٌمكن أن ٌستعا  عن الدفعات الدورٌة بالحصول علً مبلػ إجمالً:5)

 )أ( سذا كانت نسبة العجز بسٌطة.
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 أو
 

 مبلػ اإلجمالً )ب( سذا تؤكدت السلطة المختصة من حسن سستؽ ل ال
 
 فً مزاٌا الورثة: -و

( ٌجااب أن تت اامن الملمااات الموجبااة ل اامان فقااد اثرملااة أو اثوالد ثسااباب العااٌش نتٌجااة 1)
لوفاة عائلهم وٌجوز فً حالة اثرملة ان ٌكاون الحاق فاً الحصاول علاً المزاٌاا مشاروطا 

 اللوائح القومٌة.بظفتراض عجزها عن القٌام بؤود نفسها وفقا لما تقرر  القوانٌن أو 
 
( ٌجوز أن تقرر القوانٌن او اللوائح القومٌة وقؾ مانح المزاٌاا , سذا كاان الشاخص المساتحق 2)

ٌمارس بعض أوجم النشاط المجزٌة المنصوص علٌها , كما ٌجوز تخفٌض المزاٌا المترتبة 
لك علً سشتراكات مإدا  سذا كان المنتفع بها ٌحصل علً كسب ٌزٌد علاً مبلاػ محادد , كاذ
ٌجااوز تخفااٌض المزاٌااا التااً ال تاارتبط بااؤداء سشااتراكات , سذا كااان كسااب المنتفااع أو دخولاام 

 اثخري او مجموعها ٌتجاوز مبلؽا معٌنا.
 
 

 علً المستوي اإلقلٌمًاإلتفاقٌات ثانٌا: 
 

 :أقر المإتمر العام لمنظمة العمل العربٌة
 

 اإلتفاقٌة العربٌة
 ( 1971لعام  3رقم )

 ألدنً للتأمٌنات اإلجتماعٌةبشان المستوٌات ا
 

  1971-3-27أقرت هذ  اإلتفاقٌة بتارٌخ  -1
 
 من اهم ماتضمنته هذه اإلتفاقٌة -2
 ٌج  أن ٌشمل التشرٌأ الوطنً نوعٌن إثنٌن علً األقل من فروع التأمٌنات االتٌة: -أ

 ( تامٌن سصابات العمل , وٌشمل حوادث العمل , واثمراض المهنٌة1)
 
  د المرض(( التامٌن الصحً )2)
 
 ( تؤمٌن اثمومة )الحمل والو ع(3)
 
 ( التؤمٌن  د العجز4)
 
 ( تؤمٌن الشٌخوخة5)
 
 ( التؤمٌن  د الوفاة6)
 
 ( التؤمٌن  د البطالة7)
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 ( تؤمٌن المنافع العائلٌة8)
 وذلك علً أال تقل المزاٌا المقررة فً التامٌن عن المزاٌا المو حة فً المواد التالٌة:

 
 امٌن إصابات العمل:فً مجال ت - 

 ٌج  ان تتضمن منافأ التأمٌن فً حالة حوادث العمل , واألمرا  المهنٌة علً األخص ماٌأتً:
 الخدمات الطبٌة , وتشمل علً وجه الخصوص: (1)

 )أ( الع ج بمعرفة اثطباء العامٌن . بما فً ذلك الزٌارات المنزلٌة
 

 )ب( الع ج بمعرفة اثخصائٌٌن
 

 البحوث المخبرٌة)ج( صور اثشعة , و
 

 )د( الع ج , واإلقامة بالمستشفً , بما فً ذلك العملٌات الجراحٌة
 صرؾ اثدوٌة ال زمة)ه( 
 

 وٌستمر تقدٌم هذ  الخدمات حتً ٌتم شفاء المصاب , أو تستقر درجة عجز  أو ٌتوفً
 
حاددها ٌة ال زمة , وذلك طبقا للمساتوٌات التاً ٌ خدمات التؤهٌل , وصرؾ اثجهزة التعوٌ (2)

 التشرٌع الوطنً.
 
صرؾ معونة مالٌة خ ل فترة العجز المإقت عن العمل بسبب اإلصابة , بحٌاث ال تقال عان  (3)

% ماان اثجاار , سلااً حااٌن سسااتعادة القاادرة علااً العماال , أو ثبااوت العجااز أو الوفاااة أٌهمااا 50
 أقرب

 
للقواعثثد تعثثوٌ  العجثثز المسثثتدٌم المتخلثثؾ عثثن الحثثادث , أو المثثر  , او الوفثثاة , طبقثثا  (4)

 االتٌة:
% من قدرة 40)أ( صرؾ تعوٌض من دفعة واحدة عن حاالت العجز التً ال تتجاوز نسبتها 

 المصاب علً العمل.
 

% من اثجر مدي الحٌااة , سذا تخلاؾ عان اإلصاابة 50)ب( تقرٌر معاش شهري ال ٌقل عن 
 عجز كامل مستدٌم.

 
نسابة ذلاك العجاز مان قٌماة معااش )ج( تقرٌر معاش شهري عن العجز الكلً المستدٌم ٌعاادل 
 العجز الكلً , وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة )ب(

 
)د( فً حالة وفاة المإمن علٌم , ٌصرؾ لكل من المستحقٌن مان بعاد  نسابة مان هاذا المعااش 

% مان اثجار 40ٌحددها التشرٌع الوطنً , بحٌث ال ٌقل ماٌستحق ثرملتام وولادها عان 
 وقت اثصابة.

 
وفاااة صاااحب المعاااش , ٌااإدي للمسااتحقٌن نساابة ماان المعاااش ٌحااددها التشاارٌع فااً حالااة )ه( 

 الوطنً.
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 فً مجال التأمٌن الصحً ضد المر : -ج
 ٌج  أن تتضمن مزاٌا التأمٌن فً حالة المر  , علً األخص ماٌأتً:

 الخدمات الطبٌة , وتشمل: (1)
 )أ( الع ج بمعرفة اثطباء العامٌن

 
 خصائٌٌن)ب( الع ج بمعرفة اثطباء اث

 
 )ج( صور اثشعة , والبحوث المخبرٌة.

 
 , بما فً ذلك العملٌات الجراحٌة،واإلقامة بالمستشفً  ،)د( الع ج 

 
 صرؾ اثدوٌة ال زمة)ه( 

وٌستمر تقدٌم هذ  الخدمات حتً ٌتم شفاء المارٌض , أو تساتقر درجاة عجاز  عان العمال أو 
ق فاً المعوناة المالٌاة المنصاوص علٌهاا فاً قاة اإلساتحٌتوفً , او تمر فترة ال تقل عان فتار

 ( التالٌة2الفقرة )
 
ترة عجز  عان العمال بسابب % من أجر المرٌض خ ل ف45تقل عن صرؾ معونة مالٌة ال  (5)

أساابوعا أو ث ثااة  13الماارض , وبحااد أقصااً ٌحاادد  التشاارٌع الااوطنً , بحٌااث ال ٌقاال عاان )
 أشهر عن كل حالة مر ٌة(.

 
 عجز:فً مجال التأمٌن ضد ال -د
,  ر , أو معااش الشاٌخوخة% مان اثجا40( ٌجب أال ٌقل معااش العجاز الكامال المساتدٌم عان 1)

 أٌهما أكبر.
 
 ٌعٌن التشرٌع الوطنً حدا أدنً للمعاش , ٌراعً كفاٌتم لمقابلة الحد اثدنً لنفقات المعٌشة. (2)
 
التشارٌع ٌجوز النص علً تؤدٌة معاش مخفض فً حالاة العجاز الجزئاً المساتدٌم , أو ٌعاٌن  (3)

 الوطنً الحد اثدنً لدرجة العجز الموجبة لإلستحقاق فً المعاش.
 

ٌجوز سٌقاؾ أو تخفٌض معاش العجز الكامل فً حدود ٌقرها التشرٌع الوطنً سذا مازاول من  (4)
 ٌتقا ً معاش العجز عم  جزئٌا.

 
ذٌن ٌستمر صرؾ المعاش مدي حٌاة المإمن علٌم , وٌوزع من بعد وفاتم علاً المساتحقٌن الا (5)

ٌعٌاانهم التشاارٌع الااوطنً , والنسااب التااً ٌحااددها , وٌسااتمر صاارفم سلااٌهم , طبقااا للشااروط 
 واثو اع المقررة بالنسبة لتؤمٌن الوفاة

 
 فً مجال تأمٌن الشٌخوخة: -ه
( ٌج  أن ٌتضمن التشرٌأ الوطنً تأمٌن معاش فً حالثة الشثٌخوخة )التقاعثد( وٌحثدد علثً 1)

 األخص:
 التقاعداو  ،)أ( سن الشٌخوخة 

 
 او مدة الخدمة الموجبة إلستحقاق المعاش. ،)ب( مدة اإلشتراك 
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 )ج( أساس حساب المعاش.
 
% من اثجر وٌراعً 40( ٌعٌن التشرٌع الوطنً حد أدنً لمعاش الشٌخوخة ال تقل نسبتم عن 2)

 فٌم كفاٌتم لمقابلة الحد اثدنً لنفقات المعٌشة.
 
سذا ما رؼب المإمن علٌم فً التقاعد قبل بلوغ السن  ( ٌجوز النص علً تؤدٌة معاش مخفض ,3)

المقررة للشٌخوخة , وٌحدد التشرٌع الوطنً السن التً ٌجوز عندها سبداء هذ  الرؼبة , كماا 
 ٌحدد نسبة التخفٌض لكل سنة باقٌة علً سن التقاعد.

 
ل صااحب ( ٌجوز سٌقاؾ , أو تخفٌض المعاش , فً حادود ٌقررهاا التشارٌع الاوطنً سذا ماازاو4)

 معاش الشٌخوخة عم  بعد تقاعد 
 
( ٌقاارر التشاارٌع الااوطنً تعوٌ ااا علااً أسااس محااددة ٌصاارؾ لماان ٌبلااػ ساان الشااٌخوخة , وال 5)

 تتوافر لم مدة خدمة , أو مدة اإلشتراك الموجبة لإلستحقاق فً المعاش.
 
ٌن الاذٌن ( ٌستمر صرؾ المعاش مدي حٌاة المإمن علٌم , وٌوزع من بعد وفاتم علً المساتحق6)

ٌعٌااانهم التشااارٌع الاااوطنً بالنساااب التاااً ٌحاااددها , وٌساااتمر صااارفم سلاااٌهم , طبقاااا للشاااروط 
 واثو اع الواردة فً تؤمٌن الوفاة.

 
 فً مجال التأمٌن ضد الوفاة: -و

( ٌج  أن ٌتضمن التشرٌأ الوطنً للمستحقٌن من بعد وفاة المؤمن علٌه معاشا , وذلك فً 1)
 كما ٌحدد هذا التشرٌأ علً األخص:ؼٌر حاالت إصابات العمل , 

 )أ( مدة اإلشتراك , او مدة الخدمة الموجبة إلستحقاق المعاش.
 

 )ب( أساس حساب المعاش.
 
% مان اثجار , أو معااش الشاٌخوخة عناد الوفااة , أٌهماا 40( ٌجب أال ٌقل معاش الوفاة عن 2)

 أكبر.
 
علٌم , كماا ٌحادد النسابة التاً تخاص ( ٌحدد التشرٌع الوطنً المستحقٌن من بعد وفاة المإمن 3)

 كل منهم من القٌمة اإلجمالٌة للمعاش
 
 ( ٌحدد التشرٌأ الوطنً شروط وأوضاع األستحقاق فً معاش الوفاة وعلً األخص:4)

)أ( بالنسبة للزوجات )اثرامل( مدي حٌاتهن , أو حتً ٌتزوجن , او ٌمارسون عم  ذا دخل 
 او اجر.

 
ٌبلؽوا سنا ٌحاددها التشارٌع الاوطنً , أو ٌكتسابوا مان عمال , ماع )ب( بالنسبة لألوالد حتً 

جواز صرؾ المعاش سذا كانوا فً مرحلة عالٌة من التعلٌم , كما ٌجوز أن ٌمتد الصرؾ 
 مدي الحٌاة بالنسبة للعجزة منهم.
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)ج( بالنسبة للبنات أو اثخوات اللواتً كن فً سعالة المتوفً , حتً ٌتزوجن , أو ٌمارسون 
ذا دخال أو أجار , ماع جاواز سعاادة صارؾ المعااش سذا طلقان أو , تارملن , خا ل  عم 

 فترة ٌحددها التشرٌع الوطنً
 

 )د( بالنسبة للوالدٌن المعالٌن مدي حٌاتهم.
 
( ٌحاادد التشاارٌع الااوطنً حاااالت وقااؾ صاارؾ المعاااش , او الحرمااان مناام , وعلااً اثخااص 5)

 بالنسبة لمن سستحقو  وهم ٌزاولون عم .
 
( ٌاانظم التشاارٌع الااوطنً الحاااالت , والشااروط , واثو اااع التااً ٌجااوز فٌهااا سعااادة توزٌااع 6)

 المعاش سذا توقؾ صرفم لواحد او اكثر من المستحقٌن.
 
 ( ٌجوز تعٌٌن حد أدنً لقٌمة المعاش الذي ٌصرؾ لكل مستحق.7)
 
الوفااة , كماا ٌحادد ( ٌحدد التشرٌع الوطنً قواعد معاملة أسارة المفقاود , طبقاا ثحكاام تاؤمٌن 8)

 الشروط واثو اع التً تتبع فً سثبات فقد المإمن علٌم.
 
 فً مجال التامٌن ضد البطالة: -ز

( ٌج  ان ٌتضمن التشرٌأ الوطنً فً التأمٌن ضد البطالة , شروط اإلستحقاق فً تعوٌ  1)
 التأمٌن , وعلً األخص:

 )أ( مدة اإلشتراك فً التؤمٌن.
 

 لظروؾ خارجة عن سرادتم. )ب( سنتهاء خدمة العامل
 

)ج( قدرة العامل علً العمل , ورؼبتم فً مزاولة عمال مناساب , وعادم سمتناعام عان عمال 
 ٌهٌؤ لم

 
% مان 45( ٌجب أن ٌت من تعوٌض التؤمٌن  د البطالة تقرٌر معونة مالٌة , ال تقال عان 2)

ماان تااارٌخ اثجاار , وٌحاادد التشاارٌع الااوطنً تااارٌخ سسااتحقاقها بحٌااث ال ٌجاااوز أساابوعا 
 اإلنتفاع

 
 ( ٌج  أال تقل مدة اإلنتفاع بمعونة البطالة عن:3)

أساابوعا , أو ث ثااة أشااهر بالنساابة لماان ق ااوا ساانة سشااتراك فااً التااؤمٌن سااابقة علااً  13)أ( 
 تارٌخ التعطل.

 
 )ب( مدة اطول من ذلك تحسب علً أساس مدة اإلشتراك فً التؤمٌن.

 
ً ٌجاوز فٌهاا وقاؾ صارؾ معوناة البطالاة أو الحرماان ( ٌحدد التشرٌع الوطنً اثحوال التا4)

 منها أو سستردادها.
 
( ٌحاادد التشاارٌع الااوطنً شااروط وأو اااع اإلخطااار بالبطالااة , وسجااراءات اإلنتفاااع بمزاٌااا 5)

 التؤمٌن.
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 أحكام مشتركة: -ح
( ٌحاادد التشاارٌع الااوطنً طرٌقااة حساااب اثجاار الااذي ٌتخااذ أساسااا لتقاادٌر اإلشااتراكات فااً 1)

 , وتقدٌر قٌمة المنافع. التموٌل
 
( ٌقرر التشرٌع الوطنً حق المإمن علٌم فً التظلم , أو الشكوي من قٌمة المزاٌا , أو تقدٌر 2)

درجات العجز , كما ٌحدد طرق بحث التظلم , وسجراءات التحكٌم الطبً , والتقا ً , بما 
 ٌكفل السرعة فً تحقٌق العدالة.

 
تؤمٌن منظمة , او منظمات عامة , أو حكومٌاة ال تساتهدؾ ( ٌجب أن تقوم علً سدارة نظم ال3)

الربح , كما ٌجب فحص المركاز الماالً )اإلكتاواري( ثنظماة التاؤمٌن علاً فتارات دورٌاة 
 تحقق  مان سستمرار قدرة هذ  النظم علً مقابلة سلتزامتها قبل المإمن علٌهم.

 
 

 مٌن اإلجتماعًلٌمٌة فً مجال التأثالثا: بٌان اإلتفاقٌات الدولٌة واإلق
 

 منظمة العمل الدولٌة -1
 

 مسلسل
 اإلتفاقٌة
 رقم

 بشأن

 نوع التأمٌن

 شٌخوخة
 وعجز
 ووفاة

 إصابة
 عمل

 عام بطالة مر 

  ×    البطالة 2 1

    ×  التعوٌض عن سصابات العمل فً الزراعة. 12 2

    ×  التعوٌض عن سصابات العمل. 17 3

    ×  ة.تعوٌض العمال عن أمراض المهن 18 4

المساااواة بااٌن العمااال الااوطنٌٌن واثجانااب فااً مااا  19 5
 ٌتعلق بالتعوٌض عن سصابات العمل.

 ×    

التاااؤمٌن اإلجبااااري مااان الشاااٌخوخة للعااااملٌن فاااً  35 6
المنشااااؤت الصااااناعٌة والتجارٌااااة والمهاااان الحاااارة 

 والعمال الخارجٌٌن وخدم المنازل.
×     

للعااااملٌن فاااً  التاااؤمٌن اإلجبااااري مااان الشاااٌخوخة 36 7
 المنشؤت الزراعٌة.

×     

التؤمٌن اإلجباري من العجز لألشخاص المشاتؽلٌن  37 8
فً المشروعات الصاناعٌة والتجارٌاة وفاً المهان 

 الحرة والعمال الخارجٌٌن وخدم المنازل.
×     

التؤمٌن اإلجباري من العجز لألشخاص المشاتؽلٌن  38 9
 فً المشروعات الزراعٌة.

×     

التااؤمٌن اإلجباااري ماان الترماال والٌااتم لألشااخاص  39 10
المشااتؽلٌن فااً المشااروعات الصااناعٌة والتجارٌااة 
 والمهن الحرة والعمال الخارجٌٌن وخدم المنازل.

×     

التااااؤمٌن اإلجباااااري ماااان الترماااال والٌااااتم لعمااااال  40 11
 المشروعات الزراعٌة.

×     
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 مسلسل
 اإلتفاقٌة
 رقم

 بشأن

 نوع التأمٌن

 شٌخوخة
 وعجز
 ووفاة

 إصابة
 عمل

 عام بطالة مر 

     × تعوٌض العمال عن اثمراض المهنٌة 42 12

  ×     مان تعوٌض أو بدالت للمتعطلٌن رؼم سرادتهم. 44 13

سقامة نظام دولً للمحافظة علً حقوق المهااجرٌن  48 14
 العجزة والشٌوخ واثرامل واثٌتام فً التؤمٌن.

    × 

 ×     المستوٌات الدنٌا لل مان اإلجتماعً. 102 15

وطنٌٌن المساواة فً المعاملة بٌن الوطنٌٌن وؼٌر ال 118 16
 فً ال مان اإلجتماعً.

    × 

    ×  المزاٌا فً حالة سصابة العمل. 121 17

     × تؤمٌن العجز والشٌخوخة والوفاة )الورثة(. 128 18

   ×   الع ج الطبً وتعوٌ ات المرض. 130 19

سقامة نظاام دولاً للحفااظ علاً الحقاوق فاً مجاال  157 20
 ال مان اإلجتماعً.

    × 

 
 مة العمل العربٌةمنظ -2

 

 مسلسل
 اإلتفاقٌة
 رقم

 بشأن

 نوع التأمٌن

 شٌخوخة
 وعجز
 ووفاة

 إصابة
 عمل

 عام بطالة مر 

 ×     المستوي اثدنً للتؤمٌنات اإلجتماعٌة. 3 1

حق العامل العربً فاً التؤمٌناات اإلجتماعٌاة عناد  14 2
 تنقلم للعمل فً أحد اثقطار العربٌة.

    × 

 
 

 دولٌةالاجات المؤتمر العام لمنظمة العمل ترابعا: إستن
 بشأن الضمان اإلجتماعً

 
نورد فٌما ٌلً بعض بناود  –بشؤن ال مان اإلجتماعً  رارق 2001مر العمل الدولً فً ٌونٌو عن مإتصدر 

 هذا القرار تتعلق بمو وع البحث:
 

 قرار بشأن الضمان اإلجتماعً:
، وسذ أجاري مناقشاة  2001التاساعة والثماانٌن د سجتماع فاً دورتام سن المإتمر العام لمنظمة العمل الدولٌة وقا
 ."ال مان اإلجتماعً: الق اٌا ، التحدٌات ، واثفاقعامة علً أساس التقرٌر السادس بعنوان "

 
 :)فٌما ٌلً بع  هذه اإلستنتاجات( ٌعتمد اإلستنتاجات االتٌة

مام المأل بنشر الدعوي بٌن مختلاؾ أمام العاالم أمنظمة العمل الدولٌة  التزامبأقر المإتمر " 1944ام فً ع -1
لكال مان ث تكفال دخا  أساساٌا تدابٌر ال مان اإلجتماعً بحٌاأن تحقق ... مد نطاق سلً برامج من شؤنها 
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منظماة العمال الدولٌاة وقاد حاان الوقات لكاً تشان " شااملة طبٌاةوتاوفٌر رعاٌاة هذ  الحماٌة سلً  ونٌحتاج
 لكل من هم فً حاجة الً هذ  الحماٌة. ال مان اإلجتماعًتؽطٌة تحسٌن ومد جدٌدة ترمً سلً حملة 

سن المدٌر العام مدعو سلً تناول اإلستنتاجات المبٌنة أدنا  بما تستحقم من جدٌة وسلحاح بؽٌاة الق ااء علاً 
 ظلم سجتماعً أساسً ٌإثر علً مئات الم ٌٌن فً الدول اثع اء.

 
هو حق اساسى من حقوق وأسرهم والمجتمع برمتم. ف المهة العفائقة لرفا لم أهمٌةسن ال مان اإلجتماعً  -2

واإلنادماج االجتمااعً الس م ، وبذلك ٌساعد علً  مان االجتماعً وأداة جوهرٌة لخلق الت حم  االنسان
الفقاار ٌااإدي دورا هامااا فااً الحماٌااة ماان وهااو جاازء الؼنااى عناام ماان السٌاسااة االجتماعٌااة واإلجتماااعً. 
 .موتخفٌف

 

، أن ٌسهم فً اثعباء  العادلة فًالمشاركة ول مان اإلجتماعً ، من خ ل الت امن الوطنً وفً سمكان ا
وسسهامهم سشراك المواطنٌن  فً تحقٌق كرامة اإلنسان وفً المساواة والعدالة اإلجتماعٌة. كما أن لم أهمٌتم

 .وتنمٌة الدٌمقراطٌة
 

الرعاٌااة الصااحٌة وتااؤمٌن الاادخل بتااوفٌر اجٌااة ، ٌعاازز اإلنتسن ال اامان اإلجتماااعً ، سذا أدٌاار كمااا ٌنبؽااً  -3
، أداة للتنمٌاة ساوق العمال ل، فاً سقترانام بظقتصااد متناام وبسٌاساات نشاطم . وٌشاكل والخدمات االجتماعٌة

 قاوة عمالالتكنولوجٌاة التاى تتطلاب الهٌكلٌة والتؽٌرات ر من ٌسواإلقتصادٌة المستدامة. وهو ٌ ةاالجتماعٌ
 .مرنةمتكٌفة و

 
ساند أو  البشر فًمار استث، وسن كان ٌمثل تكلفة بالنسبة للمنشؤت ، سال أنم  ل مان اإلجتماعًوٌ حظ أن ا

 .وسٌاسات التكٌؾ الهٌكلًالعولمم  ال مان اإلجتماعً أكثر  رورة عن ذي قبل فً سٌاقوٌصبح  لهم.
 
 وجااد. وتنالاازم مااعاالجتماااعً فهااو ٌنمااو وٌتطااور ثااالً واحااد فااً مجااال ال اامان نمااوذج م وال ٌوجااد -4

 .وأحكاام عاماة أو خاصاةالتؤمٌن االجتمااعً مخططات شتً: المساعدة االجتماعٌة والمخططات الشاملة و
وساتعكس  .الرعاٌاة الصاحٌةالحصول علً ل مان تؤمٌن الدخل و قرر أف ل السبلأن ٌ كل مجتمعوعلً 

،  االقتصادٌة ي تنمٌاتهاومستو اومإسساته اوتارٌخه، هذ  الخٌارات القٌم اإلجتماعٌة والثقافٌة للمجتمعات 
 ؼطائم.ومد  متروٌجال مان اإلجتماعً وبؤولوٌة فً تحسٌن ٌحظً  دورالدولة بوت طلع 

 
وعلً جمٌع النظم أن تتفق علً مباادا اساساٌة معٌناة. وٌنبؽاً بصافة خاصاة أن تكاون اإلعاناات مؤموناة 

التكالٌؾ اإلدارٌة منخف ة قدر  وؼٌر تمٌٌزٌة ، وٌنبؽً أن تدار المخططات بدقة وشفافٌة ، علً أن تكون
 االمكان ، وأن ٌكون هناك دور قوي للشركاء اإلجتماعٌون.

 
سن ثقة السكان فً نظم ال مان االجتماعً تشكل عام  أساسٌا لنجاحها. ولكً توجد الثقة ، ٌصابح الحكام 

 السدٌد أمرا جوهرٌا.
 
تحقاق ال امان اإلجتمااعً ثوالئاك ؼٌار  التً ٌمكان أنالسٌاسات والمبادرات ومن اثولوٌات اثولً تلك  -5

والعااملٌن  المسثتخدمٌن فثً المنشثأت الصثؽٌرة: المشمولٌن بالنظم القائمة. وفً بلدان كثٌرة ٌشامل هاإالء
ماان  وكثٌاار ماانهمالماانظم فااً االقتصاااد ؼٌاار واثشااخاص النشااطٌن العمااال المهاااجرٌن ولحسااابهم الخاااص 

 .النساء
 

عناد  على أسااس طاوعً -التؤمٌن  سدخال الٌاتٌمكن لك المجموعات ، لتتوفٌر التؽطٌة فورا وحٌن ٌتعذر 
، ومدها ودمجها فً نظام ال مان اإلجتماعً  المساعدة االجتماعٌةأو تدابٌر أخري مثل تقدٌم  –اإلقت اء 

 .وتتحقق سمكانٌة اإلستدامة اقتصادٌا لفوائدتت ح قٌمة ا حٌنفً مرحلة الحقة 
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. منخفضثة للؽاٌثثةعلثثً دفثأ االشثتراكات وقثدرة بعضثها اجثثات مختلفثة لهثا احتٌمجموعثات معٌنثة وهنااك 
،  ٌتطلاب اثمار أخاذ هاذ  االخت فاات فاً االعتباار، ولكً ٌكلل توسٌع نظام ال مان اإلجتماعً بالنجااح 

اثساس لنظام  هذا التؤمٌنفحتً لو لم ٌشكل  بكل دقة: التأمٌن بالػ الصؽروٌنبؽً أٌ ا سستكشاؾ سمكانات 
، ٌمكنم أن ٌكون خطوة أولً مفٌدة ، وخاصة فاً اإلساتجابة لحاجاة النااس الملحاة  ماعً شامل مان سجت

لرعاٌة الصحٌة. وٌنبؽً النظر فً سٌاسات ومبادارات ماد التؽطٌاة فاً علً ا سلً تحسٌن فرص الحصول
 .سٌاق سستراتٌجٌة وطنٌة متكاملة لل مان اإلجتماعً

 
االقتصااد المانظم ، وهاذا ٌتمثل فً كٌفٌاة دمجام فاً  منظمصاد ؼٌر الالقتالذي ٌشكلم االتحدى اثساسى سن  -6

الجاااري تنفٌااذها الحركااة تجااا  سٌاسااات ال . وٌجااب أن تشااجعاالجتماااعً  ااامنالمساااوا  والتبأماار ٌتعلااق 
 .اإلقتصاد المنظم

 
 وٌنبؽً علً المجتمأ ككل أن ٌمول الدعم للمجموعات المتتضررة فً االقتصاد ؼٌر المنظم.

 

7- ... 
 
8- ... 
 
9- ... 
 
10- ... 

 
11- ... 
12- ... 

 
13- ... 

 
فمان ، ولاذا نظم المعاشاات علاً المادى الطوٌال اإلساتمرارٌة المالٌاة لا امان ٌجاب وتحقٌقا لإلساتدامة ،  -14

ال زماة عااج  ال اجا . ومان اثساساً التعادٌ ت تنفٌاذ و ةاكتوارٌة منتظمقاطات سجراء سسال رورى 
حاوار  وثماة حاجاة سلاً سجاراء مقترح قبل سعتماد تشرٌع جدٌاد.ثى اص ح كامل  يسجراء تقٌٌم اكتوار

خٌارات السٌاسة العاماة لمعالجاة أي بشؤن اإلفترا ات التً ستستخدم فً التقٌٌم وبشؤن و ع اجتماعً 
 .خلل مالً

 
15- ... 

 
للعمال علاً  راتٌجٌة وطنٌاةٌقارر اساتأن  بلاد أع   ، ٌنبؽً علً كال وفً سطار المبادا اثساسٌة المبٌنة -16

بظساتراتٌجٌتم فاً مجاال العمالاة وثٌقاا للجمٌع. وٌنبؽً أن ٌرتبط ذلك سرتباطاا جتماعً توفٌر ال مان اال
 االجتماعٌة اثخري. مبسٌاساتو

 
االجتمااعى ٌمكان أن تكاون وساٌلة لبادء سدخاال ال امان االجتماعٌاة  سن البرامج الموجهاة سلاً المسااعدة

تكاون هنااك حاجاة  قد، النامٌة  بلدانالموارد الحكومٌة فً ال . وبالنظر سلً محدودٌةجماعات المستبعدةلل
وٌمكن أن ٌؽطاً  .التموٌل الث ثى، وذلك مث  من خ ل االجتماعً  توسٌع مصادر تموٌل ال مانسلً 
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أو ، ومعادات ، أو الدعم العٌنً فً شاكل تساهٌ ت  ، حٌثما أمكن ، تكالٌؾ بدء التشؽٌل الدعم الحكومً
 دعم المجموعات منخف ة الدخل.

 
 ا.اجتماعٌ احوارتتطلب االجتماعً نطاق ال مان أو مد وتحقٌقا للفاعلٌة ، فظن مبادارات سقامة 

 
حماٌاة كافٌاة للمساتفٌدٌن  ماع تاوفٌرسن أي تؽٌرات علً نظم ال مان اإلجتمااعً القائماة ٌنبؽاً سدخالهاا 

سجاراء بحاوث جٌادة التصامٌم  اروري ومن ال المبتكرة. خططات النموذجٌةتشجٌع الموٌتعٌن  .الحالٌٌن
المسااعدة لمخططاات النموذجٌاة. ومان ال اروري تقادٌم مو وعى لجراء تقٌٌم وفعالة التكلفة من أجل س

 .لتحسٌن سدارة النظمالبحثٌة والتقنٌة 
 
17- ... 

 
18- ... 

 
19- ... 

 
20- ... 

 
21- ... 
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 رابأالمبحث ال
 تأمٌنات اإلجتماعٌةال

 واإلستقرار الوظٌفً واإلجتماعً
 للعاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة

 
 ٌري كثٌر من الباحثٌن أن من مسببات الفقر , فقد الدخل نتٌجة تحقق أحد المخاطر االتٌة :

 البطالة" –المرض  –سصابة العمل  –الوفاة  –العجز  –"الشٌخوخة 
 

اعٌة عام  هاما فً محاربة الفقر  بما تاوفر  مان تعاوٌض مناساب , عان الادخل الاذي وتعتبر التؤمٌنات اإلجتم
 ومن هنا تبدو أهمٌتها اإلجتماعٌة. –ٌنقطع نتٌجة تحقق أحد المخاطر المشار سلٌها 

 
كما أن التؤمٌنات اإلجتماعٌة تعمل من جانب اخر علاً زٌاادة اإلنتااج وحفاظ الثاروة البشارٌة , ومان هناا تبادو 

 ا اإلقتصادٌة وكذا ما تحققم من اإلستقرار الوظٌفً واإلجتماعً.أهمٌته
 

لذلك تولً معظم الدول عناٌة كبٌرة فً مد مظلة التؤمٌن اإلجتماعً سلً كل فرد من أفراد المجتمع , سما بشكل 
 مباشر )المإمن علٌم وصاحب المعاش( أو بشكل ؼٌر مباشر )أسرة المإمن علٌم أو صاحب المعاش(.

 
رأٌنا أن ٌت من هذا المبحث بٌان دور التؤمٌنات اإلجتماعٌة فً مجال اإلستقرار الوظٌفً واإلجتمااعً  لذا فقد

 ما ٌلً:وذلك من خالل إستعراضنا ل,  للعاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة
 أوال: أهداؾ التؤمٌنات االجتماعٌة

 
وظٌفً واإلجتماعً للعاملٌن بالمشروعات الصاؽٌرة ثانٌا: ماتحققم التؤمٌنات االجتماعٌم فً مجال اإلستقرار ال

 والمتوسطة
 

 وذلك علً النحو التالً:
 
 

 أهداؾ التأمٌنات االجتماعٌةأوال: 
 

فبقدر ماا هاى  ارور  اجتماعٌام ، هاى اٌ اا  –تعتبر التؤمٌنات االجتماعٌة ، سحدى الدعامات القوٌم للمجتمع 
  رور  اقتصادٌم .

 
معظم فئات الشعب ، سن اعى ، أكبر مظلة اجتماعٌة واقتصادٌة ، من حٌث شمولم لوٌعتبر نظام التؤمٌن االجتم

 .لم ٌكن جمٌعها
 

فمن الناحٌة االجتماعٌة ، ٌوفر معاشات لم ٌٌن المإمن علٌهم والمستحقٌن عنهم ، مما ٌ من مساتوى مقباول 
لٌة ، فاى حااالت اصاابات العمال لمعٌشة كل مإمن علٌم ، باال افم الى توفٌر الرعاٌة الطبٌة والخدمات التؤهٌ

 والمرض .
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وماان الناحٌااة االقتصااادٌة ، فااظن نظااام التااؤمٌن االجتماااعى ٌقااوم بتجمٌااع اشااتراكات المااإمن علااٌهم ، ثاام ٌعٌااد 
استثمارها فى مشروعات الخطة القومٌة للدولة ، وبهذا ٌتٌح الفرصة لتشؽٌل عدد كبٌر من العماال ، كماا ٌعٌاد 

 من ٌعجز منهم عن أداء عملم وذلك بعد تاهٌلم مهنٌا .سلى سوق العمل واالنتاج 
 

كما ٌعتبار هاذا النظاام حماٌاة الصاحاب االعماال خصوصاا صاؽارهم ، مان التعارض الزماات اقتصاادٌة ، أو 
االعسار المادى نتٌجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافآت والتعوٌ ات التاى قررهاا لهام قاانون العمال ، حٌاث ٌحال 

اعى محل صااحب العمال ، فاى اداء تلاك الحقاوق ، مقابال اداء صااحب العمال حصاة مان نظام التؤمٌن  االجتم
 االشتراكات فى نظام التؤمٌن االجتماعى .

 
ونظرا لما لهذا النظام مان أهمٌاة اجتماعٌاة واقتصاادٌة ، فقاد نصات معظام الدسااتٌر باؤن تكفال الدولاة خادمات 

البطالاة والشاٌخوخة للماواطنٌن جمٌعاا وذلاك وفقاا التؤمٌن االجتماعى والصحى ومعاشاات العجاز عان العمال و
 للقانون .
 

واستنادا لهذا النص فقد صدرت نظم التؤمٌن االجتمااعى لقطاعاات الشاعب المختلفاة ، تقاوم فاى جوهرهاا علاى 
فكرة التكافل االجتماعى ، بحٌث تحدد المزاٌا علاى اسااس االشاتراكات التاى ٌسااهم بهاا كال مان الماإمن علٌام 

على حسب االحوال ، وذلك وفقا لحسابات اكتوارٌة دقٌقة ، ٌراعى فٌها التاوازن باٌن الماوارد  وصاحب العمل
 والحقوق .

 
وحتى ٌستطٌع نظام التؤمٌن االجتماعى اال ط ع بالمهام الموكلة الٌم ، فاظن هاذا ٌقت اى تفعٌال نظام التاؤمٌن 

 االجتماعى , بما ٌكفل تحقٌق اثهداؾ التً أنش  من أجلها.
        
 

 ثانٌا: ماتحققه التأمٌنات االجتماعٌه
 فً مجال اإلستقرار الوظٌفً واإلجتماعً

 بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطةللعاملٌن 
 

 اإلستقرار الوظٌفً : – 1
 تحقق التؤمٌنات اإلجتماعٌة اإلستقرار الوظٌفً من خ ل :

 :التالً ال ٌتعرضون لتوقؾ نشاطهمبالتخفٌؾ عن كاهل اصحا  االعمال مسئولٌات مالٌه مفاجئه و -أ      
 وٌتمثل ذلك فى :         
حٌاث ٌمثال  –مكافؤة نهاٌة الخدمم التى كان ٌلتزم بسدادها صاحب العمل فى نهاٌة خدمم العامال  (1)

جزء من اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌم التى ٌتحملها صاحب العمل  )حصم صاحب العمل فى 
قسااطا شاهرٌم ٌادفعها مقابال التازام نظاام التاؤمٌن االجتمااعى تؤمٌن الشٌخوخم والعجز والوفاا ( ا

 بمسئولٌاتم تجا  العامل عند انتهاء خدمتم فى صرؾ المعاش .
 
جزء من االشتراكات التى ٌتحملها صاح  العمل ، ٌمثثل ترحٌثل صثاح  العمثل لمسثئولٌته عثن  (2)

 لذي ٌتولً :ا –الخ الى نظام التأمٌن اإلجتماعً ……. اصابات العمل وامرا  المهنه 
 

 تقدٌم الع ج والرعاٌة الطبٌة للعامل أثناء فترة مر م أو سصابتم.  ( أ)
 
 توفٌر اإلجهزة التعوٌ ٌة للعامل المصاب سذا تطلبت حالتم ذلك. ( ب)
 تعوٌض اثجر للعامل خ ل فترة تعطلم عن العمل بسبب اإلصابة. ( ج)
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مان محال سقامتام سلاً مكاان )د( تعوٌض العامل عن مصارٌؾ اإلنتقال التً ٌتكبدها فً اإلنتقال 
 الع ج والعكس.

 
تعوٌض العامل أو أسرتم عن دخلم الاذي ٌنقطاع سذا مااتخلؾ عان اإلصاابة عجاز أو حادثت )ه( 

 وفاة وذلك فً صورة معاش أو تعوٌض دفعة واحدة بحسب اثحوال.
 
 المحافظة علً رأس المال البشري وزٌادة إنتاجٌته : –       

ت العامل والمحافظاة علاً صاحتم , حٌاث ان مصالحة اإلنتااج ان ٌعاود وذلك من خ ل رفع معنوٌا
العامل سلً عملم صحٌحا فً الوقات الم ئام دون أن ٌنقطاع لفتارات طوٌلاة , ف ا  عان أن التاؤمٌن 
 اإلجتماعً ٌعمل علً تؤهٌل المصابٌن مهنٌا لٌستفٌد منهم اإلنتاج وال ٌكونون عالة علً المجتمع.

 
 ملٌن بوظائفهم :إستقرار العا –ج     

و ذلك ٌكاون نتٌجام منطقٌام ل ساتقرار النفساى للعماال الاذٌن ٌاتم تؽطٌاتهم  اد كافاة المخااطر التاً 
تاااإدي سلاااً سنقطااااع الااادخل )الشاااٌخوخة / العجاااز / الوفااااة / المااارض / اإلصاااابة / البطالاااة( وذلاااك 

لى االرتفاع بالمستوى الطمئنانهم على ٌومهم وؼدهم ، بالنسبم لهم والسرهم من بعدهم ، باال افم ا
الصحى لهم نتٌجم الكشؾ الدورى علٌهم ، الكتشااؾ االماراض المهنٌام فاى مهادها ، باال اافم الاى 

 االنتفاع بتؤمٌن المرض .
 
 اإلستقرار اإلجتماعً : – 2

 تحقق نظم التؤمٌن اإلجتماعً اإلستقرار اإلجتماعً للعامل وسسرتم من بعد  من خ ل  :
 مل حال حٌاته :تأمٌن العا –أ      

 وٌتمثل تأمٌن العامل حال حٌاته فٌما ٌلً :         
 ( تأمٌن العامل اثناء فتره عمله :1)
 وذلك من خالل عده انواع من التأمٌن :              
 )أ( تأمٌن اصابات العمل :              

 حٌث ٌكفل تأمٌن إصابة العمل للعامل عند تعرضه لخطر اإلصابة :
 ج والرعاٌة الطبٌة :العال  -

وٌقصد بها كافاة الخادمات ال زماة لعاودة الماإمن علٌام سلاً حالتام الطبٌعٌاة بعاد وقاوع 
 وٌشمل ذلك:  –اإلصابة , وعودتم للعمل كقوة منتجة مرة أخري 

 الخدمات الطبٌة التً ٌإدٌها الممارس العام .× 
 
 اثسنان .الخدمات الطبٌة علً مستوى اثخصائٌٌن بما فً ذلك أخصائً × 
 
 الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند االقت اء .× 
 
 الع ج واإلقامة بالمستشفً أو المصحة أو المركز المختص .× 
 
 العملٌات الجراحٌة وأنواع الع ج اثخرى حسب ما ٌلزم .× 
 
الفحص باثشاعة والبحاوث المعملٌاة ال زماة وؼٌرهاا مان الفحاوص الطبٌاة وماا فاً × 

 حكمها .
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 دوٌة ال زمة فً جمٌع الحاالت المشار سلٌها فٌما تقدم .صرؾ اث× 
 
 توفٌر الخدمات التؤهٌلٌة وتقدٌم اثطراؾ واثجهزة الصناعٌة والتعوٌ ٌة .× 

 
 تعوٌ  األجر :  -

وٌستحق طوال فترة تخلؾ المإمن علٌم عن العمل بسابب اإلصاابة وٌقادر بكامال أجار  
فم دون تحدٌااد فتاارة زمنٌااة معٌنااة حتااى المساادد علااً أساساام االشااتراك , وٌسااتمر صاار
 الشفاء أو ثبوت العجز المستدٌم أو حدوث الوفاة .

 
 مصارٌؾ اإلنتقال: -

بوسائل االنتقال العادٌة من محل اإلقامة سلً مكان الع ج سذا كان ٌقاع خاارج المدٌناة × 
ً ٌقٌم التً ٌقٌم بها ـ وال تصرؾ فً حالة سذا كان مكان الع ج ٌقع داخل المدٌنة الت

 بها .
 

بوسائل االنتقال الخاصة سذا كان مكان الع ج ٌقع داخل المدٌنة أو خارجها متً قرر × 
 الطبٌب المعالج أن حالة المصاب ال تسمح باستعمالم وسائل االنتقال العادٌة .

 
سذا قررت الجهاة الطبٌاة سن حالاة المصااب تساتدعً وجاود مرافاق ساواء كاان مكاان × 

الخااارج وتتحماال الجهااة الملتزمااة بتعااوٌض اثجاار بمصااارٌؾ  العاا ج بالااداخل أو
 االنتقال واإلقامة الخاصة بالمرافق وفقا لألحكام المقررة بالنسبة للمصاب .

 
 ) ( تأمٌن المر :              

 حٌث ٌكفل تأمٌن المر  للعامل عند تعرضه لخطر المر  الطبٌعً:
 العالج والرعاٌة الطبٌة وتشمل :  -

 بٌانم فً  تؤمٌن سصابات العمل .ما سبق × 
 

 الرعاٌة الطبٌة والع ج للمإمن علٌها أثناء الحمل والوالدة .× 
 

 تعوٌ  األجر :   -
وٌستحق طوال فترة تخلؾ المإمن علٌم عن العمل بسبب المرض وٌقدر تبعا لما ٌقرر  
راض نظام التؤمٌن اإلجتماعً , وٌستمر صرفم لمادة معٌناة وفاً بعاض الحااالت )اثما
 المزمنة( ٌستمر صرفم حتى الشفاء أو ثبوت العجز المستدٌم أو حدوث الوفاة .

 
 وفً بع  نظم التأمٌن اإلجتماعً ٌحدد كما ٌلً :

 % من أجر االشتراك اثخٌر.  75ٌوما بنسبة  90اثمراض العادٌة لمدة ×  
 

 % من أجر االشتراك اثخٌر. 85ٌوما بنسبة  90ثم لمدة 
 لحد اثدنً ثجر اإلشتراك.بما ال ٌقل عن ا

 
% من أجر االشتراك اثخٌر )بدون مد  زمنٌة محددة 100اثمراض المزمنة بنسبة × 

( سلً أن ٌشافً الماإمن علٌام أو تساتقر حالتام اساتقرارا ٌمكنام مان العاودة لمباشارة 
 عملم أو ٌتبٌن عجز  عجزا كام  أو تقع وفاتم.
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% مان أجرهاا 75وٌ ا عان اثجار ٌعاادل تستحق المإمن علٌها فً حالة الو ع تع× 
ٌوماا بشاارط أال تقال ماادة اشاتراكها فااً التاؤمٌن عاان عشارة أشااهر  90اثخٌار لماادة 

 وذلك لمدة ث ث مرات طوال حٌاتها الوظٌفٌة.
  

 مصارٌؾ اإلنتقال :  -
وفقا لما سبق بٌانم فاً هاذا الشاؤن بتاؤمٌن سصاابات العمال ، فٌماا عادا مصاارٌؾ انتقاال 

 المرافق .
 

 )ج( تأمٌن البطاله:              
حٌث ٌكفل تؤمٌن البطالة للعامال عناد تعر ام لخطار البطالاة تعوٌ اا ٌقادر بنسابة معٌناة مان 

ٍأسابوعا  16% مث ( لمدة ٌحددها نظام التاؤمٌن اإلجتمااعً )60اثجر اثخٌر للمإمن علٌم )
أسابوعا لمان تزٌاد مادة  28شاهرا فؤقال ولمادة  24مث  لمن تبلػ مدة اشتراكم فً هذا التؤمٌن 

 شهرا(. 24اشتراكم فً التؤمٌن على 
 

 ( تأمٌن العامل بعد انتهاء الفتره المنتجه من حٌاته :2)
 وٌشمل ذلك اٌ ا تؽطٌة عدة أنواع من اثخطار كما ٌلً:     

 العجز الطبٌعى :)أ( 
 :حٌث ٌكفل تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعامل عند تعرضه للعجز الطبٌعً

 المعاش :   -
وهااو الهاادؾ اثساسااً ماان هااذا التااؤمٌن باعتبااار  تعوٌ ااا عاان الاادخل الاادورى الااذي 

وٌكاون التعاوٌض مناسابا عنادما  –ٌنقطع نتٌجة تحقق العجز بنوعٌم الجزئاً والكلاً 
ذلاك أن المعااش  –ٌؤخذ نفس الشكل وبذات قٌمة الدخل الذي فقد نتٌجة تحقاق الخطار 

لحالاة , وكلماا كاان اثشاتراك فاً التاؤمٌن عان كامال مادة هو البادٌل ل جار فاً هاذ  ا
الخدمة , وكان التؤمٌن باثجر الحقٌقً كلما كان المعاش مناسبا لألجر الذي فقد نتٌجة 

 تحقق الخطر.
 وٌحدد على أساس: 

أجر التسوٌة وٌمثل متوسط اثجر الشهري المإدي عنم اإلشتراكات خ ل عدد من × 
اإلشاتراك , أو اثجار الشاهري اثخٌار فاً بعاض نظام السنوات اثخٌرة من مادة 
 التؤمٌن اإلجتماعً.

 
 مدة االشتراك فً التؤمٌن.× 

 
 معامل الحساب عن كل سنة أو شهر من مدة اإلشتراك فً التؤمٌن.× 

 
وبمراعاة أال ٌقل المعاش فً هذ  الحالة عن حد أدنً معٌن مان أجار التساوٌة ٌختلاؾ 

 ي معٌشة مناسب للعامل وأسرتم.ٌكفل مستو –من نظام سلً اخر 
 

 العجز اإلصابً : (  )
 للعامل عند تعرضه للعجز اإلصابً: إصابات العملحٌث ٌكفل تأمٌن 
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 المعاش :   -
معاش العجز الكامال وٌقادر علاً أسااس الحاد اثقصاً النسابً للمعااش , بصارؾ × 

 النظر عن مدة اإلشتراك.
 

كانات نسابة العجاز المتخلاؾ عان  معااش العجاز الجزئاً وٌساتحق فاً حالاة ماا سذا × 
% فؤكثر تبعا لما ٌقرر  نظام التؤمٌن  35أو  30% )تمثل 100اإلصابة أقل من 
 اإلجتماعً(.

 
 وٌقدر هذا المعاش علً أساس معاش العجز الكامل م روبا فً نسبة العجز .

 
 إعانة العجز: ( ج)

%  20تقدر بـ وتستحق لصــاحب معـاش العجز الكامل المستدٌم )طبٌعً أو سصابً( ، و
مث  مان قٌماة ماا ٌساتحقم شاهرٌا مان معااش سذا قاررت الهٌئاة الطبٌاة أنام ٌحتااج اإلعاناة 

 الدائمة من شخص آخر للقٌام بؤعباء حٌاتم الٌومٌة.    
            

 )د( بلوغ سن التقاعد:
 حٌث ٌكفل تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة للعامل عند بلوؼم سن التقاعد:

 المعاش :   -
وهااو الهاادؾ اثساسااً ماان هااذا التااؤمٌن باعتبااار  تعوٌ ااا عاان الاادخل الاادورى الااذي 

وٌكاون التعاوٌض مناسابا عنادما ٌؤخاذ نفاس الشاكل  –ٌنقطع نتٌجة بلاوغ سان التقاعاد 
ذلاك أن المعااش هاو البادٌل ل جار  –وبذات قٌمة الدخل الذي فقد نتٌجة تحقق الخطر 

التؤمٌن عن كامل مدة الخدمة , وكان التؤمٌن كان اثشتراك فً  هذ  الحالة , وكلما فً
 باثجر الحقٌقً كلما كان المعاش مناسبا لألجر الذي فقد نتٌجة تحقق الخطر.

 وٌحدد على أساس: 
أجر التسوٌة وٌمثل متوسط اثجر الشاهري الماإدي عنام اإلشاتراكات خا ل عادد ×  

خٌر فً بعض نظم من السنوات اثخٌرة من مدة اإلشتراك , أو اثجر الشهري اث
 التؤمٌن اإلجتماعً.

 
 مدة االشتراك فً التؤمٌن.× 

 
 معامل الحساب عن كل سنة أو شهر من مدة اإلشتراك فً التؤمٌن.× 

 
 الرعاٌة االجتماعٌة ألصحا  المعاشات:)ه( 

بمعنااً أناام ال تااإدي عناام  –تجاادر اإلشااارة سلااً ان هااذا النااوع ماان التااؤمٌن ؼٌاار ممااول 
ٌتم تموٌلم من صندوق التؤمٌن اإلجتماعً بؽرض تقدٌم بعض الخدمات سشتراكات , وسنما 
 ثصحاب المعاشات.

 
 مثل :  –وٌتضمن ذلك العدٌد من المزاٌا 

 أ  ـ سنشاء دور لرعاٌة أصحاب المعاشات .
 

% مرتٌن سانوٌا كال منهاا ذهاباا 50ب ـ تخفٌض فً أجور السفر بالسكك الحدٌدٌة بنسبة 
 وعودة .
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 من أسعار دخول المسارح ودور السٌنما المملوكة للدولة .% 50ج ـ  تخفٌض 
 

 % من رسوم دخول اثسواق والمعارض التً تقٌمها الدولة.50د ـ تخفٌض 
 

طاااع العااام داخاال الدولااة أو % ماان نفقااات الاارح ت التااً ٌنظمهااا الق20هااـ ـ تخفااٌض 
 .خارجها

 
% للارح ت 5معٌناة )و ـ تخفٌض فً أجور السفر علً طائرات الشركو الوطنٌة بنسابة 

 % للرح ت الداخلٌة مث (.10الخارجٌة و 
 
 تأمٌن اسره العامل بعد وفاته : –       
باال افم الحقٌم االسر  فى معاش المإمن علٌم السابق ربطم لم حاال حٌاتام ، ساواء كاان ذلاك بسابب          

ٌن االجتماااعى ، وهااو هناااك نااوع اخاار ماان انااواع التااؤم –اصااابم عماال أو عجااز طبٌعااى أو شااٌخوخم 
 التؤمٌن  د خطر الوفا  .

 
 حٌث ٌكفل تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ألسرة العامل عند وفاته:

 المعاش :   -
وهو الهادؾ اثساساً مان هاذا التاؤمٌن باعتباار  تعوٌ اا عان الادخل الادورى الاذي ٌنقطاع نتٌجاة 

ل وبذات قٌمة الدخل الذي فقد نتٌجاة وٌكون التعوٌض مناسبا عندما ٌؤخذ نفس الشك –وقوع الوفاة 
ذلااك أن المعاااش هااو الباادٌل ل جاار فااً هااذ  الحالااة , وكلماال كااان اثشااتراك فااً  –تحقااق الخطاار 

التؤمٌن عن كامل مدة الخدمة , وكان التؤمٌن باثجر الحقٌقً كلما كان المعاش مناسبا لألجر الاذي 
 فقد نتٌجة تحقق الخطر.

 
 وٌحدد على أساس: 

وٌة وٌمثل متوسط اثجر الشهري الماإدي عنام اإلشاتراكات خا ل عادد مان السانوات أجر التس× 
 اثخٌرة من مدة اإلشتراك , أو اثجر الشهري اثخٌر فً بعض نظم التؤمٌن اإلجتماعً.

 
 مدة االشتراك فً التؤمٌن.× 

 
 معامل الحساب عن كل سنة أو شهر من مدة اإلشتراك فً التؤمٌن.× 

المعاش فً هذ  الحالة عن حد أدنً معٌن من أجر التسوٌة ٌختلؾ من نظام سلاً وبمراعاة أال ٌقل 
 ٌكفل مستوي معٌشة مناسب لألسرة. –اخر 
 

 :زم باإلنفاق علٌهم قبل وفاته وهموٌتم توزٌأ هذا المعاش بٌن من كان العامل أو المتقاعد ٌلت
 اثرملة. -
 
 اثبناء واثخوة: -

 القصر.× 
 
وذلك حتً بلوغ سان  –و الحاصلٌن علً مإهل ولم ٌلتحقوا بعمل او مهنة الطلبة ا البالؽٌن× 

 ٌحددها التشرٌع.
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 .البالؽٌن العاجزٌن عن الكسب× 
 
 البنات واثخوات ؼٌر المتزوجات. -
 
 الوالدٌن. -
 
 الزوج العاجز عن الكسب. -
 
 ٌ اؾ فً بعض النظم الجد والجدة وأبناء وبنات اثبن المتوفً. -
 

 فقا للشروط التً ٌحددها القانون.وذلك كلم و
 

 عان االحاوال بحساب أسارتم او علٌام الماإمن تعاوٌض فاً االجتماعٌثة التامٌنثات وٌمكثن أن نلخثص أهثداؾ
 فاى تتمثال والتاى  دها المإمن المخاطر احد تحقق نتٌجة الدخل فقد  فى والمتمثلة لها ٌتعرض التى الخسارة
 البطالة(. ـ المرض ـ صابةاإل ـ الوفاة ـ العجز ـ التقاعد سن )بلوغ
 
 او علٌام الماإمن لتعاوٌض االجتماعٌاة التامٌناات تتادخل وهناا ، الدخل انقطاع الى تإدى الستة االخطار وهذ 
 . المخااطر هاذ  احاد تحقاق نتٌجاة ٌنقطاع الاذى الادخل هاذا عان االحاوال الوفااة ( بحساب حالاة )فاى أسارتم

 او نقادى تعاوٌض فاى سما ٌتمثل المخاطر هذ  احد تحقق حالة فى االجتماعٌة التامٌنات تقدمم الذى والتعوٌض
 تعاوٌض ـا الواحادة الدفعاة تعاوٌض  - فاى )المعااش اساساٌة بصافة ٌتمثال النقدى والتعوٌض ، عٌنى تعوٌض
 العا ج فاى فٌتمثال العٌناى التعاوٌض اماا ( ، الاخ..  واالصاابة المارض حالاة فاىومصاارٌؾ اإلنتقاال  االجار
 . االصابة خطر او المرض خطر تحقق حالة فى الطبٌة والرعاٌة

 
 : ناحٌتٌن من وذلك  االجتماعى  التامٌن نظام فى كبرى أهمٌة االشتراك مدد و تمثل
 ، ل ستحقاق  مإهلة مدة ٌشترط فظنة  المعاش خاصة وبصفة التامٌنٌة المٌزة تستحق حتى أنم : االولى االهمٌة
 10 اشاتراك مادة ٌتطلاب التقاعاد سان بلاوغ ومعااشماث   سانة 20 اشاتراك مادة ٌتطلب مث  المبكر فالمعاش
 لمادد اثولاى اثهمٌاة تتمثال لاذلك المعااش الساتحقاق  ارورى المادة هاذ  تاوافر فاظن وبالتاالى ماث  سانوات
  . المعاش الٌستحق فظنم المدة شرط ٌتوافر لم سذا أنم بمعنى االستحقاق شروط أحد أنها فى االشتراك

 
 تعاوٌض أو معااش ذلاك كان  سواء التامٌنٌة المٌزة قٌمة تحدٌد فى تدخل أنها االشتراك لمدد : الثانٌة االهمٌة
  التامٌنٌة الحقوق حساب عناصر أحد تعتبر االشتراك مدة فظن وبالتالى  ، زائدة مدة تعوٌض أو واحدة دفعة
 .صحٌح والعكس أكبر الحق كان أكبر المدة كانت وكلما
 

  : اساسٌتٌن  نقطتٌن فى االجتماعى التامٌن نظام فى االشتراك مدد أهمٌة تلخٌص ٌمكن وبالتالى
 . التامٌنٌة المٌزة أو المعاش ٌستحق ال وبدونها االستحقاق شروط أحد أنها : األولى
 

 . التامٌنى الحق قٌمة تحدٌد فى تإثر قٌمتها أن بمعنى  الحساب عناصر أحد أنها : الثانٌة
 

مااعى تشارٌعٌا لتشامل كال ماواطن فاً كثٌار مان الادول ، ساواء بشاكل مباشار وقد سمتادت مظلاة التاؤمٌن االجت
 )المإمن علٌم وصاحب المعاش( أو بشكل ؼٌر مباشر )المستحقٌن عن المإمن علٌهم وأصحاب المعاشات(.
ن ومع سمتداد هذ  المظلة تشرٌعٌا ، اال انها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المؤمول ، حٌث تواجم نظام التاامٌ

 ، سما بشكل كامل أو بشكل جزئى. ظاهرة التهر  التأمٌنىاإلجتماعً 
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، نقص الوعى التؤمٌنى لدى المخاطبٌن  ولٌس من شك فً أن أحد االسبا  الرئٌسٌه لظاهرة التهر  التأمٌنى
بؤحكاام نظام التاؤمٌن االجتمااعى ، والاذى ٌتمثال بصافم أساساٌم فاى عادم معرفاة المباادىء والمفااهٌم والحقاائق 

 المتعلقم بهذا النظام الهام لمجموع المواطنٌن.
 

أو اإلشاتراك فٌام لمادة محادودة ال تمثال  ومن أسبا  تهر  البع  من اإلشتراك فً نظام التأمٌن اإلجتمثاعً
 مدة العمل الحقٌقٌة أو بؤجر ؼٌر حقٌقً :

عااش وهاو احاد المزاٌاا طول الفترة مابٌن بداٌة اإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتمااعً وبداٌاة سساتحقاق الم -1
 التً ٌكفلها هذا النظام.

 
مساواة البعض بٌن اشتراكات نظام التاؤمٌن اإلجتمااعً وتحصاٌل الدولاة لل ارائب وو اعهما فاً مرتباة  -2

 واحدة.
 
 الخلط بٌن مفهوم التؤمٌن ومفهوم اإلدخار. -3
 

 حثٌن التالٌٌن:ونناقش هذه األسبا  فً المب
 ٌة والوعً التؤمٌنًالتؤمٌنات اإلجتماعالمبحث الخامس: 

 
التؤمٌنات اإلجتماعٌاة ومادي سساتجابة أصاحاب المشاروعات الصاؽٌرة والمتوساطة لتطبٌقهاا المبحث السادس: 

 )التهرب التؤمٌنً(
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 المبحث الخامس
 التأمٌنات اإلجتماعٌة
 والوعً التأمٌنً

 
فً كثٌر من الدول ، ساواء بشاكل مباشار )الماإمن  سمتدت مظلة التؤمٌن االجتماعى تشرٌعٌا لتشمل كل مواطن

 علٌم وصاحب المعاش( أو بشكل ؼٌر مباشر )المستحقٌن عن المإمن علٌهم وأصحاب المعاشات(.
 

ومع سمتداد هذ  المظلة تشرٌعٌا ، اال انها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المؤمول ، حٌث تواجم نظام التاامٌن 
 ، سما بشكل كامل أو بشكل جزئى. لتأمٌنىظاهرة التهر  ااإلجتماعً 

 
، نقص الوعى التاؤمٌنى لادى المخااطبٌن  لظاهرة التهر  التأمٌنىولٌس من شك فً أن أحد االسباب الرئٌسٌم 

بؤحكاام نظام التاؤمٌن االجتمااعى ، والاذى ٌتمثال بصافم أساساٌم فاى عادم معرفاة المباادىء والمفااهٌم والحقاائق 
 م لمجموع المواطنٌن.المتعلقم بهذا النظام الها

 
ومن أسباب تهرب البعض من اإلشتراك فً نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً أو اإلشاتراك فٌام لمادة محادودة ال تمثال 

 مدة العمل الحقٌقٌة أو بؤجر ؼٌر حقٌقً :
طول الفترة مابٌن بداٌة اإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتمااعً وبداٌاة سساتحقاق المعااش وهاو احاد المزاٌاا  -1

 ٌكفلها هذا النظام.التً 
 
مساواة البعض بٌن اشتراكات نظام التاؤمٌن اإلجتمااعً وتحصاٌل الدولاة لل ارائب وو اعهما فاً مرتباة  -2

 واحدة.
 
 الخلط بٌن مفهوم التؤمٌن ومفهوم اإلدخار. -3
 

لذا فقد رأٌت أن ٌكون مو وع هذا البحث " التؤمٌناات االجتماعٌاة والاوعً التاؤمٌنً " لعال أن ٌكاون اٌ ااح 
المبادىء والمفاهٌم والحقاائق لادى المخااطبٌن بؤحكاام نظام التاؤمٌن االجتمااعى , حاافزا لهام علاى االلتازام  هذ 

 باالشتراك االٌجابى فى هذا النظام الهام والحٌوى لجمٌع المواطنٌن .
 

 .بإعتبارها أحد فروع علم التأمٌن –التأمٌنات اإلجتماعٌة  الحدٌث عنونتناول هذا المو وع من خ ل 
 
 

 التأمٌنات االجتماعٌه
 باعتبارها احد فروع علم التأمٌن

 
التأمٌنثات االجتماعٌثه علٌهاا  قثومتومان ثام وقبل أن نستعرض المبادىء واالسس التى ٌقوم علٌها علم التاؤمٌن 

 ، فقد ٌكون من المناسب أوال تحدٌد :باعتبارها احد فروع هذا العلم 
 

 الهدؾ من التأمٌنات االجتماعٌه :
لتؤمٌنات االجتماعٌم الى تعوٌض المإمن علٌم أو اسرتم بحسب االحوال عن الخسار  التى ٌتعرض لها تهدؾ ا

 )والمتمثلم بصفم اساسٌم فى فقد الدخل( نتٌجم تحقق احد المخاطر المإمن  دها والتى تشمل :
 البطالم . –المرض  –االصابم  –الوفا   –العجز  –الشٌخوخة 
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 ه فى :وٌتمثل التعوٌ  بصفه اساسٌ
 :  المعاش – 1
وهو المٌز  الرئٌسٌم فى حالم فقد الدخل بصفم دائمام نتٌجام تحقاق خطار الشاٌخوخم أو العجاز أو الوفاا  )      

 سواء كان العجز أو الوفا  طبٌعٌم أو نتٌجم اصابم عمل (.
 
 تعوٌ  االجر : – 2
 ابم أو البطالم.فى حالم فقد الدخل بصفم مإقتم نتٌجم تحقق خطر المرض أو االص      
 
 مصارٌؾ االنتقال : – 3
 فى حالم تعرض المإمن علٌم لخطر المرض أو االصابم.     
 
 العالج والرعاٌه الطبٌه :  – 4
 فى حالم تحقق خطر المرض أو االصابم للمإمن علٌم.     
 

مباادىء واساس علام نتنااول االن مادى انطبااق  –وبعد ان تناولنا الهدؾ من التؤمٌنات االجتماعٌام بشاكل عاام 
 والتً تتلخص فٌما ٌلً: –التؤمٌن بشكل عام فى مجال التؤمٌنات االجتماعٌم 

 التؤمٌن = تجمٌع المخاطر وسعادة توزٌعها. -1
 
 .ٌشترط فً الخطر القابل للتؤمٌن أن ٌكون محتم  )لٌس مإكدا ولٌس مستحٌ ( -2

 
 التؤمٌن تكافل سجتماعً. -3

 
 التؤمٌن ٌزٌد اإلنتاج. -4

 
 ومن لم ٌتحقق بالنسبة لم الخطر. فٌد من التؤمٌن من تحققلجمٌع ٌستا -5
 

 التؤمٌن ال ع قة مباشرة فٌم بٌن ماٌدفع وماٌإخذ والعبرة بتحقق الخطر. -6
 

 التؤمٌن لٌس سدخارا فردٌا. -7
 

 .الخسارة علً ٌزٌد فً التؤمٌن ٌجب أال التعوٌض -8
 

 .التعوٌض فً التؤمٌن ٌجب أن ٌتناسب مع الخسارة -9
 

 هذه األسس والمبادئ بالنسبة للتأمٌنات اإلجتماعٌة فٌما ٌلً:ونناقش كل من 
 

 اوال : التأمٌنات االجتماعٌه = تجمٌأ المخاطر واعادة توزٌعها :
 والٌ اح ذلك نعرض بعض االمثلم كما ٌلى :          
 
 فى مجال تأمٌن الشٌخوخه والعجز والوفاه : – 1     

 فرد 1000مأ التأمٌنى = بفر  ان عدد افراد المجت –أ           
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 بفر  انه وفقا لالحصاءات فانه ٌحتمل أن : –            
 فرد  900 ( ٌبلػ سن التقاعد عدد 1)
 فرد 40 ( ٌثبت العجز قبل سن التقاعد لعدد 2)
 فرد 60 ( تقع الوفا  قبل سن التقاعد لعدد 3)

 فرد 1000 المجموع     
         

 فه المنتظره لكل حاله كما ٌلى :بفر  ان متوسط التكل –ج 
 جنٌم 1000 ( حالم بلوغ سن التقاعد1)
 جنٌم 1100 ( حالم العجز2)
 جنٌم 1200 ( حالم الوفا  3)

        
 تجمٌأ المخاطر : –د 

 جنٌم  900000=  10000×   900 ( حاالت بلوغ سن التقاعد1)
 جنٌم    44000=  11000×  40 ( حاالت العجز 2)
 جنٌم    72000=  12000×  60 ت الوفا ( حاال3)
 جنٌم  1016000     اجمالى التكلفم     

 
 اعاده توزٌعها :    -هـ

حٌث ٌتم من خ ل الخبٌر االكتوارى توزٌع هذ  التكلفم بٌن مجموع االفراد المإمن علٌهم وذلك 
االشاتراك  وذلاك بمراعاا  متوساط ماد  –فى صور  االشاتراك الشاهرى الاذى ٌتحملام كال مانهم 

 المنتظر  لكل من حاالت العجز والوفا  )قبل تحقق الوفاة أو العجز(
            

 فإذا ما افترضنا ان متوسط مدة اداء االشتراكات :
 سنم مث  . 30حتى بلوغ سن التقاعد  (1)
 
 سوات مث  . 5حتى تحقق حالم العجز  (2)

 
 سنوات مث  .  10حتى حدوث الوفا   (3)
 

 لى مدد أداء االشتراكات لحاالت العجز والوفا  تكون كما ٌلى :  فظن معنى ذلك ان اجما
 

 سنم 200=  5× حالم  40=  حاالت العجز 
 سنم 600=  10× حالم  60=  حاالت الوفاة
 سنم 800=   االجمالى
 

ساانم ، فاناام بقساامم  30وحٌااث افتر اانا أن متوسااط مااد  أداء االشااتراكات حتااى ساان التقاعااد 
سااانم ( علاااى متوساااط ماااد  أداء  800كات لحااااالت العجاااز والوفاااا  )اجماااالى مااادد االشاااترا

 سنم( 30االشتراكات حتى بلوغ سن التقاعد )
 )تقرٌبا(حالم  26=  30÷  800= 
 

حالام  26حالم تعادل  100بمعنى ان اجمالى مدد االشتراكات لحاالت العجز والوفا  وعددها 
 بلوغ سن التقاعد
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حالام فااى هاذا المثااال  1000م والعجااز والوفاا  لعاادد   وعلاى ذلاك فااظن تكلفاة تااؤمٌن الشاٌخوخ
 منهم   926ٌتحملها عدد 

 
 فى مجال تأمٌن المر  : – 2   

 فرد  1000بفرض ان عدد افراد المجتمع التؤمٌنى =  –أ 
 

 فردا 50بفرض انم وفقا ل حصاءات فانم ٌحتمل ان  ٌتعرض للمرض منهم سنوٌا  –ب 
 

ورعاٌم طبٌم وتعوٌض اجر ومصارٌؾ انتقال  –لم ) ع ج بفرض ان متوسط تكلفم كل حا -ج
 جنٌم 200( 
 
 تجمٌأ المخاطر : –د 

 جنٌم 10000=  200×  50
 

 اعاده توزٌعها : -هـ
 جنٌهات 10=  1000÷  10000

 ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم سنوٌا 
 

 فى مجال تأمٌن اصابات العمل : – 3
 فرد 1000ع = بفرض ان عدد افراد المجتم –أ 

 
 فردا  20بفرض انم وفقا ل حصاءات فانم ٌحتمل ان ٌتعرض ل صابم منهم سنوٌا  –ب 

 
بفرض ان متوسط تكلفم كل حالم ) عا ج ورعاٌام طبٌام وتعاوٌض اجار ومصاارٌؾ انتقاال  -ج

ومعاش أو تعوٌض دفعم واحد  فى حالم ما اذا  تخلؾ عن االصابم عجز أو حدثت  وفاا  
 جنٌم 1000( 

 
 تجمٌأ المخاطر : –د 
 جنٌم 20000=  1000×  20                 
 
 اعاده توزٌعها : -هـ
 جنٌم 20=  1000÷  20000                  
 ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم                   

 
 فى مجال تأمٌن البطاله : – 4
 فرد 1000بفرض ان عدد افراد المجتمع =  –أ 

 
 افراد 5ض انم وفقا ل حصاءات فانم ٌحتمل ان ٌتعرض للبطالم منهم سنوٌا بفر –ب 

 
 جنٌم 100بفرض ان متوسط تكلفم كل حالم ) تعوٌض االجر ( = -ج
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 تجمٌأ المخاطر : –د 
 جنٌم 500=  100×  5                 

 
 اعاده توزٌعها : -هـ

 قرش 50=  1000÷  500
 د من مجموع المإمن علٌهم سنوٌاٌتحملها كل فر                  

 
 الخطر القابل للتأمٌن ان ٌكون :ثانٌا : ٌشترط فى 

 لٌس مؤكدا ولٌس مستحٌال –محتمال         
والٌ اح ذلك فى مجال التؤمٌنات االجتماعٌم ، فانم ٌكون من المناسب ان نبحاث مادى تاوافر هاذا المبادأ       

 -ؤمٌنات االجتماعٌم وذلك على النحو التالى :بالنسبم لكل من المخاطر التى تؽطٌها الت
 خطر الشٌخوخه ) بلوغ سن التقاعد ( – 1     
حٌث انم ال ٌوجد من هو متؤكد انام ساٌبلػ سان التقاعاد ، كماا ال  –وهو بالتؤكٌد خطر محتمل الحدوث          

 ٌوجد من هو مستحٌل ان ٌبلػ سن التقاعد.
 
 خطر العجز – 2     
وهو اٌ ا  –لبدٌهى ان المقصود بالعجز هنا ، هو العجز الذى ٌحدث مبكرا ) قبل سن التقاعد ( ومن ا         

حٌث ال ٌوجد من هو متؤكدا انم سٌحدث لم العجز قبل بلوغ سن التقاعاد    كماا انام  –خطرا محتم  
 لٌس هناك من هو من المستحٌل ان ٌحدث لم العجز قبل سن التقاعد.

 
 :خطر الوفاه  – 3     

قد ٌكون من المناسب هنا اٌ ا ان نشٌر ان الوفا  كواقعم فهى مإكاد  النام لام ٌوجاد ولان بوجاد مان            
وبالتاالى فاان المقصاود بخطار الوفاا  هناا لاٌس الوفاا            –البشر من سٌخلد فى الادنٌا الاى  ٌاوم القٌامام 

وهاو اٌ اا  –قبال بلاوغ سان التقاعاد  فى حد ذاتها ، ولكن المقصاود بخطار الوفاا  هناا حادوث الوفاا 
حٌث ال ٌوجد من  هو متؤكدا انم ستقع وفاتم قبل بلاوغ سان التقاعاد ، كماا انام لاٌس    –خطرا محتم  

 هناك من هو من المستحٌل ان تقع وفاتم قبل بلوغ سن التقاعد
 

 خطر اصابه العمل : – 4
 سواء كان ذلك فى صور  : – وهو اٌ ا بالتؤكٌد خطرا محتمل الحدوث لكل عامل          
 اجهاد أو ارهاق من العمل –اصابم طرٌق  –حادث  عمل  –مرض مهنى           
           

عملم كما انم ال ٌوجاد مان ٌساتحٌل ان  نم ستحدث لم اصابم عمل اثناء مد وال ٌوجد من هو متؤكدا ا
 تقع لم اصابم عمل اثناء مد  عملم.

 
 خطر المر  : – 5     
وال شك انم ال ٌوجد مإمن علٌم ٌستحٌل ان ٌتعارض لحالام  مر اٌم ، كماا انام لاٌس هنااك مان هاو            

متؤكااد اناام البااد ان ٌتعاارض  لحالاام مر ااٌم ، وبالتااالى ٌكااون خطاار الماارض اٌ ااا خطاارا محتماال 
 الحدوث.
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 خطر البطاله  – 6     
حٌث  –مرتبطون  بع قم عمل ؼٌر محدد  المد   وهذا الخطر اٌ ا محتمل الحدوث بالنسبم لمن هم           

لٌس هناك من ٌزعم انم بالتؤكٌاد ساٌتعرض لخطار البطالام أو ٌازعم انام ٌساتحٌل ان ٌتعارض لخطار 
 البطالم.

  
التى تؽطٌها  التؤمٌنات االجتماعٌام انهاا اخطاارا محتملام  وحٌث تالحظ من استعراضنا لالخطار السته

 –االصاابم     –الوفاا   –العجاز  –وهاى ) الشاٌخوخم  –ابلام للتاؤمٌن لذلك فانها جمٌعهاا   تكاون ق –
 البطالم ( –المرض 

 
ان نشااٌر الااى اناام رؼاام ان عاادد المخاااطر التااى تؽطٌهااا التؤمٌنااات  وقثثد ٌكثثون مثثن المناسثث  هنثثا اٌضثثا

ى االجتماعٌم ) ساتم مخااطر ( اال ان اناواع التاؤمٌن االجتمااعى التاى تت امنها نظام التاؤمٌن االجتمااع
 عادة هى اربعم انواع تؤمٌن لكل منها نسبم اشتراك مستقلم :

 تؤمٌن الشٌخوخم والعجز والوفا . – 1          
 

 تؤمٌن اصابم العمل. – 2          
 

 تؤمٌن المرض. – 3          
 

 تؤمٌن البطالم. – 4          
 

 لذلك فقد ٌثور هنا سؤاالن :           
 ؟العجز والوفا  فى نوع تؤمٌن واحدمخاطر هى الشٌخوخم  و 3ذا تم جمع : لما السؤال االول – 1
 
: لماااذا خصااص لكاال خطاار ماان المخاااطر الث ثاام االخاارى وهااى اصااابم العماال السثثؤال الثثثانى  -2

 والمرض والبطالم نوع تؤمٌن  مستقل؟
             

 واجابه السؤال االول :
ه تم جمعها فى نوع تأمٌن واحد هثو : تثأمٌن ان المخاطر الثالث : الشٌخوخه والعجز والوفا

الن تحقثثثق احثثثدها ٌصثثثبح معثثثه تحقثثثق الخطثثثرٌن االخٌثثثرٌن   –الشثثثٌخوخه والعجزوالوفثثثاه 
 وذلك كما ٌلى :   -مستحٌال 

 
بفاارض ان المااإمن علٌاام قااد بلااػ ساان التقاعااد )  تحقااق بالنساابم لاام خطاار الشااٌخوخم ( ،  –أ 

التاااؤمٌن االجتمااااعى لبلاااوغ سااان التقاعاااد وبالتاااالى فقاااد صااارفت لااام مساااتحقاتم فاااى نظاااام 
 )الشٌخوخم(.

وعلى ذلك فانم بفرض حدوث العجز أو الوفا  بعاد ذلاك فانام ال ٌتحقاق بالنسابم لام خطارا 
 جدٌدا ٌرتب لم مستحقات اخرى فى نظام التؤمٌن االجتماعى.

 
، بفرض ان مإمن علٌم قد ثبت عجز  قبل بلوغ سن التقاعد ) تحقق لام خطار العجاز (  –ب 

 وبالتالى فقد صرفت لم مستحقاتم فى نظام التؤمٌن االجتماعى لثبوت العجز.
 

وعلى ذلك فانم بفرض بلوؼم سن التقاعد أو وفاتم بعد ذلك فانم ال ٌتحقق لم خطرا جدٌادا 
 ٌرتب لم مستحقات اخرى فى نظام التؤمٌن االجتماعى.
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( تحقق بالنسبم لم خطر الوفا  ) وقعت وفاتم قبل بلوغ سن التقاعدبفرض ان المإمن علٌم  -ج
، وبالتااالى فقااد صاارفت للمسااتحقٌن عناام مسااتحقاتهم فااى نظااام التااؤمٌن االجتماااعى لوقااوع 

 الوفا .
 

بمعناى  –ٌثبت عجاز  بعاد ذلاك  ٌبلػ سن التقاعد أو وعلى ذلك فانم من ؼٌر المتصور ان
لتااؤمٌن اناام لاان ٌتحقااق بالنساابم لاام خطاارا جدٌاادا ٌرتااب لاام مسااتحقات اخاارى فااى نظااام ا

 االجتماعى.
 
انم لن ٌتحقق بالنسبم للمإمن علٌم فى تؤمٌن الشٌخوخم والعجز والوفا  اال  القول ةخالص  

وفا  ( وان تحقق احد هذ  احد المخاطر الث ث المإمن  دها ) بلوغ السن أو العجز أو ال
 الحد المإمن علٌهم ٌصبح معم تحقق الخطرٌن االخرٌن مستحٌ . المخاطر
 
 د تم جمع هذ  المخاطر الث ث فى تؤمٌن واحد هو تؤمٌن الشٌخوخم والعجز والوفا  لذلك فق

     
 واجابه السؤال الثانى 

ان المخاااطر الااث ث : اصااابم العماال والماارض والبطالاام تاام تخصااٌص لكاال منهااا نااوع تااؤمٌن 
 – حٌث ان تحقق احد هذ  المخاطر الث ث ال ٌمنع تحقق اى من الخطرٌن االخرٌن –مستقل 

كما  انم قد ال ٌقع اى من هذ  المخاطر الث ث الحد المإمن علٌهم ، وقاد تقاع جمٌعهاا لماإمن 
 علٌم اخر 

 
 ثالثا : التأمٌنات االجتماعٌه تكافل اجتماعى : 

نتٌجم لما او حنا  فى البناد أوال مان ان التؤمٌناات االجتماعٌام تجمٌاع المخااطر واعااد  توزٌعهاا فاان 
 –م تعنى التكافل االجتماعى بٌن مجموع االفراد المعر ٌن للخطر الماإمن  اد  التؤمٌنات االجتماعٌ

 وٌمكن بٌان ذلك بالنسبم النواع التؤمٌن المختلفم كما ٌلى :
 فى مجال تأمٌن الشٌخوخه والوفاه : – 1

ٌكفل من اطال هللا فى عمرهم من المإمن علٌهم الاى بلاوغ سان التقاعاد بااقى الماإمن علاٌهم ممان 
جز  أو تقع وفاتم قبل بلوغ سن التقاعد ، حٌث ٌترتب على تطبٌق فكر  " تجمٌع المخاطر ٌثبت ع

واعاد  توزٌعها " ان من ٌبلػ سن التقاعد ٌتحمل تكلفم التؤمٌن الخاص بم  باال افم الى جزء مان 
 )قبل سن التقاعد(. ةتكلفم التؤمٌن لحاالت العجز والوفا  المبكر

 
  فى مجال تأمٌن المر  : – 2

ٌكفل من عافاهم هللا من المإمن علٌهم من المارض بااقى الماإمن علاٌهم ممان ٌتعر اون لحااالت 
ر واعااد  توزٌعهاا " بمعناى ان وذلك من خ ل تطبٌق  فكار  التاؤمٌن " تجمٌاع المخااط –مر ٌم 
عافا  هللا من المرض قد شارك فى تحمل تكلفم الع ج والرعاٌام الطبٌام وكاذا تعاوٌض االجار  من
 رٌؾ االنتقال لمن ابت   هللا بحالم مر ٌم.ومصا

 
 فى مجال تأمٌن اصابات العمل : – 3

ٌكفل من لم ٌتعرض من المإمن علٌهم لخطر االصابم باقى  المإمن علٌهم ممن ٌتعر ون لخطر 
 –وذلااك اٌ ااا مان خاا ل تطبٌااق فكار  التااؤمٌن " تجمٌااع المخااطر واعاااد  توزٌعهااا "  –االصاابم 

تعرض لخطر االصابم قد شارك فى تحمل تكلفام العا ج والرعاٌام الطبٌام وكاذا بمعنى ان من لم ٌ
تعوٌض االجر ومصارٌؾ االنتقال   لمان تعارض لخطار اصاابم العمال مان الماإمن علاٌهم ، هاذا 
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باال افم الى تكلفم المعاش وتعوٌض الدفعم الواحد  لمن ثبت عجز  أو وقعت وفاتم نتٌجم اصاابم 
 العمل.
 
 مٌن البطاله :فى مجال تأ – 4

ٌكفل من لم ٌتعرض من الماإمن علاٌهم لخطار البطالام بااقى الماإمن علاٌهم ممان ٌتعر اون لهاذا 
حٌث انم من خ ل " تطبٌق فكر  التؤمٌن " تجمٌع المخاطر واعاد  توزٌعها فؤن مان لام  –الخطر 

 ٌتعرض لخطر البطالم ٌشارك فى تحمل تكلفم تعوٌض االجر لمن تعرض لهذا الخطر.
 
 مٌنات االجتماعٌه تزٌد االنتاج :بعا : التأرا

ذلك ان وجود نظام للتؤمٌن االجتماعى ٌؽطى الماإمن علاٌهم  اد   المخااطر التاى تاإدى الاى انقطااع 
ال شاك انام  –والمتمثلم فى مخاطر الشٌخوخم والعجز والوفا  واالصاابم والمارض والبطالام  –الدخل 

م ٌاإدى بالتبعٌام الاى زٌااد  انتااجٌتهم ، وذلاك بطبٌعام ٌإدى الاى هادوء واساتقرار نفساى للماإمن علاٌه
 الحال ال ٌتحقق بالنسبم للعاملٌن الذٌن ال تتوافر لهم هذ  المظلم التؤمٌنٌم 

 
 : ق ومن لم ٌتحقق بالنسبه له الخطرمن تحق – ات اإلجتماعٌةخامسا : الجمٌأ ٌستفٌد من التأمٌن

بمعنى انم قد  –منها  مم نقدٌمهو من ٌحصل على قٌعً اإلجتماٌعتقد البعض ان من ٌستفٌد من التؤمٌن 
 ٌصادفنا فى تؤمٌن الشٌخوخم والعجز والوفا  مث  الحالتٌن االتٌتٌن :

 الحاله االولى :        
مإمن علٌم بدأ االشتراك فى التؤمٌن االجتماعى منذ بلػ سن العشرٌن ، واستمر مشتركا فى هذا النظام 

ام باداء االشتراكات لمد  اربعون عاماا ، ولكان نظارا النام كاان قاد تازوج اى انم ق –حتى سن الستٌن 
سان اساتحقاق المعااش ، وجمٌاع  ن جمٌاع اوالد  الاذكور قاد تجااوزوامبكرا فانم ببلوؼم سن الستٌن كاا

وبعاد بلوؼام   –بناتم قد تزوجن باال افم الى ان زوجتم كانت قد توفٌت قبل بلوؼم السن المشار الٌهاا 
وعلى ذلك فثان الثبع  ٌعتقثد ان  –وبالتالى فان احدا لم ٌستحق المعاش باٌام وقعت وفاتم هذا السن 

 هذا المؤمن علٌه لم ٌستفد من التأمٌن االجتماعى
 

 الحاله الثانٌه :
مإمن علٌم بدأ االشتراك فى التؤمٌن االجتماعى فى سن السادسام والعشارٌن وكاان متزوجاا ولدٌام ولاد 

 لعمل   بث ث اشهر وقعت وفاتم .وبعد التحاقم با –وبنت 
 

% مثثن اجثثر  65وبالتثثالى اسثثتحقت زوجتثثه واوالده ) ولثثد وبنثثت ( المعثثاش بحثثد ادنثثى  ٌصثثل إلثثً 
وعلى ذلك فأن   البع  ٌعتقد ان هذا المؤمن علٌه هو  –اشتراكه فً بع  نظم التأمٌن اإلجتماعً 

 الذى استفاد من التأمٌن االجتماعى.
 

الن الجمٌاع ٌساتفٌد مان عملٌام التاؤمٌن ، وذلاك اذا لام تكان  العتقاد ؼٌر صثحٌحوفى الحقٌقه فأن هذا ا
حٌاث  –بمعنى الحصاول علاى المعااش فاى هاذ  الحالام  –نظرتنا قاصر  على مجرد االستفاد  المادٌم 

ٌجب ان تكون نظرتنا اعم واشمل بحٌث تستوعب جمٌع افراد المجتمع المعرض للخطر المإمن  اد  
تحقااق الخطاار بالنساابم لاام قااد اسااتفاد اٌ ااا ماان التااؤمٌن ، وان كاناات اسااتفادتم هنااا  حٌااث ان ماان لاام ٌ –

حٌث كان مطمئنا الى انم لو تحقق الخطر بالنسبم لم فانم سٌتم تعوٌ م عن الخسار   –استفاد  معنوٌم 
حٌاث كماا  سابق ان ذكرناا ان هاذ  المخااطر محتملام ) لٌسات مإكاد  ولٌسات  –التى تترتب على ذلك 

 م (.مستحٌل
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) التؤمٌناات االجتماعٌام = تجمٌاع المخااطر واعااد  توزبعهاا ( فاان  وكما سبق ان ذكرنا فى البنثد اوال
د قٌمم االشاتراكات التاى ٌإدٌهاا الماإمن علٌام تقاوم علاى اسااس ان الخطار ساٌتحقق للابعض دون ٌتحد

 –ؼٌار معلاوم  -؟ البعض االخر ، ولكن من سٌتحقق الخطر بالنسبم لم ؟ ، ومن لن ٌتحقق لام الخطار 
لذلك فؤن الكل ٌإدى االشاتراك فاى نظاام التاؤمٌن االجتمااعى لتحقٌاق االماان لام والسارتم ساواء تحقاق 

 الخطر بالنسبم لم أو لم ٌتحقق.
 

أن ماا ذكرناا  فاى مجاال تاؤمٌن الشاٌخوخم والعجاز والوفاا   –ومن المهم ان  نشٌر فى نهاٌم هاذا البناد 
 ماعى االخرى ) االصابم / المرض / البطالم (.ٌنطبق على انواع التؤمٌن االجت

   
 بٌن ما ٌدفأ وما ٌؤخذ والعبره بتحقق الخطر : اال عالقه مباشره فٌه ٌةاإلجتماع اتسادسا : التأمٌن

 والٌ اح ذلك فاننا ٌمكن ان نعتمد على الحالتٌن المشار الٌهما بالبند خامسا السابق كما ٌلى :
ولى ادى اشتراكات التؤمٌن االجتماعى لماد  اربعاٌن عاماا ولام ٌساتحق المإمن علٌم فى الحالم اال – 1

 هو أو اى من افراد اسرتم معاشا.
 
المإمن علٌم فى الحالم الثانٌم ادى اشتراكات التؤمٌن االجتماعى لمد  ث ثام اشاهر فقاط ثام وقعات  – 2

 وبالتالى فؤن اسرتم استحقت عنم معاشا ٌستحق لسنوات طوٌلم : –وفاتم 
 : حتى زواجها أو وفاتها : االرمله –أ 
 واذا  تزوجت ثم طلقت ٌعود لها الحق فى المعاش. -
 
واذا  تزوجت ثم ترملت دون ان تستحق معاش عن الزوج االخٌر ٌعود لها الحق فى معاش  -

 زوجها االول.
 
 وهكذا ..... حتى وفاتها. -
 
  وٌستثنً : –م سن 21فً بعض نظم التؤمٌن اإلجتماعً حتى بلوؼم  االبن –ب 

 سنم. 26اذا كان طالبا حتى  -
 

 سنم. 26اذا كان حاص  على مإهل عال ولم ٌعمل حتى  -
 سنم. 24اذا كان حاص  على مإهل متوسط ولم  ٌعمل حتى  -

 
 اذا كان عاجزا عن الكسب دون تحدٌد سن. -

 
ثام  بحساب االحاوال ، 26أو  24أو  21هذا باال افم الى انام اذا قطاع معاشام لبلوؼام السان 

 ثبت عجز  عن الكسب ) اٌا كانت سنم ( ٌعود لم الحق فى المعاش.
 
 اذا تزوجت ثم طلقت أو ترملت ٌعود لها الحق فى المعاش وهكذا ...... حتى وفاتها -: البنت -ج
 

 ومن المهم ان نشٌر فى نهاٌه هذا البند الى عباره " ال عالقه مباشره "   
فانم  –شر  بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ وان العبر  بتحقق الخطر حٌث انم وان كانت ال توجد ع قم مبا

ال ٌجوز لنا ان نتجاهل انام نظارا الن نظاام التاؤمٌن االجتمااعى نظاام مماول ف باد ان ٌراعاى فاى 
تحدٌد الحقوق التؤمٌنٌم ) ومنها المعاش ( مقدار االجر والمد  التى ادٌت عنم وعنها االشتراكات ، 

ي نسابة إد)ذلاك أن اإلشاتراكات تاشتراك كبٌرا كلما كان المعااش اكبار حٌث انم كلما كان اجر اال
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ذلاك أن اإلشاتراكات ) ، واٌ ا كلما كانت مدة االشتراك كبٌر  كلما كان المعااش اكبارمن اثجر( 
 .(طوال مدة اإلشتراكتإدي 

 
 :فردٌاادخارا  تلٌس ةاإلجتماعٌ اتسابعا : التأمٌن

، وبهذا المفهوم فان التاؤمٌن  ما ٌدفأ وما ٌؤخذ والعبره بتحقق الخطرالتأمٌن ال عالقه مباشره فٌه بٌن 
 – ان االدخار توجد فٌه عالقه مباشره بٌن ما ٌثدفأ ومثا ٌؤخثذحٌث  –االجتماعى ٌختلؾ عن االدخار 

ٌتم ادخار  ٌتم استرداد  م افا الٌم رٌع االستثمار ومن المهام ان نشاٌر الاى ان الخلاط  قرشذلك ان كل 
م التؤمٌن ومفهوم االدخار ٌقع فٌم الكثٌر من المإمن علاٌهم وال ٌقتصار هاذا الخلاط مان جاانبهم بٌن مفهو

 على الطبقم ؼٌر المتعلمم منهم ، ولكن ل سؾ ٌمتد هذا الخلط الى الطبقم المتعلمم.
        

 فى نهاٌم هذا البند من المهم ان نإكد على ان :
 فردٌا التأمٌن لٌس ادخارا -
 
 لٌس تأمٌنا لفردي ااالدخار  -
 

 فرق كبٌر بٌن المفهومٌن.
 

: هذا وتجدر االشار  أن هذ  التفرقم على مستوى الفرد ، أما على مستوى الجماعام فظنام ٌمكان  مالحظه
النظر الى أن مجموع االقساط التى ٌتم تحصٌلها من مجموع الماإمن علاٌهم تمثال ادخاارا لمواجهام اداء 

 نهم الخطر .مجموع التعوٌ ات لمن ٌتحقق بشؤ
 

 ٌج  اال ٌزٌد على الخساره :اإلجتماعً ثامنا : التعوٌ  فى التأمٌن 
لٌس الهدؾ منها تحقٌق ربح ، ولكن الهدؾ منها هو تعوٌض مان ٌتحقاق هنا حٌث ان العملٌم التؤمٌنٌم 

 بالنسبم لم الخطر بما ال ٌزٌد على مبلػ الخسار  التى ترتبت على تحقق هذا الخطر.
 

تؤمٌن الشٌخوخم والعجز والوفا  فان الخساار  تتمثال فاى فقاد الادخل نتٌجام تحقاق خطار  وحٌث انم فى
الشااٌخوخم أو العجااز أو الوفااا  ، فااؤن التعااوٌض ٌتمثاال فااى المعاااش الااذى ٌسااتحق نتٌجاام تحقااق اى ماان 

 المخاطر المشار الٌها.
 

 تحقق الخطر. وتطبٌقا لهذا المبدأ فان المعاش ٌجب اال ٌزٌد على الدخل الذي ٌفقد  نتٌجة
 

 جنٌم شهرٌا 100فظذا ماسفتر نا أن أجر أحد العاملٌن       
مث  )تمثل حصة العامل فً سشاتراكات التاؤمٌن  اجنٌه   20من هذا اثجر          وأن اإلستقطاعات 

 اإلجتماعً ,  وال رائب .... سلخ(
 جنٌها   80فظن صافً الدخل ٌكون                   

% من اثجر الذي ٌتم علً أساسام تحدٌاد 80ٌراعً اال ٌجاوز الحد اثقصً للمعاش  وفً هذ  الحالة
 قٌمة المعاش

 
 ٌج  ان ٌتناس  مأ الخساره : ةاإلجتماعٌ اتتاسعا : التعوٌ  فى التأمٌن

 تناسب مو وعى. – 1         
 

 تناسب شكلى.  – 2         
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 وٌمكن اٌضاح ذلك كما ٌلى :            
 التناس  الموضوعى : - 1            

أي أن ٌكون هناك تناسب بٌن قٌمة المعاش وقٌمة الدخل الذي ٌفقد نتٌجة تحقاق أحاد المخااطر 
 المإمن  دها.

 
لااذلك نجااد المشاارع التااؤمٌنً فااً حاااالت العجااز والوفاااة ٌ ااع حااد أدنااً نساابً لقٌمااة المعاااش 

 ٌتناسب مع قٌمة الدخل.
 

 مناسبا للخسـارةوبذلك ٌتحقق مبدأ أن ٌكون التعوٌض 
 ) التناس  الموضوعً (               
                    

         التناس  الشكلى : - 2            
خدمتم الحق فً مكافؤة نهاٌاة خدماة  قبل بداٌة نظم التؤمٌن االجتماعً كان للعامل الذى تنتهـى
 معموال بها. ٌلتزم بؤدائها لم صاحب العمل وفقا لقوانٌن العمل التً كانت

                 
 .نهاٌة الخدمة وحٌث أن نظام التأمٌن االجتماعً قد حل محل نظام مكافأة

 
 فأنه قد ٌكون من المفٌد أٌضا بٌان اسبا  ذلك :                
 أ ـ مكافؤة نهاٌة الخدمة كانت تصرؾ للعامل دفعة واحدة عند انتهاء خدمتم.                

 
لادخل )الاذي كاان ٌحصال علٌام ا المكافاؤة تعاوٌض للعامال عان فقاـد ب ـ مان المفتارض أن هاذ                 

 (.شهرٌا
 

 (.التناس  الشكلً ج ـ المكافؤة بذلك الٌتوافر بشؤنها مبدأ أن ٌكون التعوٌـض مناسبا للخسارة )                 
 

الخدمة ) التً ٌتم أداإهاا دفعام لذلك فقد كان من ال روري التحول من نظام مكافؤة نهاٌة  -د
واحدة عند انتهـاء الخدماة (  ـ الاى نظاام التعاوٌض عان الادخل الاذى ٌنقطاع نتٌجاة تحقاق 
الخطر وذلك فً شكل دفعاات دورٌاة تصارؾ فاً ذات المواعٌاد التاى كاان ٌصارؾ فٌهاا 

 الدخل ) وهذ  الدفعات الدورٌة = المعاش الذي ٌستحق شهرٌا (.
 
 (التناس  الشكلًللخسارة ) تحقق مبدأ أن ٌكون التعوٌض مناسبــا وبذلك ٌكون قد –هـ  

                                 
وبعد أن استكملنا استعراض بعض اثسس والمبادا التى تقوم علٌها التؤمٌنات االجتماعٌة باعتبارها احد فروع 

 .علم التؤمٌن ـ نؤمل أن نكون قد وفقنا فى عر ها بشكل مبسط 
 
م التااؤمٌن اإلجتماااعً علااً اإلشااتراك فااً نظاافااً المشااروعات الصااؽٌرة والمتوسااطة أن ٌقباال العاااملٌن  نؤماال

باجورهم الحقٌقٌة وعن كامل مدد خادمتهم , حتاً ٌحصالون علاً المعااش المناساب للادخل الاذي ٌنقطاع نتٌجاة 
بق التؽطٌثة الفعلٌثثة بتطثثام التااؤمٌن اإلجتمااعً ذلك فعالٌااة نظاالمخااطر المااإمن  ادها , ولتتحقااق با تحقاق أحااد

 للتؽطٌة التشرٌعٌة.
 

نشار الاوعً التاؤمٌنً باٌن فاً نري أن تساهم وسائل اثع م )المرئٌة والمسموعة والمقروءة( مساهمة فعالة و
 ٌن بؤحكام نظم التؤمٌن اإلجتماعً.المخاطب
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 وٌمكن ان تتعدد أسالٌ  وسائل اإلعالم فً إٌضاح هذه القضٌة من خالل :
 مسئولٌن فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً.الحوارات مع ال -1

 
 اثسئلة واثجوبة عبر البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة. -2

 
 المقاالت فً الصحؾ. -3
 

 كما ٌمكن ألجهزة األعالم فً منظمات التأمٌن اإلجتماعً إٌضاح هذه القضٌة من خالل :
 المإتمرات. -1

 
 الندوات. -2

 
 قات النقاشٌة.الحل -3

 
 الكتٌبات. -4

 
 النشرات. -5

 
 .بهذ  المنظمات ت الخاصةالمج  -6

ن مواد الدراسات اإلجتماعٌاة بحٌث تت م التعلٌم تأمٌن اإلجتماعً التنسٌق مأ وزاراتكما ٌمكن لمنظمات ال
 للط ب فً مراحل التعلٌم المختلفة المفاهٌم الصحٌحة والحقائق المتعلقة بنظم التؤمٌن اإلجتماعً.
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 المبحث السادس
 اإلجتماعٌة اتالتأمٌن

 إستجابة أصحا  المشروعات الصؽٌرةومدي 
 والمتوسطة لتطبٌقها )التهر  التأمٌنً(

 
ٌعتبر نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً أكبار مظلاة سجتماعٌاة وسقتصاادٌة فاً معظام الادول العربٌاة مان حٌاث شامولها 

 لجمٌع المواطنٌن.
 

 والمستحقٌن عنهم , مما ٌ من: ٌوفر معاشات لم ٌٌن المإمن علٌهم فمن الناحٌة اإلجتماعٌة
 مستوي مقبول لمعٌشة كل مإمن علٌم فً حالة فقد  القدرة علً الكسب بصفة مإقتة أو دائمة. -1
 
 وفاتم. قبلٌكفل أسرتم التً كان ٌعولها  -2
 

 توفٌر الرعاٌة الطبٌة والخدمات التؤهٌلٌة فً حاالت سصابات العمل والمرض. -3
 

 لتؤمٌن اإلجتماعً ٌقوم بما ٌلً:فظن نظام ا ومن الناحٌة اإلقتصادٌة
 تجمٌع سشتراكات المإمن علٌهم. -1
 
ٌقوم بظستثمارها فً مشروعات الخطة القومٌة للدولة بمختلاؾ أنواعهاا , وبهاذا ٌتاٌح الفرصاة لتشاؽٌل  -2

 عدد كبٌر من العمال.
 

 ٌعٌد سلً سوق العمل واإلنتاج من ٌعجز منهم عن أداء عملم وذلك بعد تاهٌلم مهنٌا. -3
 

خصوصا صؽارهم مان التعارض ثزماات سقتصاادٌة , أو مظلة حماٌة ألصحا  األعمال تبر هذا النظام كما ٌع
اإلعسار المادي نتٌجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافؤت والتعوٌ ات التً تقررها لهم قاوانٌن العمال , حٌاث تحال 

مان اإلشاتراكات فاً نظاام نظم التؤمٌن اإلجتماعً محل صاحب العمل فً أداء تلك الحقوق مقابل أداء  حصاة 
 التؤمٌن اإلجتماعً.

 
ونظرا لماا لهاذ  الانظم مان أهمٌاة سجتماعٌاة وسقتصاادٌة فقاد نصات الدسااتٌر باؤن تكفال الدولاة خادمات التاؤمٌن 
 اإلجتماعً والصحً ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشٌخوخة للمواطنٌن جمٌعا وذلك وفقا للقانون.

 
لدساتٌر فقد صدرت قوانٌن نظم التؤمٌن اإلجتماعً لمختلاؾ قطاعاات الشاعب , تقاوم وسستنادا لما نصت علٌم ا

فً جوهرها علً التكافل اإلجتماعً , بحٌث تحدد المزاٌا مقابل اإلشتراكات التً ٌسااهم بهاا كا  مان الماإمن 
 لحقوق.ت سكتوارٌة دقٌقة ٌراعً فٌها التوازن بٌن الموارد وااعلٌم وصاحب العمل , وذلك وفقا لحساب

 
ظاهرة عثدم وحتً ٌستطٌع نظام التؤمٌن اإلجتماعً اإل ط ع بالمهام الموكلة الٌم , فظن هذا ٌقت ً مواجهة 

, وهً ظاهرة خطٌرة جدا تهدد هذ  النظم ( التهر  التأمٌنً)اإلستجابة لإلشتراك فً نظم التأمٌن اإلجتماعً 
 وتعمل علً تدمٌرها.

 
الدور الرئٌسً فً ظاهرة عدم )وخاصة أصحا  المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة( وٌلع  أصحا  األعمال 

 .)التهر  التأمٌنً( اإلستجابة لإلشتراك فً نظم التأمٌن اإلجتماعً
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بعنثثوان بجمهورٌثة مصثثر العربٌثثة وفثً دراسثثة لجمعٌثثة تنمٌثة قثثدرات المجتمثثأ وحماٌثثة البٌئثة بمحافظثثة قنثثا 
 جاء بها: "فً المشروعات الصؽٌرة تفعٌل قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة"
 

المشثروعات )تم سختٌار هاذ  الق اٌة بعاد أن تباٌن للجمعٌاة أن فئاة العماال فاً القطااع الخااص ، وخاصاة فاً 
تعانً من مشكلة فً عاد تاوفٌر التؤمٌناات وهً تمثل قطاع كبٌر جدا من القطاع الخاص  الصؽٌرة والمتوسطة

المشروعات وذلك بناء علً خبرة الجمعٌة حٌث عملها بمجال  –ت اإلجتماعٌة لهم من قبل أصحاب المشروعا
مركثز تنمٌثة المشثروعات المتوسثطة وقٌامها بظجراء عدد ث ث أبحاث عن طرٌق " 1996منذ عام الصؽٌرة 
% مانهم ؼٌار 79جمٌعها تإكد أن هنااك مشاكلة فاً تلاك الق اٌة تباٌن مان نتاائج البحاث أن نسابة  "والصؽٌرة
سوهاج  –جرٌت هذ  اثبحاث علً مستوي صعٌد مصر شام  ث ث محافظات هً: "قنا وقد أ –مإمن علٌهم 

عامال  1093بهاا عادد  المشثروعات الصثؽٌرةمشروع مان  426وقد تمت الدراسة علً عدد  بنً سوٌؾ" –
 وعاملة.
 

لة من القطاع الخاص تعاانً مان مشاكقطاع كبٌر جدا  المشروعات الصؽٌرة والمتوسطةفً  وتمثل فئة العمال
وهً تعتبار مشاكلة كبٌارة جادا وخاصاة فً عدم توفٌر التؤمٌنات اإلجتماعٌة لهم من قبل أصحاب المشروعات 

 .مورد الرزق الوحٌدبالنسبة للعمال الذٌن ٌمثل لهم هذا العمل 
 

سواء من العمال أو أصحاب المشروعات حٌث تبٌن من نتائج  نقص الوعً التأمٌنًومن اسباب هذ  المشكلة 
لعدم توفٌرهم التؤمٌنات اإلجتماعٌة من أصحاب المشروعات لم ٌقدموا أي أسباب % 23ن هناك نسبة البحث أ

ٌف لون التؤمٌن علً العماال الاذٌن تاربطهم بهام % من أصحاب المشروعات 28لعمالهم ، وأٌ ا هناك نسبة 
 ع قة مباشرة ، وٌقل هذا التطبٌق مع عدم وجود ع قة مع العامل.

 
بة كبٌرة من العمال ال ٌهتمون وال ٌتفاو اون سال علاً اثجار النهاائً الاذي سٌحصال علٌام ، كما أن هناك نس

ال ٌعلمون شٌئئا عن الممٌزات التً ٌوفرها لهم القانون مثل التؤمٌن الصحً وؼٌرها من كما أن الكثٌرٌن منهم 
قانونٌاة للعمال أو ثنام ٌخشاً الممٌزات ، كما أن منهم من ال ٌساتطٌع المطالباة بالتاؤمٌن أو ثنام تحات السان ال

 (الفصل من العمل فً حالة مطالبتم بحقوقم
 

علاً هاذا المو اوع بشاكل تفصاٌلً , لبٌاان أبعااد هاذ  الظااهرة , واثساالٌب لذا نلقً ال وء فً هذا المبحث 
ٌة المترتبة , واثثار اإلقتصاد)التهرب التؤمٌنً(  لعدم اإلستجابة لألشتراك فً نظام التأمٌن اإلجتماعًالمتبعة 

 علً ذلك , وكٌفٌة مواجهة هذ  الظاهرة.
 

ومن خ ل سستعرا انا لهاذ  الظااهرة بكافاة جوانبهاا فظنناا نسااعد وساائل اثعا م المختلفاة )مرئٌاة ومساموعة 
ومقروءة( بظمدادها بالمادة العلمٌاة التاً تمكنهاا مان لعاب دورهاا فاً التوعٌاة التؤمٌنٌاة للحاد مان هاذ  الظااهرة 

 الخطٌرة.
 

 ونتناول فً هذا المبحث:
 أوال: مسئولٌة تنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعً

 
 ثانٌا: أنواع عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً

 ثالثا: اثثار المترتبة علً عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً
 

مواجهة ظااهرة عادم اإلساتجابة لإلشاتراك فاً نظاام رابعا: جهود الحكومات ومنظمات التؤمٌن اإلجتماعً فً 
 التؤمٌن اإلجتماعً
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 وذلك علً النحو التالً:
 أوال: مسئولٌة تنفٌذ نظام التأمٌن اإلجتماعً :

ان نقطم البداٌم السلٌمم ، لحال مشاكلم التطبٌاق االمثال لانظم التاؤمٌن االجتمااعً هاى دراسام احكاام هاذ  
تقوم علٌها ، حتى ال ٌخرج عنها من كلؾ بتنفٌاذها ، وحتاى تكاون  النظم ، والتعرؾ على المبادىء التى

وا حم ومٌسر  ، وفى متناول كافم العاملٌن والمتعاملٌن مع المنظمة التى اوكل الٌها مباشر  تنفٌذ نظام 
 التؤمٌن اإلجتماعً.

 
م متكامال فعلى مدى ماا ٌزٌاد علاى اربعاٌن عاماا ، تام تادرٌجٌا فاً كثٌار مان الادول العربٌاة ارسااء نظاا

للتؤمٌنات االجتماعٌم ، وت حقت القوانٌن والقرارات المنفذ  لم ، لتقرر فى كل مار  امتاداد النظاام لفئاات 
 جدٌد  ، ومن زٌاد  مزاٌا انواع التؤمٌنات االجتماعٌم القائمم واستحداث انواع اخرى .

 
ا فى هذ  الفتر  الوجٌز  تقرٌار نظام واذا كان لنا ان نفخر بتشرٌعاتنا العربٌة فى هذا المجال ، التى تم به

التؤمٌنات االجتماعٌم ، واستكمال مقوماتها االساسٌم ، وامتداد مزاٌاهاا لمختلاؾ فئاات العااملٌن وأسارهم 
باابعض الااادول العربٌاام ، ف باااد ان نقاارر ان الجهااااز االدارى المناااوط باام مباشااار  تنفٌااذ نظاااام التاااؤمٌن 

لم ٌتمكن فى كثٌر من االحٌان  –جهود شاقم م نٌم ال تنكر  اإلجتماعً فً كثٌر من هذ  الدول ، ورؼم
ذلك انم لٌس المسئول الوحٌد عن ذلك ، ف    –من النهوض بالمهام الملقا  على عاتقم على الوجم االكمل 

 شك ان عبء التنفٌذ السلٌم للنظام انما ٌقع اساسا على عد  اطراؾ :
 از االدارى الموكل الٌم مباشر  تنفٌذ النظام.باعتبارها الجه منظمة التأمٌن اإلجتماعً – 1
 

باعتبار  الشخص الطبٌعى أو االعتبارى ، الذى ٌقاوم بموافاا  المنظماة باالشاتراكات  صاح  العمل – 2
والاذى ٌقاوم بموافاا  المنظماة  –والمبالػ االخرى التى ٌإدٌها أو ٌقتطعها من اجاور العااملٌن لدٌام 

ها مان تحدٌاد مساتحقاتها اوال باؤول ، والوفااء بالتزاماتهاا تجاا  بالمتؽٌرات التى تاتمكن علاى اساسا
 المإمن علٌهم.

 
وما ٌتطلبم ذلك من  –باعتبار  صاحب المصلحم االولى فى نظام التؤمٌن االجتماعى  المؤمن علٌه – 3

 المام كامل بحقوقم والتزاماتم فى هذا النظام.
 
ب االمر بالنسابم لهاا ،  ارور  موافاا  منظماة التاؤمٌن بالدولم التى ٌتطل االجهزه التنفٌذٌه االخرى – 4

 االجتماعى ، بما ٌتاح لدٌها من بٌانات تساعد المنظمة على اداء رسالتها.
 

 باعتبارها مسئولم عن حماٌم حقوق اع اء هذ  النقابات. التنظٌمات النقابٌه – 5
 

ف باد مان  –نظماات وتساعى الٌام وهو امر ساعت الٌام هاذ  الم –مهما اكتمل التنظٌم االدارى للمنظمة و
وفاء االطراؾ االخرى بالتزاماتهم ، وبالشروط واالو اع ، وفى المواعٌاد المحادد  بتشارٌعات التاؤمٌن 

 .وبصفة خاصة الطرؾ ذو الدور األهم فً العملٌة التأمٌنٌة وهم أصحا  األعمالاالجتماعى , 
 

 اإلجتماعً:م التأمٌن اع عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظثانٌا: أنو
 تتلخص أنواع عدم اإلستجابة المشار الٌها فٌما ٌلى :

 وتشمل : عدم اإلستجابة الجزئٌة
 االشتراك فى التؤمٌن عن بعض العمال دون البعض االخر . – 1
 
 التؤمٌن عن مدد اقل من المدد الفعلٌم للعاملٌن. – 2
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 عمل.االخطار عن انتهاء خدمم العامل بالرؼم من استمرار  فى ال – 3
 
 االشتراك عن اجور تقل عن االجور الحقٌقٌم. – 4
 
 االشتراك عن الحد االدنى الجر االشتراك فى التؤمٌن. – 5
 
اختٌار اصحاب االعمال الحد االدنى لفئة االشتراك عند االشتراك فى نظام التؤمٌن عن انفساهم بماا  – 6

 ٌخالؾ دخلهم الحقٌقى.
 
 التؤمٌن االجتماعى. عدم االنتظام فى سداد اشتراكات – 7
 

 وتشمل :  عدم اإلستجابة الكلٌة
 عدم التؤمٌن على جمٌع العمال. – 8
 

 عدم التؤمٌن على صاحب العمل أو شركائم. – 9
 

 االمتناع عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى. -10
 

 ثالثا: األثار المترتبة علً عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظام التأمٌن اإلجتماعً:
تناول االثار المترتبم عن كل من أنواع عدم االستجابة المشاار الٌهاا فاً البناد ثانٌاا فاً مجموعاات كماا ن

 ٌلى: 
 وتشمل: –وتتمثل فً عدم التأمٌن علً العاملٌن كلهم أو بعضهم المجموعة األولً: 

 االشتراك فى التؤمٌن عن بعض العمال دون البعض االخر. – 1
 
 المدد الفعلٌم للعاملٌن. التؤمٌن عن مدد اقل من - 2

 
 االخطار عن انتهاء خدمم العامل بالرؼم من استمرار  فى العمل. - 3

 
 عدم التؤمٌن على جمٌع العمال. – 8

 
 عدم التؤمٌن على صاحب العمل أو شركائم. – 9

 
 وتؤدى هذه االنواع من التهر  الى ما ٌلى :

زاٌا التً تت منها نظم التؤمٌن االجتماعى ، التى ٌكفلها لهم حرمان العمال من االنتفاع من الم –أ              
 الدستور والقانون ، ومن ثم عدم االنتفاع بالمزاٌا التؤمٌنٌم.

 
 ٌاع حقوق العمال واسرهم ، عند تحقق احد المخاطر التى ٌؽطٌها نظام التؤمٌن االجتماعى  –ب              

 اة ، وكذا اصابات العمل أو المرض. ، مثل بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوف
 

كثر  المنازعات الق ائٌم بٌن العماال واصاحاب االعماال والمنظماة التؤمٌنٌام ، بشاؤن اثباات  –ج              
 ع قم العمل.
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وجود ع قات عمال وهمٌام ثبات إل وذلك باللجوء الى الق اء استؽ ل بعض العمال للنظام ، –د              
)سثباات المادد التاً تمثال الحاد مل وصاحب العمال عان مادد اقال مان المادد الفعلٌام ، بٌن العا

، وذلاك )أجاور مباالػ فٌهاا( واجاور ؼٌار حقٌقٌام , اثدنً للمد  المإهلة إلستحقاق المعاش( 
للحصول على مزاٌا تؤمٌنٌام دون اداء االشاتراكات المقابلام لهاا ، مساتؽلٌن فاى ذلاك ماتكفلام 

ً فً بعض الادول مان التازام المنظماة باؤداء الحقاوق التؤمٌنٌام للعامال نظم التؤمٌن اإلجتماع
لام ٌقام صااحب العمال باالشاتراك حتاى ولاو )بظعتبار  الطرؾ ال اعٌؾ فاً ع قاة العمال( 

 .عنم
 

 وتشمل: –ؼٌر حقٌقٌة وتتمثل فً اإلشتراك علً أساس أجور المجموعة الثانٌة :
 ٌم .االشتراك عن اجور تقل عن االجور الحقٌق - 4
           

 وٌؤدى هذا النوع من التهر  الى ماٌلى :
انخفاض موارد نظام التؤمٌن االجتمااعى ، مماا ٌقلال مان عائاد االساتثمار الاذى ٌساتخدم فاى اداء  –أ           

الحقوق التؤمٌنٌم ، حٌث ان معظم اصحاب االعمال فى القطاع الخاص ، ٌشتركون عن عمالهم 
 ؤجور تقل كثٌرا عن اجورهم الحقٌقٌم.فى التؤمٌن االجتماعى ب

 
انخفاض مستوى المعٌشم ل سر  عند انقطاع دخل عائلها الى سبب من االساباب ، مماا ٌجعلهاا  –ب          

فى قلق وخوؾ دائم على المستقبل من مواجهة متطلبات الحٌا  ، وٌ طرون الى اللجوء الاً 
ب مساعدات ، االمر الذى ٌزٌاد مان اعبااء الجهاز االدارًٌ المختص بالشئون االجتماعٌم لطل

 الخزانم العامم للدولة.
 

اال رار بمٌزانٌم التاؤمٌن الصاحى ، الاذى ٌقادم الرعاٌام الطبٌام للماإمن علاٌهم فاى مقابال نسابة  –ج          
ونظرا ل شتراك عن اجور ؼٌر حقٌقٌة  ، فظن االشاتراكات التاً  –اشتراك منسوبة الً االجر 

منوط بم تنفٌاذ التاؤمٌن الصاحً , تقال كثٌارا عان االشاتراكات التاى تتناساب ماع تإدي للجهاز ال
 تكلفم الع ج والرعاٌم الطبٌم للمإمن علٌهم.

 
كثرة المنازعات الق ائٌم بٌن المإمن علٌهم واصحاب االعمال والمنظمة التؤمٌنٌم بشؤن اخت ؾ  –د          

، وؼالبا ما تاإدى تلاك المنازعاات الاى تحمٌال  قٌمم االجور المإمن علٌها عن االجور الحقٌقٌم
نظاااام التاااؤمٌن االجتمااااعى بؤعبااااء مالٌااام لمزاٌاااا تؤمٌنٌااام كبٌااار  ، دون اداء أصاااحاب اثعماااال 
 االشتراكات المقابلم لها ، مما ٌإدى الى االخ ل بالمركز المالى لصندوق التؤمٌن اإلجتماعً.

 
 وتشمل: –اس الحد األدنً ألجر اإلشتراك وتتمثل فً اإلشتراك علً أسالمجموعة الثالثة: 

 االشتراك عن الحد االدنى الجر االشتراك فى التؤمٌن. –5
 
اختٌار اصحاب االعمال الحد االدنى لفئات االشتراك عند االشتراك فى نظام التؤمٌن عن انفسهم بما  –6      

 ٌخالؾ دخلهم الحقٌقى.
 

 اٌلً :وتؤدى هذه االنواع من التهر  الى م         
االخ ل بعدالة المنافساة باٌن اصاحاب االعماال ، حٌاث أنام مان المعاروؾ أن حصاة صااحب  - أ

العمل فى سشتراكات التؤمٌن االجتماعى ٌتم تحمٌلها علاى تكلفاة االنتااج ، فاظذا ماا قاام صااحب 
العمل بؤدائها على أساس الحد اثدنى لألجور ، فظنم سوؾ ٌكون فى و ع أف ل من صاحب 
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ٌقوم باإلشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعى على أساس االجور الفعلٌم ، وبالتاالى العمل الذى 
 فظن المنافسة بٌنهما لن تكون عادلة .

 
سنهٌار القاوة الشارائٌة ثسارة الماإمن علٌام او صااحب المعااش , حٌاث اذا مااتم رباط معااش   - ب

اض مساتوي المعٌشاة لمعظم العمال , الٌزٌد علً الحد االدنً للمعاش فسوؾ ٌإدي الاً انخفا
 ووجود كساد اقتصادي.

 
وتتمثل فً عدم سنتظام صاحب العمل فً سداد اإلشتراكات أو اإلمتنااع عان سادادها  المجموعة الرابعة:
 وتشمل: –

 عدم االنتظام فى سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى. - 7 
 

 االمتناع عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى. - 10
 

 وتؤدى هذه االنواع من التهر  الى ما ٌلى :             
حرمان منظمة التؤمٌن االجتماعً من عائد استثمار أموال تلك االشتراكات ، مما ٌإثر سلبا  –أ 

 على مساهمات نظام التؤمٌن االجتماعى فى الخطة االقتصادٌة للدولم .
 
م بااؤداء كافااة الحقااوق االخاا ل بااالمركز المااالى لصااندوق التااؤمٌن االجتماااعى ، حٌااث ٌلتااز –ب 

التؤمٌنٌم المقرر  قانونا للعمال ، حتى ولو لم ٌقم صاحب العمل باالشتراك عنهم ، مما ٌإدى 
 الى انخفاض موارد الصندوق ، وعجز  عن الوفاء بتلك االلتزامات مستقب  .

 
 كثاارة المنازعااات الق ااائٌة بااٌن أصااحاب االعمااال والمنظمااة التؤمٌنٌااة ، الخاصااة بااالحجز –ج 

االدارى علااى المنشااآت التااى ال ٌقااوم اصااحابها بااؤداء اشااتراكات التااؤمٌن االجتماااعى عاان 
 العاملٌن لدٌها . 

 
الصااعوبات الكثٌاارة التااى ٌواجههااا مفتشااوا التااؤمٌن االجتماااعى ، ل طاا ع علااى المسااتندات  –د 

تحقم والسج ت المتعلقم بالعمال واجورهم ، مما ٌتعذر معم تقدٌر قٌماة االشاتراكات المسا
 علٌهم .

تعذر قٌام المنظمة التؤمٌنٌة بظتخاذ سجراءات الحجز االدارى علاى بعاض المنشاآت فاى حالام  -هـ
امتناعها عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتمااعى )مثاال: شاركات االساتثمار حٌاث تق اى 

 قوانٌن االستثمار ببعض الدول بعدم الحجز على تلك الشركات(.
 

م على اصحاب االعماال ، نتٌجاة عادم االنتظاام فاى ساداد اشاتراكات تعاظم الدٌون المستحق –و 
التؤمٌن االجتماعى ، أو االمتنااع عان سادادها ، حٌاث ٌقاوم صااحب العمال بخصام حصاة 

 العمال من المرتبات ، وٌمتنع عن تورٌدها للمنظمة التؤمٌنٌة.
 

االسثتجابة لالشثتراك فثً نظثام  رابعا: جهود الحكومات ومنظمات التأمٌن االجتماعى فى مواجهة ظاهرة عدم
 :)التهر  التأمٌنً(التأمٌن االجتماعً 

 
وتثتلخص تلثك تبذل الحكومات ومنظمات التؤمٌن االجتماعى ، جهودا كبٌار  لمواجهاة الظااهرة المشاار الٌهاا ، 

 الجهود فى اتجاهٌن رئٌسٌٌن:
 اصدار التشرٌعات ال زمم للحد من هذ  الظاهرة. – 1
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  .ت ال زمم ، للحد من هذ  الظاهرةاتخاذ االجراءا – 2
 

 ونتناول كل من هذٌن االتجاهٌن فٌما ٌلى :
اصثثدار التشثثرٌعات الالزمثثه ، للحثثد مثثن ظثثاهره عثثدم االسثثتجابة لالشثثتراك فثثً نظثثام التثثأمٌن االجتمثثاعً   -1

 : ()التهر  التأمٌنً
الخاااص ، مماان ال ٌناسااب  و ااع القواعااد المنظماام للتااؤمٌن علااى بعااض فئااات العاااملٌن فااى القطاااع -أ      

االسلوب النمطى التاؤمٌن علاٌهم ) تقادٌم االساتمارات والنمااذج مان جاناب صااحب العمال الخطاار 
 منظمة ببٌانات العاملٌن لدٌها(.ال

 
وقواعثد تطبٌثق نظثام التثأمٌن اإلجتمثاعً علثً نمثاذج إلجثراءات المبحث السابأ  فًنستعر  و

، ممثثن لثثم  والمتوسثثطة بجمهورٌثثة مصثثر العربٌثثةبعثث  فئثثات العثثاملٌن بالمشثثروعات الصثثؽٌرة 
 :ٌناسبهم تطبٌق اإلجراءات المعتادة للتأمٌن اإلجتماعً

 ن فى مجال النقل البرى.والعامل (1)
 

 ن فى مجال المقاوالت والمحاجر والم حات.والعامل (2)
 

 ن فى مجال المخابز البلدٌم.والعامل (3)
 

 ن فى مجال صناعة الطوب.والعامل (4)
 

ق بٌن منظمة التؤمٌن االجتماعً واالجهزة الحكومٌة االخري و ع بعض القواعد حٌث ٌتم بالتنسٌ
 التً ت من وصول التؽطٌة التؤمٌنٌة للعاملٌن فً هذ  المجاالت.

 
و اع القواعاد الحاكمام لتحدٌاد فئاام اشاتراك الماإمن علٌام وفقااا لنظاام التاؤمٌن االجتمااعً للعاااملٌن  –ب       

 تى :وتتلخص فى اال -لحساب انفسهم 
 ( عند بداٌة االشتراك :1)           

)أ( اذا كان قد سبق التؤمٌن علٌم وفقا لنظام التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن لحسااب الؽٌار ٌراعاى 
 اال ٌقل دخل اشتراكم عن مجموع اجر اشتراكم الشهرى االخٌر.

 
سااب الؽٌار اذا كان ٌستخدم عماال خا اعٌن الحكاام نظاام التاؤمٌن االجتمااعى للعااملٌن لح ( ب)

ٌراعً اال ٌقل دخل اشتراكم عن مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى للعاملٌن لدٌم فى بداٌم 
 االشتراك .    

 
 ( فى بداٌة كل عام :2)           

اذا كان ٌستخدم عماال خا عٌن الحكام نظام التاؤمٌن االجتمااعى للعااملٌن لحسااب الؽٌار  
اجار اشاتراك شاهرى للعااملٌن لدٌام فاى  ٌراعً اال ٌقل دخل اشاتراكم عان مجماوع اكبار

 بداٌة العام .
 
اذا كان نشاط المإمن علٌم أو المنشؤة خا عا لل رٌبة ٌراعً اال ٌقل دخل اشتراكم عن  

المتوسط الشهرى لدخلم السنوى االخٌر الذى اعتدت بام مصالحم ال ارائب اساساا لاربط 
 ال رٌبة .
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اشتراك شاهرى للعااملٌن لدٌام أو انخفااض المتوساط الشاهرى ( ال ٌترتب على تخفٌض اكبر اجر 3)           
 لدخلم السنوى الخا ع لل رٌبة اى تخفٌض لفئم اشتراك المإمن علٌم العامل لحساب نفسم.

 
و ع قواعد لتحدٌد الحد االدنى الجر االشتراك فى القطاع الخاص ، ٌساوى الحد االدنى ل جر فى  –ج       

 تزاٌد معم من سنم الى اخرى.                     الجهاز االدارى للدولم ، وٌ
      
التزام المؤمن علٌه وفقا لنظام التأمٌن االجتماعً للعاملٌن لحسثا  انفسثهم بثأداء كافثه مسثتحقات  –د       

 وتتمثل مستحقات المنظمة لدٌه فى االتى : –المنظمة كأحد شروط صرفه حقوق  التأمٌنٌه 
شااهرٌة التااى ٌلتاازم باقتطاعهااا ماان أجااور العاااملٌن لدٌاام وفقااا الحكااام نظااام التااؤمٌن ( الحصااة ال1)           

 االجتماعى.
 

( االقساط المستحقة على المإمن علٌهم والمفترض ان ٌقوم صاحب العمل باقتطاعها من اجورهم 2)           
 وتورٌدها للمنظمة. 

 
من أجور العاملٌن لدٌم وفقا الحكام نظام التاؤمٌن  ( الحصة الشهرٌة التى ٌلتزم بها كصاحب عمل3)           

االجتماعى )وتقابل هذ  الحصة مكافؤة نهاٌة الخدمة التى كان ٌلتزم بها صاحب العمل قبل بدء 
 العمل بقوانٌن التؤمٌن االجتماعى(.

 
االجتماعى والمتصلة ( مكافؤة نهاٌة الخدمة عن المدة السابقة على بداٌة االشتراك فى نظام التؤمٌن 4)            

 بها.   
       

 ( االقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة علٌم للمنظمة.5)           
 

( االشتراكات الشهرٌة التى ٌلتزم بؤدائها باعتبار  مإمنا علٌم وفقا الحكام نظام التؤمٌن االجتماعى 6)            
 . أنفسهم للعاملٌن لحساب

 
 المستحقة على صاحب العمل باعتبار  مإمنا علٌم. ( االقساط7)           

 
التااؤخٌر فااً أداء اإلشااتراكات المسااتحقة لمنظمااة سلتاازام صاااحب العماال بااؤداء مبلااػ س ااافً فااً حالااة  -ه

مان عائاد اساتثمار علاً تحقٌقم ذلك تعوٌ ا لها عما فاتها اإلجتماعً فً المواعٌد المحددة و التؤمٌن
 .أموال النظام

 
العقوبات فى حالام مخالفام صااحب العمال الحكاام نظاام التاؤمٌن االجتمااعى بعادم التاؤمٌن علاى  تشدٌد -و      

 العاملٌن لدٌم ، أو التؤمٌن علٌهم بؤجر ؼٌر حقٌقى .
 
 اتخاذ االجراءات الالزمة ، للحد من ظاهره التهر  التأمٌنى:  -2

بمنظمااة التااؤمٌن االجتماااعى ، تطااوٌر نظاام العماال ، بااؤجهزة التفتااٌش والتحصااٌل والحجااز اإلدارى  –أ 
الحكااام الرقاباااة علاااى المنشااآت وأٌ اااا علاااى المفتشاااٌن والمحصاالٌن ، وذلاااك بتااادرٌبهم وتااادعٌمهم 
بالكفااااءات ، ماااع تؽٌٌااار مفهاااوم التفتاااٌش ، بحٌاااث ٌهااادؾ الاااى توعٌاااة اصاااحاب االعماااال باااالحقوق 

 .وااللتزامات التى أوجبها القانون ، حتى التتراكم الدٌون المستحقم علٌهم 
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و ع الحاوافز المناسابة للعااملٌن باؤجهزة التفتاٌش والتحصاٌل والحجاز االدارى ، لتشاجٌعهم علاى  –ب 
 اداء واجباتهم وبذل المزٌد من الجهد .

 
التعاون مع وزارة القوى العاملة ، فى تبادل المعلومات والبٌاناات التاى تتعلاق بتنفٌاذ قاوانٌن العمال  –ج 

م التنساٌق باٌن مادٌرٌات ومكاتاب القاوى العاملاة ، وباٌن منااطق والتؤمٌنات االجتماعٌاة ، حٌاث ٌات
ومكاتااب التؤمٌنااات االجتماعٌااة ، لمعرفااة اسااماء المنشااآت واصااحاب االعمااال والعمااال وأجااورهم 

 الحقٌقٌة .
 

التنسااٌق مااع الؽاارؾ التجارٌااة والسااجل التجااارى الخطااار المناااطق والمكاتااب التؤمٌنٌاام ، باالنشااطة  –د 
خرجت لهاا ساج ت تجارٌام ، أو قامات با اافة نشااط جدٌاد لنشااطها االصالى ، الجدٌد  التى اسات

 حتى ٌتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى .
 

جدولة الدٌون المستحقة على اصحاب االعمال على اقسااط تتناساب ماع ظاروؾ كال منشاؤة ، حتاى  –ه 
 ها .التتراكم هذ  الدٌون علٌهم وبالتالً ٌعجزون عن سداد

 
التنسااٌق مااع المنظمااات النقابٌااة لمراقبااة سلتاازام أصااحاب اثعمااال بتنفٌااذ التزاماااتهم التؤمٌنٌااة تجااا   –و 

 العاملٌن لدٌهم.
 
االهتمام بنشار الاوعى التاؤمٌنى لادى اصاحاب االعماال والعااملٌن واسارهم فاى كافاة اجهاز  االعا م  -ز

 . بانواعم المختلفم ) المسموعم والمقروءة والمرئٌة ( 
 
 رفع مستوي أداء الخدمة التؤمٌنٌة لكسب ثقة المتعاملٌن مع نظم التؤمٌن اإلجتماعً. -ح
 
 سستخدام نظم المعلومات التً توفر البٌا نات المطلوبة فً الوقت المناسب. -ط
 
 تفعٌل دور الجمعٌات اثهلٌة فً مجال التوعٌة التامٌنٌة. -ي
 

حلقات النقاشٌة والكتٌبات والنشرات ، التى تو ح للماواطنٌن هذا باال افة الى المإتمرات والندوات وال
الحقااوق والواجبااات فااى مجااال التااؤمٌن االجتماااعى ، وتوعٌااة العاااملٌن بؤهمٌااة اخطااار مكتااب التااؤمٌن 
االجتماعى المختص عند التحاقهم بؤى عمال ، وكاذا توعٌاة اصاحاب االعماال ب ارورة اداء اشاتراكات 

لهم فى مواعٌادها الدورٌاة ، وعلاى اسااس االجاور الحقٌقٌام ، مماا ٌاإدى التؤمٌن االجتماعى عن كل عما
الى الق اء على المنازعات التى تقع بٌنهم وبٌن العاملٌن لدٌهم من جهة وبٌن منظمة التؤمٌن االجتماعً 
من جهة اخري ، وبما ٌمكن صندوق التؤمٌن االجتماعى من الوفاء بالتزاماتم القانونٌم نحو اداء الحقاوق 

على تلك الحقوق تؤمٌنٌم للمإمن علٌهم واصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم ، وٌتمكنوا من الحصول ال
 . فى سهولم وٌسر

 
 
 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

74821

 المبحث السابأ
 نماذج إلجراءات وقواعد تطبٌق نظام التأمٌن اإلجتماعً

 علً بع  فئات العاملٌن فً المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة
 بجمهورٌة مصر العربٌة

 
المتعلقااة بالعاااملٌن بالقطاااع الخاااص بجمهورٌااة مصاار رض فٌمااا ٌلااً بعااض الجوانااب الفنٌااة واإلجرائٌااة نسااتع

الؽالبٌة العظمً ، وما أسافر عنام التطبٌاق العملاً العربٌة ، والتً تمثل المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة منم 
مما سستدعً  –المتوسطة علً بعض فئات العاملٌن فً هذ  المشروعات الصؽٌرة ومن صعوبات فً التطبٌق 

 لتؤمٌن اإلجتماعً علً هذ  الفئات.نظم خاصة لتطبٌق نظام اسستحداث 
 

 أوال: إجراءات اإلشتراك عن العاملٌن بالقطاع الخاص:
تتطلااب سجااراءات اإلشااتراك عاان العاااملٌن بالقطاااع الخاااص قٌااام صاااحب العماال بموافاااة مكتااب التااؤمٌن 

 م نشاط صاحب العمل ببعض النماذج تتمثل فً:الذي ٌقع فً دائرة سختصاصاإلجتماعً 
 –بنظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً )عناد سلتحااق عامال جدٌاد لدٌام( نموذج اإلخطار عن سشاتراك عامال  -1

 .خ ل سبعة أٌام من تارٌخ اإللتحاق
 
فً ٌناٌر من كل عام )ٌقدم خ ل نموذج ببٌان التعدٌ ت التً طرأت علً العاملٌن لدٌم وأجورهم  -2

حٌث ٌتم حساب اإلشتراكات الشهرٌة علً أساس أجر بداٌة اإللتحاق ،  –من كل عام(  شهر ٌناٌر
 ثم علً أساس أجر ٌناٌر من كل عام.

 
 خ ل ث ثة أٌام من تارٌخ سنتهاء الخدمة. –نموذج اإلخطار عن سنتهاء خدمة عامل لدٌم  -3
 

 ثانٌا: كٌفٌة تحدٌد اإلشتراكات:
 فإنه: –فً القطاع الخاص لتٌسٌر تحدٌد اإلشتراكات المستحقة 

 ، أٌا كان ٌوم اإللتحاق. عن الشهر الذي تبدأ فٌم الخدمةتستحق اإلشتراكات كاملة  -1
 
سذا كان سنتهاء الخدمة اخر ٌوم فً الشاهر )تبعاا ال تستحق اإلشتراكات عن شهر سنتهاء الخدمة ، سال  -2

 لعدد أٌام الشهر(.
 

 اإلشتراك عن كامل الشهر. ٌإدي –سذا كان اإللتحاق والترك فً ذات الشهر  -3
 

 التأمٌن اإلجتماعً: صندوقثالثا: الملتزم بأداء اإلشتراكات إلً 
بؤداء اإلشتراكات المستحقة عان كال شاهر سلاً صاندوق التاؤمٌن  ٌلتزم صاحب العمل فً القطاع الخاص

م بهاا ، وتشامل الحصام التاً ٌلتاز –، فً أول الشهر التالً للشاهر المساتحق عنام اإلشاتراك اإلجتماعً 
 .مر المإمن علٌهووالحصم التً ٌلتزم بظقتطاعها من أج

 
 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

75821

 رابعا: نس  اإلشتراك:
 

 اإلجمالً حصة العامل حصة صاح  العمل نوع التأمٌن

 %25 %10 %15 شٌخوخة وعجز ووفاة

 %3 - %3 سصابة عمل

 %5 %1 %4 مرض

 %2 - %2 بطالة

 %5 %3 %2 نظام المكافؤة

سجمالً نسب 
األجر عن  اإلشتراك

 األساسً
26% 14% 40% 

 
 مالحظات:
عند سساتحقاقم للمعااش أو تعاوٌض الدفعاة الواحادة فاً ٌ من نظام المكافؤة للمإمن علٌم  -1

مٌازة تتمثال فاً مكافاؤة شاهر عان كال سانة مان مادة تاؤمٌن الشاٌخوخة والعجاز والوفااة ، 
ي اثساساً ٌاتم تحدٌادها علاً أسااس متوساط اثجار الشاهر –اإلشتراك فاً هاذا النظاام 
 .خ ل السنتٌن اثخرتٌن

 
 فً حالتٌن:وتستحق بحد أدنً عشرة أشهر 

 .العجز الكامل المنهً للخدمة - أ
 
 الوفاة المنهٌة للخدمة. - ب
 
هنااك اثجار المتؽٌار وهاو  –سلً جانب أجر اإلشتراك اثساسً ، وهو ٌمثل أجار المادة  -2

سشتراك نظام المكافؤة ٌمثل عناصر اثجر اثخري بخ ؾ اثجر اثساسً ، وال ٌستحق 
 عن هذا اثجر.

 
 الحد األدنً ألجر اإلشتراك األساسً بالقطاع الخاص:خامسا: 

الااوارد بجاادول الحااد اثدنااً لألجااور تاام تحدٌااد الحااد اثدنااً ثجاار اإلشااتراك اثساسااً ، علااً أساااس 
ة العا وات الخاصاة التوظؾ للعاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة ، وٌتم زٌادة هذا الحد اثدنً سنوٌا بقٌم

 ، وذلك فً التوارٌخ المحددة ل مها. منسوبة سلٌم
 

 سادسا: الموعد القنونً ألداء اإلشتراكات:
 15تستحق اإلشتراكات اول الشهر التالً  للشهر المستحق عنم اإلشتراك ، وذلك خ ل مهلة مقدارها 

 ٌوما من تارٌخ اإلستحقاق.
 

 أداء اإلشتراكات: سابعا: المبلػ اإلضافً فً حالة تأخٌر
سذا % من قٌمة اإلشتراكات المستحقة عن كل شاهر تاؤخٌر فاً اثداء )1.5ٌستحق مبلػ س افً بنسبة 

وٌتم تحدٌد مدة التؤخٌر سعتباارا مان تاارٌخ اإلساتحقاق )أول الشاهر  (لم ٌتم اثداء خ ل المهلة المحددة
 ء.التالً للشهر المستحق عنم اإلشتراك( وحتً نهاٌة شهر اثدا

 
 للسنة المالٌة التً أستحق خ لها أداء اإلشتراك. % عن مدة التؤخٌر التالٌة3وت اعؾ هذ  النسبة سلً 
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خاصثثة لتطبٌثثق نظثثام التثثأمٌن اإلجتمثثاعً علثثً بعثث  فئثثات العثثاملٌن بالقطثثاع ا: أسثثبا  إسثثتحداث نظثثم ثامنثث
 الخاص بجمهورٌة مصر العربٌة:

لعمل فً أٌام معدودة ، أو فً ٌوم واحد فقط ، كما هو ، حٌث قد تتمثل مدة ا سرعة دوران العمالة -1
حٌاث ٌساتخدم صااحب العمال أحٌاناا عادد كبٌار مان العماال لصاب  –المقااوالت الحال فً أعماال 

ال ٌعقل مطالبتم بتقادٌم نمااذج اإلخطاار باإللتحااق فاً أول ، وخرسانة مسلحة لمدة ٌوم واحد فقط 
 :مما ٌعنً – ً نهاٌة الٌوماإلخطار بظنتهاء الخدمة فالٌوم ، ونماذج 

 :ـعدم منطقٌة مطالبة صاح  العمل ب - أ
 تقدٌم النماذج المطلوبة عند اإللتحاق ، وعند ستهاء الخدمة. (1)
 
 الذي عمل فٌم ٌوم واحد أو أٌام معدودة.أداء اإلشتراكات كاملة عن الشهر (2)

 
 ب العمل.عدم سمكانٌة قٌام صندوق التؤمٌن اإلجتماعً بظجراء التفتٌش الدوري علً صاح - ب
 

 للتفتٌش علٌهاوبالتالً فظنم ٌصعب م حقتها  –كما هو الحال بالنسبة للسٌارات  –المنشؤة متحركة  -2
 وسثبات العمالة التً تعمل بها.

 
 اإلشتراكات نظرا لعدم اإللتزام بتقدٌم النماذج الخاصة بحركة اإللتحاق والترك. لصعوبة تحصٌ -3

 
ي ، والتً قد تنتهً ببٌع المنشؤة بالنسابة لابعض اثنشاطة عدم سمكان ستخاذ سجراءات الحجز اإلدار -4

فً المخابز البلدٌة التً تنتج رؼٌؾ العٌش ، وهو سلعة أساسٌة بالنسبة لكثٌر مان ، كما هو الحال 
تدعم رؼٌؾ العٌش من خ ل توفٌر الدقٌق لهاذ  المخاابز بساعر ف   عن أن الدولة  –المواطنٌن 

 أقل من سعر السوق.
 

 أصحاب اثعمال والعاملٌن لدٌهم بوجم عام.وعً التؤمٌنً لدي سنخفاض ال -5
 
للعااملٌن فاً هاذ  المجااالت  ٌترتب علً كل ماتقدم عدم تحقٌق اإلنتفاع بنظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً -6

 من المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة.
 

اد نظثثم خاصثثة ا: فئثثات العثثاملٌن بالمشثثروعات الصثثؽٌرة والمتوسثثطة فثثً القطثثاع الخثثاص التثثً تثثم إعثثدتاسثثع
 بها:للتأمٌن علً العاملٌن 

 ن فى مجال النقل البرى.والعامل -1
 
 ن فى مجال المقاوالت والمحاجر والم حات.والعامل -2

 
 ن فى مجال المخابز البلدٌم.والعامل -3

 
 ن فى مجال صناعة الطوب.والعامل -4

كنمثاذج إلجثراءات  –هثا ونستعر  فٌما ٌلً كل من نظم التأمٌن اإلجتماعً للعثاملٌن مثن الفئثات المشثار إلٌ
 التً تتمٌز بطبٌعة خاصة –وقواعد التأمٌن لبع  فئات العاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة 
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 ن فى مجال النقل البرىالعاملوأوال: 

 
 مقدمة -1

مجال سعداد نظام التؤمٌن اإلجتماعً علً العاملٌن فً  –بوزارة الداخلٌة تم بالتنسٌق مع اإلدارة العامة للمرور 
بحٌاث  –، والتباعٌن الذٌن ٌعملون علً ساٌارات نقال اثشاخاص والب اائع النقل البري من السائقٌن المهنٌٌن 

أداء حصاتم فااً  ٌشاترط لحصاول الساائق علااً رخصاة القٌاادة المهنٌااة أو تجدٌادها مان اإلدارة العامااة للمارور
مان مكتاب التاؤمٌن اإلجتمااعً  لاً ذلاكسشتراكات نظام التاؤمٌن اإلجتمااعً ، وحصاولم علاً الشاهادة الدالاة ع

 المختص لتقدٌمها سلً اإلدارة المشار سلٌها.
 

كما ٌشترط لتجدٌد رخصة تسٌٌر السٌارة حصول صاحب الساٌارة علاً شاهادة مان مكتاب التاؤمٌن اإلجتمااعً 
الاذي المختص ، تفٌد ساداد  حصاتم فاً سشاتراكات نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً عان الساائق ، أو الساائق والتبااع 

 .ٌعمل علً السٌارة
 

وقد نص هذا النظام علاً قٌاام الساائق المهناً ، أو التبااع بالتاؤمٌن علاً نفسام لادي مكتاب التاؤمٌن اإلجتمااعً 
 –ك ، دون الحاجة لمعرفة صاحب العمل الذي ٌعمل لدٌم المختص وحصولم علً بطاقة التؤمٌن الدالة علً ذل
 وذلك لكثرة تحركم من صاحب عمل سلً اخر.

 
لاادي مكتااب التااؤمٌن اإلجتماااعً المخااتص كمااا نااص هااذا النظااام علااً قٌااام صاااحب السااٌارة باإلشااتراك عنهااا 

التااؤمٌن الدالااة علااً أداء حصااتم فااً سشااتراكات التااؤمٌن اإلجتماااعً عاان العاااملٌن علااً  ةوحصااولم علااً شااهاد
 .علً السٌارة دوران العمالة وذلك لسرعة –دون الحاجة لمعرفتهم باثسم  – السٌارة
 

ٌعملون لادي جمٌاع أصاحاب عٌن ابمعنً اخر فظن هذا النظام ٌقوم علً أساس أن جمٌع السائقٌن المهنٌٌن والتب
 السٌارات دون تحدٌد.

 
 وقد قام هذا النظام علً أساس ان:

 .السائق الذي ٌحمل رخصة قٌادة مهنٌة من المفترض أنم ٌعمل بها لدي الؽٌر -1
 
 ، وبالتالً عدم سمكانٌة معرفة أجر  الحقٌقً لدٌم احب عمل معٌننظرا لعدم سرتباط السائق المهنً بص -2
، كما تم تحدٌد أجر  ونمتبعا لدرجة الترخٌص الذي ٌحمل ٌنالمهنٌ ٌنمٌة للسائققد تم تحدٌد أجور حكف ,

وذلك لٌتم أداء حصة كل منهم فً سشتراكات نظام التؤمٌن اإلجتماعً علاً أسااس هاذا حكمً للتباع ، 
 .االجر الحكمً

 
وقد روعً فً تحدٌد هذ  اثجور الحكمٌة المرونة ، بحٌث ٌتم تحرٌكها مع تحرك الحاد اثدناً ثجار 

 اإلشتراك.
 

أتاوبٌس  –نقل بمقطاورة  –نقل  –تبعا لنوعها )أجرة  –حصة صاحب العمل عن كل سٌارة تم تحدٌد  -3
لام بقٌاادة هاذ  الساٌارة ,  وذلك تبعا لدرجة الترخٌص ال زم توافر  فاً الساائق الاذي ٌسامح ..... الخ(

 .وماسذا كان اثمر ٌتطلب سستخدام تباع للعمل علٌها من عدمم
 

 تم تحدٌد أنواع التأمٌن التً ٌنتفأ بها المؤمن علٌه وفقا لهذا النظام فً: -4
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. - أ
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 تؤمٌن سصابة العمل.  - ب
 
بالنسابة لهاذ  الفئاة مان الماإمن علاٌهم تسالٌم وٌشترط إلساتحقاق تعاوٌض البطالاة  –تؤمٌن البطالة  -ج

 .رخصة القٌادة سلً مكتب التؤمٌن اإلجتماعً المختص
 
فاً قطااع النقال الباري فاً القطاااع  هاذا النظاام ٌاتم تطبٌقام علاً العمالاة ؼٌرالمنتظماةوتجثدر اإلشثارة أن 

فظنم ٌتم التاؤمٌن علٌام  أما السائق أو التباع الذي ٌرتبط بعقد عمل بظحدي منشؤت القطاع الخاص –الخاص 
 .باثسلوب المشار سلٌم فً مقدمة هذا المبحث

 
)ؼٌثر ونستعر  فٌما ٌلً أحكام القرار الصادر بشأن تنظٌم التأمٌن علً العاملٌن فً مجال النقل البري 

 .1/10/1980والمعمول به منذ  - لدي أصحا  األعمال فً القطاع الخاصالمنظم( 
 

 
 قـرار -2
 علً العاملٌن بنشاط النقل البرىتنظٌم التأمٌن 

 لدى أصحا  األعمال فى القطاع الخاص
 

 البا  األول
 مجال التطبٌق وأجر االشتراك

تسرى أحكام هاذا القارار علاى الساائقٌن العااملٌن فاى القطااع الخااص الحاصالٌن علاى رخصاة قٌاادة  : 1مادة 
 .المرورن وقانثانٌة والثالثة وفقا ثحكام مهنٌة من الدرجات اثولً وال

 
 كما تسرى أحكام هذا القرار على التباعٌن العاملٌن على سٌارات النقل فى القطاع الخاص . 

 
فاى الماادة الساابقة وفقاا ٌكون أجر االشتراك فى نظام التؤمٌن االجتماعً للمإمن علٌهم المشار سلاٌهم  : 2مادة 

 لآلتى :
 الحد اثدنً ثجر اإلشتراك اثساسً.    تباع                                          أ ـ 
جنٌهاا زٌاادة علاً الحاد اثدناً ثجار  20 رخصاة قٌاادة درجاة ثالثاة     سائق حاصل على  -ب 

 .اإلشتراك
جنٌهاا زٌاادة علاً الحاد اثدناً ثجار  40   ـ سائق حاصال علاى رخصاة قٌاادة درجاة ثانٌاة    ج

 .اإلشتراك
جنٌهاا زٌاادة علاً الحاد اثدناً ثجار  60      ولاًساائق حاصال علاى رخصاة قٌاادة درجاة أ ـ د

 .اإلشتراك
 

 البا  الثانى
 ن االجتماعًٌإجراءات االشتراك وأداء إشتراكات التأم

( أن ٌتقدم إلى مكت  الهٌئة القومٌة للتثأمٌن 1على العامل من الفئات المنصوص علٌها فى المادة ) : 3مادة 
ل إقامثة العامثل بطلث  قٌثده فثى سثجل عمثال النقثل االجتماعً المختص الذى ٌقأ فثى دائرتثه محث

 :المذكورة لهذا الؽر  مرفقا بهالبرى وٌحرر طل  االشتراك على النموذج الذى تعده الهٌئة 
 أ ـ شهادة المٌ د أو مستخرج رسمى منها .
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باع ب ـ تقرٌر طبى صادر من اللجنة الطبٌة بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى بالنسبة للمإمن علٌم الت
 مو حا بم نتٌجة الفحص الطبى االبتدائً .

 
 وٌتولى مكتب الهٌئة المختص عرض التباع على اللجنة المشار سلٌها .

 
بطاقاة تاؤمٌن وتتاولً  3على الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً أن تعطى لكل مإمن علٌم وفقا للماادة  : 4مادة 

 الهٌئة سعداد نموذج البطاقة المشار سلٌها .
 

انتهااء مادة البطاقاة ٌعطاى الماإمن علٌام بطاقاة أخارى ولمادة مماثلاة وترفاق البطاقاات التاى  وعند
 سنتهت مدتها بملؾ التؤمٌن االجتماعً بعد مراجعتها واعتمادها .

 
الهٌئة  المختص وفقا صته فى نظام التأمٌن االجتماعً بنفسه نقدا إلى مكت  حٌؤدى المؤمن علٌه  : 5مادة 

 لما ٌلى :
ى السائق مقدما االشتراكات المستحقة عان الفتارة مان أول شاهر بادء سارٌان التارخٌص أو أ ـ ٌإد

تجدٌاد  وحتااى نهاٌااة الساانة المالٌااة الصااادر خ لهااا التاارخٌص وتااإدى االشااتراكات عاان الماادة 
 المتبقٌة من مدة الترخٌص شهرٌا وال ٌجوز التجدٌد قبل أداء االشتراكات المتؤخرة .

 
تراكات عن كامل الشهر الذى عمل خ لم فً مٌعاد ال ٌجاوز شهرٌن تالٌٌن ب ـ ٌإدى التباع االش

للشهر المستحق عنم االشتراكات وفى حالة عدم السداد حتى نهاٌاة المٌعااد المشاار سلٌام ٌعتبار 
ذلك قرٌنة علً عدم االشتؽال خا ل هاذا الشاهر  وفاى حالاة وفاتام خا ل المهلاة المشاار سلٌهاا 

 شتراكات المستحقة عن الشهر أو الشهرٌن اثخٌرٌن بحسب اثحوال .ٌلتزم ورثتم بؤداء اال
 

 وعلً مكتب الهٌئة المختص سثبات بٌانات السداد ببطاقة التؤمٌن الخاصة بالمإمن علٌم .
 

على المؤمن علٌه أن ٌحافظ على بطاقة التأمٌن الخاصثة بثه وٌتعثٌن علٌثه تقثدٌم هثذه البطاقثة إلثى  : 6مادة 
 فى الحاالت اآلتٌة : 3ى المادة ار إلٌه فمكت  الهٌئة المش

 أ ـ عند انتهاء مدة البطاقة .
 

 ب ـ عند طلب تعدٌل درجة رخصة القٌادة .
 

 وٌحصل المؤمن علٌه فى هاتٌن الحالتٌن علً بطاقة تأمٌن جدٌدة .
 

 ج ـ عند استحقاق أى من الحقوق التؤمٌنٌة .
 

المإمن علٌم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصاول د ـ عند طلب االط ع على البطاقة على أن ٌخطر 
. 
 

 على مكت  الهٌئة المختص إعطاء المؤمن علٌه شهادة تفٌد سداده لحصته فى اشثتراكات التثأمٌن  : 7مادة 
 االجتماعً فى الحاالت اآلتٌة :

 أ ـ عند التقدم ثول مرة للحصول على رخصة القٌادة .
 

 ها .ب ـ عند سنتهاء رخصة القٌادة وطلب تجدٌد
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 ج ـ عند طلب تعدٌل درجة رخصة القٌادة .
 

تحدد حصاة صااحب العمال فاى اشاتراكات التاؤمٌن االجتمااعً المطلوباة مان أصاحاب كال ناوع مان  : 8مادة 
أنواع السٌارات فى القطاع الخاص على أساس اثجر الناتج من قسمة مجموع أجاور اشاتراك كال 

( المسجلٌن لدى الهٌئاة فاى شاهر ٌنااٌر مان كال سانة 2فئة من فئات العاملٌن المشار سلٌهم بالمادة )
 على عدد السٌارات المرخص لهم بقٌادتها .

 
تسدد حصة صاحب العمل فى اشاتراكات التاؤمٌن االجتمااعً نقادا ومقادما عان المادة المطلاوب عنهاا  : 9مادة 

 رخصة السٌارة وتإدى هذ  االشتراكات سلى مكتب الهٌئة المختص. 
 

ور أن ٌعطاى صااحب الساٌارة شاهادة تادل علاى ساداد حصاتم فاى اشاتراكات وعلى المكتاب الماذك
 التؤمٌن االجتماعً .

 
 

 البا  الثالث
 أحكام عامة وانتقالٌة

: على سدارات وأجهزة المرور أن تعلق سصدار أو تجدٌد أو تعدٌل درجة الرخصة الخاصة بالسائقٌن  10مادة 
أو سصادار أو تجدٌاد رخاص تساٌٌر الساٌارات  العاملٌن فى نشاط النقل البارى فاى القطااع الخااص

 . 9،  7بهذا القطاع علً تقدٌم طالبٌها الشهادة المنصوص علٌها فى المادتٌن 
 

 : تراعً األحكام اآلتٌة للمؤمن علٌهم السائقٌن : 11مادة 
ؤمٌن الصاحى ـ تختص المجالس الطبٌة بظثبات حاالت العجز وتارٌخ ثبوتم وتتولً الهٌئة العامة للتا 1          

 تحدٌد درجة العجز .
 

ال ٌسارى فاى شاؤنهم شارط عادم وجاود عمال آخار لادى حالة ثباوت العجاز الجزئاً المساتدٌم ـ فى  2          
 صاحب العمل .

 
: تعتباار ماادة اشااتراك المااإمن علٌاام ممتاادة سذ حااال الماارض أو اإلصااابة اللااذٌن ٌقعااان لاام أثناااء ماادة  12مثثادة 

لرخصة أو مزاولاة العمال علاى أن ٌاإدى االشاتراكات المساتحقة خا ل اشتراكم بٌنم وبٌن تجدٌد ا
هااذ  الفتاارة وحتااى تااارٌخ ثبااوت العجااز أو صاادور قاارار اللجنااة الخماسااٌة بعاادم وجااود عماال أخاار 

 بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب اثحوال .
 

ات والنمااذج ال زماة لتنفٌاذ هاذا : تصدر الهٌئة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً التعلٌماات وتعاد االساتمار 13مادة 
 القرار .
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 ن فى مجال المقاوالتالعاملوثانٌا: 

 
 مقدمة -1

 –نظرا للصعوبات التً أسفر عنها التطبٌق العملً لنظام التؤمٌن اإلجتمااعً علاً العااملٌن بمجاال المقااوالت 
مان جاناب ، وسجاراءات امال المقااوالت فقد تم الفصل بٌن سجراءات التؤمٌن وأداء اثشتراكات التً ٌقوم بهاا ع

 .التؤمٌن وأداء اثشتراكات التً ٌقوم بها صاحب العمل )المقاول( من جانب اخر
 

علً قٌام عامل المقاوالت بالتاؤمٌن علاً نفسام لادي حٌث نص نظام التؤمٌن علً العاملٌن فً مجال المقاوالت 
دون الحاجااة لمعرفااة  –ٌن الدالااة علااً ذلااك مكتااب التااؤمٌن اإلجتماااعً المخااتص وحصااولم علااً بطاقااة التااؤم

 وذلك لكثرة تحركم من صاحب عمل سلً اخر. –صاحب العمل الذي ٌعمل لدٌم 
 

كما نص هذا التظام علً قٌام صاحب العمل )المقاول( باإلشتراك عن المقاولة لادي مكتاب التاؤمٌن اإلجتمااعً 
ً سشاتراكات التاؤمٌن اإلجتمااعً عان العااملٌن المختص وحصولم علً شهادة التؤمٌن الدالة علً أداء حصتم ف

 وذلك لسرعة دوران العمالة بالمقاولة. –دون الحاجة لمعرفتهم باثسم  – بالمقاولة
 

 هذا النظام ٌقوم علً أساس ان جمٌع عمال المقاوالت ٌعملون لدي جمٌع المقاولٌن دون تحدٌد.بمعنً اخر فإن 
 

 علً أساس: وقد قام هذا النظام
المقاوالت ٌلتزم بؤداء حصتم فً سشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً خ ل الشهرٌن التالٌٌن للشهر أن عامل  -1

علاً عادم سشاتؽالم  ٌعتبار ذلاك قرٌناة –فظذا لم ٌتم االداء خ ل هاذ  الفتارة  –المستحق عنم اإلشتراك 
 خ ل هذا الشهر.

 
اثجار الحقٌقاً سمكانٌة معرفة الت بصاحب عمل معٌن ، وبالتالً عدم ونظرا لعدم سرتباط عمال المقا -2

تبعا لدرجاة مهاارتهم ، وقاد روعاً فاً لعمال المقاوالت  مٌةعملون بم ، فقد تم تحدٌد أجور حكالذي ٌ
 ، بحٌث ٌتم تحرٌكها مع تحرك الحد اثدنً ثجر اإلشتراك. تحدٌد هذ  اثجور الحكمٌة المرونة

 
فقد تم تشكٌل لجنة فنٌاة مان مهندساٌن  –ولة )المقاول( عن العاملٌن بالمقالتحدٌد حصة صاحب العمل  -3

بحٌاث  –من أناواع أعماال المقااوالت فً جمٌع المجاالت ، قامت بتحدٌد نسبة أجور حكمٌة لكل نوع 
ٌمكن تحدٌد أجور العاملٌن الذٌن قاموا بالعمل فً المقاولة ، ب ارب هاذ  النسابة فاً القٌماة اإلجمالٌاة 

عمال فاً سشاتراكات نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً ب ارب نسابة ، ثم ٌتم تحدٌاد حصاة صااحب ال للمقاولة
 للمقاولة التً تم تحدٌدها. اإلشتراكات التً ٌلتزم بؤدائها فً قٌمة اثجور الحكمٌة

 
تم سلزام الجهة المسندة للمقاولة بظخطار صندوق التؤمٌن اإلجتمااعً عان عملٌاات المقااوالت التاً ٌاتم  -4

مها بعدم سداد مستحقات المقاول لدٌها سال بعاد تقادٌم شاهادة التاؤمٌن سسنادها سلً المقاولٌن ، كما تم سلزا
 اإلجتماعً الدالة علً أداء اإلشتراكات المستحقة عن اثعمال التً قام بتنفٌذها.

 
 تم تحدٌد أنواع التأمٌن التً ٌنتفأ بها المؤمن علٌه وفقا لهذا النظام فً: -5
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. - أ

 
 العمل. تؤمٌن سصابة  - ب
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،  15بط معٌناة ت امنتها الماادتٌن بعض اعمال المقاوالت من أحكام هذا النظام وفقا ل اواتم سستثناء  -6
 من القرار الصادر بهذا الشؤن. 16

 
مان القاارار  20،19تام تشاكٌل لجناة فنٌاة لعماال المقااوالت حاادد تشاكٌلها وسختصاصاتها فاً الماادتٌن  -7

 المشار سلٌم.
 

 –الناشائة عنهاا وفحاص المنازعاات نسابة اثجاور فاً عملٌاات المقااوالت سجاراءات تحدٌاد تم تنظاٌم  -8
 وذلك بموجب قرار خاص بذلك.

 
تم تنظٌم سجاراءات مناع اإلزدواج فاً أداء اإلشاتراكات فاً حالاة سساتخدام المقااول عمالاة دائماة ٌقاوم  -9

سساترداد قٌماة بحٌاث ٌمكنام طلاب  –بٌانام فاً مقدماة هاذا المبحاث  بؤداء اإلشتراكات عنها وفقا لما تام
حصة صاحب العمل فً سشتراكات تاؤمٌن الشاٌخوخة والعجاز والوفااة ، وتاؤمٌن سصاابات العمال علاً 

 وذلك بموجب قرار خاص بذلك. –أساس اثجور الحكمٌة لهذ  العمالة 
 

علثً العثاملٌن فثً مجثال المقثاوالت لثدي أصثحا   ونستعر  فٌماٌلً أحكثام القثرارات المنظمثة للتثأمٌن
 :القطاع الخاص األعمال فً

 .1/1/1989والمعمول بم منذ  – قرار التؤمٌن علً عمال المقاوالت والمحاجر والم حات -1
 
 قرار سجراءات تحدٌد نسب اثجور فً عملٌات المقاوالت وفحص المنازعات الناشئة عنها. -2
 

دائماة ٌقاوم فً حالة سساتخدام المقااول عمالاة  قرار تنظٌم سجراءات منع اإلزدواج فً أداء اإلشتراكات -3
 بؤداء اإلشتراكات عنها وفقا لما تم بٌانم فً مقدمة هذا المبحث.

 
 

 قرار -2
 التأمٌن على عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات

 
 البا  االول

 فى مجال التطبٌق واجر االشتراك
فئثثات المرفثثق مثثن ال 1ل رقثثم :  تسثثرى احكثثام هثثذا القثثرار علثثى العمثثال الموضثثحة مهثثنهم فثثى الجثثدو 1مثثادة 

 : االتٌة
 ـ  عمال المقاوالت الذٌن ٌرتبط عملهم بعملٌات المقاوالت اٌا كانت مدة العمل . 1
 
 ـ  عمال المحاجر . 2
 
 ـ  عمال الم حات . 3

 
:  ٌكون اجر االشتراك الذى تإدى على اساسم حصة المإمن علٌام فاى اشاتراكات التاؤمٌن االجتمااعى  2مادة 

 .( المرفق2قرار وفقا للجدول رقم )فى شؤنهم احكام هذا ال بالنسبة للعاملٌن الذٌن تسرى
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:  ٌكون حسثا  االجثور التثى ٌثتم علثى اساسثها حسثا  حصثة صثاح  العمثل فثى اشثتراكات التثأمٌن  3مادة 
جثدول االجتماعى فى العملٌات التى ٌتم التعاقد علٌها اعتبارا مثن تثارٌخ العمثل بهثذا القثرار وفقثا لل

 :ساس( المرفق وعلى ا3رقم )
ـ  القٌماة الكلٌاة للمقاولاة وبمراعااة انام فاى حالاة اساناد بعاض عملٌاات المقاولاة الاى مقااولٌن مان  1

الباطن تخصم قٌمة االشتراكات المستحقة عن هذ  العملٌات من قٌمة االشاتراكات المساتحقة 
تقال عن المقاولة ،  وفى حالة اسناد جمٌع عملٌات المقاولة لمقاولٌن من الباطن ٌجاب ان ال 

االشااتراكات المسااتحقة عاان مجمااوع العملٌااات الداخلااة فااى المقاولااة عاان قٌمااة االشااتراكات 
 المستحقة على القٌمة الكلٌة للمقاولة.

 
 ـ  القٌمة االٌجارٌة للمحجر او الم حة التى تستؽل بطرٌق االٌجار. 2
 
 ـ  كمٌة المواد المستخلصة من المحجر الذى ٌستؽل بطرٌق الترخٌص. 3

 
او المقاٌساات المعتمادة بحساب االحاوال فاى تحدٌاد الوعااء الاذى تحساب بالعقد أو أمر التشؽٌل :  ٌعتد  4مادة 

وٌراجاع ، على اساسم االجور التى ٌتم على اساساها حسااب حصاة صااحب العمال فاى االشاتراكات 
 .عمالهذا التحدٌد على ختامى اال

 
 ابها دون اسثثنادها الثثى مقثثاولٌن فٌثثتمحوبالنسثثبة لتثثراخٌص المبثثانى التثثى ٌثثتم تنفٌثثذها بمعرفثثة اصثث

العمثل فثى صثاح  االجور التى ٌتم على اساسثها حسثا  حصثة له  وفقاتحدٌد الوعاء الذى تحس  
 لالتً: االشتراكات وفقا 

علً أساس تكلفة المتر المسطح المحدد وفقا ثحكام قرار وزٌر الصادر  قٌمة ترخٌص المبنً -1
 .1996فً سنة  الصادر بهذا الشؤن ٌةوالمجتمعات العمراناإلسكان والمرافق 

 
% من قٌمة ترخٌض المبنً الصادر علً أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقا ثحكام 20 -2

ومااٌتم  2006فاً سانة  قرار وزٌر اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة الصادر بهاذا الشاؤن
 .بشؤنم من تعدٌ ت

 
 تجمٌل والتطوٌر.قٌمة الترخٌص بالنسبة ثعمال الدٌكور وال -3

 
وٌسري ذلك علً المباانً التاً تقاام فاً القاري ؼٌار الخا اعة ثحكاام القاانون الصاادر فاً شاؤن 

 توجٌم وتنظٌم أعمال البناء.
 
 

 البا  الثانى
 فى اجراءات االشتراك واداء االشتراكات

 
 الفصل االول

 فى اجراءات اشتراك العامل
رى فاى شاؤنهم احكاام هاذا القارار ان ٌتقادم لمكتاب الهٌئاة العاماة :  على كل عامل من العمال الذٌن تس 5مادة 

للتؤمٌنات االجتماعٌة المختص بطلب االشتراك فاى هاذا النظاام مو احا بام الارقم التاؤمٌنٌى وٌحارر 
 الطلب على النموذج المعد لهذا الؽرض .
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 إتخاذ االتً::  على المكت  المشار الٌه  6مادة 
فى سج تها لقٌد  هجرة لتؤمٌنٌة للتقدم بم الى وزارة القوى العاملة والاعطاء العامل بٌانا بحالتم ا -1

 وتحدٌد مستوى مهارتم.
 
عرض العامل علً اللجنة الطبٌة بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً إلجراء الفحص الطبً اإلبتدائً  -2

ندوق صالمطلوب اإلشتراك عنها ، وٌتحمل وسثبات حالتم الصحٌة ومدي لٌاقتم لممارسة المهنة 
 .قٌمة رسم الكشؾ الطبًالتؤمٌن اإلجتماعً 

 
بشهادة قٌاس المهارة او بشهادة القٌاد بالنسابة للحااالت التاى لام  مفور تقدم مكتب تسلٌم العامل:  على ال 7مادة 

بنتٌجة الفحاص الطباً اإلبتادائً  وبالتقرٌر الطبً الصادر عن اللجنة الطبٌةٌحدد لها مستوى مهارة 
 .ممارسة المهنة المطلوب اإلشتراك عنهاالمت من لٌاقتم ل

 
:  ٌتعٌن تقدٌم بطاقثة االشثتراك الثى الهٌئثة عنثد سثداد المثؤمن علٌثه لحصثته فثى اشثتراكات التثأمٌن  8مادة 

 االجتماعى وٌتعٌن تسلٌم بطاقة االشتراك الى الهٌئة فى الحاالت االتٌة :
 

 ـ  عند خروج المإمن علٌم من نطاق تطبٌق هذا النظام . 1
 
 ـ  عند استحقاق اى من الحقوق التؤمٌنٌة . 2
 
 ـ  عند انتهاء مدة البطاقة . 3
 
 ـ  عند تعدٌل درجة المهارة . 4
 

بطاقة اخرى بالمدة الجدٌدة او  4و3وٌعطى للمإمن علٌم فى الحالتٌن المنصوص علٌهما فى البندٌن 
 بدرجة المهارة المعدلة بحسب االحوال .

 
 الفصل الثانى

 اداء المؤمن علٌه لحصته فى االشتراكات فى اجراءات
 واثبات مدد االشتراك فى التأمٌن

:  ٌلتزم المإمن علٌم بؤن ٌإدى بنفسم نقدا حصتم فى اشتراكات التاؤمٌن االجتمااعى عان كامال الشاهر  9مادة 
ٌن للشاهر تاالٌالشاهرٌن نهاٌة الفى مٌعاد ال ٌجاوز  من مكاتب التؤمٌناتمكتب ي الذى عمل خ لم ث

 .المستحق عنم االشتراكات
 

على عدم االشاتؽال خا ل هاذا وفى حالة عدم السداد حتى نهاٌة المٌعاد المشار الٌم ٌعتبر ذلك قرٌنة 
 .الشهر
 

وفً حالة وفاتم خ ل المهلاة المشاار سلٌهاا ٌكاون لورثتام الحاق فاً أداء اإلشاتراكات المساتحقة عان 
نة من تارٌخ الوفاة وفاً حالاة عادم الساداد حتاً الشهرٌن االخٌرٌن بحسب اثحوال ، وذلك خ ل س

 نهاٌة المٌعاد المشار سلٌم ٌعتبر ذلك قرٌنة علً عدم اإلشتؽال خ ل هذ  المدة.
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:  تعتمد المدد المسددة عنها االشتراكات خ ل المهلاة المحاددة بالماادة الساابقة دون تعلٌاق ذلاك علاى  10مادة 
ملاؾ التاؤمٌن الخااص باالمإمن  بات المدد المشار الٌها فاىتوقٌع من صاحب العمل ، وعلى الهٌئة اث

 .علٌم
 

 الفصل الثالث
 فى اجراءات تحصٌل االشتراكات المستحقة على

 صاح  العمل فى اعمال المقاوالت
:  على المقاول اخطار مكتب الهٌئة الذى ٌقع فى دائرتم محل المقاولة عن كل مقاولة  ٌقاوم بتنفٌاذها  11مادة 

التنفٌذ وبكل تؽٌٌر ٌطرأ علاى حجام المقاولاة ، وٌرفاق بهاذا االخطاار صاورة مان عقاد  قبل البدء فى
 المقاولة .

 
وٌو ح باالخطار اسم المقاول وعنوانم ورقمم التؤمٌنى واسم منشؤة المقاولة ورقمها التؤمٌنى حسب 

 .للها او قٌمة التؽٌٌر حسب االحوااالحوال كما ٌو ح مكان المقاولة والقٌمة االجمالٌة 
 

على المقاول ان ٌسدد للهٌئة االشتراكات المساتحقة عان كال دفعاة او مساتخلص مساتحق الصارؾ :   12مادة 
ٌئاة ان فى مٌعاد اقصا  اول الشهر التالى السات م اخطاار اساتحقاق الدفعاة او المساتخلص وعلاى اله

 اافى المنصاوص االوفاى حالاة التاؤخٌر فاى الساداد ٌلتازم بااداء المبلاػ   تعطٌم شهادة تفٌد الساداد ،
المبلاػ اذا تام  وٌعفى من هاذا)المشار سلٌم فً مقدمة هذا المبحث( قانون التؤمٌن االجتماعى  علٌم فى

 عشر ٌوما من تارٌخ وجوب االداء. السداد خ ل خمسة
 

 :  ٌلتزم مسند االعمال بما ٌأتى :  13مادة 
اٌام على االقل ، وبكل تؽٌٌار ٌطارأ علاى ـ  اخطار الهٌئة بكل عملٌة مقاولة قبل بدء العمل بث ثة  1

حجمها وذلك خ ل ث ثة اٌام على االكثر وٌو ح باالخطار اسامم وعنوانام ورقمام التاؤمٌنٌى 
واسم المسند الٌم عملٌة المقاولة ورقمم التؤمٌنى ومكاان المقاولاة والقٌماة االجمالٌاة لهاا وقٌماة 

 .من عقد المقاولة ذا االخطار صورةالتؽٌٌر بحسب االحوال ،  وٌرفق به
 
ـ  اخطار مكتب الهٌئة ببٌان كل دفعاة او مساتخلص مساتحق الصارؾ مو احا بام تاارٌخ اسات م  2

 المقاول اخطار االستحقاق وكذا ختامى االعمال .
 
ـ  تعلٌق صرؾ كل دفعة او مستخلص على تقدٌم المقاول الشاهادة المشاار الٌهاا بالماادة الساابقة ،  3

النهائٌاة طبقاا لختاامى االعماال علاى تقادٌم الشاهادة الدالاة علاى ساداد كما ٌعلق صارؾ الدفعاة 
 مستحقات الهٌئة عن المقاولة .

 
قاانون التاؤمٌن  امحكاوٌكون مسند االعمال مت امنا مع المقاول الذى عهد الٌام بالتنفٌاذ وذلاك وفقاا ث

 االجتماعى.
 

 الفصل الرابأ
 فى اجراءات تحصٌل االشتراكات المستحقة على

 العمل فى اعمال المحاجر والمالحاتصاح  
:  ٌقوم الجهاز القائم على التؤجٌر او الترخٌص او التصارٌح باساتؽ ل المحجار او الم حاة باخطاار  14مادة 

الهٌئة بكل تعاقد على استؽ ل محجر او م حة وبكل تؽٌٌر ٌطرأ علٌام خا ل ث ثاة اٌاام مان تاارٌخ 
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م صااحب العمال ورقام اشاتراكم بالهٌئاة ومكاان المحجار او التعاقد او التؽٌٌر وٌو ح باالخطاار اسا
 الم حة وقٌمة التعاقد ومدتم .

 
وعلااى الجهاااز المشااار الٌاام حساااب االجااور التااى تحاادد علااى اساسااها حصااة صاااحب العماال فااى 

المرفااق عاان كاال مبلااػ مسااتحق االداء ماان صاااحب العماال مقاباال  3االشااتراكات وفقااا للجاادول رقاام 
 م حة .استؽ ل المحجر او ال

 
وعلى صااحب العمال ان ٌسادد االشاتراكات  المساتحقة عان كال مبلاػ ٌاتم اداإ  للجهااز المشاار الٌام 

 .م مكتب الهٌئة المختصمقابل االستؽ ل بموجب شٌك مصرفى او مقبول الدفع فى تارٌخ االداء باس
 

ا ماان اصااحاب وعلاى الجهاااز المشااار الٌاام تسالٌم مكتااب الهٌئااة المخااتص الشااٌكات التاى ٌااتم اساات مه
قاانون ٌلتزم باداء المبلاػ المنصاوص علٌام فاً االعمال فى الٌوم التالى الست مها وفى حالة التؤخٌر 

 عن كل شهر كامل من مدة التؤخٌر.)المشار سلٌم فً مقدمة هذا المبحث( التؤمٌن االجتماعى 
 
 

 البا  الثالث
 العملٌات المستثناة من مجال التطبٌق

 القرار فى شأن العملٌات االتٌة:ال تسرى احكام هذا ( 13،11خالل باحكام المادتٌن )مأ عدم اإل:   15مادة 
 ـ  العملٌات التى تقوم بتنفٌذها وحدات القطاع العام بذاتها . 1
 
من هذا القرار انها بحساب طبٌعتهاا  19ـ  العملٌات التى ترى اللجنة المنصوص علٌها فى المادة  2

 ة  الدائمة لصاحب العمل.وحجمها ٌتم تنفٌذها بالعمال
 

 ى عقد التورٌد او االٌجاار تـ  عملٌات التورٌد او التؤجٌر اذا اقتصر دور المورد او المإجر بمق 3
 على مجرد التورٌد او تقدٌم الشىء محل االٌجار .

 
بشرط اال ٌدخل  جنٌم (ألؾ  عشرون)  20000ـ عملٌات المبانى التى التجاوز تكلفتها االجمالٌة  4

 البناء عنصر الخرسانة المسلحة .فى 
 
) عشرون الؾ جنٌم ( بشارط أن  20000التجاوز تكلفتها االجمالٌة ـ  عملٌات دور العبادة التى  5

 زءا من مبنى مستؽل  لؽٌر العبادة.تكون ج الٌكون قد تم تنفٌذها بالجهود الذاتٌة وأ
 

ٌس التبارع بقٌماة التكلفاة اجار ولاالمبناى بادون تنفٌذ وٌقصد بالجهود الذاتٌة التطوع للعمل فى 
 المالٌة.
 

أن تشترك الجهاة القائماة بالتنفٌاذ ( 3،2،1وٌشترط فً العملٌات المنصوص علٌها فً البنود )
الساابق بٌانهاا فااً مقدماة هااذا عان العماال القااائمٌن بالعمال لادى الهٌئااة وفقاا لقواعاد االشااتراك 

 .المبحث
 
أرقام إقتة ؼٌر مإمن علٌها فى العملٌات المنصوص علٌها فى البنود :  اذا تبٌن للهٌئة وجود عمالة م 16مادة 

التزماات الجهااة باااداء االشااتراكات علااى اساااس نسااب االجااور المحااددة  السااابقةماان المااادة  5،3،1
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الجهة باإلشاتراك فتلتزم  2المرفق ، أما بالنسبة للعملٌات المنصوص علٌها فً البند  3رقم  بالجدول
 .لألحكام السابق بٌانها فً مقدمة هذا المبحثوفقا  عن هذ  العمالة نمطٌا

 
 

 البا  الرابأ
 احكام عامة وانتقالٌة

:  اذا رؼااب الماإمن علٌاام فاى تعاادٌل مساتوى مهارتاام فعلٌام الحصااول مان الهٌئااة علاى بٌااان بحالتاام  17مثادة 
 التؤمٌنٌة والتقدم بم الى وزارة القوى العاملة والتدرٌب . 

 
 .تالى لتارٌخ تعدٌل مستوى المهارةمن علٌم اعتبارا من اول الشهر الوٌعدل اجر اشتراك المإ

 
 وال ٌعتد بتعدٌل مستوى المهارة بعد بلوغ المإمن علٌم سن الخامسة والخمسٌن .

 
:  فى تنفٌذ احكام هذا القرار ٌعتبر الشخص الذى ٌقوم لحساب نفسم باحد االعمال المنصوص علٌهاا  18مادة 

 فق فى حكم المقاول .المر 3فى الجدول رقم 
 

:  تشكل لجنة فنٌة العمال المقاوالت والمحاجر والمالحات برئاسة احد رؤسثاء االدارات المركزٌثة  19مادة 
 بالهٌئة وعضوٌة كل من : 
 ـ  احد مدٌرى العموم بالهٌئة .

 
فاى كال  ـ  ممثلٌن لوحادات الجهااز االدارى للدولاة والهٌئاات العاماة والقطااع العاام ، وٌاتم تحدٌادهم

 اجتماع تبعا للمو وعات محل العرض من اللجنة .
 

 وٌكون للجنة امانة سر تتبع نائب رئٌس مجلس االدارة للشئون الفنٌة .
 

وٌحدد رئٌس مجلس االدارة اع اء اللجنة من العاملٌن بالهٌئة واع اء امانتها وقواعد االختٌار من 
 ووحدات القطاع العام . بٌن ممثلى الجهاز االدارى للدولة والهٌئات العامة

 
 :  تختص اللجنة المشار الٌها فى المادة السابقة بما ٌأتى :  20مادة 

 .المرفق 1رقم ـ  اقتراح ا افة مهن اخرى الى المهن المنصوص علٌها فى الجدول  1
 
المرفااق وت ااؾ هااذ   3ـ  تحدٌااد نساب االجااور فاى العملٌااات التاى لام تاارد  امن الجاادول رقام  2

 ول المشار الٌم وتعتبر جزءا منم.نسبها الى الجدالعملٌات و
 
ـ  البت فى العملٌات التى ٌثور بشؤنها خا ؾ ، وتعتبار اللجناة بالنسابة للعملٌاات التاى ٌكاون فٌهاا  3

الخ ؾ بٌن الهٌئاة واصاحاب الشاؤن لجناة فحاص المنازعاات المنصاوص علٌهاا فاى قاانون 
 التؤمٌن االجتماعى.

 
 التى ترى الهٌئة احالتها الى اللجنة .ـ  النظر فى المو وعات  4
 

فتعتمد من رئٌس  3وٌعتمد وزٌر التؤمٌنات قرارات اللجنة فٌما عدا القرارات الصادرة فى البند رقم 
 مجلس ادارة الهٌئة .
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:  تحدد المبالػ المستحقة للهٌئة عن المقاوالت واالعمال المحدد قٌمتها بعملة اجنبٌة على اساس سعر  21مادة 
 ؾ المعلن فى تارٌخ السداد للهٌئة.الصر

 
:  على الجهات الحكومٌة والهٌئاات العاماة ووحادات القطااعٌن العاام والخااص ان تعلاق التعامال ماع  22مادة 

 اصحاب االعمال والمإمن علٌهم على تقدٌمهم الشهادات والبطاقات الدالة على اشتراكهم بالهٌئة .
 

 (1جدول رقم )
 ببٌان المهن الرئٌسٌة

 *  مبلط نجار *  

 *  عامل خرسانة  *  حداد 

 *  عامل حفر ابار *  براد 

 *  عامل قطع ونحت  *  كهربائى 

 *  عامل تركبٌات واص ح وصٌانة   *  سباك صحى 

 *  عامل زجاج  *  لحام 

 *  عامل تشؽٌل ماكٌنات ومعدات  *  نقاش 

 *  مبٌض *  بناء

 كرى*  سم *  عامل و ع طبقات عازلة 

 *  عامل عادى * سائق معدات مٌكانٌكٌة 

 
تحادد الهٌئااة العاماة للتؤمٌنااات االجتماعٌاة باالشااتراك ماع وزارة القااوى العاملاة والتاادرٌب 

 االعمال التى تندرج تحت المهن المشار الٌها .
 

 (2جدول رقم )
 بتحدٌد اجر اشتراك المؤمن علٌه

 اجر االشتراك الشهرى مستوى المهارة

 الحد االدنى الجر االشتراك  محدود المهارة  *  عامل

 جنٌها زٌادة على اجر اشتراك محدود المهارة  30 *  عامل متوسط المهارة 

 جنٌها زٌادة على اجر اشتراك متوسط المهارة .  30 *  عامل ماهـــر

 ـ  ٌتحدد اجر اشتراك العامل طبقا لمستوى مهارتم . 1
 
هااذا فااً  درٌب مسااتوى المهااارة المنصااوص علٌاامة والتااـ  تحاادد وزارة القااوى العاملاا 2

 الجدول .
 
 .ذا كانت مهنتم لم ٌحدد لها مستوىـ  ٌعتبر مستوى مهارة العامل "محدود المهارة " ا 3
 
 لعادى باجر العامل محدود المهارة.ـ  ٌتحدد اجر العامل ا 4
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 (3جدول رقم )
 بتحدٌد نس  االجور

 
 ءـ  اعمال التشٌٌد والبنا 1

 
 اوال :  المبانى العامة المخصصة للمرافق العامة :

 نسبة االجور االعمال المتكاملة ـ  تورٌد ومصنعٌه

 ـ  المبانى العامة ال خمة باستعمال المعدات المٌكانٌكٌة مثل :  1
 الفنادق ـ  والمستشفٌات 

 

 %8 أ ـ  مع التجهٌز
 %10 ب ـ  بدون تجهٌز

  ة باستعمال المعدات المٌكانٌكٌة  مثل : ـ  المبانى العامة المتوسط 2
 %12 المخازن  ـ  المدارس وما فى مستواها

 %12 ـ  مبانى المصانع والمحطات بانواعها المختلفة  3

 
 ثانٌا :  المبانى السكنٌة : 

 نسبة االجور األعمال المتكاملة ـ  تورٌد ومصنعٌه

 %8 ـ  المابنى السكنٌة سابقة التجهٌز 1
 %10 خر ) لوكس (ـ  فا 2
 %12 ـ  فوق المتوسط  3
 %14 ـ  المتوسط  4
 %16 ـ  االقتصادى 5
  ـ  مبانى خفٌفة ؼٌر سكنٌة مثل :  6

 %20 االسوار ـ  القواطٌع واالعمال المشابهة
 %12 ت والقرى السٌاحٌة تشطٌب لوكسـ  اعمال الشالٌها 7

   
 قة باحد بنود العملٌة ( ثالثا :  االعمال ؼٌر المتكاملة ) اى المتعل

 نسبة االجور االعمال ؼٌر المتكاملة ـ تورٌد ومصنعٌه

 %60 ـ  االعمال الترابٌة تشؽٌل عمال  1
  ) حفر ـ ردم ـ تسوٌة ( 

 %20 ـ  االعمال الترابٌة تشؽٌل معدات  2
  ) حفر ـ ردم ـ تسوٌة ( 

 %10 ـ  اساسات مٌكانٌكٌة  3
 %10 ـ  جسات مٌكانٌكٌة  4
 %10 ـ  اعمال مساحٌة  5
 %2 ـ  االشراؾ الفنى على اعمال التنفٌذ  6
 %14 ـ  خرسانة مسلحة  7
 %10 ـ  خرسانة عادٌة  8
 %17 ـ  اعمال البناء  9
 %10 ـ  اعمال الطبقات العازلة بانواعها  10
 %40 ـ  اعمال البٌاض 11
 %20 ـ  اعمال الب ط ولكسوات  12
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 نسبة االجور االعمال ؼٌر المتكاملة ـ تورٌد ومصنعٌه

 %20 صحٌة ـ  االعمال ال 13
 %20 ـ  اعمال الكهربائٌة  14
  ـ  اعمال الدهانات : 15

 %40 أ ـ  ٌدوى 
 %30 ب ـ  معدات 

 %15 ـ  اعمال النجارة  16
  ـ  اعمال معدنٌة مثل :  17

  ـ الكرٌتال ـ الهٌاكل المعدنٌة والجمالونات ـ االلومنٌوم 
 %15 مع التورٌد 
 %35 بدون تورٌد 

  شبكات التؽذٌة والصرؾ ـ  اعمال  18
 %25 أ ـ  مع تورٌد المواسٌر 
 %45 ب ـ  بدون تورٌد المواسٌر 

 %10 ـ  اعمال تجهٌز واح ل وتجدٌد  مثل :  19
  البندول ـ  المكاتب السٌاحٌة ـ  صاالت الكمبٌوتر 

 %30 ـ  اعمال الترمٌمات والصٌانة والتحسٌنات  20
 %25 ـ  انشاء بٌارات مع التؽوٌص 21
 %5 ـ  تورٌد وتركٌب موكٌت  22
 %20 ـ  اعمال الترمٌمات المشتملة على الحقن  23

 
 رابعا :  اعمال المصنعٌات والتركٌبات : 

 نسبة االجور اعمال المصنعٌات والتركٌبات

 %65 اعمال المصنعٌات والتركٌبات بدون تورٌد 
  مصنعٌات خرسانات مع تورٌد بعض المواد

 %60 ٌد سلك الرباط والمسمارأ ـ  مع تور
 %40 ب ـ  مع تورٌد الرمل والزلط وسلك الرباط والمسمار 

  

 
 

 ـ  اعمال الشبكات العامة 2

 

 نسبة االجور نوع االعمال

  أعمال الشبكات العامة : 
مثل :  مٌا  الشرب ـ الصرؾ الصحى والمؽطى  الرى بالرش والتنقاٌط 

 ـ التلٌفونات والكهرباء 
 

 %15 مع تورٌد مكونات الشبكة  أ ـ 
 %10 وفى حالة التنفٌذ بالدفع والهٌدرولٌكى      

 %35 ب ـ  بدون تورٌد 
 %25 وفى حالة التنفٌذ بالدفع الهٌدرولٌكى       
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 ـ  قطاع الرى 3
 

 نسبة االجور اعمال متكاملة ـ  تورٌد ومصنعٌة

ء الفرع والمصارٌؾ ـ  اعمال ترابٌة لتطهٌر وترمٌم او توسٌع وانشا 1
 واعمال نزع الحشائش 

 

 %60 أ ـ  ٌدوى 
 %10 ب ـ  بمعدات

 %25 ـ  اعمال التكسٌات باالحجار للجسور والبٌارات  2
  ـ  اعمال الستائر المعدنٌة :  3

 %10 أ ـ  تورٌد ودق 
 %30 ب ـ  دق فقط بدون تورٌد الستائر

نشااااء اقماااام ـ  اعماااال صاااناعٌة علاااى مجاااارى الااارى والصااارؾ ال 4
 ومصبات وحجوزات وهدارات وسحارات وبداالت  

25% 

 %20 ـ  اعمال انشاء الكبارى والم حٌة بالقناطر واالهوسة  5
  ـ  عملٌات دق االبار :  6

 %15 أ ـ  مع تورٌد المواسٌر
 %35 ب ـ  بدون تورٌد المواسٌر 

 
 ـ  اعمال الطرق البرٌة والمائٌة 4

 

 ملة تورٌد ومصنعٌة:  اعمال متكااوال 

 نسبة االجور االعمال المتكاملة ـ تورٌد ومصنعٌة

  ـ  االعمال الترابٌة  1
 %60 أ ـ  تشؽٌل عمال 

 %10 ب ـ  تشؽٌل معدات ثقٌلة 
  ـ  اعمال تكسٌر االحجار  2

 %60 أ ـ  تشؽٌل عمال 
 %30 ب ـ  تشؽٌل كسارات 

  ـ  انشاء ورصؾ الطرق  3
 %15 االساسى أ ـ  انشاء طبقة 

 %15 ب ـ  اعمال انشاء طبقات الرصؾ االسفلتٌة 
  ج ـ  اعمال انشاء طبقات الرصؾ االسمنتٌة 

 %20 بمعدات        
 %40 ٌدوى        

 %8 د ـ  كبارى كبرى على النٌل
  ـ  االعمال الصناعٌة 4

 %25 أ ـ  برابخ وكبارى صؽٌرة 
 %20 ائٌة ب ـ  كبارى على النٌل والمجارى الم

 %15 ج ـ  كبارى حدٌدٌة او خرسانٌة سابقة التجهٌز
 %30 ـ  تركٌب ع مات ارشادٌة على الطرق  5
 %20 ـ  البردورات واالرصفة 6
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 ثانٌا :  مصنعٌة فقط :

 نسبة االجور اعمال مصنعٌة فقط

  ـ  مصنعٌة انشاء ورصؾ الطرق :  1
 %25 أ ـ  معدات ثقٌلة 

 %50 ب ـ  ٌدوى 

 
 

 ـ  أعمال المٌكانٌكا والكهرباء 5
 

 عمال متكاملة : أ

 نسبة االجور نوع العملٌة

  ـ  االعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة  1
 %5 أ ـ  مع التورٌد 

 %25 ب ـ  بدون تورٌد 
ـ  اعمال وتركٌبات االجهزة الدقٌقة والمعدات االلكترونٌة والحاسبات  2

لكٌة واالجهاازة الطبٌااة واجهاازة ونظاام االتصاااالت الساالكٌة وال ساا
 القٌاس والتحكم 

 

 %3 أ ـ  مع التورٌد 
 %25 ب ـ  بدون تورٌد 

 %2 ـ  تورٌد وتمدٌد الكاب ت البحرٌة ذات الجهد العالى 3

 
 

 ـ  قطاع البترول 6
 

 أوال: أعمال متكاملة:

 نسبة االجور نوع العملٌة

 %5 رٌة ـ  اعمال المساحة البحرٌة وجسات التربة البح 1
  ـ  مد خطوط المواسٌر البرٌة  2

  أ ـ  داخل المدن 
 %10 مع التورٌد 
 %20 بدون تورٌد 
  ب ـ  خارج المدن 
 %5 مع التورٌد 
 %10 بدون التورٌد 

  ـ  مد خطوط المواسٌر البحرٌة  3
 %3 مع التورٌد 
 %5 بدون تورٌد 

  ـ  انشاء المنصات البحرٌةومكوناتها  4
 %3 لتورٌد مع ا

 %8 بدون تورٌد 
 نقل الى موقع التركٌب 
 تركٌب بالموقع 

3% 
3% 
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 نسبة االجور نوع العملٌة

  ـ  انشاء المستودعات والصهارٌج شاملة التصنٌع والتركٌب بالموقع  5
 %15 مع التورٌد 
 %35 بدون تورٌد 

ـ  خدمات التؤجٌر والتشؽٌل المتكاملة الجهازة ومعادات وادوات حفار  6
 االبار وصٌانتها  االبار وخدمات استكمال

1% 

 %2 ـ  خدمات التؤجٌر والتشؽٌل المتكاملة االخرى 7

 
 عمال ؼٌر متكاملة :أثانٌا : 

 نسبة االجور نوع العملٌة

  عزل وتؽلٌؾ المواسٌر البترولٌة :ـ   1
 %10 أ ـ  مع التورٌد 

 %15 ب ـ  بدون تورٌد 
  ـ  المراشمة والدهانات ل سطح المعدنٌة  2

 %20 مع التورٌد أ ـ  
 %35 ب ـ  بدون تورٌد 

 %20 ـ  اعمال تنظٌؾ المستودعات  واوعٌة ال ؽط واالبراج 3
 %1 ـ  البحث عن االلؽام وازالتها  4
 %10 ـ  تفجٌر الصخور  5
 %10 ـ  خدمات فنٌة لتشؽٌل او صٌانة المعدات بالمواقع  6
 %2 ـ  صٌانة معدات بترولٌة خاصة مثل : 7

ات الؽاطسة فى االبار ـ الكاب ت التى تعمال داخال االباار ـ الطلمب
 مواسٌر الحفر ـ ابراج الحفر ومستلزماتم .

 ـ  اعمال المساحة والقٌاسات المتعلقة باستكشافات البترول 8

 
 
1% 

 
 ـ  اعمال النقل 7

 اوال : تورٌد ونقل مواد البناء  

 نسبة االجور  عملٌات تورٌد ونقل مواد البناء 

 %10 ـ  الرمال واالتربة  1
 %7 ـ  الزلط او تربة زلطٌة  2
 %7 ـ  احجار بانواعها  3

 
 ثانٌا : النقل بالسٌارات :

 نسبة االجور عملٌات نقل وتحمٌل وتفرٌػ

 %10 ـ  النقل والتحمٌل والتفرٌػ وتشؽٌل عمال  1
 %7 ـ  النقل والتفرٌػ تشؽٌل اوناش 2

 %2 ٌم فى الموقعـ  التورٌد مع النقل والتسل 3

 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

94821

 ثالثا :  التحمٌل والتفرٌػ : 

 نسبة االجور  عملٌات نقل وتحمٌل وتفرٌػ فقط

  شٌالة -تستٌؾ  –فرز  –تحمٌل وتفرٌػ  -1

 %65 تشؽٌل عمال. -أ

 %20 تشؽٌل معدات -ب

 %5 ـ  تفرٌػ حبوب باستخدام الشفاطات 2

 
 ـ  اعمال المحاجر والمالحات 8

 : عمال متكاملة أ

 نسبة االجور نوع العملٌة

  ـ  المحاجر المستؽلة  عن طرٌق االٌجار  1
أ ـ  محااااجر رماااال الؽباااار والرماااال البٌ ااااء ورماااال 
المرشااااحات والاااازلط والتربااااة الزلطٌااااة والطلفااااة 

 والجبس

% ماااااان القٌمااااااة 220
 االٌجارٌة السنوٌة 

ب ـ  محااجر الحجار الجٌارى والرملاى والحجار الجٌارى 
مٌت والرخاام والبازلات وااللباساتر الصلب والادولو
 واحجار الزٌنة 

% ماااااان القٌمااااااة 230
االٌجارٌاااااااة السااااااانوٌة 

 للمحجر
% ماااااان القٌمااااااة 110 ج ـ  الم حات

 االٌجارٌة 
قرشاااا عااان كااال  130 ـ  المحاجر المستؽلة عن طرٌق تصارٌح االتاوة  2

متاار مكعااب ٌسااتخلص 
 من المحجر 

 
 ـ  اعمال مقاوالت مختلفة 9

 نسبة االجور نوع العملٌة

 %50 ـ  اعمال تجهٌز االقطان للحلٌج 1
 %55 ـ  اعمال حراسة الب ائع فى الموانى  2

 %30 ـ  اعمال المشاالت الداخلٌة لم ارب االرز 3
ـ  اعمااال توسااٌع وتعمٌااق المسااطحات المائٌااة فااى المااوانى باسااتخدام  4

 المعدات الثقٌلٌة ) كراكات (
8% 

 %1 زمٌة ـ  اعمال المساحة السٌ 5
 %2 ـ  اعمال الؽطس التى تتم تحت سطح الماء بواسطة الؽطاسٌن  6
 %30 ـ  صٌانة او استزراع حدائق او مسطحات خ راء 7
ـ  اعمال النظافة التى ٌقتصر فٌها دور المقاول على تقدٌم العمال فقط  8

 للعماال ٌاادوٌا دون االلتاازام بتقاادٌم اى مااواد او معاادات او م بااس
 للعمال

65% 

 %20 ـ  المزارع السمكٌة   9
 %8 ـ  انشاء مٌزان بسكول متكامل 10
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 قرار -3
 إجراءات تحدٌد نس  األجور

 فً عملٌات المقاوالت وفحص المنازعات الناشئة عنها
 

علً المكتب المختص بصندوق التؤمٌن اإلجتمااعً عناد ورود سخطاار بظساناد سحادي العملٌاات ثحاد  : 1مادة 
ٌقااوم بتحدٌااد نساابة اثجااور التااً ٌااتم علااً أساسااها حساااب حصااة صاااحب العماال فااً  المقاااولٌن ان

( المرفاق بقارار التاؤمٌن علاى عماال المقااوالت 3للجادول رقام )سشتراكات التاؤمٌن اإلجتمااعً وفقاا 
 والمحاجر والم حات.

 
اد بنسابة وعلً المكتب سب غ المقاول خ ل ث ثاة أٌاام علاً اثكثار مان تاارٌخ سسات م سخطاار اإلسان

, وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسلٌمم للمقاول بالٌاد بعاد توقٌعام باإلسات م اثجور 
 أمام الموظؾ المختص.

 
وفً حالة عدم قبول المقاول لهذ  النسبة علٌم التقدم بطلب ٌفٌد ذلاك للمكتاب المخاتص خا ل ث ثاٌن 

لٌام باالفقرة الساابقة ، وسال أصابحت هاذ  النسابة سخطار تحدٌد النسابة المشاار سٌوما من تارٌخ سست م 
 نهائٌة.
 

 وفً حالة تقدٌم الطل  فً المٌعاد المشار إلٌه ٌقوم المكت  المختص باالتً:
اللجناة الفنٌاة ثعمااال بعارض العملٌاة خا ل أسابوع علاً اثكثار مان تاارٌخ تقادٌم الطلاب علاً  -1

 والمحاجر والم حات إلبداء الرأي.المقاوالت 
 
وذلاك خا ل ث ثاة أٌاام مان تاارٌخ ورود  سلٌام ، لمقاول بالرأي الذي تنتهً سلٌام اللجناة سخطار ا -2

 وٌتم اإلخطار وفقا للفقرة الثانٌة من هذ  المادة.
 
( المشار إلٌه ٌتبأ 3فً حالة عدم وجود نسبة أجور للعملٌة المعروضة علً المكت  بالجدول رقم ):  2مادة 

 االتً:
نسابة أجاور تماثال النسابة المحاددة ثقارب عملٌاة مشاابهة وٌخطار ٌحدد المكتب بصافة مإقتاة  - أ

، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بتسلٌمم للمقاول بالٌد بعاد  المقاول بهذ  النسبة
 توقٌعم باإلست م امام الموظؾ المختص.

 
جر علً المكتب ستخاذ سجراءات عرض الحالاة علاً اللجناة الفنٌاة ثعماال المقااوالت والمحاا  - ب

 والم حات وذلك خ ل أسبوع علً اثكثر من تارٌخ تقدٌم مستندات العملٌة.
 

ٌخطر المكتب المقاول بالنسبة التً حددتها اللجنة الفنٌة المشار سلٌها خ ل ث ثة أٌام من تارٌخ  -ج
 ورود قرار اللجنة.

 
 من هذا القرار. 1وٌتم اإلخطار وفقا للفقرة الثانٌة من المادة 

 
للمقاول ان ٌعترض علً نسابة اثجاور المحاددة بمعرفاة اللجناة الفنٌاة بؤعماال المقااوالت والمحااجر  : 3مادة 

وذلك خ ل ث ثٌن ٌوما مان تاارٌخ سسات م سخطاار تحدٌاد  2،1والم حات وذلك وفقا لحكم المادتٌن 
 النسبة بواسطة اللجنة وسال أصبحت النسبة نهائٌة.
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ص بموجااب سٌصااال أو ٌرساال بخطاااب موصااً علٌاام بعلاام وٌقاادم اإلعتااراض سلااً المكتااب المخاات
 الوصول مرفقا بم كافة اثوراق والمستندات التً تإٌد سعترا م.

 
وال ٌترتااب علااً اإلعتااراض المقاادم ماان المقاااول توقفاام عاان سااداد اإللتزامااات المسااتحقة علٌاام فااً 

 لذلك وفقا لنسبة اثجور التً تم سخطار  بها.المواعٌد المحددة 
 

علً مكت  الصندوق المختص قٌد طلبات اإلعتثرا  علثً نسثبة األجثور المحثددة بواسثطة اللجنثة :  4مادة 
( بسثثجل خثثاص ٌعثثد لهثثذا الؽثثر  علثثً أن ٌشثثتمل علثثً 2( )1بموجثث  أحكثثام كثثل مثثن المثثادتٌن )

 البٌانات االتٌة:
 تارٌخ ورود الطلب. -1
 
 رقم مسلسل قٌد الطلب بالسجل وتارٌخ القٌد. -2

 
 ب ورقمم التؤمٌنً وعنوانم.سسم المقاول مقدم الطل -3

 
 سسم العملٌة ورقم اإلشتراك عنها وسسم مسند اثعمال وعنوانم. -4

 
مبٌنا بم نسبة اثجور التً حددها المكتب والقٌمة اإلجمالٌاة للعملٌاة ونسابة مو وع اإلعتراض  -5

ار ورقم وتارٌخ سخطا اثجور التً حددتها اللجنة الفنٌة ثعمال المقاوالت والمحاجر والم حات
 المقاول بقرار اللجنة.

 
علً مكتب الصندوق المختص سحالة ملؾ المنازعة سلاً اللجناة الفنٌاة ثعماال المقااوالت والمحااجر :  5مادة 

 بعد سستٌفاء جمٌع اثوراق والمستندات ال زمة للبت فً النزاع.والم حات 
 

البات فاً النازاع بظعتبارهاا لجناة فحاص علً اللجنة الفنٌة ثعمال المقاوالت والمحااجر والم حاات :  6مادة 
 .منازعات

 
وعلً أمانة سر اللجناة سخطاار المكتاب المخاتص بقارار اللجناة فاً مٌعااد ال ٌتجااوز ث ثاة أٌاام مان 
تارٌخ سعتماد قرارها وعلً المكتب سخطار المقاول بصورة منم بموجب خطااب موصاً علٌام بعلام 

 .للجنة سلٌمالوصول خ ل ث ثة أٌام من تارٌخ ورود قرار ا
 

 
 قرار -4
 منأ اإلزدواج فً أداء اإلشتراكاتتنظٌم إجراءات 
 إستخدام المقاول عمالة دائمة فً حالة

 ما تم بٌانه فً مقدمة هذا المبحثٌقوم بأداء اإلشتراكات عنها وفقا ل
 

ة ممان ٌجاوز ثصاحاب اثعماال الاذٌن تساند سلاٌهم عملٌاات مقااوالت وٌساتخدمون فاً تنفٌاذها عمالا:  1مادة 
،  ( المرفق بقرار التؤمٌن على عمال المقاوالت والمحاجر والم حات1وردت مهنهم بالجدول رقم )
الساابق بٌانهاا فاً مقدماة هاذا المبحاث ، طلاب سساترداد قٌماة حصاة ومإمنا علاٌهم وفقاا لإلجاراءات 

ب علاً صاحب العمل فً سشتراكات تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وتؤمٌن سصابات العمل محساو
( المرفااق بقاارار التااؤمٌن علااى عمااال المقاااوالت 2أساااس اثجااور الحكمٌااة المحااددة بالجاادول رقاام )
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لألحكاام ، وذلك من حصتم فً اإلشتراكات الشاهرٌة عان هاإالء العماال وفقاا والمحاجر والم حات 
 .السابق بٌانها فً مقدمة هذا المبحث

 
فٌه وفقا لما سبق بٌانثه بمقدمثة هثذا المبحثث ، وذلثك فثً : ٌقدم طل  اإلسترداد إلً مكت  المشترك  2مادة 

 ن الستة أشهر السابقة ، وٌرفق به:ٌناٌر وٌولٌو من كل عام ع
بٌثثان بعملٌثثات المقثثاوالت الجثثاري تنفٌثثذها ومثثاتم تنفٌثثذه فعثثال خثثالل المثثدة المقثثدم عنهثثا طلثث   -1

 اإلسترداد معتمدا من مكت  المقاوالت المختص ، موضحا به:
 در منم البٌان.المكتب الصا -
 
 رقم اإلشتراك عن العملٌة. -

 
 أسم العملٌة. -

 
 تارٌخ بداٌة العملٌة. -

 
 تارٌخ نهاٌة العملٌة. -

 
( المرفاق بقارار التاؤمٌن علاى عماال المقااوالت 3نوع االعمال المنفذة وفقا للجدول رقام ) -

 والمحاجر والم حات ، وقٌمة كل منها.
 

 نوع العمالة المستخدمة. -
 
لمثثراد إسثثترداد مثثاتم سثثداده مثثن حصثثة صثثاح  العمثثل فثثً إشثثتراكات األجثثور بٌثثان بالعمالثثة ا -2

 ٌتضمن: –الحكمٌة الخاصة بهم 
 الرقم التؤمٌنً. -
 
 اثسم. -

 
 المهنة. -
( المرفااق بقاارار التااؤمٌن علااى عمااال المقاااوالت 2مسااتوي المهااارة وفقااا للجاادول رقاام ) -

 والمحاجر والم حات.
 
 تارٌخ اإللتحاق لدي المنشؤة. -

 
 هاء الخدمة بالمنشؤة.تارٌخ سنت -
 

 السابق بٌانها بمقدمة هذا المبحث باالتً: ٌقوم المكت  المشترك فٌه عن العمالة:  3مادة 
نهاا مان المهان ت المنشؤة بالمكتب ماع التؤكاد مان أمطابقة بٌان العمالة المرفق بالطلب علً بٌانا -1

 . ت والمحاجر والم حات( المرفق بقرار التؤمٌن على عمال المقاوال1الواردة بالجدول رقم )
 
 التؤكد من م ئمة مهن العمالة مع االعمال المنفذة. -2
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 تحدٌد اثجور الحكمٌة للعمالة التً تم سستخدامها فً تنفٌذ اثعمال خ ل فترة المحاسبة. -3
 

فااً اإلشااتراكات المطلااوب سسااتردادها وٌااتم سسااتنزالها ماان حساااب  تحدٌااد حصااة صاااحب العماال -4
 المنشؤة.
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 ثالثا: العاملون فً مجال المخابز البلدٌة
 
 مقدمة -1

بسعر ٌقل عن سعر السوق تم التنسٌق مأ وزارة التموٌن التً تدعم الدقٌق الذي ٌتم توفٌره للمخابز البلدٌة 
 علً العاملٌن فً المخابز البلدٌة وذلك علً النحو التالً:إعداد نظام التأمٌن  –
 
 ة أولً:مرحل

نتاجم ستم فٌها تشكٌل لجنة من الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة والمإسسة العامة للسلع التموٌنٌة لتحدٌد ماٌتم 
 :حٌث سنتهت هذا اللجنة سلً –لعمل المخبز ساعات(  8خ ل الوردٌة الواحدة )

 كٌلو جرام. 100ٌتم خبز ثمانٌة أجولة زنة  -1
 
 واحدة العمالة االتٌة:ٌقوم بالعمل خ ل الوردٌة ال -2
 عمالة فنٌة: - أ

 طولجً أو مرح تً –عجان أو زمٌل  –خراط أو رئٌس معجن  –مساعد فران  –فران 
 

 عمالة إدارٌة:  -  
 موزع –سحلجً أو جرار  –كاتب  –وكٌل أو رئٌس وردٌة 

 
 تم تحدٌد أجور حكمٌة للعمالة المشار سلٌها. -3
 
 فأ بها هذه العمالة االتً:تم تحدٌد أنواع التأمٌن اإلجتماعً التً تنت -4
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. - أ
 
 تؤمٌن سصابة العمل.  - ب

 
 تؤمٌن المرض. -ج
 
 تؤمٌن البطالة. -د
 
تم تحدٌد جملة اإلشتراكات المستحقة )حصة صاحب العمل والعامل( وفقا لألجور الحكمٌة ، وقسامتها  -5

التؤمٌن اإلجتماعً الواجب سدادهاعن كل حٌث تحددت بذلك قٌمة سشتراكات  –علً عدد ثمانٌة أجولة 
 جوال دقٌق.

 
سلتزمت الهٌئة العامة للسلع التموٌنٌة بسداد سشتراكات التاؤمٌن اإلجتمااعً المساتحقة سلاً الهٌئاة العاماة  -6

 للتؤمٌنات اإلجتماعٌة ، عن كل جوال دقٌق ٌتم صرفم ثصحاب المخابز البلدٌة.
 

فً نظام التأمٌن اإلجتماعً من خالل مكت  خاص لتشثؽٌل تم تنظٌم إجراءات إشتراك عمال المخابز  -7
 عمال المخابز البلدٌة ، تشترك فً عضوٌته كل من:

 وزارة التموٌن. -أ
 
 الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة. -ب
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 النقابة العامة لعمال المخابز. -ج
 
 مرحلة ثانٌة:

ٌناات اإلجتماعٌاة باظجراء حصار فعلاً لعماال المخاابز تم فٌها اإلتفااق باٌن وزارة التماوٌن والهٌئاة العاماة للتؤم
وزارة التماوٌن بساداد سشاتراكات التاؤمٌن علاً أن تقاوم  –الجمهورٌة تبعا لمهنة كل مانهم  البلدٌة علً مستوي

اإلجتماعً المستحقة عنهم )حصة صاحب العمل والعامل( سلً الهٌئة العامة للتؤمٌناات اإلجتماعٌاة وذلاك علاً 
 ً دعم سنتاج رؼٌؾ الخبز.سبٌل المساهمة ف

 
لثدي  ونستعر  فٌما ٌلً أحكام القرار الصادر بشأن تنظٌم التأمٌن علً العثاملٌن فثً مجثال المخثابز البلدٌثة

 .1/7/1978والمعمول به منذ  – أصحا  األعمال فً القطاع الخاص
 
 

 قرار -2
 التأمٌن علً عمال المخابز فً القطاع الخاص

 
القرار علً العااملٌن بالمخاابز البلدٌاة التاً تناتج الخباز الشاامً أو البلادي بالقطااع تسري أحكام هذا :  1مادة 

 الخاص.
 

الااذي تحسااب علااً اساساام الحقااوق التؤمٌنٌااة علااً أساااس الحااد اثدنااً ثجاار  ٌتحاادد اثجاار الشااهري:  2مثثادة 
اثتاً  1ة وذلاك بالنسابة للعماال المشاار سلاٌهم بالمااد 1/7/2001اإلشتراك فً التاؤمٌن سعتباارا مان 

 بٌانهم:
 أوال: العمالة الفنٌة:

 طولجً أو مرح تً –عجان او زمٌل  –خراط أو رئٌس معجن  –مساعد فران  –فران 
 

 ثانٌا: العمالة اإلدارٌة:
 موزع –سحلجً أو جرار  –كاتب  –وكٌل أو رئٌس وردٌة 

 
تبعاا للمسامٌات المعماول بهاا وللهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً تعدٌل مسمٌات العمالة المشاار سلٌهاا 

 لك بعد الرجوع سلً وزارة التموٌن.فً محافظات الجمهورٌة ، وذ
 

 ملحوظة:
 ٌلً: ، وكان النص قبل ذلك كما 1/7/2001هذه المادة مستبدلة بتارٌخ 

تحدد طرٌقة حساب اثجر الذي تإدي علً أساسم اإلشتراكات فً نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً للعمالاة 
 100زنااة ارٌااة بالمخااابز المشااار سلٌهااا علااً أساااس وحاادة سنتاااج مقاادارها جااوال دقٌااق الفنٌااة واإلد

 ومً للعامل قدر  ثمانٌة أجولة.كٌلوجرام وبمتوسط سنتاج ٌ
 

المشثار إلثٌهم علثً وإستنادا إلثً معثدل اإلنتثاج المشثار إلٌثه ٌكثون أجثر اإلشثتراك الٌثومً للعمالثة 
 :النحو التالً

 جنٌه                       أوال: العمالة الفنٌة      
  2.50                                   فران

 1.25                            مساعد فران
 2.50                  خراط أو رئٌس معجن
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 1.25                         عجان او زمٌل
 1.25                   طولجً أو مرح تً

 
 دارٌة:ثانٌا: العمالة اإل

 2.50                   وكٌل أو رئٌس وردٌة
 2.50                                    كاتب

           2.00                       سحلجً أو جرار
 2.00                                   موزع

 
لٌها تبعا للمسامٌات المعماول بهاا تعدٌل مسمٌات العمالة المشار س ةاإلجتماعٌ اتللتؤمٌن العامةوللهٌئة 

 فً محافظات الجمهورٌة ، وذلك بعد الرجوع سلً وزارة التموٌن.
 

تتحدد حصتً صاحب العمل والمإمن علٌام فاً سشاتراكات التاؤمٌن اإلجتمااعً ، عادا سشاتراك نظاام :  3مادة 
لقطااع الاذي تام اإلتفااق ، وفقا ل جور المشار سلٌها بالمادة الساابقة وعادد العااملٌن فاً هاذا االمكافؤة 

 .علٌم بٌن وزارة التموٌن والهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعً
 

 ملحوظة:
 ٌلً: ، وكان النص قبل ذلك كما 18/8/1994هذه المادة مستبدلة بتارٌخ 

تتحدد حصتً صاحب العمل والمإمن علٌم فاً سشاتراكات التاؤمٌن اإلجتمااعً ، عادا سشاتراك نظاام 
 .كٌلوجرام ٌصرؾ ثصحاب المخابز 100ملٌما عن كل جوال دقٌق زنة  447بواقع المكافؤة ، 

 
بسااداد حصااٌلة اإلشااتراكات المشااار سلٌهااا سلااً الهٌئااة العامااة وتلتاازم الهٌئااة العامااة للساالع التموٌنٌااة 

 للتؤمٌنات اإلجتماعٌة فً المٌعاد المحدد لذلك.
 
وفقا للنموذج الذي تعد  الهٌئاة راك لكل عامل ٌصدر مكتب التؤمٌنات اإلجتماعٌة المختص بطاقة سشت:  4مادة 

، وعلاً صااحب العمال أن ٌثبات مادد سشاتؽال العامال بهاذ  البطاقاة مان العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة 
 واقع البٌانات الموجودة لدٌم.

 
إلثبات مدد عملم علٌهاا وعلً العامل أن ٌحتفظ بالبطاقة المشار سلٌها وٌقدمها لصاحب العمل شهرٌا 

 فً حالة سنتقال العامل لمخبز اخر.ستخدم البطاقة ذاتها ، وت
 

وتصدر الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة التعلٌمات الخاصة بظصدار البطاقة المشاار سلٌهاا ووساائل 
 ومراجعتها دورٌا.تداولها 
 
لقٌااد ل ماان سمساااك سااجعماااال ٌسااري بشااؤنهم هااذا القاارار ٌعفااً أصااحاب المخااابز الااذٌن ٌسااتخدمون :  5مثثادة 

 فً مقدمة هذا المبحث.وفقا لإلجراءات السابق بٌانها اثجور 
، بعاد ومراجعة مدد تشؽٌل العااملٌن الماذكورٌن وفقاا لماا هاو ثابات ببطاقاات سشاتراكهم وٌتم حصر 

مطابقتهااا علااً المسااتندات المطلوبااة بمكتااب تشااؽٌل عمااال المخااابز ، أو بملااؾ التااؤمٌن اإلجتماااعً 
 د بمكتب التؤمٌنات المختص بحسب اثحوال.الخاص بكل عامل الموجو

 
الااذي ٌحاارر علااً المكتااب الفرعاً لتشااؽٌل عمااال المخااابز أن ٌو اح علااً سحاادي نسااخ عقاد العماال :  6مثادة 

، وٌاوافً  خدماة العامال لدٌامبالنسبة لكل عامل سسم صاحب العمال الساابق وعنوانام وتاارٌخ سنتهااء 
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ساخة خا ل ث ثاة أٌاام علاً اثكثار مان تاارٌخ تحرٌار مكتب التؤمٌنات اإلجتماعٌة المختص بتلك الن
 .العقد

 
 وٌتعٌن علً مكتب التؤمٌنات اإلجتماعٌة المختص سٌداع نسخة العقد المشار سلٌم بملؾ العامل لدٌم.

 
تصدر الهٌئة العامة للتؤمٌناات اإلجتماعٌاة التعلٌماات وتعاد اإلساتمارات والنمااذج ال زماة لتنفٌاذ هاذا :  7مادة 

 القرار.
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 رابعا: العاملون فً العاملون فى مجال صناعة الطو 
 
 مقدمة -1

من فئات العمالة ؼٌر المنتظة بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة بالقطاع الخاص العاملٌن فً صناعة الطوب 
 ئٌة قبل سنشاء السد العالً.ي المابقاع المجار، الذي كان ٌتم سنتاجم من طمً النٌل الذي كان ٌترسب 

 
وحٌث ترتب علً سنشاء السد العالً حجز هذا الطمً خلفم ، وبالتالً عدم وصولم سلً وادي النٌل ، فقاد ستجام 

سلااً تجرٌااؾ اثرا ااً الزراعٌااة بظقتطاااع طبقااات منهااا لتااوفٌر أصااحاب اثعمااال فااً مجااال صااناعة الطااوب 
 لهذ  الصناعة.اثتربٌة ال زمة 

 
ٌانص قاانون  1983اج الزراعً ، فقد صادر عاام تعلً اإلنالسلبً لتجرٌؾ اثرا ً الزراعٌة  ونظرا لألثر

بظستخدام بدائل أخري للطوب الطوب القائمة توفٌق أو اعهم علً أن ٌقوم أصحاب ومستؽلً مصانع وقمائن 
، كماا ال ٌجاوز  من أتربة التجرٌؾ ، وذلك خ ل مدة ال تجاوز سنتٌن مان تاارٌخ العمال بهاذا القاانونالمصنع 

أن ٌستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض زراعٌة فً سقاماة المنشاؤت العاماة بعد م ً هذ  المدة 
 أو مإسسات القطاع العام.الحكومٌة 

 
 التجرٌؾ.وبناء علً ذلك فقد توقفت صناعة الطوب من أتربة 

 
أصاحاب مصاانع مٌنات اإلجتماعٌة مشكلة تهرب واجهت الهٌئة العامة للتؤوفً الفترة السابقة علً هذا التوقؾ 
التاً تعمال بهاذ   ، كما أنم كان من الصعب علاً الهٌئاة حصار العمالاةالطوب من التؤمٌن علً العاملٌن لدٌهم 

 المصانع نتٌجة عملهم فً أماكن مفتوحة وسط اثرا ً الزراعٌة.
 
 الة.قد سقت ت هذ  الظروؾ سعداد نظام خاص للتؤمٌن علً هذ  العملذلك 
 

 وقد قام هذا النظام علً أساس:
 طوبة. 1000أجر العمالة لكل وحدة سنتاجٌة مقدارها تحدٌد  -1
 
تحدٌد اإلشتراكات المستحقة )حصة صاحب العمل ، وحصة العامل( علً أساس اثجور المحددة لكل  -2

 وحدة سنتاجٌة.
 

التً ٌتم فٌها فرش علً أساس مساحة مفرش الطو  )المساحة تحدٌد حجم اإلنتاج بمصانأ الطو   -3
 حرقثه فثً قمثائن معثدة لهثذا الؽثر ، ثم إستكمال العملٌة اإلنتاجٌة المتمثلثة فثً  الطو  حتً ٌجؾ

 حٌث: – (بالمصنأ
 متر مربع تقرٌبا ، هو الوحدة القٌاسٌة. 4200أعتبر الفدان ومساحتم  -أ
 
 بملٌون طوبة سنوٌا.قدرت سنتاجٌة المفرش مساحة فدان واحد  -ب
 
للعاملٌن فً مجال صناعة الطوب ، ٌتم علً أساسها حساب اإلشاتراكات وأداء أجور حكمٌة  تم تحدٌد -4

 المزاٌا التؤمٌنٌة.
 
 تم تحدٌد أنواع التأمٌن اإلجتماعً التً تنتفأ بها هذه العمالة كاالتً: -5
 تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة. -أ
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 تؤمٌن سصابة العمل. -ب
 
 تؤمٌن البطالة. -ج
 
اءات اإلشتراك للعاملٌن فً مجاال صاناعة الطاوب ، وسصادار بطاقاات التاؤمٌن الخاصاة تم تنظٌم سجر -6

 بهم.
 
 صاح  العمل  :تم إلزام  -7
 .بؤسماء العاملٌن لدٌم موافاة الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة شهرٌا -أ
 
 بالبطاقات التؤمٌنٌة لهإالء العاملٌن.سثبات مدد العمل لدٌم  -ب
 

لثدي  صثناعة الطثو أحكام القرار الصادر بشأن تنظٌم التأمٌن علً العثاملٌن فثً مجثال ونستعر  فٌما ٌلً 
 .31/12/1987حتً  1/10/1980والذي عمل به فً الفترة من  – أصحا  األعمال فً القطاع الخاص

 
بنثاءا علثً القثانون الثذي صثدر عثام  1/1/1988منثذ إلً أن هذا القرار قد أوقثؾ العمثل بثه وتجدر اإلشارة 

 –بإلزام أصحا  األعمال فً هذ المجال بإستخدام بدائل أخثري للطثو  المصثنأ مثن أتربثة التجرٌثؾ  1983
وذلك نظرا لألثار السلبٌة علً اإلنتاج الزراعثً التثً ترتبثت علثً تجرٌثؾ األراضثً الزراعٌثة كمثا سثبق أن 

 أشرنا.
 

 قرار -2
 التأمٌن علً عمال صناعة الطو 

 
 البا  األول

 وقواعد حسا  أجر اإلشتراك فً مجال التعٌٌن
 

 مهنهم بالجدول المرافق.تسري أحكام هذا القرار فً شؤن العاملٌن فً صناعة الطوب المو حة :  1مادة 
 

ٌكاون حسااب اثجاور التاً تاإدي علاً أساساها سشاتراكات التاؤمٌن اإلجتمااعً بالنسابة للعااملٌن فاً :  2مادة 
بواقاع ث ثاة طوباة  1000ل وحادة سنتاجٌاة قادرها تحدٌد أجر العمالة لكاصناعة الطوب علً أساس 

 جنٌهات للوحدة.
 

 بمصانأ الطو  وفقا لألسس االتٌة:: ٌتحدد حجم اإلنتاج  3مادة 
متر  4200ومساحتم تتحدد مساحة مفرش الطوب أساسا لحساب معدالت اإلنتاج وٌعتبر الفدان  -1

 .هو الوحدة القٌاسٌة مربع تقرٌبا
 
مستند رسمً ، وسذا لم ٌكن محدد المساحة رسامٌا تقادر مسااحتم  تتحدد مساحة المفرش بموجب -2

 % من المساحة الرسمٌة للمصنع.50 بواقع
 

وٌتعٌن الرجوع سلً الجهات المختصة لتحدٌد مسااحة المفارش أو المصانع ، سذا لام تكان مسااحة 
 أي منهما محددة رسمٌا.
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 فدان واحد بملٌونً طوبة سنوٌا.تقدر سنتاجٌة المفرش مساحة  -3
 

ٌكون أجر اإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن المشار سلٌهم وفقا لما هو مو ح قرٌن كل  : 4مادة 
 .مهنة بالجدول المرافق

 
اإلشتراك الشاهري الواجاب علاً صااحب العمال أدائام عان علً المكتب المختص تحرٌر قرار ربط :  5مادة 

بهاذا القارار وٌقٌاد قارار  قواعاد المنصاوص علٌهاالدٌم فً صاناعة الطاوب محساوبا وفقاا لل العاملٌن
 بحساب صاحب العمل الجاري. الربط

 
 

 البا  الثانً
 اإلجراءات الخاصة بالتسجٌل واإلشتراك

 عن عمال صناعة الطو 
 فً الهٌئة العامة للتأمٌنات اإلجتماعٌة

 
سلاً مكتاب ار أن ٌتقادم علً كل عامل صناعة الطوب من بٌن الفئات المنصوص علٌها فً هاذا القار:  6مادة 

فاً ساجل بطلاب لقٌاد  الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة المختص الذي ٌقاع فاً دائارة محال العمال 
 لؽرض.التؤمٌن المعد لدي الهٌئة لهذا ا

 
وٌرفق بالطلب المستند الرسمً الدال علً تارٌخ المٌ د أو صورة فوتوؼرافٌة منم أو بطاقة الحالاة 

 من الموظؾ المختص.ها علً اثصل والتؤشٌر بذلك المدنٌة بعد مطابقت
 

علً مكتب الهٌئة المختص تلقً طلبات القٌد ومراجعاة بٌاناتهاا وتساجٌلها فاً الساج ت المعادة لهاذا :  7مادة 
 الؽرض.

 
ناا بهاا الاذي تعاد  الهٌئاة مبٌلهاإالء العااملٌن وفقاا للنماوذج وعلً ذلك المكتب صرؾ بطاقات تؤمٌن 

 لخاصة بهم وتسلٌمها سلٌهم فور تلقً طلبات القٌد.أرقام التؤمٌن ا
 

ٌمتنع علً أصحاب اثعمال سستخدام أي من العاملٌن المنصوص علٌهم فً هذ القارار قبال تساجٌلهم :  8مادة 
 فً الهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وفقا لإلجراءات المتقدمة.

 
بهاذا القارار ، فعلاً مكتاب الهٌئاة المخاتص سدراج بٌاناات سذا كان للعامل مدة خدمة سابقة قبل العمل :  9مادة 

 هذ  المدة بالبطاقة التؤمٌنٌة الخاصة بالمإمن علٌم.
 
 

 البا  الثالث
 مدد العمالة تحدٌد وإثبات

 
علً صاحب العمل موافااة مكتاب الهٌئاة المخاتص ببٌاان شاهري بؤساماء العااملٌن لدٌام مان الفئاات :  10مادة 

وذلاك خا ل الخمساة عشار ٌوماا اثولاً مان الشاهر التاالً للشاهر  القارارالمنصوص علٌها فً هاذا 
 المقدم عنم هذا البٌان.
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 عند ورود  ثم تسجٌلم فً السج ت المعدة لذلك.وعلً المكتب مراجعة هذا البٌان 
 

علً كل صاحب عمل ٌستخدم أي من العاملٌن المنصوص علاٌهم بهاذا القارار أن ٌثبات مادد عملام :  11مادة 
لبطاقة التؤمٌنٌة الخاصة بم ، وفً حالة تراخً صاحب العمل فً ستخاذ ذلك اإلجراء ٌتعٌن علً فً ا

المإمن علٌم اإللتجاء سلً مكتب الهٌئة المختص إلثبات مدد عملم الفعلٌة من واقع الكشوؾ الشهرٌة 
 المقدمة من صاحب العمل.

 
لاً مكتاب الهٌئاة المخاتص إلساتخراج وعلً المإمن علٌم تسلٌم هذ  البطاقاة عناد سنتهااء صافحاتها س

 سجمالً مدد العمالة المقٌدة بالبطاقة المنتهٌة. بطاقة جدٌدة بنفس الرقم ٌثبت بها
 

 وتسجل البطاقات الجدٌدة فً سجل خاص ٌعد لهذا الؽرض.
 

 جدول
 بتحدٌد أجور الحرؾ المختلفة
 للعاملٌن بصناعة الطو 

 

 حرفة العامل مسلسل
 األجر الٌومً
 )جنٌه(

 1.50 عامل حرٌق –عامل سكٌنة  –عامل رص  1

 1.25 سكاك -نزال  –عامل خروج طوب أحمر  –عامل مناولة  – عامل  رٌبة 2

 1.00 عامل تحمٌل طوب –عامل خلً  –عامل خ ط مٌا   – عامل خ ط زاما 3

 0.70 عامل جر –عامل ؼسٌل  –عامل تو ٌب  4
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 المبحث الثامن
 ٌنات اإلجتماعٌةالتأم

 ونظم المعلومات
 

بال أصابح  ارورة ال ؼناً  –لم ٌعد سستخدام نظم المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً من امور الرفاهٌة 
ونظرا ثهمٌة نظم المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً , فقد ٌكاون  –عنها ل مان النجاح فً هذا المجال 

مو ااوع التؤمٌنااات اإلجتماعٌااة ع ونحاان بصاادد دراسااة ومناقشااة ماان المناسااب أن نسااتعرض هااذا المو ااو
 .والعاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة

 
 ونستعر  هذا الموضوع فً النقاط الرئٌسٌة األتٌة:

 أوال: خصائص نظم التؤمٌن اإلجتماعً
 

 ثانٌا: التؤمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات
 

 تثالثا: اثسس الرئٌسٌة لنظام المعلوما
 

 رابعا: النظم الفرعٌة والرئٌسٌة لنظام المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً
 

 خامسا: نظام المعلومات واإلحصاءات المطلوبة فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً
 

 سادسا: نظام المعلومات وأثر  فً تموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً
 

 علومات فعال فً مجال التؤمٌن اإلجتماعًسابعا: النتائج اثخري المترتبة علً سستخدام نظام م
 

 وذلك علً النحو التالً:
 أوال: خصائص نظم التأمٌن اإلجتماعً:

نوجزهثا فٌمثا  –تتمٌز نظم التأمٌن اإلجتماعً عن ؼٌرهثا مثن مجثاالت العمثل األخثري بعثدة خصثائص 
 ٌلً:
 .، سن لم ٌكن جمٌعهم أفراد المجتمع معظمتعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعً مع  (1)
 
 م , بل وقبل المٌ د وبعد الوفاة.تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعً مع كل من أفراد المجتمع العمر كل (2)
 

 تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعً مع كم كبٌر من البٌانات. (3)
 

 سحتٌاج نظم التؤمٌن اإلجتماعً للعدٌد من اإلحصاءات ال زمة لتحدٌد أعباء النظام. (4)
 

 ٌن اإلجتماعً.التطور المستمر لنظام التؤم (5)
 

 ونتناول كل من هذه الخصائص علً النحو التالً:
 ، إن لم ٌكن جمٌعهم: أفراد المجتمأ معظمتعامل نظام التأمٌن اإلجتماعً مأ  -1

 وٌمكن إٌضاح ذلك من خالل تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعً مأ الفئات االتٌة:
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 المؤمن علٌهم: -أ
سان العمال  اد مخااطر الشاٌخوخة والعجاز والوفااة  وذلك من خ ل التؽطٌة الشاملة لمن هام فاً

 وهم أصحاب المصلحة الحقٌقٌة من نظم التؤمٌن اإلجتماعً. –واإلصابة والمرض والبطالة 
 
 جهات العمل: - 

سواء كانت هذ  الجهات حكومٌة أو قطاع عام  –وٌقصد بها الجهات التً ٌعمل بها المإمن علٌهم 
 منشآت فردٌة. أو قطاع خاص وسواء كانت شركات أو

 
 أصحا  المعاشات: -ج

 وٌقصد بهم اثفراد الذٌن تحقق بالنسبة لهم شروط سستحقاق معاش الشٌخوخة أو العجز.
 

 المستفٌدون: -د
الثذٌن تتثوافر فثٌهم شثروط إسثتحقاق  -وٌقصد بهم أفراد أسرة المؤمن علٌه أو صاح  المعثاش 
 وهم: –ولهم حال حٌاته المعاش وهم من كان المؤمن علٌه أو صاح  المعاش ٌع

 الوالدة –الوالد  –البنت  –اإلبن  –الزوجة  –الزوج 
 بنت اإلبن. –سبن اإلبن  –الجدة  –وٌ اؾ سلٌهم أحٌانا: الجد 

 
 القائمون بالصرؾ: -ه

 وهم اثفراد الذٌن ٌوكل سلٌهم القٌام بصرؾ المعاش نٌابة عن صاحب المعاش أو المستحقٌن.
 
 جتماعً مأ كل من أفراد المجتمأ العمر كله بل وقبل المٌالد وبعد الوفاة:تعامل نظام التأمٌن اإل -2

 وذلك ألن كل من أفراد المجتمأ ٌتعامل مأ نظام التأمٌن اإلجتماعً بثالث صفات أساسٌة كما ٌلً:
 بإعتباره مستفٌد: -أ

 وذلك من لحظة المٌ د حتً بلوغ سن العمل.
 
 بإعتباره مؤمنا علٌه: - 

 بلوؼم سن العمل حتً بلوغ سن التقاعد. وذلك من لحظة
 
 بإعتباره صاح  معاش: -ج

 وذلك من تارٌخ تحقق سحدي حاالت سستحقاق المعاش حتً تارٌخ الوفاة.
 

بثل أن هثذا  –وبالتالً فإن كل فرد من افراد المجتمأ ٌتعامل مأ نظام التأمٌن اإلجتماعً العمثر كلثه 
 التعامل ٌمتد لٌشمل:

 د )الحمل المستكن(:مرحلة ما قبل المٌال - أ
 حٌث: –ٌراعً نظام التأمٌن اإلجتماعً فً توزٌأ المستحقات التأمٌنٌة وجود هذا الحمل 

 بالنسبة للمعاش: (1)
فً بعض التشرٌعات ٌحجز لم نصٌب فً المعاش ٌصرؾ لم عند سنفصالم حٌاا , وفاً بعاض 

 التشرٌعات اثخري ٌعاد توزٌع المعاش عند سنفصالم حٌا.
 
 لػ المستحقة دفعة واحدة:بالنسبة للمبا  (2)

 ٌحجز لم نصٌب ٌصرؾ لم عند سنفصالم حٌا.
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 مرحلة مابعد الوفاة:  - 
 ٌتم التعامل مع المستحقٌن من خ ل ملؾ حالة المعاش بظسم المإمن علٌم أو صاحب المعاش.

 
 تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعً مأ كم كبٌر من البٌانات: -3

 حٌث تتمثل هذه البٌانات فً:
 نات عن جهة العمل:بٌا -أ

اثجااور الشااهرٌة  –بٌانااات الماادٌر المساائول  –تااارٌخ باادء النشااط  –العنااوان  –النشاااط  –اإلسام 
 المبالػ المسددة .... سلخ. –اإلشتراكات الشهرٌة  –للعاملٌن 
 
 بٌانات عن المؤمن علٌه أو صاح  المعاش: - 

تارٌخ بداٌة اإللتحاق  –جهة العمل  –ٌة الحالة الصح –العنوان  –النوع  –تارٌخ المٌ د  –اإلسم 
 تارٌخ نهاٌة العمل وذلك بالنسبة لكل جهة ٌعمل بها. –تدرج اثجر  –
 
 بٌانات عن المستحقٌن: -ج

الحالااة  –صاالة القرابااة بااالمإمن علٌاام أو صاااحب المعاااش  –النااوع  –تااارٌخ المااٌ د  –اإلساام 
الحالة التعلٌمٌة بالنسبة للذكور  –أرملة(  – مطلقة –متزوجة  –اإلجتماعٌة بالنسبة لإلناث )أنسة 

 الحالة الصحٌة. –
 
 إحتٌاج نظم التأمٌن اإلجتماعً للعدٌد من اإلحصاءات الالزمة لتحدٌد أعباء النظام: -4

تتعامل نظم التؤمٌن اإلجتماعً مع العدٌد من اإلحصااءات المتنوعاة التاً تعكاس العدٌاد مان الع قاات 
أساسٌة لتحدٌد تكلفة التموٌل للمزاٌا التً ٌكفلها هذا النظاام , وكاذا إلعاادة المتشابكة والتً تلزم بصفة 

 فحص المركز المالً للنظام من وقت ثخر.
 وٌمكن اإلشارة إلً بع  هذه اإلحصاءات فٌما ٌلً:

 جداول الحٌاة: -أ
 وهً جداول سفترا ٌة تو ح عدد اثحٌاء فً سنوات العمار المختلفاة النااتج مان عادد كبٌار جادا
من اثشخاص عند أصؽر سن فً الجدول وٌسمً هذا السن بالسن اثصلً للجادول , كماا ٌسامً 

 وذلك بفرض أن هذا العدد ال ٌتناقص سال بالوفاة فقط. –هذا العدد بالعدد اثصلً للجدول 
 
 مقٌاس تدرج األجور: - 

بمجموعااة هااو مقٌاااس سفتااراض ٌعااد ماان واقااع بٌانااات سحصااائٌة مسااتخرجة ماان البٌانااات الخاصااة 
المااإمن علااٌهم الااذٌن سااٌطبق علااٌهم المقٌاااس بعااد اثخااذ فااً اإلعتبااار كافااة العواماال اإلقتصااادٌة 

 واإلحصائٌة واإلكتوارٌة.
 

سذا كااان أجاار  هااو  1وهوٌعطٌنااا اثجاار اإلفترا ااً ثي شااخص بااٌن تمااام الساان س والساان س+
 اثجر اإلفترا ً عند أصؽر سن فً الجدول.

 
 :عائد اإلستثمار -ج

أن اإلشاتراكات المحصالة ال تصارؾ فاً شاكل معاشاات أو تعوٌ اات سال بعاد مارور فتارة  حٌث
عان اإلحتٌاطٌاات المتراكماة  ذلك فقد كان من المنطقً أن ٌادخل عائاد اإلساتثمارل –زمنٌة طوٌلة 

 كؤحد العوامل المإثرة فً تحدٌد قٌمة اإلشتراكات.
 

 سنوات فً مسئولٌة الخبٌر اإلكتواري.خ ل عدد كبٌر من ال بعائد اإلستثماروٌدخل التنبإ 
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 معدالت ترك الخدمة بسب  العجز: -د
وٌعتمد الخبراء اإلكتوارٌاون فاً ذلاك علاً سحصااءات العجاز فاً فتارات الخدماة الساابقة , وكاذا 
مدي تؤثٌر ما ٌ منم التاؤمٌن مان مزاٌاا فاً حااالت العجاز فاً دفاع بعاض الماإمن علاٌهم إلنهااء 

 من اإلستمرار فً الخدمة.خدمتهم بسبب العجز بدال 
 
 معدالت ترك الخدمة باإلستقالة قبل بلوغ سن التقاعد: -ه

 وٌساهم فً تحدٌدها بصفة رئٌسٌة اإلحصاءات المتوافرة عن المدة السابقة.
 
 نسبة المتزوجٌن من الوفٌات فً األعمار المختلفة من واقأ الخبرة اإلكتوارٌة. -و
 
 فً المتوسط فً األعمار المختلفة. الفرق بٌن سن الزوج وسن الزوجة -ز
 
 فارق السن بٌن سن المؤمن علٌه وسن أصؽر األوالد فً المتوسط فً األعمار المختلفة. -ح
 
ة , وذلثك نظثرا ألنثه نسبة اإلناث من المؤمن علثٌهم المشثتركٌن فثً النظثام فثً األعمثار المختلفث -ط

 المؤمن علٌها )األنثً( أثناء الخدمة.معاش مقابل لمعاش األرملة فً حالة وفاة  ؼالبا ال ٌنشأ
 
 التطور المستمر لنظام التأمٌن اإلجتماعً: -5

ٌتبٌن أنها بدأت فً صورة بسٌطة ثثم  –حٌث أنه من إستعرا  نظم التأمٌن اإلجتماعً منذ بداٌتها 
 أخذت فً التطور فً إتجاهٌن رئٌسٌٌن:

 التطور األفقً: -أ
 , ثم ٌتم التوسع فً التطبٌق لٌشمل فئات أخري.حٌث ٌبدأ تطبٌق هذ  النظم علً نطاق  ٌق 

 
 التطور الرأسً: - 

حٌث ٌبدأ تطبٌق هذ  النظم من خا ل عادد محادود مان المزاٌاا أو المخااطر ثام ٌمتاد التطبٌاق سلاً 
 مزاٌا ومخاطر أخري.

 
 ثانٌا: التأمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات:

اعٌاة والساابق اإلشاارة سلٌهاا فاً الجازء أوال , فاظن نظام نظرا للخصائص التً تتمٌز بهاا التؤمٌناات اإلجتم
المعلومات بظستخدام الحاسبات اإللكترونٌة فً مجال تطبٌق التؤمٌنات اإلجتماعٌة لم ٌعد من أمور الرفاهٌة 

 , بل أصبح  رورة ال ؼنً عنها ل مان النجاح فً هذا المجال.
 

 ثالثا: األسس الرئٌسٌة لنظام المعلومات:
 المعلومات فً مجال التأمٌنات اإلجتماعٌة علً دعامتٌن رئٌسٌتٌن هما: ٌعتمد نظام

 (:Data Baseمركزٌة البٌانات )قاعدة البٌانات( ) -1
وتعنااً اإلحتفاااظ بالبٌانااات المتعلقااة بتطبٌااق نظااام التااؤمٌن اإلجتماااعً والخاصااة بكافااة المتعاااملٌن مااع 

حٌث ع قاتها المنطقٌة ببع ها البعض من خ ل النظام بمكان واحد )قاعدة البٌانات( , وتنظٌمها من 
مجموعة من قواعد البٌاناات المحاتفظ بهاا فاً تنساٌق كامال ماع كافاة الجهاات التاً تتعامال فاً مجاال 

 التؤمٌن اإلجتماعً.
 
 (:On Line Systemال مركزٌة التعامل مأ البٌانات )اإلتصال المباشر بالبٌانات( ) -2
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ة المنتشارة علاً مساتوي الدولاة بالوحادات الفرعٌاة لمنظماة التاؤمٌن وذلك مان خا ل النهاٌاات الطرفٌا
حٌاث ٌتااح للعااملون بالمنظماة أٌاا كاان  –اإلجتماعً والمتصلة بقواعد البٌانات الساابق اإلشاارة سلٌهاا 

موقع عملهم وعلً أخت ؾ مستوٌاتهم وتخصصاتهم من خا ل نظاام دقٌاق لسارٌة التعامال ماع قواعاد 
بحٌث ال ٌكون هناك فاصل زمنً بٌن لحظة طلب الخدمة ولحظة  -مع هذ  البٌانات البٌانات , التعامل 
 الحصول علٌها.

 
 رابعا: النظم الفرعٌة والرئٌسٌة لنظام المعلومات فً مجال التأمٌن اإلجتماعً:

 ٌتكون نظام المعلومات فً قطاع التأمٌن اإلجتماعً من أربعة نظم فرعٌة رئٌسٌة هً:
 مٌنً لألفراد:نظام الرقم التأ -1

والمهمة الرئٌسٌة لهذا النظام هً تحدٌد رقم تؤمٌنً لكل مواطن ٌنفرد بم عن باقً المواطنٌن ٌمكن لم 
 –صااحب معااش  –مان خ لام التعامال ماع نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً باؤي صافة كانات )ماإمن علٌام 

 قائم بالصرؾ(. –مستفٌد 
 ملحوظة:

 حالة تطبٌقم بالدولة بدال من سنشاء رقم تؤمٌنً. ٌمكن سستخدام الرقم القومً لألفراد فً
 
 نظام الرقم التأمٌنً للمنشأت: -2

 –وٌتٌح هذا النظاام تحدٌاد رقام تاؤمٌنً لكال منشاؤة علاً حادة أٌاا كاان القطااع الاذي تنتماً سلٌام )عاام 
عً خاص( , بحٌث ٌحدد من خ ل الرقم التؤمٌنً للمنشؤة موقفها من نظام التاؤمٌن اإلجتماا –حكومً 

 مالها وما علٌها. –وبصفة خاصة الموقؾ المالً من النظام 
 
 نظام التؽطٌة التأمٌنٌة: -3

وٌهدؾ هذا النظام الً تكوٌن ملؾ تؤمٌنً عان كال ماإمن علٌام ٌت امن بصافة أساساٌة مادد سشاتراكم 
تحقاق بؤنواعها المختلفة وتطور أجر سشتراكم وذلك بشكل تفصٌلً ٌتٌح تحدٌد مستحقاتم التؤمٌنٌة فور 

 أحد اثخطار المإمن  د حدوثها.
 
 نظام المزاٌا التأمٌنٌة: -4

وٌهدؾ هذا النظام سلً تحدٌد المزاٌا التؤمٌنٌة التً ٌت منها نظام التاؤمٌن اإلجتمااعً للماإمن علٌام أو 
المستحقٌن عنم بحسب اثحوال , فور تحقق أحد اثخطار الموجبم إلستحقاقها مع متابعاة مادي تاوافر 

 حقاقها , وٌت من هذا النظام الوظائؾ الرئٌسٌة االتٌة:شروط سست
 سختبار شروط اإلستحقاق لكل مٌزة. -أ
 
 حساب قٌمة المٌزة. -ب
 تحدٌد المستحقٌن للمٌزة فً حالة وفاة المإمن علٌم أو صاحب المعاش. -ج
 
 توزٌع قٌمة المٌزة علً المستحقٌن. -د
 
 ة.متابعة مدي توافر شروط سستمرار صرؾ المٌز -ه
 
 ا: نظام المعلومات واإلحصاءات المطلوبة فً مجال التأمٌن اإلجتماعً:خامس

 من أوال( 4سبق اإلشارة سلً بعض اإلحصاءات التً ٌتطلبها تحدٌد أعباء النظام )البند 
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ونظرا لما ٌحتوٌم نظام المعلوماات مان بٌاناات تفصاٌلٌة ودقٌقاة فظنام ٌمكان مان خ لهاا تكاوٌن العدٌاد مان 
التااً تساااعد بشااكل فعااال علااً نجاااح نظااام التااؤمٌن اإلجتماااعً , كمااا ٌزٌااد ماان فاعلٌااة هااذ   اإلحصاااءات

اإلحصاءات سستخراجها فً التوقٌت المناساب وتحادٌثها أوال بااول وبشاكل ٌكااد ٌكاون لحظٌاا , نتٌجاة لماا 
 تحققم "اثسس الرئٌسٌة لنظام المعلومات" السابق اإلشارة سلٌها تفصٌ  فً البند ثالثا من:

 مركزٌة البٌانات. -1
 
 ال مركزٌة التعامل مع البٌانات. -2
 

 وكذا ماتتمٌز به الحاسبات اإللكترونٌة المستخدمة فً نظام المعلومات من خصائص أهمها:
 السرعة. -1
 
 الدقة. -2
 

 سهولة سسترجاع البٌانات. -3
 

 سهولة تصنٌؾ البٌانات. -4
 

 :ا: نظام المعلومات وأثره فً تموٌل نظام التأمٌن اإلجتماعًسادس
ٌمكن أن نوجز فً هذا البنثد وفثً ضثوء ماقثدمناه فثً البنثود السثابقة مثن إٌضثاحات حثول نظثم التثأمٌن 
اإلجتماعً ونظام المعلومات , ماٌؤدٌه نظام المعلومات فثً قطثاع التثأمٌن اإلجتمثاعً مثن دور هثام فثً 

 وذلك كما ٌلً: –أال وهو مجال التموٌل  -أحد المجاالت الهامة لهذا القطاع 
 ر اإلحصاءات الالزمة لتحدٌد اإلشتراكات:توفٌ -1

بعكس ماا  –وتتمٌز اإلحصاءات التً ٌوفرها نظام المعلومات بؤنها شاملة للمجتمع التؤمٌنً بالكامل 
وال شاك أنام مهماا  –ٌعد من سحصااءات بطرٌاق العٌناة )فاً حالاة عادم سساتخدام نظاام المعلوماات( 

ون معبرة تعبٌرا دقٌقا عن المجتمع التؤمٌنً مثلما تعبر روعٌت الدقة فً سختٌار العٌنة سال سنها لن تك
تلك المستخرجة فً نظام المعلومات بالتفصٌل السابق اإلشارة سلٌم فً البنود السابقة , وٌانعكس أثار 
هذ  الدقة والشمول ب  شاك فاً تحدٌاد اإلشاتراكات , وال ٌحتااج الخبٌار اإلكتاواري فاً هاذ  الحالاة 

حتماااالت المسااتخرجة منهااا مقاباال اإلنحرافااات التااً ٌتوقعهااا فااً مثٌ تهااا إل ااافة نساابة تقدٌرٌااة لإل
 المستخرجة بطرٌق العٌنة.

 
 توفٌر اإلحصاءات الالزمة لفحص المركز المالً للنظام: -2

وتتمٌز اإلحصاءات التً ٌوفرهثا نظثام المعلومثات بالفورٌثة , أي أنهثا تكثون معبثرة عثن المجتمثأ 
لتثثً تعثثد بطرٌثثق العٌنثثة أٌضثثا )فثثً حالثثة عثثدم إسثثتخدام نظثثام التثثأمٌنً لحظثثة إعثثدادها , بعكثثس ا

 المعلومات( , والتً كان ٌستؽرق إعدادها وقتا طوٌال فً:
 سعداد النماذج. -أ
 
 تجمٌع البٌانات من مصادرها. -ب
 
 تصنٌؾ البٌانات. - ج
 

بحٌث تصبح اإلحصاءات المستخرجة تمثل بٌان تارٌخً ولٌس معبرا عن الو ع الحالً للمجتمع 
تاااؤمٌنً , أ اااؾ سلاااً هاااذا أن اإلحصااااءات المساااتخرجة مااان نظاااام المعلوماااات تت ااامن كافاااة ال
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اإلحتماالت التفصٌلٌة المطلوبة بعكس تلك المستخرجة فً ظل النظام الٌدوي التً تفرض ظروؾ 
 سستخراجها أن تكون سجمالٌة.

 
وماا ٌترتاب علاً ذلاك وال شك أن ذلك كلم لم كبٌر اثثر فً التقدٌر السلٌم للمركاز الماالً للنظاام 

 من نتائج لها تؤثٌر مباشر علً تموٌل النظام.
 

 ت الالزمة للتخطٌط والمتابعة:توفٌر اإلحصاءا -3
وٌهمنا فً هذا المجال اإلحصاءات التً لهاا تاؤثٌر مباشار علاً تموٌال نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً , 

فتاارة الزمنٌااة المقبلااة , وذلااك بتااوفٌر البٌانااات الساالٌمة والدقٌقااة عاان اإلٌاارادات والمصااروفات لل
 وماٌترتب عل ذلك من اإلستثمار الجٌد لموارد النظام.

 
وال شك أن ذلك ٌاإدي سلاً تحقٌاق أف ال سساتثمار ممكان ثماوال النظاام وتحقٌاق رٌاع اإلساتثمار 
المناسب ثموالم , مما ٌعكس أثر  فً المدي الطوٌل علً سشتراكات النظام لصالح الماإمن علاٌهم 

 ات والمستحقٌن عنهم.وأصحاب المعاش
 

 منأ ظاهرة اإلزدواج التأمٌنً: -4
ٌترتب علً تعدد نظم التؤمٌن اإلجتماعً , وفً ظل التطبٌق لهذ  النظم باثسلوب الٌدوي سزدواج 
صرؾ المزاٌا التؤمٌنٌة للمستفٌد الواحد من أكثار مان نظاام تاؤمٌنً أو مان ذات النظاام الواحاد مان 

ت الجهة نتٌجة تعدد نظم الترقٌم الساائدة فاً ظال النظاام الٌادوي أكثر من جهة , بل وأحٌانا من ذا
 وصعوبة الرقابة علٌها.

 
ولكن فً ظل سستخراج رقم تؤمٌنً واحد لكل فرد فً ظل نظام المعلومات ٌستخدم فً كل مراحل 
حٌاتاام التؤمٌنٌااة , فااظن ذلااك ٌكااون لاام أكباار اثثاار فااً كشااؾ الكثٌاار ماان حاااالت اإلزدواج التااؤمٌنً 

ر سلٌها , وبالتالً ٌكون لاذلك كبٌار اثثار فاً الحاد مان المزاٌاا المنصارفة بادون وجام حاق , المشا
 وبالتالً ٌإثر ذلك باإلٌجاب فً مجال التموٌل بنظام التؤمٌن اإلجتماعً لصالح النظام.

 
 المتابعة الدقٌقة لتوافر شروط إستمرار صرؾ المزاٌا التأمٌنٌة: -5

 معٌنة إلستمرار صرؾ المزاٌا التأمٌنٌة منها: ٌحدد نظام التأمٌن اإلجتماعً شروط
 سٌقاؾ المٌزة ببلوغ سن معٌن بالنسبة للذكور. -أ
 سرتباط صرؾ المٌزة ببقاء اثنثً ؼٌر متزوجة. -ب

 
 و ع قٌودا وحدودا للجمع بٌن أكثر من معاش أو بٌن المعاش والدخل. - ج

 
ن مستحٌلة مما ٌإدي سلاً صارؾ وال شك أن متابعة هذ  الشروط فً ظل النظام الٌدوي تكاد تكو

كثٌر من المبالػ دون وجم حق , فً حٌن أن مااٌوفر  نظاام المعلوماات مان بٌاناات سابق اإلشاارة 
سلٌها ٌجعل متابعاة هاذ  الشاروط ٌساٌرا , ماع ستخااذ سجاراءات اإلٌقااؾ للمٌازة فاور تحقاق الواقعاة 

تموٌاال لنظااام التااؤمٌن المبااررة لااذلك , ممااا ٌاانعكس أثاار  بشااكل مباشاار وال شااك علااً مجااال ال
 اإلجتماعً لصالح هذا النظام.

 
 خف  السن المتوسط لبداٌة اإلشتراك فً نظام التأمٌن اإلجتماعً: -6

ٌااإدي التطبٌااق الٌاادوي لاانظم التااؤمٌن اإلجتماااعً , وعاادم تااوافر الااوعً التااؤمٌنً لاادي المااواطنٌن 
ن أداء الحقاوق لمان ٌتاوافر فٌام بدرجة كافٌة , باإل افة سلً ماٌلتزم بم نظام التؤمٌن اإلجتماعً م
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سلاً نتٌجاة خطٌارة  -شروط اإلستحقاق حتً ولو لم ٌكن قد سشترك فاً النظاام قبال تحقاق الخطار 
تظهرها اإلحصاءات المستخدمة فً فحص المركز المالً لهذ  النظم , وهاً سرتفااع متوساط سان 

 ٌانا(.بداٌة اإلشتراك فً نظم التؤمٌن اإلجتماعً )ٌزٌد علً أربعٌن عاما أح
 

وال شك أن ذلك ٌكون لم أثر مباشر فً تحدٌد اإلشتراكات بالزٌادة , وذلك لقصر الفتارة المتوقعاة 
ثداء اإلشتراكات حتً بلوغ سن التقاعد من ناحٌة , ولزٌادات سحتماالت الوفاة والعجز كلماا تقادم 

منهااا ممااا لوكااان  وبالتااالً تكااون اإلشااتراكات المطلوبااة لتموٌاال النظااام أكباار -ساان المااإمن علٌاام 
متوسط سن بداٌة اإلشتراك أقل , وهاو ماا ٌحققام نظاام المعلوماات نتٌجاة تحدٌاد رقام تاؤمٌنً لكال 
مواطن ٌساعد علً متابعة الموقؾ التؤمٌنً لكل منهم , وكذا توفٌر البٌانات عن المنشاآت وو اع 

 خطط دورٌة للتفتٌش علٌها مما ٌحد من حاالت التهرب من التؤمٌن.
 
 وسط مدد اإلشتراك بنظم التأمٌن اإلجتماعً للمؤمن علٌه:زٌادة مت -7

ٌااإدي سنتشااار ظاااهرة التهاارب ماان نظااام التااؤمٌن اإلجتماااعً فااً ظاال النظااام الٌاادوي , وصااعوبة 
المتابعااة لهااذ  الحاااالت سلااً سنخفاااض كبٌاار فااً متوسااط ماادد اإلشااتراك باانظم التااؤمٌن اإلجتماااعً 

ماالً لهاذ  الانظم )متوساط مادة اإلشاتراك ماابٌن للمإمن علٌم تظهرها سحصاءات فحص المركز ال
 سنة(. 2-3
 

ٌترتب علً ذلاك بال ارورة سرتفااع نسابة اإلشاتراك المطلوباة لقصار فتارة التموٌال للحقاوق التاً 
وال شك أن ماٌوفر  نظام المعلومات مان سمكاناات المتابعاة ومناع حااالت التهارب  –ٌكفلها النظام 

مدة اإلشتراك للمإمن علٌهم مما ٌإدي بال رورة سلً تؤثٌر سٌكون لم أكبر اثثر فً رفع متوسط 
خفض اإلشتراكات فظنم سٌإدي علً اثقل لتاوازن المركاز بباإلٌجاب فً تموٌل النظام سن لم ٌكن 

المالً للنظام بدال مما ٌظهر  فحص المركز الماالً للنظاام مان عجاز , ؼالباا ماا تتحملام الموازناة 
 العامة للدولة.

 
 ر اإلشتراك:رفأ متوسط أج -8

نتٌجة لما ٌ منم نظام التؤمٌن اإلجتماعً من حد أدنً للمعاش فقد تنتشر ظااهرة اإلشاتراك بالحاد 
القطااع فاً  المشثروعات الصثؽٌرة والمتوسثطةاثدنً ثجر أو فئة اإلشتراك وبصفة خاصاة فاً 

ٌنً مان جهاة الخاص و وٌرجع ذلك بصفة أساسٌة سلً قلة الوعً التؤمٌنً بٌن أفراد المجتمع التؤم
, وإلنعاادام الصاالة تقرٌبااا بٌاانهم وبااٌن الهٌئااة القائمااة علااً التنفٌااذ فااً هااذا القطاااع , ممااا ٌااإدي 
بال رورة سلً أن تكون نسبة اإلشتراك المحددة للتموٌل أكبر مما لو لم تكن هذ  الظاهرة موجودة 

 وكان اإلشتراك باثجور أو الدخول الحقٌقٌة.
 

تااؤمٌن اإلجتماااعً ماان سمكانااات المتابعااة لمجتمااع المااإمن علااٌهم وال شااك أن مااا ٌااوفر  نظااام ال
نقل اثعمال الٌدوٌة التً كانت نتٌجة  فٌر أعداد مناسبة من العاملٌنواإلتصال الدوري بهم وكذا تو

منوطة بهم سلً الحاسابات االلٌاة ساٌمكن مان التفتاٌش الادوري علاً المنشاؤت والاذي ساٌكون أحاد 
جور والادخول الحقٌقٌاة مماا ساٌنعكس أثار  بال ارورة علاً مجاال أهدافم وال شاك اإلشاتراك بااث

 التموٌل لنظام التؤمٌن اإلجتماعً باإلٌجاب.
 
 المتابعة الدورٌة النشطة لتحصٌل المستحقات: -9

ال شك أن ماٌوفر  نظام المعلومات مان سمكاناات وبٌاناات ٌتاٌح للهٌئاة المختصاة المتابعاة الدورٌاة 
المنشؤت والمإمن علٌهم , ٌإدي سلً اإلنتظام فً التحصٌل وعدم  النشطة لتحصٌل مستحقاتها لدي
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تراكم المدٌونٌات لدي مصادر التموٌل وبالتالً سنعدام ظاهرة الدٌون المعدومة التً كثٌرا ماتحدث 
 فً ظل النظام الٌدوي والتً تإثر بالسلب علً مجال التموٌل لنظم التؤمٌن اإلجتماعً.

 
 ٌن مأ نظام التأمٌن اإلجتماعً:خلق الثقة فً نفوس المتعامل -10

وذلك إلطمئنانهم سلً وجود بٌانات دقٌقة ومنتظماة ٌساهل الرجاوع سلٌهاا عناد الحاجاة , مماا ٌاإدي 
وال شك سلً سنتظامهم فً المبادرة سلً سداد سلتزاماتهم أوال بؤول فاً المواعٌاد الدورٌاة إلساتحقاق 

ئاد اإلساتثمار المناساب ثماوال نظاام التاؤمٌن هذ  اإللتزامات , مما ٌتٌح للهٌئة المختصة تحقٌاق عا
 اإلجتماعً.

 
 وفر فً المصروفات: -11

ال شك أن تطبٌق نظام المعلومات فً مجثال التثأمٌن اإلجتمثاعً ٌكثون لثه كبٌثر األثثر فثً خفث  
وقثد ٌكثون أٌضثا مثن المفٌثد  –المصروفات اإلدارٌة التً ٌتطلبها تطبٌق نظم التأمٌن اإلجتماعً 

 وان  الوفر فً المصروفات اإلدارٌة فٌما ٌلً:اإلشارة إلً بع  ج
خفض فً الكمٌات الكبٌرة مان اثوراق والساج ت ال زماة لإلساتخدام فاً ظال النظاام الٌادوي  -أ

ومااا ٌسااتتبعم ذلااك ماان وسااائل وأماااكن الحفااظ وماٌترتااب علٌاام ماان تكلفااة سٌجااارات وصااٌانة 
 وكهرباء .... سلخ.

 
الوصول للبٌانات المطلوبة فاً ظال النظاام الٌادوي وذلاك  اإلق ل من الوقت ال ائع فً سبٌل -ب

 من جانب موظفً الهٌئة المختصة من جهة , ومن جانب المتعاملٌن معها من جهة أخري.
 

اإلق ل من اثعداد الكبٌرة من العاملٌن القائمٌن بؤعمال ٌومٌاة متكاررة كاربط اإلشاتراكات أو  -ج
ذ  الطاقاة اإلنتاجٌاة الكبٌارة سلاً مجااالت أخاري ال حساب المزاٌا .... سلخ , وسمكان توجٌم ها

ٌصلح لها الحساب اثلكترونً كالتحصٌل من المنشؤت والتفتٌش علٌها والتوعٌة التؤمٌنٌة باٌن 
 جمهور المتعاملٌن مع النظام .... سلخ.

 
 :ا: النتائج األخري المترتبة علً إستخدام نظام معلومات فعال فً مجال التأمٌن اإلجتماعًسابع
 رفع مستوي أداء الخدمة التؤمٌنٌة. -1
 
 الدقة فً تحدٌد اإللتزامات والحقوق التؤمٌنٌة. -2
 

 توحٌد مفاهٌم التطبٌق بٌن القائمٌن بالتنفٌذ. -3
 

 تحقٌق السرٌة علً البٌانات المستخدمة. -4
 

 سٌجاد الثقة بٌن المتعاملٌن مع النظام. -5
 
 
 
 
 
 
 



 2006منظمة العمل العربٌة                                                           أكتوبر 
 مركز العربً للتأمٌنات اإلجتماعٌة بالخرطومال

 

 التأمينات اإلجتماعية                                                                   

 محمد حامد الصياد                                                                 والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة           

116821

 المبحث التاسأ
 مقترح لنظام تأمٌنً خاص

 الصؽٌرة والمتوسطة شروعاتمألصحا  ال
 

،  لعلم ٌكون من المناسب فً نهاٌة هذا البحاث أن نإكاد علاً أهمٌاة نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً لجمٌاع العااملٌن
ساواء كاانوا ٌعملاون لحسااب الؽٌار أو كاانوا  ، وبصفة خاصثة العثاملون بالمشثروعات الصثؽٌرة والمتوسثطة

هو الذي ٌتولً تعوٌ اهم عان الادخل الاذي ٌنقطاع نتٌجاة تحقاق  ٌعملون لحساب أنفسهم بظعتبار أن هذا النظام
 .المرض( –اإلصابة  –الوفاة  –العجز  –أحد المخاطر المإمن  دها )الشٌخوخة 

 
 وحٌث ٌهدؾ هذا البحث إلً وضأ مقترح لنظام تثأمٌنً خثاص ألصثحا  المشثروعات الصثؽٌرة والمتوسثطة

 ٌكون:
 مراعٌا لظروفهم من جهة. -1
 
 ظلة التأمٌنات اإلجتماعٌة من جهة أخري.ٌؤمن شمولهم بم -2
 

 :ٌمكن تقسٌمها إلً أربعة مجاالت كما ٌلً –مجموعة من األسس فإننا نري أن ٌقوم هذا المقترح علً 
 أوال: فً مجال تصمٌم نظام التامٌن اإلجتماعً

 
 ثانٌا: فً مجال الٌات تنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعً

 
 ت اثخري لتنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعًثالثا: فً مجال التعاون مع الجها

 
 رابعا: فً مجال نشر الوعً التؤمٌنً

 
 وذلك علً النحو التالً:

 أوال: فً مجال تصمٌم نظام التامٌن اإلجتماعً
حتً ٌمكان تحدٌاد نسابة سشاتراك  المزاٌا التً ٌضمنها نظام التأمٌن اإلجتماعًمنح عدم المؽاالة فً  -1

راك العالٌااة تااإدي سلااً تهاارب أصااحاب اثعمااال ماان نظااام التااؤمٌن مقبولااة ، حٌااث أن نسااب اإلشاات
 اإلجتماعً.

 
 البند ثالثا: دور الدراسات اإلكتوارٌة فً نظم التأمٌن اإلجتماعًوقد ت من 

 من المبحث الثانً: النواحً الفنٌة والتموٌلٌة فً نظم التأمٌن اإلجتماعً
بمعناً أنام كلماا زادت المزاٌاا  – ٌقدمه من مزاٌثاأن تحدٌد تكلفة نظام التأمٌن اإلجتماعً ٌرتبط بما 

 .أمثلة لذلكالمشار سلٌم  ثالثا، وقد ت من البند  التً ٌكفلها النظام ، كلما زادت تكلفتم
 

 المقترح االتً:فً  ال فأنه قد ٌكون من المناس  أن ٌراعًوفً هذا المج
، ولكاان ماان انثثواع التثثأمٌن نظثثام التثثأمٌن اإلجتمثثاعً متضثثمنا كثثل  أأن ٌبثثدلثثٌس مثثن الضثثروري  -أ

ٌؽطاً  حٌاث، ، وهو بصفة خاصة تؤمٌن الشٌخوخة والعجاز والوفااة  باثهم منها أالمناسب أن ٌبد
وٌترتاب علٌهاا سنقطااع  التاً ال مفار مان حادوث أحادها للماإمن علٌامالث ث المخاطر هذا التؤمٌن 
 دخلم.
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 وقد تضمنت كل من:
الصاادرة عان منظماة العمال  –ا لل مان اإلجتماعً بشؤن المستوٌات الدنٌ 102اإلتفاقٌة رقم  .1

 الدولٌة.
 

بشااؤن المسااتوٌات اثدنااً للتؤمٌنااات اإلجتماعٌااة الصااادرة عاان منظمااة العماال  3اإلتفاقٌااة رقاام  .2
 .العربٌة

 
 لٌمٌة فً مجال التأمٌن اإلجتماعًبالمبحث الثالث: اإلتفاقٌات الدولٌة واإلقالمشار سلٌهما 

 تؤمٌن اإلجتماعً.التدرج فً تطبٌق أنواع ال
 

 لتأمٌن اإلجتماعً:عدة نظم لفإن نظام التأمٌن اإلجتماعً المصري ٌتضمن وعلً سبٌل المثال 
والقطاااع الخاااص ، وٌت اامن فااً الحكومااة والقطاااع العااام  األول: ٌؽطثثً العثثاملٌن لحسثثا  الؽٌثثر

، ، الماارض  أربعااة أنااواع تااؤمٌن سجتماااعً )الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة ، سصااابة العماال
، وهاً ال شاك % من اثجار 40وتبلػ سجمالً نسب اإلشتراك فً القطاع الخاص  (البطالة

 نسبة عالٌة.
 

، وتبلاػ  ، وٌت من تؤمٌن الشٌخوخة والعجاز والوفااة فقاط الثانً: ٌؽطً العاملٌن لحسا  أنفسهم
 .% من فئة اإلشتراك التً ٌختارها المإمن علٌم15نسبة اإلشتراك 

 
، وٌت امن تاؤمٌن الشاٌخوخة والعجاز والوفااة فقاط ،  لٌن المصثرٌٌن بالخثارجالثالث: ٌؽطً العثام

 .% من فئة اإلشتراك التً ٌختارها المإمن علٌم22.5وتبلػ نسبة اإلشتراك 
 

وفاااة للعاااملٌن بالقطاااع الخاااص تبلااػ نساابة اإلشااتراك فااً تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والملحوظثثة: 
25.% 

 
اك فثً تثأمٌن الشثٌخوخة والعجثز والوفثاة فثً وٌرجأ السب  فً إختالؾ نس  اإلشثتر
 إلً عاملٌن أساسٌن هما:النظم الثالث سابق اإلشارة إلٌها 

 سن التقاعد. (1)
 

 أجر تسوٌة المعاش. (2)
 

 وذلك كما ٌلً:

 أجر تسوٌة المعاش سن التقاعد نظامال

 60 ن بالقطاع الخاصوالعامل

متوسااااط اثجاااار الشااااهري خاااا ل  -1
 السنتٌن اثخٌرتٌن فً ؼٌار حااالت

 .العجز والوفاة
متوسط اثجر الشهري خ ل السانة  -2

 فً حاالت العجز والوفاة. اثخٌرة

 65 ن لحساب أنفسهموالعامل
خا ل  المتوسط الشهري لفئات اإلشتراك
 كامل مدة اإلشتراك فً التؤمٌن

ن ون المصرٌلوالعام
 بالخارج

60 
المتوسط الشهري لفئات اإلشتراك خا ل 

 تؤمٌنكامل مدة اإلشتراك فً ال
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 وٌمكن أن نستخلص من ذلك:
، أدي سلاً رفع سن التقاعد بالنسبة للعاملٌن لحساب أنفسهم بمقدار خمس سانوات  (1)

 %.7.5خفض نسبة اإلشتراك بمقدار 
 
علً أساس المتوسط الشهري لفئات اإلشتراك خ ل كامل مدة تحدٌد أجر التسوٌة  (2)

أنفسااهم ، والعااااملٌن بالنساابة لكاال ماان العاااملٌن لحساااب  اإلشااتراك فااً التااؤمٌن
المتوساااط الشاااهري خااا ل السااانة او السااانتٌن المصااارٌٌن بالخاااارج ، بااادال مااان 

اثخٌرتٌن بالنسبة للعاملٌن فً القطاع الخاص ، أدي سلاً خفاض نسابة اإلشاتراك 
 % 2.5بمقدار 

 
وهااو الهاادؾ اثساسااً ماان نظااام التااؤمٌن عثثدم المؽثثاالة فثثً إضثثافة مزاٌثثا أخثثري بخثثالؾ المعثثاش  - 

 فعلً سبٌل المثال ٌت من نظام التؤمٌن اإلجتماعً المصري: –ماعً اإلجت
، وتمثال تكلفاة هاذ  وهاً مبلاػ ٌساتحق دفعاة واحادة عناد سساتحقاق المعااش  –مٌزة المكافثأة ( 1)

نسااب %( وذلااك ماان أجمااالً 3% ، والعاماال 2% )ٌتحماال صاااحب العماال منهااا 5المٌاازة 
% من اثجار ، وهاً 40طاع الخاص التً تبلػ سشتراك نظام التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالق

 ال شك تعتبر أحد اثسباب الرئٌسٌة لظاهرة التهرب من نظام التؤمٌن اإلجتماعً.
 
وهو مبلػ من دفعة واحدة ٌستحق فً حالة زٌادة مدة اإلشتراك  –مٌزة تعوٌ  المدة الزائدة ( 2)

ن مااٌقوم علٌام نظاام التاؤمٌن فاً حاٌن أ –عن المد  المإهلة إلستحقاق الحد اثقصاً للمعااش 
تقت ااً أن توجام سحتٌاطٌاات هااذ  الزٌاادة فاً ماادد  اإلجتمااعً مان قاعاادة التكافال اإلجتمااعً

 .اإلشتراك سلً تؽطٌة تكلفة رفع الحد اثدنً للمعاش
 

 عدم المؽاالة فً خف  سن التقاعد. -ج
 
 عدم المؽاالة فً رفأ معامل سن المعاش. -د
 
 الذي ٌحدد علً أساسم المعاش مدة تحدٌد اجر التسوٌة عدم المؽاالة فً خف  -ه
 
بحٌاث ٌقتصار سساتحقاق المعااش علاً  – عدم المؽاالة فثً إتسثاع قاعثدة المسثتحقٌن فثً المعثاش -و

أفراد اثسرة الصؽٌرة للمإمن علٌم أو صاحب المعاش )الزوج واثوالد( خاصة سذا ماسمتدت نظم 
 فئات العاملٌن لحساب الؽٌر أو لحساب أنفسهم. التؤمٌن اإلجتماعً بالدولة لتؽطً كافة

 
 .، واإلستثناءات المتعلقة بهم عدم المؽاالة فً رفأ سن إستحقاق المعاش لألبناء الذكور -ز

 
إسثتنتاجات بشثأن الضثمان اإلجتمثاعً الصثادرة عثن مان  14قد ٌكون من المفٌاد اإلشاارة سلاً البناد  -2

التثً تضثمنها البنثد رابعثا  2001 رته التاسعة والثمانٌنالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولٌة فً دو
 من:

 : اإلتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة فً مجال التأمٌن اإلجتماعًالمبحث الثالث
، ولاذا  وتحقٌقا لإلستدامة ، ٌج  ضثمان اإلسثتمرارٌة المالٌثة لثنظم المعاشثات علثً المثدى الطوٌثل"

وتنفٌااذ التعاادٌ ت ال زمااة عاااج  ال اجاا . وماان فماان ال اارورى سجااراء سسااقاطات اكتوارٌااة منتظمااة 
اثساسً سجراء تقٌٌم اكتواري كامال ثى اصا ح مقتارح قبال سعتمااد تشارٌع جدٌاد. وثماة حاجاة سلاً 
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سجراء حوار اجتمااعً بشاؤن اإلفترا اات التاً ستساتخدم فاً التقٌاٌم وبشاؤن و اع خٌاارات السٌاساة 
 العامة لمعالجة أي خلل مالً."

 
، بحٌث تؽطاً سٌراداتام  ن نظام التأمٌن اإلجتماعً مستقال عن الموازنة العامة للدولةٌنبؽً أن ٌكو -3

مصااروفاتم ، دون الحاجااة سلااً اإلعتماااد علااً الموازنااة العامااة للدولااة )سسااتق لٌة النظااام( حتااً ال 
 للدولة. لموازنة العامةتتعرض لها اٌتعرض ثٌة سنتكاسات سلبٌة 

 
بحٌاث ٌحقاق سساتثمار هاذ  اثماوال العائاد  – اإلجتماعً بشثكل مسثتقلٌنبؽً أن تدار أموال التأمٌن  -4

 المناسب الذي ٌمثل مصدرا أساسٌا من مصادر تموٌل هذا النظام.
 

 مع مراعاة المبادا اثساسٌة إلستثمار هذ  اثموال المتمثلة فً تحقٌق:
 "تنوع أجر اإلستثمار –الضمان  –السٌولة  –الربحٌة "
 

 أوال: النواحً الفنٌة فً نظم التأمٌن اإلجتماعًالبند وقد سبق اإلشارة فً 
 من المبحث الثانً: النواحً الفنٌة والتموٌلٌة فً نظم التأمٌن اإلجتماعً
% مان سٌارادات نظام التاؤمٌن 75سلً ان الدخل مان اإلساتثمار تصال مسااهمتم فاً تموٌال النظاام سلاً 

 اإلجتماعً الممولة تموٌ  كام 
 
العثثثاملٌن بالمشثثثروعات الصثثثؽٌرة  د وإجثثثراءات اإلشثثثتراك مناسثثثبة لفئثثثاتٌنبؽثثثً أن تكثثثون قواعثثث -5

ولكان ٌاتم دراساة  –بمعنً أال ٌكون هناك أسلوب واحد فقط للتطبٌق علً هذ  الفئات  –والمتوسطة 
الظروؾ الخاصة بكل من هاذ  الفئاات ، حتاً ٌمكان تقرٌار اثسالوب المناساب لتطبٌاق نظاام التاؤمٌن 

 اإلجتماعً علٌهم.
 

المبحث السثابأ: نمثاذج إلجثراءات وقواعثد تطبٌثق نظثام التثأمٌن اإلجتمثاعً علثً بعث   من وقد ت
فئثثات العثثاملٌن بالمشثثروعات الصثثؽٌرة والمتوسثثطة بجمهورٌثثة مصثثر 

 العربٌة
 الفئات االتٌة: 

 العاملون فى مجال النقل البرى. - أ
 

 العاملون فى مجال المقاوالت والمحاجر والم حات. - ب
 

 المخابز البلدٌم. العاملون فى مجال -ج
 

 العاملون فى مجال صناعة الطوب. -د
 

 تحكم تحدٌد:ٌنبؽً وضأ قواعد  -6
 أجر اإلشتراك للعاملٌن لحساب الؽٌر. -أ
 
 فئةاإلشتراك للعاملٌن لحساب أنفسهم. -ب
 

 بحٌث ٌكون اإلشتراك علً أساس الدخل الحقٌقً للمإمن علٌم ، وفقا لما سبق بٌانم فً:
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ات ومنظمات التأمٌن اإلجتماعً فً مواجهثة ظثاهرة عثدم اإلسثتجابة لإلشثتراك رابعا: جهود الحكوم
 فً نظام التأمٌن اإلجتماعً

مثثثن المبحثثثث السثثثادس: التأمٌنثثثات اإلجتماعٌثثثة ومثثثدي إسثثثتجابة أصثثثحا  المشثثثروعات الصثثثؽٌرة 
 والمتوسطة لتطبٌقها )التهر  التأمٌنً(

 
من اإلشتراك فاً نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً  ضرورة تشدٌد العقوبة علً أصحا  األعمال المتهربٌن -7

أو اإلشتراك عنهم جزئٌاا )اإلشاتراك عان جازء مان مادة  اعن العاملٌن لدٌهم سواء عدم اإلشتراك كلٌ
 العمل دون كامل المدة أو اإلشتراك عن أجر أقل من اثجر الحقٌقً(.

 
 بل المحاكم.لكً ٌتم سحترامها وتطبٌقها بنجاح من ق وٌنبؽً أال تكون العقوبات حادة

 
المستحقة فاً الموعاد  فر  مبلػ إضافً فً حالة تأخر صاح  العمل عن أداء اإلشتراكاتضرورة  -8

المحدد ، وذلك لتعوٌض منظمة التؤمٌن اإلجتماعً عما فاتها تحقٌقم من عائد سستثمار علً أموالهاا ، 
ً ٌ امنها نظاام التاؤمٌن والذي أخذ فً اإلعتبار عند تحدٌد اإلشتراكات المستحقة لصرؾ المنافع التا

 اإلجتماعً.
 

 :ثانٌا: فً مجال الٌات تنفٌذ نظام التأمٌن اإلجتماعً
نظام التؤمٌن اإلجتمااعً  أحدث اثسالٌب التكنولوجٌة لتطبٌقٌقوم علً  ضرورة وجود نظام معلومات -1

 بكفاءة.
 

 المبحث الثامن: التأمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلوماتوقد ت من 
 ، وما ٌحققه من: ود هذا النظامبٌان أهمٌة وج

 
 صاءات ال زمة لتحدٌد اإلشتراكاتتوفٌر اإلح -أ
 
  زمة لفحص المركز المالً للنظامتوفٌر اإلحصاءات ال -ب
 
 ات ال زمة للتخطٌط والمتابعةءاتوفٌر اإلحص -ج
 
 منع ظاهرة اإلزدواج التؤمٌنً -د
 
 زاٌا التؤمٌنٌةط سستمرار صرؾ المالمتابعة الدقٌقة لتوافر شرو -ه
 
 شتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعًخفض السن المتوسط لبداٌة اإل -و
 
 م التؤمٌن اإلجتماعً للمإمن علٌمزٌادة متوسط مدد اإلشتراك بنظ -ز
 
 رفع متوسط أجر اإلشتراك -ح
 
 الدورٌة النشطة لتحصٌل المستحقاتالمتابعة  -ط
 
 لتؤمٌن اإلجتماعًاملٌن مع نظام اخلق الثقة فً نفوس المتع -ي
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 وفر فً المصروفات -ك
 

 رفع مستوي أداء الخدمة التؤمٌنٌة. -ل
 
 الدقة فً تحدٌد اإللتزامات والحقوق التؤمٌنٌة. -م
 
 توحٌد مفاهٌم التطبٌق بٌن القائمٌن بالتنفٌذ. -ن
 
 تحقٌق السرٌة علً البٌانات المستخدمة. -س
 
 سٌجاد الثقة بٌن المتعاملٌن مع النظام. -ع

 
 أهمٌة وجود رقم تأمٌنً موحد لكل مواطن ٌحقق: -2
 اإلحتفاظ ببٌانات كل متعامل مع نظام التؤمٌن اإلجتماعً. -أ

 
 سرعة ودقة الوصول للمعلومات المطلوبة. -ب
 
 المساهمة فً سمتداد التؽطٌة التؤمٌنٌة لجمٌع المواطنٌن. -ج
 
 عامثل كثل علثى التثامٌن مثن للتحقثق ةمنظمثال أجهزة التفتٌش علً مسثتوىلعمل أهمٌة وجود نظام  -3

 وٌتحقق ذلك من خالل: –التامٌن  جدٌة اخر بمعنى ، عمل صاح  كل وعلى
 و ع خطط التفتٌش من خ ل نظام المعلومات المستخدم بالمنظمة. -أ
 
تسجٌل نتائج التفتٌش فاً نظاام المعلوماات حتاً ٌمكان متابعاة اإلجاراءات ال زماة المترتباة علاً  -ب

 التفتٌش.
 

 زٌادة أعداد المفتشٌن بالمكاتب بما ٌتناسب مع أعداد المنشؤت . -ج
 
 تدعٌم أجهزة التفتٌش بوسائل سنتقال مناسبة. -د
 

 بمراعاة ظروؾ كل مكتب تؤمٌنً ونطاقم الجؽرافًو ع معدالت أداء مناسبة ٌمكن تحقٌقها  -ه
 
 سعداد وتنفٌذ خطط التدرٌب ال زمة لرفع مستوي أداء المفتشٌن. -و
 
تطوٌر مفهوم التفتٌش بحٌث ٌحقق توعٌة أصحاب اثعمال والعاملٌن بظلتزاماتهم تجا  نظام التؤمٌن  -ز

 اإلجتماعً وحقوقهم تجا  هذا النظام.
 

و ع نظام الحوافز المناسبة للعاملٌن بؤجهزة التفتٌش ، لتشجٌعهم على اداء واجباتهم وبذل المزٌد  -ح
 من الجهد.

 
ٌش علااً مسااتوي المكاتااب المحلٌااة ، والمناااطق التااً تتبااع هااذ  المكاتااب ، تعاادد مسااتوٌات التفتاا -ط

 لتحقٌق الرقابة علً أعمال التفتٌش. –والمركز الرئٌسً للمنظمة 
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بمثا ٌحقثق تنشثٌط  منظمثةال أجهثزة التحصثٌل والتنفٌثذ اإلداري علثً مسثتوىأهمٌة وجود نظام لعمل  -4
سثثتحقة للمنظمثثة حتثثً ال تتثثراكم علثثً أصثثحا  ومتابعثثة تحصثثٌل اإلشثثتراكات والمبثثالػ األخثثري الم

 وٌتحقق ذلك من خالل: –األعمال وٌصع  علٌهم بالتالً سدادها 
 و ع خطط التحصٌل والتنفٌذ اإلداري من خ ل نظام المعلومات المستخدم بالمنظمة. -أ
 
ت ال زمة تسجٌل نتائج التحصٌل والتنفٌذ اإلداري فً نظام المعلومات حتً ٌمكن متابعة اإلجراءا -ب

 المترتبة علً ذلك.
 
 زٌادة أعداد المحصلٌن ومندوبً الحجز اإلداري بالمكاتب بما ٌتناسب مع أعداد المنشؤت. -ج
 
 بوسائل سنتقال مناسبة. حصٌلتدعٌم أجهزة الت -د
 

 و ع معدالت أداء مناسبة ٌمكن تحقٌقها بمراعاة ظروؾ كل مكتب تؤمٌنً ونطاقم الجؽرافً -ه
 
 فٌذ خطط التدرٌب ال زمة لرفع مستوي أداء المحصلٌن ومندوبً الحجز اإلداري.سعداد وتن -و
 
تطاااوٌر مفهاااوم التحصاااٌل والتنفٌاااذ اإلداري بحٌاااث ٌحقاااق توعٌاااة أصاااحاب اثعماااال والعااااملٌن  -ز

 بظلتزاماتهم تجا  نظام التؤمٌن اإلجتماعً وحقوقهم تجا  هذا النظام.
 
باؤجهزة التحصاٌل والتنفٌاذ اإلداري ، لتشاجٌعهم علاى اداء  و اع نظاام الحاوافز المناسابة للعااملٌن -ح

 واجباتهم وبذل المزٌد من الجهد .
 
 فً مجال التعاون مأ الجهات األخري لتنفٌذ نظام التأمٌن اإلجتماعً:ثالثا: 
 اإلجهزة الحكومٌة: -1
 ٌفٌاد ماا قادٌمت علاى معهام تعاملهاا تعلاق ان االفاراد ماع تتعامال التى الحكومٌة االجهزة جمٌع على -أ

 .االجتماعى التامٌن نظام فى االشتراك
 

 ماسبق بٌانه فً: ومثال لهذا التعاون
المبحثثث السثثابأ: نمثثاذج إلجثثراءات وقواعثثد تطبٌثثق نظثثام التثثأمٌن اإلجتمثثاعً علثثً بعثث  فئثثات 

 :العاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة بجمهورٌة مصر العربٌة
 
واإلدارة لعاام والخااص ٌن اإلجتمااعً للعااملٌن بالقطااع االتنسٌق القاائم باٌن صاندوق التاؤم  (1)

العامة للمرور , وذلك فً مجال التؤمٌن علً العاملٌن فً النقل البري فً القطااع الخااص , 
حٌث ٌشترط إلساتخراج أو تجدٌاد رخصاة القٌاادة للساائقٌن المهنٌاٌن , وسساتخراج أو تجدٌاد 

 تؤمٌن اإلجتماعً.رخص تسٌٌر المركبات , أداء سشتراكات نظام ال
 
ثعمال المقاوالت بظخطار صندوق التؤمٌن اإلجتماعً عن عملٌات  سلتزام الجهات المسندة   (2)

المقاوالت التً ٌتم سسنادها سلً مقاولٌن ، وكذا سلزامها بعدم سداد مستحقات المقااولٌن لادٌها 
ساتحقة عان اثعماال سال بعد تقدٌم شهادة التؤمٌن اإلجتماعً الدالة علاً أداء اإلشاتراكات الم

 التً قاموا بتنفٌذها. 
 

التنسٌق القائم بٌن صندوق التؤمٌن اإلجتماعً ووزارة التموٌن وذلك فً مجال التؤمٌن علً    (3)
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 العاملٌن فً المخابز البلدٌة فً القطاع الخاص.
 
ً بٌن منظمة التؤمٌن اإلجتماعً والجهاز المنوط بم تحصٌل ال رائب ٌمكان أن ٌسااهم فا التعاون -ب

،  الحاد مان ظااهرة التهاارب التاؤمٌنً )جزئٌاا أو كلٌااا( , وذلاك مان خاا ل تباادل المعلوماات بٌنهمااا
فعلً سبٌل المثال ٌبالػ  –خاصة وأن ماٌقدمم صاحب العمل لكل منهما ؼالبا ماٌكون عكس اثخر 

ً فً قٌمة اثجور المقدمة سلاً الجهااز المناوط بام تحصاٌل ال ارائب لزٌاادة المصاروفات وبالتاال
تقلٌل اثرباح ، فً حٌن ٌقدم بٌانات أجور صؽٌرة لمنظمة التؤمٌن اإلجتمااعً لتقلٌال ماٌإدٌام لهاا 

 .من سشتراكات
 
التعاون مع وزارة القوى العاملة ، فى تبادل المعلومات والبٌانات التاى تتعلاق بتنفٌاذ قاوانٌن العمال  -ج

كاتاب القاوى العاملاة ، وباٌن منااطق والتؤمٌنات االجتماعٌاة ، حٌاث ٌاتم التنساٌق باٌن مادٌرٌات وم
ومكاتااب التؤمٌنااات االجتماعٌااة ، لمعرفااة اسااماء المنشااآت واصااحاب االعمااال والعمااال وأجااورهم 

 الحقٌقٌة.
 
 :النقابٌة التنظٌمات -2

 جمٌاع علاى التاؤمٌن ومتابعاة التوعٌاة مجاال فاى اهاما ادور ٌمكان للتنظٌماات النقابٌاة أٌ اا أن تلعاب
 النقابٌة , خاصة وسنها ممثلة للعاملٌن وتهدؾ سلً المحافظة علً حقوقهم. جانالل خ ل من العاملٌن
 

 التنظٌمات النقابٌة فً هذا المجال ، ماسبق اإلشارة سلٌم فً: أن تإدٌم ومثال لما ٌمكن
 البند ثالثا: العاملون فً مجال المخابز البلدٌة

مٌن اإلجتمثثاعً علثثً بعثث  فئثثات مثثن المبحثثث السثثابأ: نمثثاذج إلجثثراءات وقواعثثد تطبٌثثق نظثثام التثثأ
 العاملٌن بالمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة بجمهورٌة مصر العربٌة

 
حٌث تم تنظٌم سجراءات سشتراك عمال المخابز فً نظاام التاؤمٌن اإلجتمااعً مان خا ل مكتاب خااص 

 لتشؽٌل عمال المخابز البلدٌة ، تشترك فً ع وٌتم كل من:
 وزارة التموٌن. -أ
 
 امة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة.الهٌئة الع -ب
 
 النقابة العامة لعمال المخابز. -ج

 
 الؽرؾ التجارٌة والصناعٌة والسجل التجاري والصناعً: -3

الخطااار ، المناااطق والصااناعً السااجل التجااارى وكاال ماان التنسااٌق مااع الؽاارؾ التجارٌااة والصااناعٌة 
، أو قاماات أو صااناعٌة ت تجارٌاام والمكاتااب التؤمٌنٌاام ، باالنشااطة الجدٌااد  التااى اسااتخرجت لهااا سااج 
 عً.اإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتمابا افة نشاط جدٌد لنشاطها االصلى ، حتى ٌتسنى متابعتها فى 

 
 تبادل المعلومات مع كافة المنظمات اثخري بالدولة. -4

 
 رابعا: فً مجال نشر الوعً التأمٌنً:

هاذ   طبٌاقالتاؤمٌن اإلجتمااعً مشاكلة كباري تواجام تٌمثل نقص الوعً التؤمٌنً لدي المتعااملٌن ماع نظام 
 النظم.
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لذا فإن األمر ٌتطل  بذل جهد ملحوظ فً مجال نشر الوعً التأمٌنً لكافة األطراؾ المشاركة فً تطبٌق 
 وذلك علً النحو التالً: –هذه النظم 
 
 :منظمة التأمٌن اإلجتماعً – 1

 :وذلك من خالل
لادى اصاحاب االعماال والعااملٌن واسارهم فاى كافاة اجهاز  االعا م  االهتمام بنشر الوعى التؤمٌنى -أ

 المسموعم والمقروءة والمرئٌة (. بانواعم المختلفم )
 
المإتمرات والندوات والحلقات النقاشٌة والكتٌبات والنشرات  التى تو ح للمواطنٌن الحقوق  عقد -ب

 فى مجال التؤمٌن االجتماعى. والواجبات
 
 ى المختصة عند التحاقهم بؤى عمل.بؤهمٌة سخطار مكاتب التؤمٌن االجتماعتوعٌة العاملٌن  -ج
توعٌة اصحاب االعمال ب رورة اداء اشتراكات التؤمٌن االجتماعى عن كل عمالهم فى مواعٌادها  -د

الدورٌة ، وعلى اساس االجور الحقٌقٌم ، مما ٌإدى الى الق ااء علاى المنازعاات التاى تقاع بٌانهم 
ا مان الوفااء بالتزاماتها هاذ  المنظماة، وبماا ٌمكان  منظماة التاؤمٌن اإلجتمااعًبٌن وبٌن العاملٌن و

 القانونٌم المتمثلة فً اداء الحقوق التؤمٌنٌم للمإمن علٌهم واصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم.
 
 :صاح  العمل -2

 هذا نتٌجة مأسرت و العامل ٌ ار ال حتى االجتماعى التامٌن نظام من ٌتهرب أال العمل صاحب على
التهاارب , خاصااة وأن حصااة صاااحب العماال فااً تااؤمٌن الشااٌخوخة والعجااز والوفاااة التااً ٌإدٌهااا عاان 
العااملٌن لدٌام , سنماا هااً بادٌل إللتزامام الساابق فااً مكافاؤة نهاٌاة الخدماة المسااتحق عناد سنتهااء خدمااة 

 .فقا لقوانٌن العملالعاملٌن لدٌم والمقررة و
 

الجزء اثجل من أجر العامل , حٌث ٌنقسم أجر العامل لدي صاحب العمل  وتمثل المكافؤة المشار سلٌها
 سلً جزئٌن:

 : وٌتمثل فً ماٌتقا ا  العامل شهرٌا لقاء عملم.الجزء العاجل - أ
 
 : وٌتمثل فً المكافؤة التً تستحق عند سنتهاء الخدمة.الجزء األجل  - ب

 
بدٌل إللتزامم بمكافؤة نهاٌة الخدماة وطالما كانت حصة اإلشتراك التً ٌإدٌها صاحب العامل سنما هً 

, فظن تهرب صاحب العمل عن اإلشتراك عن العاملٌن لدٌم )جزئٌا أو كلٌا( سنما ٌعنً عدم أداء الجزء 
 اثجل من أجورهم.

 
 :المؤمن علٌه -3

التؤمٌن اإلجتماعً سابق  قوانٌن من ىبؤ المخاطب العامل لحساب نفسم لحساب الؽٌر أو العامل توعٌة
 :وفقا لماسبق بٌانم تفصٌ  فًارة سلٌها , فظنم هو صاحب المصلحة فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً اإلش

المبحثثث الرابثثأ: التأمٌنثثات اإلجتماعٌثثة واإلسثثتقرار الثثوظٌفً واإلجتمثثاعً للعثثاملٌن بالمشثثروعات 
 الصؽٌرة والمتوسطة

 
 الحقٌقاى بااثجر االشاتراك ٌكاون وأن االجتمااعى التامٌن نظام فى باالشتراك ٌبادر ان وبالتالً علٌم

 .النظام هذا من الكاملة االستفادة ٌ من وعن مدة عملم الحقٌقٌة حتى
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 علٌم. المإمن على بداٌة أساسٌة وبصفة تقع المسئولٌة سذا
 
 :النقابات العمالٌة -4

 .اهفً نشر الوعً التؤمٌنً بٌن أع ائ تنشٌط دور النقابات العمالٌة واللجان النقابٌة
 
 :تحاد الصناعات وإتحاد الؽرؾ التجارٌةإ -5

عقد لقاءات مع أصحاب اثعمال من خ ل ستحاد الصاناعات وستحااد الؽارؾ التجارٌاة لتو اٌح الفكار 
التؤمٌنً ، من أن هناك مصلحة مشتركة بٌن صاحب العمل والعامل فً التؤمٌن ، حٌث تتحمل منظماة 

 المإمن  دها. قق أحد المخاطرالتؤمٌن اإلجتماعً تعوٌض المإمن علٌم فً حالة تح
 
 :وزارة التعلٌم -6

 التنسٌق مع وزارة التعلٌم فً سعداد مناهج تدرس أثناء مراحل التعلٌم المختلفة للتوعٌة التؤمٌنٌة.
 
 :الجمعٌات األهلٌة -7

للمشثروعات الصثؽٌرة ال شك أن الجمعٌات اثهلٌة , خاصة تلك التً تعمال فاً مجاال مانح القاروض 
ٌمكاان أٌ ااا أن تتحقااق ماان سشااتراك المتعاااملٌن معهااا فااً نظااام التااؤمٌن اإلجتماااعً , والمتوسثثطة 

وتوعٌتهم بحقوقهم وسلتزاماتهم تجا  نظام التؤمٌن اإلجتماعً , وبالتالً ٌساعد ذلك كثٌرا فً الحاد مان 
 ظاهرة التهرب التؤمٌنً.

 
 ومثال لذلك ماسبق اإلشارة سلٌم فً:
ماعٌة ومثدي إسثتجابة أصثحا  المشثروعات الصثؽٌرة والمتوسثطة المبحث السادس: التأمٌنات اإلجت

 لتطبٌقها )التهر  التأمٌنً(
 

جمعٌة تنمٌة قدرات المجتمع وحماٌة البٌئة بمحافظة قنا بجمهورٌة مصر  بشؤن الدراسة التً قامت بها
 "تفعٌل قانون التأمٌنات اإلجتماعٌة فً المشروعات الصؽٌرة" العربٌة بعنوان

 
 :اإلعالم -8
سعاااداد خطاااة قومٌاااة للتوعٌاااة التؤمٌنٌاااة بظساااتخدام وساااائل اإلعااا م المختلفاااة: المرئٌاااة والمساااموعة  -أ

 .والمقروءة
 
 سصدار مجلة بظسم منظمة التؤمٌن اإلجتماعً. -ب
 
 .سعداد نشرات دورٌة ثصحاب اثعمال -ج
 
 :العاملٌن المٌدانٌٌن )المفتشٌن والمحصلٌن( -9

ورفع مستواهم ، بحٌث تكون لهم القدرة علً نشر الوعً التؤمٌنً بٌن ٌٌن تثقٌؾ جمٌع العاملٌن المٌدان
 . أصحاب اثعمال والعمال الذٌن ٌتعاملون معم

 
 الزوجة: -10

لجمٌع أفراد  االجتماعى التامٌن سمتداد عن آخر مسئوال هناك ان الى النهاٌة فى انبم ان ٌفوتنى ال اٌ ا
سشتراك زوجها فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً وأن  من تتاكد أن أٌ ا الزوجة التً علٌها وهى المجتمع ،
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، وذلاك مان خا ل بارامج توعٌاة خاصاة  سلاخ ...بم المإمن واثجر التامٌنى ورقمم عملم مكان تعرؾ
 .بالمرأة

 
 سثواء بالدولثة مثواطن لكثل الفعلٌثة التامٌنٌثة التؽطٌة تحقٌق الى معا تعاونها ٌؤدى االطراؾ هذه جمٌأ
 مباشر. ؼٌر بشكل او مباشر لبشك ذلك كان

 
 وبالتثالً تتحقثق ، مثواطن كثل إلثً االجتمثاعى التثامٌن مظلثة مثد فثى متعثاونون الجمٌثأ ٌكثون وبثذلك
 النظام. هذا من الكاملة االستفادة
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 المراجأ
 

 مالحظات الموضوع اإلسم مسلسل

1 
 -أحمد فاروق ؼنٌم 
 دكتور

الصؽٌرة والمتوسطة المشروعات 
 كممتلكٌن ومستخدمٌن لحقوق المإلؾ

 بحث

 ألفونس شحاتم 2
دراسات  –التؤمٌنات اإلجتماعٌة 
 سقتصادٌة وتموٌلٌة

1979 

 1981 المبادا النظرٌة فً التؤمٌنات اإلجتماعٌة ألفونس شحاتم 3

 عصام رفعت 4
المشروعات الصؽٌرة حول تحدٌد وا ح 

 لمفهومها

 مٌة للمعرفةمفاهٌم اثسس العل
 –السنة الثانٌة  – 16العدد 

 2006أبرٌل 

 الصٌادحامد محمد  5
التهرب من التؤمٌنات اإلجتماعٌة واثثار 
اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة المترتبة علٌم 
 وأسالٌب ت فً هذ  الظاهرة

 – 524العدد  –كتاب العمل 
 2003مارس 

 محمد حامد الصٌاد 6
ومفاهٌم مبادا  –التؤمٌنات اإلجتماعٌة 
 وحقائق

 – 532العدد  –كتاب العمل 
 2003نوفمبر 

 محمد حامد الصٌاد 7
تفعٌل مظلة التؤمٌن اإلجتماعً للعاملٌن 

 بالمشروعات الصؽٌرة

جمعٌة تنمٌة قدرات المجتمع 
جمهورٌة  –وحماٌة البٌئة بقنا 
 مصر العربٌة

مإتمر العامل وقانون 
التؤمٌنات اإلجتماعٌة بٌن 
 قالمفهوم والتطبٌ
 2004سبتمبر 

 التؤمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات محمد حامد الصٌاد 8

 منظمة العمل الدولٌة
المإتمر الدولً لمستقبل 
 التشؽٌل فً العراق

 اثردن –عمان 
 2004دٌسمبر 

 محمد حامد الصٌاد 9
نماذج  –الحماٌة اإلجتماعٌة لعمال البحر 
 من تجارب الدول العربٌة

ؤمٌنات المركز العربً للت
 اإلجتماعٌة بالخرطوم

 ندوة التؤمٌن علً عمال البحر
 اإلسكندرٌة
 2005دٌسمبر 

 مجموعة محا رات محمد حامد الصٌاد 10

البرنامج التدرٌبً للعاملٌن 
 بالمإسسة العامة للتقاعد
 المملكة العربٌة السعودٌة

 2006ٌولٌو  –ماٌو 

 ممدوح الولً 11
العرب .. مشروعات صؽٌرة وهموم 

 رةكبٌ
 صحٌفة اثهرام المصرٌة

4/7/2004 

 قرار بشؤن ال مان اإلجتماعً مإتمر العمل الدولً 12
 –الدورة التاسعة والثمانون 

 2001ٌونٌو –جنٌؾ 
 لجنة ال مان اإلجتماعً
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