
                                                  2020 أكتوبرمحاضرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                   
 بعد المائة األولً ةالمحاضر   
  

 
 محمد حامد الصياد    جتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق                            التأمينات اال

                                                                              www.elsayyad.net  W : 

1/52 

 
 
 
 

 محاضرات فً 
 التأمٌنات االجتماعٌة

 
 
 

 بعد المائة المحاضرة األولً
 التأمٌنات االجتماعٌة
 مبادئ ومفاهٌم وحقائق

 
 

 
 

 

 إعداد
 محمد حامد الصٌاد

 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  2020 أكتوبرمحاضرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                   
 بعد المائة األولً ةالمحاضر   
  

 
 محمد حامد الصياد    جتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق                            التأمينات اال

                                                                              www.elsayyad.net  W : 

2/52 

 الفهرس
 

 الموضوع صفحة

 مقدمة 03
 باعتبار التؤمٌنات االجتماعٌة أحد فروعه –التؤمٌن  :القسم األول  04

 باعتبارها أحد فروع التؤمٌن –التؤمٌنات االجتماعٌة  :القسم الثانً  09

 جتماعًالتؤمٌن االنظم خصابص  :القسم الثالث  20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  2020 أكتوبرمحاضرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                   
 بعد المائة األولً ةالمحاضر   
  

 
 محمد حامد الصياد    جتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق                            التأمينات اال

                                                                              www.elsayyad.net  W : 

3/52 

 مةمقد
، سواء بشكل مباشر  لتشمل كل مواطن مصري تشرٌعٌا امتدت مظلة التأمٌن االجتماعً

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

بالشكل المؤمول ، حٌث  فً الواقع العملًإال أنها لم تمتد  متداد هذه المظلة تشرٌعٌا ،ومع ا
 . ازالت هناك ظاهرة التهرب التؤمٌنً ، إما بشكل كامل أو بشكل جزبًم

، نقص الوعى التؤمٌنى لدى  الرئٌسٌة لظاهرة التهرب التأمٌنىولٌس من شك أن أحد األسباب 
 التؤمٌن االجتماعً ، والذى ٌتمثل بصفة أساسٌة فً عدم معرفة المبادئ نظامبؤحكام  المخاطبٌن

 متعلقة بهذا النظام الهام لمجموع المواطنٌن .والمفاهٌم والحقابق ال
ومفاهٌم  مبادئ –التؤمٌنات االجتماعٌة  " لذا فقد رأٌت أن ٌكون موضوع هذه المحاضرة

 نظاموالمفاهٌم والحقابق لدى المخاطبٌن بؤحكام  لعل أن ٌكون اٌضاح هذه المبادئ  " وحقابق
 ىتراك االٌجابً فً هذا النظام الهام والحٌوعلى االلتزام باالش حافزا لهم ، ؤمٌن االجتماعًالت

 لجمٌع المواطنٌن .
 كما ٌلى : ،رئٌسٌة  أقسام ةثالث ونتناول هذا الموضوع فً

 باعتبار التؤمٌنات االجتماعٌة أحد فروعه . –التؤمٌن  القسم األول :
 باعتبارها أحد فروع التؤمٌن . –التؤمٌنات االجتماعٌة  القسم الثانً :

 . جتماعًالتؤمٌن االنظم خصابص  لث :القسم الثا
 
 

 الى سواء السبٌل وهللا الموفق والهادي
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 مستشار التؤمٌن االجتماعً

 وكٌل أول وزارة التؤمٌنات )سابقا(
 ربٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

 للعاملٌن بالحكومة )سابقا(
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 التأمٌن  القسم األول :
 باعتبار التأمٌنات االجتماعٌة أحد فروعه

تقوم علٌها  أحد فروع علم التؤمٌن ، وبالتالً فهً تستمد األسس التً تعتبر التؤمٌنات االجتماعٌة
 لى األسسس والمبسادئ التسًرٌد أن نتعرؾ عوعلى ذلك فإن األمر ٌستلزم إذا كنا ن ،من هذا العلم 

سسه ومبادبه ومفاهٌمسه( فعلٌنا أوال أن نتعرؾ على التؤمٌن )أ، تقوم علٌها التؤمٌنات االجتماعٌة 
 كما ٌلً :هذا الجزء بعض منها  ونستعرض فً

 
 التأمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها – 1

ترت مسن بٌنهسا تعرٌسؾ بسسٌط أرى خ، اتذخر بها كتب التؤمٌن  للتؤمٌن الكثٌر من التعرٌفات التً
وهذذا  ،التعرؾ على التؤمٌنسات االجتماعٌسة  ن معنى التؤمٌن وٌساعدنا كثٌرا فًأنه ٌعبر تماما ع
 التعرٌؾ هو :

 التؤمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها .
نسسسوق  ، وإلٌضسساح هسسذا المفهسسوم بمثسسال عملسسًأربعسة كلمسسات تعبسسر تمامسسا عسسن المقصسسود بالتسسؤمٌن 

 : ل التالًالمثا
 (1مثال رقم )

دارسا مسث  ( بإحسدى السدورات التدرٌبٌسة مسع كسل مسنهم  20لنفرض أن مجموعة من الدارسٌن ) 
تعقسد بهسا السدورة قسد  التسًجنٌه ، وكان هناك أحسد األفسراد البلطجٌسة بالمنطقسة  100فً المتوسط 

منهما تسلٌمه ما معهما  ثنان ٌطلبرة تعقد وٌختار من بٌن الدارسٌن ااعتاد على أن ٌقتحم كل دو
من نقود ، وال ٌستطٌع أحد أن ٌعارضه بل إن الشخص الذى ٌطلب منه إعطاإه ما معسه ٌسسارع 

قلسق ، وال ٌسستطٌعون  فسً هـذه الحالة ٌكونسون وعلى ذلك فإن مجــموع الدارسٌن فً ،بؤدابه له 
هم ٌسده علسى جٌبسه تتبع المحاضرة وٌكون بالهم جمٌعا مشؽوال بما معهم مسن نقسود فٌضسع كسل مسن

 ،وماذا سٌحدث عندما سٌحضر  لمحاضرات مترقبا وصول هذا البلطجًوعٌنه على باب قاعة ا
 هل ٌطلب منه المبلػ الذى معه أم ٌطلبه من ؼٌره ؟

 كما ٌلى :وفى هذه الحالة ٌكون التؤمٌن هو الحل والذى ٌتم بصورة مبسطة 
 تجمٌع المخاطر : –أ 

 . قٌمة ما سٌتم أخذه من كل منهم متوسط× ما معهم من نقود عدد األفراد الذى سٌتم أخذ 
 .جنٌه 200=  100×  2= 

 إعادة توزٌعها  : –ب 
  .عدد األفراد المعرضٌن للخطر÷ البند أ  مجموع المخاطر التً تم تحدٌدها فً

 جنٌهات   10=  20÷  200= 
جنٌهات ) قسط   10م وعلى ذلك فإنه ٌتم االتفاق بٌن الدارسٌن على أن ٌدفع كل منه    

دارسٌن الذٌن سٌقع جنٌه ) مبلػ التؤمٌن ( لكل من ال 100على أن ٌتم أداء  –التؤمٌن( 
 علٌهما ألخذ ما معهما من نقود . اختٌار البلطجً
 توزٌعها "  ؾ للتؤمٌن " تجمٌع المخاطر واعادةوال شك أن هذا التعرٌ

 جمٌع الصور التأمٌنٌة :ٌنطبق على 
 التؤمٌن و الذى تمارسه شركات التؤمٌن ، تجاريالأنواع مختلفة منها :   التأمٌن ٌشمل -

 . الذى تدٌره ؼالبا الدولة جتماعًاال
 .والتؤمٌنات العامة ، تؤمٌنات الحٌاة  : التأمٌن التجاري ٌشمل  -
مسبولٌة التؤمٌن  ،سرقة التؤمٌن  ،سٌارات التؤمٌن ، حرٌق التؤمٌن  : التأمٌنات العامة تشمل -

 لخ ..... ا
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 (2مثال رقم )
التؤمٌن ضد  اشتركت  فً وحدة سكنٌةتؤمٌن الحرٌق مث  بفرض أنه بإحدى المدن ملٌون  فً

 من وحدة سكنٌة، وأن الدراسات االحصابٌة قد أثبتت أن احتماالت وقوع الحرٌق =  الحرٌق
من  أن عدد الوحدات السكنٌة المحتمل حدوث حرٌق بها أي مابة ألؾ وحدة سكنٌة بٌن كل 

ستترتب  ما افترضنا أن متوسط الخسارة التًفإذا  ،وحدات سكنٌة  10 = الملٌون وحدة سكنٌة
 .جنٌه  100000على حرٌق الوحدة السكنٌة     = 

 فإن ما سبق أن أوضحناه من أن التؤمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها .
 كما ٌلى :هذه الحالة  ٌتم تطبٌقه فً

 تجمٌع المخاطر: –أ 
جنٌه قٌمة الخسارة لكل منها   = ملٌون  100000× وحدات سكنٌة سٌقع بها الحرٌق  10 

 جنٌه.
 إعادة توزٌعها: –ب 
 جنٌه 1ملٌون وحدة سكنٌة )المعرضة للحرٌق( = ÷ ملٌون جنٌه )مجموع المخاطر(      
 ) قسط التؤمٌن ( .     
 سكنٌة بالمدٌنة .وهو ما تتحمله كل وحدة سكنٌة من كل من الملٌون وحدة      
سٌقع بها  التً وحدات سكنٌة 10جنٌه تدفع لكل من الـ  100000ومبلػ التؤمٌن =      

 الحرٌق.
      

 الخطر القابل للتأمٌن أن ٌكون ٌشترط فً - 2
 لٌس مؤكدا ولٌس مستحٌال –محتمال 

 تعرٌؾ التؤمٌن أنه " تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها " ذكرنا فً
 خطر ؟ هل ٌمكن أن ٌتم التــؤمٌن ضــد أيصدد سإال هام : وٌثور بهذا ال

لٌس مإكدا ولٌس   ،ٌشترط فى الخطر حتى ٌمكن التؤمٌن ضده ان ٌكون محتم   االجابة :    
 وإلٌضاح ذلك :مستحٌ  

وعلى   ،دارسا من المحتمل أن ٌسرق منهما اثنان  20ذكرنا ان هناك  1المثال رقم  فً –أ 
 هـذه الحالة محتمــ  بالنسبة لكل من الدارسٌن المشار إلٌهم بهذا المثال ًذلك فإن الخطر ف

 هذه الحالة .  ، وبالتالً ٌكون الخطر قاب  للتؤمٌن فً
ٌن ) العشرٌن ( فإن الخطر ٌقوم بؤخذ ما مع جمٌع الدارس أما إذا  قلنا أن هذا البلطجً –ب 

هذه   ٌمكن التؤمٌن ضد هذا الخطر فًوال ،هذه الحالة مإكدا بالنسبة لكل منهم  ٌكون فً
خرٌن الذٌن سٌقع الخطر تعوٌض اآل ه ال ٌوجد من سٌنجو منه لٌساهم فًألن ،الحالة 

 بالنسبة لهم .     
ال ٌمكن أن ٌصل إلى مكان الدورة التدرٌبٌة لوجود حراسة  أما إذا قلنا أن هذا البلطجً -ج

بمعنى أن  ،من الدارسٌن ما معه  ٌفقد أي ، وبالتالً لنمشددة على المقر الذى تعقد به 
ال محل للتؤمٌن ألنه لن ٌوجد من ٌستحق  ، وبالتالً الخطر ٌكون فً هذه الحالة مستحٌ 

 مبلػ التؤمٌن .
 

 التأمٌن تكافل اجتماعً -3
 السابقٌن نجد أنه :  2،  1  ثالٌن رقمًالم فً
تعوٌض  من تحقق خطر  فً دارسا ( 20م مجموع الدارسٌن ) ساه 1المثال رقم  فً –أ

 دارس ( . 2السرقة بشؤنهما ) 
 ( فً الوحدات السكنٌة ) ملٌون وحدة سكنٌةساهم مجموع أصحاب  2المثال رقم  فً– ب

 وحدات سكنٌة ( . 10تعوٌض من تحقق خطر الحرٌق بشؤنهم ) 
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ن بٌن جمٌسع الذى تحقق من  خ ل التؤمٌ لمثالٌن ٌوضحان التكافل االجتماعًوال شك أن هذٌن ا
 األفراد المعرضٌن للخطر الواحد .

 
 التأمٌن ٌزٌد االنتاج – 4

قلق صرفهم  ٌن المعرضٌن لخطر السرقة كانوا فًأوضحنا أن مجموع الدارس 1المثال رقم  فً
جنٌه ،  100عن متابعة المحاضرة وكان كل منهم مشؽوال )واضعا ٌده على جٌبه الذى به الـ 

 ( .وصول هذا البلطجًلى الباب مترقبا وعٌنٌه ع
وال شك أنه بعد  ،تتضمنها هذه المحاضرة  وبذلك ال ٌمكنهم تحصٌل أي من المعلومات التً

جنٌه(  200جنٌهات )لتجمٌع مبلػ  10إجراء عملٌة التؤمٌن واالتفاق على أن ٌسدد كل منهم 
              ( 100×  2بحٌث ٌتم تعوٌض من سٌتحقق خطر السرقة بالنسبة له بهذا المبلػ )عدد 

 ستقرار ٌمكنهم من متابعة المحاضرة وتحصٌل المعلومات.  سٌصبح الجمٌع فً هدوء نفسى وا ،
 

 الجمٌع ٌستفٌد من التأمٌن – 5
 من تحقق ومن لم ٌتحقق بالنسبة له الخطر

 بمعنى : ،من التؤمٌن هو من حصل على مبلػ التؤمٌن فقط ٌعتقد البعض أن من ٌستفٌد 
ضا للسرقة فقط دون لذان تعرلٌكون من استفاد من التؤمٌن هما الدارسان ا 1رقم المثال  فً  –أ

 دارسا( . 18الدارسٌن ) ؼٌرهما من باقً
التً  وحدات سكنٌةستفاد من التؤمٌن هم أصحاب العشر ٌكون من ا 2فً المثال رقم  - ب
 ( . وحدة سكنٌة 999990الشقق )  ، دون ؼٌرهم من أصحاب باقًحترقت فقط ا
وذلك إذا لم  وفى الحقٌقة فإن هذه الفكرة ؼٌر صحٌحة ألن الجمٌع ٌستفٌد من عملٌة التؤمٌن ،    

هذه االستفادة على مجرد االستفادة المادٌة )بمعنى الحصول على مبلػ  تقتصر نظرتنا فً
لكن ٌجب أن تكون نظرتنا أعم وأشمل بحٌث تستوعب جمٌع أفراد المجتمع  ،التؤمٌن( 

حٌث أن من لم ٌتحقق الخطر بالنسبة له قد استفاد أٌضا من  ،المإمن ضده  المعرض للخطر
التؤمٌن ، وإن كانت استفادته هنا استفادة معنوٌة حٌث كان مطمبنا إلى أنه لو تحقق الخطر 

 تترتب على ذلك  . سٌتم تعوٌضه عن الخسارة التً بالنسبة له فإنه كان
 ن إن لم ٌكن مادٌا فإنه  ٌستفٌد معنوٌا .وعلى ذلك فإن الجمٌع ٌستفٌد من التؤمٌ   

 
 التأمٌن ال عالقة مباشرة فٌه -6

 بٌن ما ٌدفع وما ٌؤخذ  
 والعبرة بتحقق الخطر

 كما ٌلى :السابقٌن  2،  1 ا نشٌر إلى ما جاء بالمثالٌن رقمًوإلٌضاح ذلك فإنن
رة جنٌهات ، فً عشكل فرد من الدارسٌن العشرٌن أدى قسط تؤمٌن مقداره  1المثال رقم  –أ 

ثنان من الدارسٌن ) اللذان تحقق بالنسبة لهما خطر السرقة ( أخذ كل منهما مابة جنٌه حٌن ا
) حٌث لم ٌتحقق  ادارسا ( فلم ٌؤخذ كل منهم ش 18الدارسٌن )  ، أما باقً) مبلػ التؤمٌن ( 

 بالنسبة ألى منهم خطر السرقة ( .
سط تؤمٌن الوحدات السكنٌة الملٌون أدى قوحدة سكنٌة من كل صاحب  2المثال رقم  –ب 

حٌن أن عشرة من أصحاب الوحدات السكنٌة ) الذٌن تحقق  مقداره جنٌها واحدا ، فً
 التؤمٌن ( ، أما باقً بالنسبة لهم خطر الحرٌق ( أخذ كل منهم مابة ألؾ جنٌه ) مبلػ

لم  ) حٌث  امنهم ش ي( فلم ٌؤخذ أ صاحب وحدة سكنٌة 999990أصحاب الشقق ) 
 ٌتحقق بالنسبة ألى منهم خطر الحرٌق (.

 
 دخارالتأمٌن لٌس ا – 7

 ان :السابق  6البند  أوضحنا فً
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ع قة مباشرة فٌه بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ والعبرة بتحقق الخطر وبهذا المفهوم ٌختلؾ  التؤمٌن ال
 :حٌث  ،التؤمٌن عن االدخار 

 : حٌث ،ٌإخذ االدخار توجد فٌه ع قة مباشرة بٌن ما ٌدفع وما 
 سترداده مضافا إلٌه رٌع االستثمار .كل ملٌم ٌتم ادخاره ٌتم ا

 : المثال التالًوإلٌضاح ذلك ٌمكن أن نتصور 
 2تؤمٌن الحرٌق الذى أوضحناه بالمثال رقم  فً الوحدات السكنٌة المشتركٌنلو أن أحد أصحاب 
 ، وبالتالًالحرٌق بالنسبة له  سنة دون أن ٌتحقق خطر 20هذا التؤمٌن لمدة  ، بعد اشتراكه فً

قد راودته فكرة أن ٌنسحب من التؤمٌن على أن ٌدخر  ، ا ماديلم ٌحصل من التؤمٌن على ش
قسط التؤمٌن ) جنٌها واحدا سنوٌا ( بؤحد األوعٌة االدخارٌة ، فإنه ٌكون بذلك قد ارتكب خطؤ 

فإن اجمالً ما ٌكون قد سنوات  10ه للحرٌق مث  بعد فاحشا ، حٌث أنه إذا ما تعرضت شقت
الذى سٌحصل علٌه  جنٌهات + رٌع استثمار مث  جنٌها واحدا ) أي أن االجمالً 10ادخره هو 

                                  حٌن                                                                                                    لدٌها هو إحدى عشر جنٌها فقط ( فًمن الجهة المدخر 
 الخسارة مابة ألؾ جنٌه .أن 
جنٌه( دون  التؤمٌن فإنه كان سٌحصل على مبلػ التؤمٌن ) المابة ألؾ أما إذا كان قد استمر فً 

 النظر إلى ما أداه من أقساط تؤمٌن .
 . دخاراالتأمٌن لٌس لذلك نإكد مرة أخرى أن 
 . س تأمٌنااالدخار لٌوأٌضا ٌمكن القول أن 

 فرق كبٌر بٌن المفهومٌن
أما على مستوى الجماعة   ،هذا وتجدر اإلشارة أن هذه التفرقة على مستوى الفرد  مالحظة :

مجموع المإمن علٌهم  ٌتم تحصٌلها من النظر إلى أن مجموع األقساط التً فإنه ٌمكن
 . دخارا لمواجهة أداء مجموع التعوٌضات لمن ٌتحقق بشؤنهم الخطرتمثل ا

 
 التأمٌن ٌجب التعوٌض فً – 8

 أال ٌزٌد على الخسارة
ولكن  ،حٌث أن العملٌة التؤمٌنٌة ال ٌكون الهدؾ  منها تحقٌق ربح  ،هام  هذا أٌضا مبدأ تؤمٌنً

ما ال ٌزٌد على مبلػ الهدؾ من العملٌة التؤمٌنٌة هو تعوٌض من ٌتحقق بالنسبة له الخطر ب
 الخطر :ترتبت على تحقق هذا  الخسارة التً

أن ٌكون المبلػ الذى تم سرقته مابة جنٌه  1فلٌس من المتصور مث  بالمثال رقم   –أ 
 )الخسارة( وٌتم أداء تعوٌض مث  مابة وخمسون جنٌها .

أن تكون الخسارة المترتبة على حرٌق  2كما أنه لٌس من المتصور أٌضا بالمثال رقم –ب 
 تعوٌض مث  مابة وخمسون ألؾ جنٌه .الوحدة السكنٌة مابة ألؾ جنٌه وٌتم أداء 

 
 التعوٌض فى التأمٌن ٌجب – 9                              

 أن ٌتناسب مع الخسارة
فإننا نشٌر هنا أن  ، السابق أن التعوٌض ٌجب أال ٌزٌد على الخسارة 8البند  إذا كنا قد أشرنا فً

 ا :وٌقصد بالتناسب هنالتعوٌض ٌجب أن ٌتناسب مع الخسارة ، 
 : التناسب الموضوعً –أ 

مث  ال ٌكون من المناسب عندما تتعرض إحدى الوحدات  2المثال رقم  بمعنى أنه فً     
السكنٌة للحرٌق وتكون الخسارة مابة ألؾ جنٌه ، أن ٌتم أداء  مبلػ تعوٌض مث  مقداره 

خاصة وأنه  ،هذه الحالة ال ٌكون متناسبا مع الخسارة  فً ، ألن هذا التعوٌض ألؾ جنٌه
 ، بحٌث ٌمكن لمن تعرض للخسارة التًمن المنطق أن ٌحل التعوٌض محل الخسارة 

 وهذا هو التناسب ،تحققت نتٌجة وقوع الخطر أن ٌعٌد ترتٌب أموره بمبلػ التعوٌض 
 .عً الموضو
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 : التناسب الشكلً –ب 
 أيجنٌه ) مابة ألؾقداره ٌتم الوعد بؤداء مبلػ تعوٌض م ،مث   2المثال رقم  بمعنى أنه فً     

ولكن أداء هذا المبلػ ٌتراخى إلى مدة عشر ، أنه ٌتناسب مع الخسارة من حٌث الموضوع ( 
وفى هذه الحالة أٌضا ال ٌكون التعوٌض  ،سنوات مث  من تارٌخ تحقق خطر الحرٌق 

الذى أدى  مناسبا ، ألن القٌمة الحقٌقٌة للتعوٌض ال تكون إال بؤن ٌتم أداإه فور تحقق الخطر
 . وهذا هو التناسب الشكلً ،الى الخسارة 

 
ٌقوم علٌها علم التؤمٌن بصفة  التً واألسس ئوبعد ان أوضحنا بعض من المفاهٌم والمباد

القسم عرضها بشكل مبسط ، وذلك تمهٌدا ل نتقال إلى تناول  ، نؤمل أن نكون قد وفقنا فًعامة 
ومدى تحقق  جتماعٌة باعتبارها أحد فروع التأمٌن "" التأمٌنات اال من الموضوع وهو : الثانً

أشرنا علٌها بالنسبة للتؤمٌن بصفة عامة وذلك بالنسبة  ئ واألسس التًهذه المفاهٌم والمباد
 للتؤمٌنات االجتماعٌة بصفة خاصة .
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 : التأمٌنات االجتماعٌة القسم الثانً
 ٌنباعتبارها أحد فروع التأم

هذا  الجتماعٌة أحد فروعه " ونتناول فً: " التؤمٌن باعتبار التؤمٌنات االقسم األول  تناولنا فً
مجال التؤمٌنات  ئ واألسس التً ٌقوم علٌها التؤمٌن ، وذلك فًمدى انطباق المباد قسمال

 أن نبدأ فً، وقبل الترتٌب المشار الٌه  ،  وبمراعاةاالجتماعٌة باعتبارها أحد فروع علم التؤمٌن 
تناول ، فقد ٌكون من المناسب فً البند رابعا من هذا القسم واألسس  ئتناول هذه المباد

 : الموضوعات الواردة فً البنود الث ث اآلتٌة
 

 ةالهدؾ من التأمٌنات االجتماعٌ أوال :
حسوال عسن الخسسارة تهدؾ التؤمٌنات االجتماعٌة إلى تعوٌض المسإمن علٌسه أو أسسرته بحسسب األ

تشمل : الشٌخوخة ، العجسز ،  نتٌجة تحقق أحد المخاطر المإمن ضدها والتًٌتعرض لها ،  لتًا
 اصابة العمل ، المرض ، البطالة .الوفاة ، 

ومسسن المهسسم أن نشسسٌر هنسسا إلسسً أنسسه لسسٌس الهسسدؾ مسسن التؤمٌنسسات االجتماعٌسسة منسسع تحقسسق أحسسد هسسذه 
ق أحسد هسذه المخساطر ، والسذي ٌتمثسل المخاطر ، ولكن الهدؾ منها جبر األثر المترتب علسً تحقس

  فقد الدخل . بصفة أساسٌة فًهذا األثر 
 : وٌتمثل التعوٌض بصفة اساسٌة فً

 المعاش :  – 1
نتٌجسة تحقسق خطسر الشسٌخوخة أو  ، حالسة فقسد السدخل بصسفة دابمسة وهو المٌزة الربٌسسٌة فسً     

 عمل ( . صابةة إالعجز أو الوفاة ) سواء كان العجز أو الوفاة طبٌعٌة أو نتٌج
 تعوٌض االجر : – 2

نتٌجسسة تحقسسق خطسسر المسسرض أو ،   )أثنسساء فتسسرة العسس ج(حالسسة فقسسد السسدخل بصسسفة مإقتسسة  فسسً      
 أو البطالة .العمل صابة إ

 مصارٌؾ االنتقال : – 3
حالسسة تعسسرض  العكسسس ، وذلسك خسس ل فتسسرة العس ج فسسًمسن محسسل اإلقامسسة إلسً جهسسة العسس ج و

 مرض أو اصابة العمل .المإمن علٌه لخطر ال
 العالج والرعاٌة الطبٌة :  – 4

 حالة تحقق خطر المرض أو اإلصابة للمإمن علٌه . فً     
 

 جتماعٌةثانٌا :  موقع التأمٌنات اال
 من الحماٌة االجتماعٌة  

تهدؾ الحماٌة االجتماعٌة إلً توفٌر وسابل الحٌاة الكرٌمة للمواطنٌن من حٌث : األمن ، 
الملبس ، والمؤكل ، ووسابل المواص ت ، والتعلٌم ، والصحة ، والطرق الممهدة ، والسكن ، و

 ،  ...... الخ . والضمان االجتماعً ووسابل الترفٌه ،
 وٌهدؾ الضمان االجتماعً إلً توفٌر الدخل المناسب لمن لٌس له دخل .

 وٌتم توفٌر الضمان االجتماعً من خالل :
 التؤمٌنات االجتماعٌة . -
 عدات االجتماعٌة .المسا -

 ولكل منهما جانبٌن رئٌسٌٌن :
 التموٌل : -

وهو بالنسبة للتؤمٌنات االجتماعٌة من األفراد ، وبالنسبة للمساعدات االجتماعٌة من الدولة 
 )الخزانة العامة(.

 الحقوق : -



                                                  2020 أكتوبرمحاضرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                   
 بعد المائة األولً ةالمحاضر   
  

 
 محمد حامد الصياد    جتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق                            التأمينات اال

                                                                              www.elsayyad.net  W : 

10/52 

وهً بالنسبة للتؤمٌنات االجتماعٌة ال ترتبط بالحاجة ، وبالنسبة للمساعدات االجتماعٌة 
 بالحاجة . ترتبط

 
  ىفً التأمٌنات االجتماعٌة إجبارثالثا : لماذا االشتراك 

 حماٌة للفرد : -
 لضمان الدخل المناسب فً حالة انقطاع دخله لتحقق أحد المخاطر المإمن ضدها .

 حماٌة لألسرة : -
ل لتحقق احد المخاطر المإمن لضمان الدخل المناسب فً حالة انقطاع دخل العاب

 .ضدها
 ع :حماٌة للمجتم -

 أفراد المجتمع ، من أولبك الذٌن لٌس لهم دخل . ىحتً ال ٌتؤذ
 حماٌة للدولة : -

سبق أن اوضحنا أن التؤمٌنات االجتماعٌة والمساعدات االجتماعٌة ، هما الوسٌلتان 
 االجتماعٌة .  تحقٌق الحماٌةلتحقٌق الضمان االجتماعً ، وبالتالً 

د ، وتمول المساعدات االجتماعٌة من الدولة وحٌث تمول التؤمٌنات االجتماعٌة من األفرا
 )الخزانة العامة( ، فإنه ٌكون من الواضح حماٌة التؤمٌنات االجتماعٌة للدولة .

  .فإنه كلما اتسع نطاق تطبٌق التؤمٌنات االجتماعٌة كلما ضاق نطاق تطبٌق المساعدات
 

 مدى انطباق المبادئ واألسس  رابعا :
 ٌنالتأم ٌقوم علٌها ًالت 
 مجال التأمٌنات االجتماعٌة ًف

مجال التؤمٌنات االجتماعٌة ، بذات الترتٌب  ًمدى انطباق مبادئ وأسس التؤمٌن فنتناول اآلن 
 األول من هذا الموضوع : بالقسمالسابق تناولها به 

 
 = تجمٌع المخاطر واعادة توزٌعها التأمٌنات االجتماعٌة   - 1

 ى :وإلٌضاح ذلك نعرض بعض األمثلة كما ٌل
 مجال تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة : ًف – أ 

 فرد 1000=  ًرض أن عدد أفراد المجتمع التؤمٌنبف (1)      
 بفرض أنه وفقا لإلحصاءات فإنه ٌحتمل أن : (2)      

 فرد  900 ( ٌبلػ سن التقاعد عدد أ)
 فرد 40 ( ٌثبت العجز قبل سن التقاعد لعدد ب)
 فرد 60 التقاعد لعدد ( تقع الوفاة قبل سن ج)

 فرد 1000 المجموع     
 بفرض أن متوسط التكلفة المنتظرة لكل حالة كما ٌلى : (3)      

 جنٌه 1000 ( حالة بلوغ سن التقاعدأ)
 جنٌه 1100 ( حالة العجزب)
 جنٌه 1200 ( حالة الوفاة ج)

 تجمٌع المخاطر : (4)      
 جنٌه  900000=  1000×  900 = ( حاالت بلوغ سن التقاعدأ)
 جنٌه  044000=  1100×  40 = ( حاالت العجز ب)
 جنٌه  072000=  1200×  60 = ( حاالت الوفاةج)

 جنٌه 1016000      التكلفة ًجمالا     
 اعادة توزٌعها  :   (5)      
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اد المإمن موع االفرتوزٌع هذه التكلفة بٌن مج يحٌث ٌتم من خ ل الخبٌر االكتوار            
وذلك بمراعاة  ،الذى ٌتحمله كل منهم  يالشهر صورة االشتراك ًعلٌهم وذلك ف

 العجز والوفاة .الشٌخوخة ومتوسط مدة االشتراك المنتظرة لكل من حاالت 
 فإذا ما افترضنا أن متوسط مدة اداء االشتراكات :           

 سنة مث  . 30حتى بلوغ سن التقاعد  ( أ)
 سنوات مث  . 5جز حتى تحقق حالة الع ( ب)
 سنوات مث  .  10حتى حدوث الوفاة  ( ج)
 مدد أداء االشتراكات لحاالت العجز والوفاة تكون كما ٌلى:   ًجمالافإن معنى ذلك ان           

 سنة 200=  5× حالة  40=  حاالت العجز 
 سنة 600=  10× حالة  60=  حاالت الوفاة

 سنة 800=   ًاالجمال
سنة ، فإنه  30تقاعد ترضنا أن متوسط مدة أداء االشتراكات حتى سن الوحٌث اف          

سنة ( على متوسط مدة  800مدد االشتراكات لحاالت العجز والوفاة ) ًجمالابقسمة 
 سنة( 30أداء االشتراكات حتى بلوغ سن التقاعد )

 حالة  26=  30÷  800=           
حالة تعادل  100لحاالت العجز والوفاة وعددها مدد االشتراكات  ًجمالابمعنى أن           

 حالة بلوغ سن التقاعد . 26
هذا المثال  ًف حالة 1000وعلى ذلك فإن تكلفة تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة لعدد           

 منهم . 926ٌتحملها عدد 
 مجال تأمٌن المرض : ًف – ب 

 فرد . 1000=  ًرض أن عدد أفراد المجتمع التؤمٌنبف( 1)     
 .فردا 50ٌتعرض للمرض منهم سنوٌا  بفرض أنه  وفقا لإلحصاءات فإنه ٌحتمل أن  (2)
ومصارٌؾ  ، وتعوٌض اجر ، بفرض أن متوسط تكلفة كل حالة ) ع ج ورعاٌة طبٌة( 3) 

 جنٌه . 200انتقال ( 
 تجمٌع المخاطر : (4)     

 جنٌه 10000=  200×  50          
 ها :إعادة توزٌع (5)     

 جنٌهات 10=  1000÷  10000          
 ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم سنوٌا .          

 مجال تأمٌن إصابات العمل : ًف – ج
 فرد 1000بفرض أن عدد أفراد المجتمع =  (1)      
 .فردا 20تعرض لإلصابة منهم سنوٌا بفرض أنه وفقا لإلحصاءات فإنه ٌحتمل أن ٌ (2)      
ورعاٌة طبٌة وتعوٌض أجر ومصارٌؾ بفرض أن متوسط تكلفة كل حالة ) ع ج  (3)      

نتقال ومعاش أو تعوٌض دفعة واحدة فى حالة ما إذا  تخلؾ عن اإلصابة عجز أو ا
 جنٌه . 1000حدثت  وفاة ( 

 تجمٌع المخاطر : (4)      
 جنٌه  20000=  1000×  20           

 ها :عاده توزٌعا (5)      
 جنٌه 20=  1000÷  20000           
 ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم .           

 مجال تأمٌن البطالة : ًف – د
 فرد 1000بفرض أن عدد أفراد المجتمع =  (1)      
 أفراد 5بفرض أنه وفقا لإلحصاءات فإنه ٌحتمل أن ٌتعرض للبطالة منهم سنوٌا  (2)      
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 جنٌه 100 فرض أن متوسط تكلفة كل حالة ) تعوٌض االجر (        =ب (3)      
 تجمٌع المخاطر:  (4)      

 جنٌه  500=  100×  5           
 إعادة توزٌعها : (5)      

 قرشا 50=  1000÷  500           
 ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم سنوٌا .           

 
 ابل للتأمٌن أن ٌكون الخطر الق ًٌشترط ف  - 2

 لٌس مؤكدا ولٌس مستحٌال –محتمال 
مع األخذ فً االعتبار ما سبق االشارة الٌه فً مجال التؤمٌنات االجتماعٌة ،  ًٌضاح ذلك فوإل

جبر األثر المترتب علً تحقق أحد  التؤمٌنات االجتماعٌة هو الهدؾ منالبند أوال من أن 
 صفة أساسٌة فً فقد الدخل . ، والذي ٌتمثل بالمإمن ضدها المخاطر 

الخطر القابل للتؤمٌن أن  ًٌشترط ف)فإنه ٌكون من المناسب أن نبحث مدى توافر هذا المبدأ 
تؽطٌها التؤمٌنات  ًالتبالنسبة لكل من المخاطر  (لٌس مإكدا ولٌس مستحٌ   –ٌكون محتم  

 : ًاالجتماعٌة وذلك على النحو التال
 التقاعد ( : خطر الشٌخوخة ) بلوغ سن – أ

حٌث أنه ال ٌوجد من هو متؤكد انه سٌبلػ سن التقاعد  ،وهو بالتؤكٌد خطر محتمل الحدوث      
 ، كما ال ٌوجد من هو مستحٌل أن ٌبلػ سن التقاعد .

 خطر العجز : – ب
 ،أن المقصود بالعجز هنا ، هو العجز الذى ٌحدث مبكرا ) قبل سن التقاعد(  ًومن البدٌه      

حٌث ال ٌوجد من هو متؤكدا أنه سٌحدث له العجز قبل بلوغ  ،ضا خطرا محتم  وهو أٌ
 كما أنه لٌس هناك من هو من المستحٌل أن ٌحدث له العجز قبل سن التقاعد . ،سن التقاعد 

 خطر الوفاة : – ج
لن جد ومإكدة ألنه لم ٌو ًٌضا أن نشٌر أن الوفاة كواقعة فهقد ٌكون من المناسب هنا أ          

ود بخطر الوفاة فإن المقص ًوبالتال ،الدنٌا إلى  ٌوم القٌامة  ًٌوجد من البشر من سٌخلد ف
قبل بلوغ سن  ةخطر الوفاة هنا حدوث الوفاحد ذاتها ، ولكن المقصود ب ًهنا لٌس الوفاة ف

حٌث ال ٌوجد من  هو متؤكدا أنه ستقع وفاته قبل بلوغ  ،وهو أٌضا خطرا محتم   ،التقاعد 
 التقاعد ، كما انه لٌس هناك من هو من المستحٌل أن تقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد .سن 

 خطر إصابة العمل : – د
 صورة : ًسواء كان ذلك ف –وهو أٌضا بالتؤكٌد خطرا محتمل الحدوث لكل عامل       
 إجهاد أو إرهاق من العمل . –إصابة طرٌق  –عمل  حادث – ًمرض مهن      
وجد من هو متؤكدا أنه ستحدث له إصابة عمل أثناء مدة  عمله كما أنه ال ٌوجد من وال ٌ      

 ٌستحٌل أن تقع له إصابة عمل أثناء مدة عمله .
 خطر المرض : – هـ
وال شك أنه ال ٌوجد مإمن علٌه ٌستحٌل أن ٌتعرض لحالة  مرضٌة ، كما أنه لٌس هناك           

ٌكون خطر المرض أٌضا  ًالة مرضٌة ، وبالتالأن ٌتعرض  لحمن هو متؤكد أنه البد 
 خطرا محتمل الحدوث .

 خطر البطالة : – و
وهذا الخطر أٌضا محتمل الحدوث بالنسبة لمن هم مرتبطون  بع قة عمل ؼٌر محددة       

حٌث لٌس هناك من ٌزعم أنه بالتؤكٌد سٌتعرض لخطر البطالة أو ٌزعم أنه ٌستحٌل  ،المدة 
 بطالة .أن ٌتعرض لخطر ال
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تؽطٌها  التأمٌنات االجتماعٌة أنها أخطارا  ًمن استعراضنا لألخطار الستة الت وحٌث تالحظ          
اصابة – الوفاة  –العجز  –وهى ) الشٌخوخة  ،لذلك فإنها جمٌعها تكون قابلة للتؤمٌن  ،محتملة 
 البطالة ( . –المرض  –العمل 

تؽطٌها التؤمٌنات  ًإلى أنه رؼم أن عدد المخاطر الت وقد ٌكون من المناسب هنا أٌضا أن نشٌر
 اتالتؤمٌنمنها قانون ٌتض ًالت ةٌاالجتماع ات( إال أن أنواع التؤمٌناالجتماعٌة ) ستة مخاطر 

الذى ٌشمل أربع فبات ، منها  2019لسنه  148الصادر بالقانون رقم  ة والمعاشاتٌاالجتماع
 ،القطاع العام  ،الحكومة العاملٌن ب هذه الفبة : وتشمل،  العاملٌن لحساب الؽٌرالفبة األولى )

أربعة أنواع تأمٌن لكل منها نسبة اشتراك  ًهقطاع األعمال الخاص(  ،قطاع االعمال العام 
  مستقلة :

 .تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة – أ
 .العمل اتتؤمٌن إصاب – ب
 .تؤمٌن المرض – ج
 .تؤمٌن البطالة – د

 نا سؤاالن :لذلك فقد ٌثور ه
نوع تؤمٌن  ًالشٌخوخة  والعجز والوفاة ف ًمخاطر ه 3لماذا تم جمع  السؤال االول : – أ

 ؟واحد
لماذا خصص لكل خطر من المخاطر الث ثة االخرى وهى إصابة العمل  : ًالسؤال الثان – ب         

 والمرض والبطالة نوع تؤمٌن  مستقل ؟
 

 وإجابة السؤال األول :
نوع تؤمٌن واحد هو : تؤمٌن  ًٌخوخة والعجز والوفاة تم جمعها فالث ث : الش ن المخاطرأ

، ألن تحقق أحد هذه المخاطر الث ث ،  ٌصبح معه تحقق الخطرٌن والوفاة   الشٌخوخة والعجز
األخٌرٌن  مستحٌ  ، وذلك بمراعاة ما سبق اإلشارة  إلٌه فً البند )أوال : الهدؾ من التؤمٌنات 

أنه لٌس الهدؾ من التؤمٌنات االجتماعٌة منع تحقق أحد هذه  ، من قسم( من هذا الةاالجتماعٌ
وٌتمثل هذا  المخاطر ، ولكن الهدؾ منها جبر األثر المترتب علً تحقق أحد هذه المخاطر ،

  فقد الدخل . ونبٌن ذلك فٌما ٌلى : ًاألثر بصفة أساسٌة ف
تحقق بالنسبة له خطر الشٌخوخة( الذي أدي  المإمن علٌه قد بلػ سن التقاعد ) بفرض أن  –أ 

لبلوغ سن  ًنظام التؤمٌن االجتماع ًفقد صرفت له مستحقاته ف ً، وبالتال إلً انقطاع دخله
 التقاعد ) الشٌخوخة ( .

وعلى ذلك فإنه عند حدوث العجز أو الوفاة بعد ذلك فإنه ال ٌتحقق بالنسبة له خطرا جدٌدا                  
 . ًت أخرى ؾ نظام التؤمٌن االجتماعتحقاٌرتب له مس

بفرض أن مإمن علٌه قد ثبت عجزه قبل بلوغ سن التقاعد   ) تحقق له خطر العجز ( الذي  –ب            
لثبوت  ًاالجتماع نظام التؤمٌن ًفقد صرفت له مستحقاته ف ً، وبالتال أدي إلً انقطاع دخله

 العجز .
را جدٌدا ٌرتب بلوؼه سن التقاعد أو وفاته بعد ذلك فإنه ال ٌتحقق له خط وعلى ذلك فإنه عند               

 . ًنظام التؤمٌن االجتماع ًله مستحقات أخرى ف
بفرض أن المإمن علٌه وقعت وفاته قبل بلوغ سن التقاعد   ) تحقق بالنسبة له خطر الوفاة (  -ج             

نظام  ًحقاتهم فللمستحقٌن عنه مست فقد صرفت ً، وبالتال الذي أدي إلً انقطاع دخله
 لوقوع الوفاة  .   ًالتؤمٌن االجتماع

بمعنى أنه  ،وعلى ذلك فإنه من ؼٌر المتصور أن ٌبلػ سن التقاعد أو ٌثبت عجزه بعد ذلك                    
 . ًن االجتماعنظام التؤمٌ ًرا جدٌدا ٌرتب له مستحقات اخرى فلن ٌتحقق بالنسبة له خط
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إال  تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ًه فلقول أنه لن ٌتحقق بالنسبة للمؤمن علٌخالصة ا
ن تحقق أحد هذه أأحد المخاطر الث ث المإمن ضدها ) بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ( و
 المخاطر  ألحد المإمن علٌهم ٌصبح معه تحقق الخطرٌن اآلخرٌن مستحٌ  .

 تؤمٌن واحد هو تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة . ًث ففقد تم جمع هذه المخاطر الث لذلك 
 

 : ًوإجابة السؤال الثان
أن المخاطر الث ث : إصابة العمل والمرض والبطالة تم تخصٌص لكل منها نوع تؤمٌن مستقل 

كما  أنه قد  ،من الخطرٌن اآلخرٌن  يه المخاطر الث ث ال ٌمنع تحقق أحٌث أن تحقق أحد هذ، 
 هذه المخاطر الث ث ألحد المإمن علٌهم ، وقد تقع جمٌعها لمإمن علٌه اخر .من  يٌقع أ ال
 

 ًتكافل اجتماع التأمٌنات االجتماعٌة  - 3
 التؤمٌنات االجتماعٌسة = تجمٌسع المخساطر وإعسادة توزٌعهسا(  - 1الفقرة ) ًنتٌجة لما أوضحناه ف

ادة توزٌعهسسا فسسإن التؤمٌنسسات مسسن أن التؤمٌنسسات االجتماعٌسسة تجمٌسسع المخسساطر وإعسس البنسسد مسسن هسسذا
، بسسٌن مجمسسوع األفسسراد المعرضسسٌن للخطسسر المسسإمن ضسسده  ًالجتماعٌسسة تعنسسى التكافسسل االجتمسساعا

 نواع التؤمٌن المختلفة كما ٌلى :وٌمكن بٌان ذلك بالنسبة أل
 مجال تأمٌن الشٌخوخة والوفاة : ًف – أ

المسإمن علسٌهم  ًسسن التقاعسد بساق ن علٌهم إلى بلوغعمرهم من المإم ًٌكفل من أطال هللا ف     
ممن ٌثبت عجسزه أو تقسع وفاتسه قبسل بلسوغ سسن التقاعسد ، حٌسث ٌترتسب علسى تطبٌسق فكسرة " 
تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها " أن من ٌبلػ سن التقاعد ٌتحمسل تكلفسة التسؤمٌن الخساص بسه  

 ل سن التقاعد( .باإلضافة إلى جزء من تكلفة التؤمٌن لحاالت العجز والوفاة المبكرة  )قب
 مجال تأمٌن المرض :  ًف – ب

المسإمن علسٌهم ممسن ٌتعرضسون  ً من المسإمن علسٌهم مسن المسرض بساقٌكفل من عافاهم هللا      
وذلك من خ ل تطبٌق  فكرة التؤمٌن " تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعهسا  ،لحاالت مرضٌة 
فسة العس ج والرعاٌسة الطبٌسة تحمسل تكل ًن عافاه هللا من المرض قسد شسارك فس" بمعنى أن م

 وكذا تعوٌض االجر ومصارٌؾ االنتقال لمن ابت ه هللا  بحالة مرضٌة.
 مجال تأمٌن اصابات العمل : ًف – ج

المسإمن علسٌهم ممسسن   ًبساقالعمسل ٌكفسل مسن لسم ٌتعسرض مسن المسإمن علسٌهم لخطسر اصسابة      
ؤمٌن " تجمٌسع المخساطر وذلك أٌضا من خ ل تطبٌق فكسرة التس ،ٌتعرضون لخطر اإلصابة 

تحمسل تكلفسة  ًلسم ٌتعسرض لخطسر اإلصسابة قسد شسارك فسبمعنى أن من  ،وإعادة توزٌعها " 
الع ج والرعاٌة الطبٌة وكذا تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال لمن تعرض لخطر إصابة 
العمل من المإمن علٌهم ، هذا باإلضافة إلسى تكلفسة المعساش وتعسوٌض الدفعسة الواحسدة لمسن 

 عجزه أو  وقعت وفاته نتٌجة اصابة العمل . ثبت
 مجال تأمٌن البطالة : ًف – د
المسإمن علسٌهم ممسن ٌتعرضسون  ًن المإمن علٌهم لخطر البطالة باقٌكفل من لم ٌتعرض م           

حٌث أنه من خ ل " تطبٌق فكرة التؤمٌن " تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعهسا  ،لهذا الخطر 
تحمل تكلفة تعوٌض األجر لمن تعسرض لهسذا  ًر البطالة ٌشارك فن لم ٌتعرض لخطفإن م

 الخطر . 
 

 أمٌنات االجتماعٌة تزٌد االنتاج الت  - 4
تسسإدى إلسسى  ًالمخسساطر التسسٌؽطسسى المسسإمن علسسٌهم ضسسد  ًك أن وجسسود نظسسام للتسسؤمٌن االجتمسساعذلسس

المسسرض والعمسسل مخسساطر الشسسٌخوخة والعجسسز والوفسساة واصسسابة  ًوالمتمثلسسة فسس ،انقطسساع السسدخل 
ال شك أنه ٌإدى إلى هدوء واستقرار نفسى للمسإمن علسٌهم ٌسإدى بالتبعٌسة إلسى زٌسادة  ،والبطالة 
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إنتسساجٌتهم ، وذلسسك بطبٌعسسة الحسسال ال ٌتحقسسق بالنسسسبة للعسساملٌن السسذٌن ال تتسسوافر لهسسم هسسذه المظلسسة 
 التؤمٌنٌة .

 
 الجمٌع ٌستفٌد من التأمٌن   - 5

 الخطر من تحقق ومن لم ٌتحقق بالنسبة له  
ٌعتقد البعض أن من ٌستفٌد من التؤمٌن هو من ٌحصل على قٌمة نقدٌة من التؤمٌنات االجتماعٌة          
 تٌتٌن :تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة مث  الحالتٌن اآل ًبمعنى أنه قد ٌصادفنا ف ،

 الحالة االولى :
هذا  ًلػ سن العشرٌن ، واستمر مشتركا فمنذ ب ًالتؤمٌن االجتماع ًمإمن علٌه بدأ االشتراك ف         

أنه قام بؤداء االشتراكات لمدة أربعون عاما ، ولكن نظرا ألنه كان  يأ ،النظام حتى سن الستٌن 
قد تزوج  مبكرا فإنه ببلوؼه سن الستٌن كان جمٌع أوالده الذكور قد تجاوزوا  سن استحقاق 

لى أن زوجته كانت قد توفٌت قبل بلوؼه السن المعا ش ، وجمٌع بناته قد تزوجن باإلضافة إ
عنه فإن احدا لم ٌستحق  ًوبالتال، وبعد بلوؼه  هذه السن بؤٌام وقعت وفاته  ،المشار إلٌها 

 . ًٌه لم ٌستفد من التؤمٌن االجتماعوعلى ذلك فإن البعض ٌعتقد أن هذا المإمن عل ،المعاش 
 الحالة الثانٌة :

سن السادسة والعشرٌن وكان متزوجا ولدٌه  ًف ًلتؤمٌن االجتماعا ًمإمن علٌه بدأ االشتراك ف
 وبعد التحاقه بالعمل بث ثة أشهر وقعت وفاته . ،ولد وبنت 
 ،% من أجر اشتراكه  65دنى  أاستحقت زوجته وأوالده ) ولد وبنت ( المعاش بحد  ًوبالتال

 . ًن التؤمٌن االجتماعالذى استفاد موعلى ذلك فإن البعض ٌعتقد أن هذا المإمن علٌه هو 
وفى الحقٌقة فإن هذا االعتقاد ؼٌر صحٌح ألن الجمٌع ٌستفٌد من عملٌة التؤمٌن ، وذلك إذا لم         

هذه الحالة  ًبمعنى الحصول على المعاش ف ،تكن نظرتنا قاصرة على مجرد االستفادة المادٌة 
اد المجتمع المعرض للخطر حٌث ٌجب ان تكون نظرتنا أعم وأشمل بحٌث تستوعب جمٌع أفر ،

حٌث أن من لم ٌتحقق الخطر بالنسبة له قد استفاد اٌضا من التؤمٌن ، وإن كانت  ،المإمن ضده 
فإنه سٌتم حٌث كان مطمبنا إلى أنه لو تحقق الخطر بالنسبة له  ،استفادته هنا  استفادة معنوٌة 

رنا أن هذه المخاطر حٌث كما  سبق ان ذك ،تترتب على ذلك  ًتعوٌضه عن الخسارة الت
 محتملة ) لٌست مإكدة ولٌست مستحٌلة ( .

التؤمٌنات االجتماعٌة = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها(   - 1الفقرة ) ًان ذكرنا فوكما سبق         
ٌإدٌها المإمن علٌه تقوم على أساس أن الخطر  ًتحدٌد قٌمة االشتراكات الت فإن من هذا البند

لبعض اآلخر ، ولكن من سٌتحقق الخطر بالنسبة له ؟ ، ومن لن ٌتحقق له سٌتحقق للبعض دون ا
لتحقٌق  ًنظام التؤمٌن االجتماع ًلذلك فإن الكل ٌإدى االشتراك ف ،ؼٌر معلوم  -الخطر ؟ 

 األمان له وألسرته سواء تحقق الخطر بالنسبة له أو لم ٌتحقق .
مجال تأمٌن الشٌخوخة والعجز  ًرناه فأن ما ذك ، فقرةنهاٌة هذا ال ًومن المهم أن  نشٌر ف

 األخرى ) اإلصابة / المرض / البطالة ( . ًنطبق على أنواع التأمٌن االجتماعوالوفاة ٌ
   

 التأمٌن ال عالقة مباشرة فٌه بٌن  - 6
 ع وما ٌؤخذ والعبرة بتحقق الخطر ما ٌدف 

 كما ٌلى : ةالسابق 5لفقرة باوإلٌضاح ذلك فإننا ٌمكن أن نعتمد على الحالتٌن المشار إلٌهما 
ة أربعٌن عاما ولم لمد ًى أدى اشتراكات التؤمٌن االجتماعالحالة األول ًالمإمن علٌه ف – أ

 من أفراد أسرته معاشا . يٌستحق هو أو أ
لمدة ث ثة أشهر فقط ثم  ًة أدى اشتراكات التؤمٌن االجتماعالحالة الثانٌ ًالمإمن علٌه ف – ب

 ن أسرته استحقت عنه معاشا ٌستحق لسنوات طوٌلة :إف ًلوبالتا ،وقعت وفاته 
 : حتى زواجها أو وفاتها .  األرملة (1)
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  سنة . 21حتى بلوؼه  بن :اال (2)
 سنة . 26إذا كان طالبا حتى  -
 سنة . 26إذا كان حاص  على مإهل عالً ولم ٌعمل حتى  -                     
 سنة . 24هل متوسط ولم  ٌعمل حتى إذا كان حاص  على مإ -                     
 إذ كان عاجزا عن الكسب دون تحدٌد سن . -                     
بحسب  26أو  24أو  21ضافة إلى أنه إذا قطع معاشه لبلوؼه السن هذا باإل                     

 ً) أٌا كانت سنه ( ٌعود له الحق فاألحوال ، ثم ثبت عجزه عن الكسب 
 المعاش .

 ……المعاش وهكذا  ًم طلقت أو ترملت ٌعود لها الحق فإذا تزوجت ث البنت : (3)
 حتى وفاتها .

 نهاٌة هذا البند إلى عبارة " ال عالقة مباشرة "    ًومن المهم ان نشٌر ف
فإنه  ،وإن كانت ال توجد ع قة مباشرة بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ وان العبرة بتحقق الخطر إذ إنه 

 ًنظام ممول ف بد أن ٌراعى ف ًنظرا ألن نظام التؤمٌن االجتماع تجاهل أنهال ٌجوز لنا أن ن
دٌت عنه وعنها االشتراكات أ ًاألجر والمدة الت تحدٌد الحقوق التؤمٌنٌة ) ومنها المعاش ( مقدار

كان أجر االشتراك كبٌرا كلما كان المعاش أكبر ، وأٌضا كلما كانت مدة االشتراك  كلما، إذ إنه 
 لما كان المعاش أكبر .كبٌرة ك

 
 التأمٌن لٌس ادخارا  - 7

 أن : ةالسابق 6 فقرةال ًأوضحنا ف
ذا المفهوم فإن التؤمٌن ال ع قة مباشرة فٌه بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ والعبرة بتحقق الخطر ، وبه       

دفع وما االدخار توجد فٌه ع قة مباشرة بٌن ما ٌ إذ إن، ٌختلؾ عن االدخار  ًالتؤمٌن االجتماع
ومن المهم أن ، ذلك أن كل قرش ٌتم إدخاره ٌتم استرداده مضافا الٌه رٌع االستثمار  ،ٌإخذ 

نشٌر إلى أن الخلط بٌن مفهوم التؤمٌن ومفهوم االدخار ٌقع فٌه الكثٌر من المإمن علٌهم وال 
الخلط الى سؾ ٌمتد هذا بقة ؼٌر المتعلمة منهم ، ولكن لألٌقتصر هذا الخلط من جانبهم على الط

 الطبقة المتعلمة.
"قبل صدور قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر  ًوٌمكن إٌضاح ذلك بمثال عمل      

 :"2019لسنة  148بالقنون رقم 
، ومشتركا خ لها  الكلٌات لمدة خمسة وعشرٌن عاما يأستاذ جامعً بإحدى كان ٌعمل بؤحد -أ 

الخاص بالتؤمٌن على العاملٌن بالحكومة  1975لسنة  79بقانون التؤمٌن االجتماعً رقم 
 والقطاع العام والقطاع الخاص.

، وقام باالشتراك بقانون التؤمٌن  استقال والتحق بالعمل بكلٌة أخرى بإحدى الدول العربٌة -ب 
 . 1978لسنة  50االجتماعً على المصرٌٌن العاملٌن بالخارج رقم 

 جنٌه(. 600انون األخٌر على أساس أقصى فبة اشتراك )قام بؤداء االشتراكات فً الق -ج 
 300بعدما بلػ سن الستٌن فوجا بؤن المعاش الذي قرر له عن إجمالً مدد االشتراك =  -د 

جنٌه، فً حٌن أن جملة ما قام بؤدابه من اشتراكات مضافا إلى الحصة التً أدتها عنه 
داه من اشتراكات فً أثناء مدة عمله ، ثم ما أ الحكومة طوال مدة عمله بالحكومة المصرٌة

 جنٌه. 40000نحو اإلجمالً بلػ ، ٌبالخارج 
وحٌث لو كان قد أودع االشتراكات التً أدٌت عنه )حصة الحكومة( وتلك التً اقتطعت  - هـ 

من راتبه فً أثناء عمله بالحكومة المصرٌة مضافا إلٌها تلك التً أداها فً أثناء عمله 
،  ٌزٌد على قٌمة المعاششهري لكان قد استحق عنها رٌع استثمار  بالخارج بؤحد البنوك

 احتفاظه برأس المال. فض  عن
 لذلك فإنه ٌعتقد أن هناك خل  ما بنظام التؤمٌن االجتماعً أدى إلى هذه النتٌجة. -و 

 وٌمكن تفسٌر هذه الحالة بما ٌلً :
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  ر.أن هناك فرقا كبٌرا بٌن مفهوم التؤمٌن ومفهوم االدخا – أ
بفرض أنه كان قد بدأ االشتراك فً قانون التؤمٌن االجتماعً على المصرٌٌن العاملٌن  – ب

جنٌه شهرٌا  600بفبة اشتراك مقدارها  1978لسنة  50بالخارج الصادر بالقانون رقم 
% من فبة 22.5جنًٌها ) 135ومن ثمَّ فإن االشتراك الشهري المستحق فً هذه الحالة = 

 االشتراك(.
،  فرض أنه كان قد ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته بعد ث ثة أشهر من بدء اشتراكهب – ج

 135ومن ثمَّ فإن إجمالً االشتراكات التً ٌكون قد أداها إلى نظام التؤمٌن االجتماعً = 
 جنٌهات )بفرض عدم وجود مدد اشتراك أخرى(. 405=  3× 

 حالة العجز الكامل( أو ألسرته فً حٌن أن المعاش الذي كان سٌستحق له )فً       
 جنًٌها. 390% )حد أدنى نسبً( = 65×  600)فً حاله وفاته( =       
 ، إلى أن ٌنتهى استحقاق كل فرد من أفراد أسرته فً المعاش. وٌستحق هذا المعاش شهرٌا      
هذا باإلضافة إلى ما كان سٌستحق من تعوٌض إضافً ٌصرؾ له أو ألسرته بحسب       

 حوال دفعة واحدة.األ
جنًٌها( وهذا التعوٌض  390والسإال اآلن من أٌن كان سٌتم أداء هذا المعاش الشهري ) – د

اإلضافً؟ فً حٌن أن جملة ما أداه من اشتراكات حتى تحقق الخطر الُمإمَّن ضده = 
 جنٌهات فقط. 405

ضافً ٌتم من مإمن ، أن تموٌل هذا المعاش وهذا التعوٌض اإل اإلجابة عن هذا السإال – هـ 
علٌهم آخرٌن أطال هللا فً عمرهم حتى بلوغ سن الستٌن )كحالة الُمإمَّن علٌه صاحب هذه 

 الشكوى(.
 راجع تفصٌل ذلك فٌما سبق إٌضاحه مفص  فً البندٌن:      
 اوال: التؤمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها.      
 ثانٌا: التؤمٌن = تكافل اجتماعً.      
فً حٌن أن صاحب هذه الشكوى، إذا لم ٌكن قد سلك طرٌق التؤمٌن وسلك طرٌق االدخار،  – و

جنًٌها )قٌمة االشتراك الشهري السابق  135فؤودع مبلؽا شهرٌا بؤحد البنوك مقداره 
 (.2اإلشارة إلٌه فً البند 

 وبعد ث ثة أشهر ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته. -      
 ؟ البنكماذا سٌكون له لدى  -
 135جنٌهات ) 405ال شك أن كل ما ٌستحق له أو ألسرته لدى البنك ال ٌزٌد على مبلػ       

 اشهر( مضافا إلى هذا المبلػ رٌع االستثمار. 3× 
 من المهم أن نؤكد أن: فقرةال هوفً نهاٌة هذ

 التؤمٌن لٌس ادخارا. -
 االدخار لٌس تؤمٌنا. -

 فرق كبٌر بٌن المفهومٌن.
، أما على مستوى الجماعة فإنه ٌمكن النظر إلى أن  هذه التفرقة على مستوى الفرد :مالحظة   

مجموع األقساط التً ٌتم تحصٌلها من مجموع الُمإمَّن علٌهم، تمثل ادخارا لمواجهة 
 أداء مجموع التعوٌضات لمن ٌتحقق بشؤنهم الخطر.

 
 تأمٌن ٌجب أال ٌزٌد على الخسارةال ًالتعوٌض ف  - 8

العملٌة التؤمٌنٌة لٌس الهدؾ منها تحقٌق ربح ، ولكن تعوٌض من ٌتحقق بالنسبة له  نأ حٌث
 ترتبت على تحقق هذا الخطر. ًما ال ٌزٌد على مبلػ الخسارة التبو ،الخطر

فقد الدخل نتٌجة تحقق  ًعجز والوفاة فإن الخسارة تتمثل فتؤمٌن الشٌخوخة وال ًف انه بماو         
المعاش الذى ٌستحق نتٌجة تحقق  ًأو الوفاة ، فإن التعوٌض ٌتمثل فجز خطر الشٌخوخة أو الع

 من المخاطر المشار الٌها . يأ
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 : ًعلى الدخل وذلك على النحو التال وتطبٌقا لهذا المبدأ فإن المعاش ٌجب أال ٌزٌد
 جنٌه    بفرض أن األجر اإلجمالً الذى فقد نتٌجة تحقق الخطر – أ

 =1000 
  شتراكاسط االستقطاعات ) منها رض أن متوبف – ب

  وكذا، من األجر  % 11=  ًالتؤمٌن االجتماع     
 0002=  الضرابب ....... الخ (     
  0800=  صافى الدخل – ج
 ًالنسب % )الحد األقصى 80لذلك فقد تحدد الحد األقصى للمعاش بنسبة  – د

 من متوسط أجر حساب المعاش للمعاش (
ممول ) ٌقوم على أداء اشتراكات من جانب المإمن  ًث أن نظام التؤمٌن االجتماعوحٌ – هـ

 ومن جانب المنشؤة بالنسبة للعاملٌن لدى الؽٌر ( . ،علٌه 
ى أقصى قدر ممكن من لذلك فإن استحقاق الحد األقصى المشار إلٌه ٌكون لمن أد       

 .   ًنظام التؤمٌن االجتماع ًاالشتراكات ف
 سنة 60=  أن سن التقاعد وحٌث  - و
 سنة 24=  وحٌث أن متوسط سن بداٌة الخضوع – ز
 سنة 36=  إذا المدة المناسبة الستحقاق الحد االقصى للمعاش – ح
السابق (  حسنة ) بند  36 ًنظام التؤمٌن االجتماع ًوحٌث أن من بلؽت مدة اشتراكه ف – ط         

 السابق ( . د% ) بند  80قصى ٌستحق الحد األ
  سنة 36÷   80/100المعاش =  ًفإن معامل حساب السنة الواحدة ف -ي 

       =80/100 ×  1/36   =1/45 
 

 تأمٌن ٌجب أن ٌتناسب مع الخسارةال ًالتعوٌض ف  - 9
 . اٌموضوع اتناسب – أ
 . اٌتناسب شكل – ب

 وٌمكن اٌضاح ذلك كما ٌلى :   
 : ًضوعالتناسب المو - أ

 148القانون رقم قانون التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر ب ًٌتم أداء االشتراكات ف                  
تمتد  ًالتؤمٌن الت ًطوال مدة االشتراك ف يالشهرأو الدخل على أساس األجر  2019لسنة 

 ًٌن ( ، وحٌث تكون األجور صؽٌرة فالى سن الست الثامنة عشرلسنوات طوٌلة ) من سن 
 نهاٌتها . ًبداٌة مدة االشتراك وتتضاعؾ ف

 ،جنٌه مث   2000جنٌه مث  وتنتهى مدة اشتراكه بؤجر  100ٌبدأ المإمن علٌه بؤجر فقد       
 ،لكامل مدة االشتراك  يعلى أساس المتوسط الشهروعلى ذلك فإنه إذا ما تم حساب المعاش 

 فإن المتوسط الشهري ٌكون كما ٌلى ) بفرض تزاٌد األجر بشكل منتظم ( :    
 جنٌها شهرٌا . 1050=  2÷  2100=  2000+  100    
 % ( . 80وبفرض استحقاق الحد األقصى للمعاش )     
 جنٌها ( . 840)  تكون هذا الحالة ًقٌمة المعاش ف فإن    
جنٌه( نتٌجة تحقق الخطر المإمن  2000ال ٌتناسب تناسبا موضوعٌا مع الدخل الذى فقد )    

 ضده .
 :المشار الٌه قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشاتلذلك فقد روعً فً     
ٌحدد أجر أو دخل التسوٌة عن مدة االشتراك التى تبدأ من تارٌخ العمل بؤحكام هذا   (1)

القانون على أساس المتوسط الشهري لألجور أو الدخول التى أدٌت على أساسها 
 االشتراكات عن هذا األجر أو الدخل.
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ٌزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خ ل المدة من بداٌة االشتراك  (2)
كاملة من سنوات مدة وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التؤمٌنٌة عن كل سنه 

االشتراك الفعلٌة عن هذا األجر بشرط أال ٌزٌد المتوسط بعد إضافة هذه الزٌادة على 
 الحد األقصى ألجر االشتراك.

 .(ىالتناسب الموضوع) مبدأ أن ٌكون التعوٌض مناسبا للخسـارة قد تحقق ٌكونوبذلك ( 3)    
 :       ىالتناسب الشكل - ب

نهاٌة  قبل بداٌة نظم التؤمٌن االجتماعً كان للعامل الذى تنتهـى  خدمته الحق فً مكافؤة                 
 وفقا لقوانٌن العمل التً كانت معموال بها .، خدمة ٌلتزم بؤدابها له صاحب  العمل 

  .نظام التؤمٌن االجتماعً قد حل محل نظام مكافؤة  نهاٌة الخدمة  أن بماو      
 فإنه قد ٌكون من المفٌد أٌضا بٌان اسباب ذلك :     
 للعامل دفعة واحدة عند انتهاء خدمته  . مكافؤة نهاٌة الخدمة كانت تصرؾ (1)            

الذي                        من المفترض أن هذه المكافؤة تعوٌض للعامل عن فقـد الدخل ) (2)                 
 ( .كان ٌحصل علٌه شهرٌا

التناسب ٌتوافر بشؤنها مبدأ أن ٌكون التعوٌـض مناسبا للخسارة ) المكافؤة بذلك ال (3)     
 ( .ىلشكلا

التً ٌتم أداإها لذلك فقد كان من الضروري التحول من نظام مكافؤة نهاٌة الخدمة ) (4)       
إلى نظام التعوٌض عن الدخل الذى ٌنقطع نتٌجة  ،(  دفعة واحدة عند انتهـاء الخدمة

كان  ًدورٌة تصرؾ فً ذات المواعٌد الت تحقق الخطر وذلك فً شكل دفعات
 ( .وهذه الدفعات الدورٌة = المعاش الذي ٌستحق شهرٌا) ٌصرؾ فٌها الدخل

 ( .ىالتناسب الشكلوبذلك ٌكون قد تحقق مبدأ أن ٌكون التعوٌض مناسبا للخسارة ) (5)
                                 

تقوم علٌها التأمٌنات االجتماعٌة  ًاستعراض بعض األسس والمبادئ الت وبعد أن استكملنا
، وأن  عرضها بشكل مبسط ًنأمل أن نكون قد وفقنا ف ،ها أحد فروع علم التأمٌن باعتبار

 نكون قد :
 ـ أجبنا علً بعض التساإالت حول نظام التؤمٌن االجتماعً . 1
 ـ صححنا بعض المفاهٌم الخطؤ لدي بعض المتعاملٌن مع النظام . 2
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 جتماعًاال ٌنالتأمنظم : خصائص القسم الثالث 
من مجاالت العمل األخرى بعدة  جتماعً عن ؼٌرهالتؤمٌن االمجال العمل فً نظم تمٌز ٌ

 .جب أن تتوافر لدى كافة المواطنٌنٌ ًأن تكون من المعلومات العامة التتإهلها إلى  ،خصابص 
 وٌمكن أن نوجز هذه الخصائص فٌما ٌلى :

 المجتمع .مع جمٌع أفراد  ًجتماعتعامل نظم التؤمٌن اال -1
بل وقبل المٌ د وبعد  ،مع كل من أفراد المجتمع العمر كله  ًجتماعتعامل نظم التؤمٌن اال -2

 الوفاة .
 . ًماعجتالتؤمٌن االم التطور المستمر لنظ -3

 : ًمن هذه الخصائص على النحو التال ونتناول كل
 

 األولً  الخاصٌة
 مع كافة أفراد المجتمع ًجتماعاال م التأمٌنانظتعامل  

 أوال: المؤمن علٌهم
سن العمل  ضد خطر الشٌخوخة والعجز  ًل التؽطٌة الشاملة لجمٌع من هم فخ وذلك من 

 148القانون رقم التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بقانون والوفاة ، وذلك من خ ل 
 تٌة :اآل، الذى ٌتضمن الفبات   2019لسنة 
 ن لدى الؽٌر:ٌالعامل - أوال

ن بالجهازاإلداري للدولة والهٌبات العامة والمإسسات العامة ٌن المدنٌلٌالعام -1
 ألي من هذه الجهات. والوحدات االقتصادٌة التابعة

وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة  ن بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العامٌالعامل -2
، بما فً ذلك رإساء وأعضاء مجالس اإلدارة المنتدبون فً شركات قطاع التابعة لها

 األعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملٌن المإقتٌن والعرضٌٌن والموسمٌٌن بالجهات 

 (.2،  1)المنصوص علٌها بالبندٌن 
أن تكون ع قة ن ألحكام قانون العمل، مع مراعاة ٌبالقطاع الخاص الخاضع نٌالعامل -3

مال العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة، وٌستثنى من هذا الشرط ع
المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ وعمال الصٌد وعمال النقل البرى، وتحدد ال بحة 
 التنفٌذٌة لهذا القانون القواعد والشروط ال زم توافرها العتبار ع قة العمل منتظمة.

، فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل  ن باألعمال المتعلقة بخدمة المنازلٌالمشتؽل -4
 التنفٌذٌة لهذا القانون. وتحددهم ال بحة

بشرط توافر الشروط  ، ٌعولهم فع ً ، وأفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعملون لدٌه  -5
 (.3المنصوص علٌها فى البند )

 قل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشر.ت( أال  5،  4،  3فى البنود ) وٌشترط
 ٌعتد ضمن مدة وفى حالة إلتحاق المإمن علٌه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل ف 

اشتراكه إال بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد ال بحة التنفٌذٌة لهذا القانون 
 قواعد وأحكام تحدٌد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ذكرهم  بقاسالعلى المؤمن علٌهم  تأمٌن اصابات العملأحكام  سرٌان فضال عن هذا    
 باإلضافة إلى الفئات اآلتٌة:

 سنة.  18ن بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمارهم عن ٌالعامل-1
 ن.ٌن والت مٌذ الصناعٌٌالمتدرج-2
 الط ب المشتؽلون فى مشروعات التشؽٌل الصٌفى.-3
 بالخدمة العامة. المكلفون-4
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ن بعمل بعد سن التقاعد وال تسرى فى شؤنهم أحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز ٌالملتحق - 5
 والوفاة.

 ومن فً حكمهم: ، أصحاب األعمال - ثانٌا  
زراعٌاً والحرفٌون األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارٌاً أو صناعٌاً أو  -1

وٌشترط لخضوعهم أن تنظم ،  وؼٌرهم ممن ٌإدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم
أو ٌلزم لمزاولتها الحصول على ترخٌص بذلك من الجهة  ، أنشطتهم قوانٌن خاصة

 اإلدارٌة المختصة.
ن فً شركات األشخاص وشركات التوصٌة باألسهم، ورإساء ٌالشركاء المتضامن -2

ن فً الشركات المساهمة بالقطاع ٌس اإلدارة واألعضاء المنتدبوأعضاء مجال
 ن فً الشركات ذات المسبولٌة المحدودة.ٌالخاص، والمدٌر

 م ك شركات الشخص الواحد. -3
وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة  ن بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنٌة،ٌالمشتؽل -4

 بؤحكام هذا القانون بقرار من ربٌس الهٌبة.
 ن فً الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب أنفسهم.ٌاألعضـاء المنتج -5
 األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر. ًمالك -6
األراضى الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر، سواء كانوا م كاً  يحابز -7

 هما معاً.كلٌأومستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة أو 
لعقارات المبنٌة الذٌن ال ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد م ك ا -8

، وتحدد ال بحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط وقواعد  األدنـى ألجر االشتراك
 الخضوع لهذا البند.

بما فى ذلك وسابل النقل البرى ، أصحاب وسابل النقل اآللٌة لألشخاص أوالبضابع  -9
 والنهرى والبحرى والجوى.

 ن.ٌالوك ء التجارٌ -10
 أصحاب مراكب الصٌد المٌكانٌكٌة أو الشراعٌة. -11
 ن من ؼٌر الرهبان.ٌن المنتدبٌن والموثقٌن الشرعٌٌالمؤذون -12
 العمد والمشاٌخ. -13
 األثر. ًن وقصاصٌن واألدالء السٌاحٌٌالمرشد -14
 ن.ٌاألدباء والفنان -15
لهذا القانون  ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة، وتحدد ال بحة التنفٌذٌة -16

 شروط الخضوع.
 أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌبٌة والرٌفٌة واألسرٌة. -17
 (1)القساوسة والشمامسة المكرسون. -18

وٌشترط لالنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبقا  للبند أوال  من      
 قل سن المؤمن علٌه عن الحادٌة والعشرٌن.توأال  هذه المادة،

ز بقرار من ربٌس الهٌبة إضافة فبات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن ٌحدد القرار وٌجو
 تارٌخ بدء االنتفاع والشروط األخرى ل نتفاع بؤحكام هذا القانون.

      2020/  1/  1وٌعمل به من  2020لسنة  101بند مضاؾ بقرار ربٌس  الهٌبة رقم  (1)
 

 ن فً الخارج:ٌن المصرٌٌالعامل - ثالثا  
 ن بعقود عمل شخصٌة.ٌن المرتبطٌالعامل -1
 ن لحساب أنفسهم.ٌالعامل -2
ن من الفبات المشار إلٌها فً البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة ٌالمهاجر -3

 المصرٌة.
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ن الذٌن ٌعملون على سفن بحرٌة ترفع علم دولة أجنبٌة وذلك خ ل ٌن البحرٌٌالعامل -4
 فترة سرٌان جواز السفر البحرى.

المصري بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والسفارات األجنبٌة داخل  العاملوٌعتبر 
جمهورٌة مصر العربٌة المرتبط بعقد عمل شخصً وال ٌسرى فً شؤنه قانون العمل فً 

 حكم العامل المصري بالخارج.
 بأحكام هذا البند ما ٌلً: وٌشترط لإلنتفاع     
 ٌاً من هذه المادة.أال ٌكون خاضعاً ألحكام البندٌن أوالً وثان -
 .ةأال ٌقل سن المإمن علٌه عن الثامنة عشر -

 
 العمالة ؼٌر المنتظمة:  - رابعا  

م ك العقارات المبنٌة الذٌن ٌقل نصٌب كل منهم من الدخل السنوي عن فبة الحد  -1
 األدنـى ألجر االشتراك.

 عمال التراحٌل. -2
ومنادي السٌارات وموزعً صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم كالباعة الجابلٌن  -3

 الصحؾ وماسحً األحذٌة المتجولٌن وؼٌرهم من الفبات المماثلة و الحرفٌٌن.
 خدم المنازل ومن فً حكمهم الذٌن ٌعملون داخل المنازل. -4
 .بهالقرآن الكرٌم وقرا محفظً -5
 ن والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة.ٌالمرتل -6
الخاضعٌن للبند ثانٌا متى توافرت ورثة أصحاب األعمال فى المنشأت الفردٌة ؼٌر  -7

 فى شأنهم الشروط اآلتٌة:
 أال ٌعمل بالمنشؤة عمال وقت وفاة مورثها. (أ)
أن ٌكون نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساساً لربط  (ب)

 الضرٌبة على الدخل أقل من الحد األدنى ألجر اإلشتراك.
 أال ٌكون قابماً بإدارة المنشؤة.(ج)

ن فً الزراعة سواء فً الحقول والحدابق والبساتٌن أو فً ٌن المإقتٌالعامل -8
مشروعات تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة أو الدواجن أو فً المناحل أو فً 

وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مدة عمالتهم ،  أراضً االستص ح واالستزراع
العمل الذي ٌزاولونه ال  ٌدخل  لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان

 بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل من نشاط.
األراضً الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن فدان سواء كانوا م ًكا أو  يحابز -9

 مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة.
 م ك األراضً الزراعٌة ) ؼٌر الحابزٌن لها( ممن تقل ملكٌتهم عن فدان. -10

لإلنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع ألحكام هذا القانون طبق ا للبنود أوال   وٌشترط
ا، وأال ٌقل سن المؤمن علٌه عن الثامنة عشر. ا وثالث   ٌ  وثان

وٌجوز بقرار من ربٌس الهٌبة إضافة فبات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن ٌحدد القرار 
نتفاع بؤحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات تارٌخ بدء اإلنتفاع والشروط األخرى لإل

 سداد االشتراكات.
 

  :الحظة م
القانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بقانون تجدر االشارة اآل أنه باالضافة الى 

قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر  ، ٌوجد 2019لسنة  148رقم 
 ٌسري هذا القانون علً الفئات اآلتٌة :   ، 1975لسنة  90بالقانون رقم 

 الضباط العاملون وضباط الشرؾ بالقوات المسلحة . -1
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 . الرواتب العالٌة بالقوات المسلحةضباط الصؾ والجنود المتطوعٌن ومجددوا الخدمة ذو   - 2
ستمرار فً الخدمة ة بإصابة تجعل الفرد ؼٌر الئق لالٌمنح هذا القانون معاشا فً حالة اإلصابو                   

 وذلك ،الحاالت التً تعتبر فً حكمها  يحدا، أو فً  العسكرٌة ، أو بسبب العملٌات الحربٌة
 للفئات االتٌة :

ضباط الصؾ والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات األعمال الوطنٌة ومن فً  -1
 حكمهم .

 حتٌاط المستدعون بالقوات المسلحة.الضباط وضباط الصؾ والجنود اال - 2
 المكلفون بخدمة القوات المسلحة. - 3
 

 ثانٌا: أصحاب األعمال
ت فردٌة آسواء كانت هذه الجهات منش ،ها المإمن علٌهم ٌعمل ب ًوٌقصد بهم جهات العمل الت        

 . أو شركات أو جهات حكومٌة
 

 ثالثا: أصحاب المعاشات
مع أصحاب المعاشات من فبات المإمن علٌهم وفقا للقوانٌن  ًجتماعحٌث ٌتعامل نظام التؤمٌن اال

 ستحقاقهم للمعاش.اق اإلشارة إلٌها بعد توافر شروط الساب
 

 تفٌدونرابعا: المس
ستحقاق االذٌن تتوافر فٌهم شروط  ،وٌقصد بهم أفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش          

و  2019لسنة  148رقمى الصادرٌن بالقانونٌن  نونٌناكل من الق ًفهذه الفبة  وتشمل ،المعاش 
 :1975لسنة  90

 األخت –األخ  –الوالدة  –الوالد  - البنت –بن اال –الزوجة  –الزوج 
ستحق ااطب بؤحكام القانون سواء كان قد وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌقصد بالمستفٌد الشخص المخ

 ًنى أن الزوجة مث  هبمع ،حق بعد بالفعل لوفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو لم ٌست
لها النظام الحماٌة التؤمٌنٌة  حٌاة زوجها حٌث ٌقدم ًف ًجتماعستفٌدة من أحكام نظام التؤمٌن االم
 حالة وفاة الزوج ....الخ . ًف

 
 خامسا: القائمون بالصرؾ

 وهم األفراد الذٌن ٌوكل إلٌهم القٌام بصرؾ المعاش نٌابة عن صاحب المعاش أو المستحقٌن .
 

 الخالصة
مع إال من أفراد المجت يٌتبٌن بشكل واضح أنه ال ٌوجد أ استعراض الفئات المشار إلٌهامن 

صاحب  –مؤمن علٌه من الصفات السابق  إٌضاحها:  ىبؤ ًجتماعوله صلة بنظام التؤمٌن اال
 .قائم بالصرؾ –مستفٌد  –صاحب معاش  –عمل 

 .1975لسنة  90و  2019لسنة  148رقمى الصادرٌن بالقانونٌن  نونٌناالق وفقا ألى من
وهى التعامل مع كافة  ، ًجتماعاصٌة األولى من خصائص التأمٌن االتتحقق الخ ًوبالتال

 أفراد المجتمع .
 

 لثانٌة الخاصٌة ا
 مع كل من أفراد المجتمع ًجتماعتعامل نظام التأمٌن اال 

 الوفاة عدبل وقبل المٌالد وب، العمر كله 
بث ث صفات أساسٌة كما  ًجتماعمجتمع ٌتعامل مع نظام التؤمٌن االوذلك ألن كل من أفراد ال

 ٌلى :
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 وذلك من لحظة المٌ د حتى التحاقه بالعمل. عتباره مستفٌد :اأوال: ب
 وذلك من لحظة التحاقه بالعمل حتى بلوؼه سن التقاعد . عتباره مؤمنا علٌه :اثانٌا: ب
ستحقاق المعاش حتى اوذلك من تارٌخ تحقق إحدى حاالت  باره صاحب معاش :عتاثالثا: ب

 تارٌخ الوفاة .
ن إبل  ،العمر كله  ًجتماعمجتمع ٌتعامل مع نظام التأمٌن االوٌتبٌن من ذلك أن كل من أفراد ال

 : ما قبل تارٌخ المٌالد ، وبعد تارٌخ الوفاة ، وذلك علً النحو التالًهذا التعامل ٌمتد لٌشمل 
توزٌع  ًٌراعى ف ًجتماعحٌث أن نظام التؤمٌن اال ، (لمستكنالحمل ا) : قبل تارٌخ المٌالد -1

 بمعنى أنه : ،المستحقات وجود هذا الحمل المستكن 
 عند توزٌع المعاش : –أ 

ٌعاد نفصال الحمل المستكن حٌا اتارٌخ الوفاة ، ثم عند  ًٌتم التوزٌع على المستحقٌن ف
 نفصاله .ال ًلشهر التالالتوزٌع من أول ا

  : اتمالحظ
 .عانة الفقدإلٌطبق ما تقدم بالنسبة   (1)
ٌرجؤ مراجعة الشرط األول من شروط اإلعالة لألخوة واألخوات )عدم وجود   (2)

أوالد استحقوا فً المعاش( فً حالة وجود حمل مستكن ، الً حٌن انفصال هذا 
 الحمل .

 تستحق دفعة واحدة : ًػ التعند توزٌع المبال –ب 
 المكافؤة . ، ًضافالتعوٌض اال ،وتشمل هذه المبالػ : تعوٌض الدفعة الواحدة 

وزٌع الحق ، بحٌث ٌصرؾ له   عند ٌتم حجز نصٌب للحمل المستكن تبعا لطرٌقة ت     
 ً :حٌث تتعدد طرق توزٌع هذه الحقوق علً النحو التال ،نفصاله حٌا ا
( التعوٌض االضافًة الواحدة ، ) المكافؤة ، تعوٌض الدفع علً مستحقً المعاش (1)

 حٌث ٌحدد نصٌبه باعتباره من مستحقً المعاش . ،
وفً هذه الحالة األخٌرة ، ( ةالسابق ةتوافر الحال فً حالة عدم) مٌراث شرعً (2)

 ٌحجز له نصٌب بافتراض أنه  ذكرا أو أنثى أٌهما أفضل .
أن ملؾ عتبار اب، سم المإمن علٌه أو صاحب المعاش بعد وفاته اوهو التعامل ب : بعد الوفاة -2

 سمه عند التعامل مع المستحقٌن عنه .إحالة المعاش ٌتم تداوله ب
 
وهى التعامل مع كافة  ، ًجتماعمن خصائص التأمٌن اال ثانٌةتتحقق الخاصٌة ال ًلتالوبا

 بل وقبل المٌالد وبعد الوفاة . ،أفراد المجتمع العمر كله 
  

 الخاصٌة الثالثة 
 ًجتماعلمستمر لنظام التأمٌن االالتطور ا 

صورة بسٌطة ثم أخذت  ًمنذ بداٌتها ، ٌتبٌن أنها بدأت ف ًجتماعنظم التؤمٌن اال ستعراضامن 
 تجاهٌن ربٌسٌٌن :ا ًالتطور ف ًف

 : ًأوال: التطور األفق
 ًحٌث بدأت ف ،لى أفراد المجتمع ا ًجتماعمتداد نظم التؤمٌن االاوذلك من حٌث 

قوات الحكومة والقطاع الخاص وأفراد ال ًبالنسبة للعاملٌن لحساب الؽٌر ف الخمسٌنات
ساب أنفسهم والعاملٌن المصرٌٌن بعٌنات العاملٌن لحالس ًالمسلحة ، ثم تطورت لتشمل ف

 الخارج ، العمالة ؼٌر المنتظمة. ًف
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 : ًثانٌا: التطور الرأس
مٌن ، حٌث بدأت بتؤ مظلة التؤمٌن االجتماعًتشملها  ًوذلك من حٌث أنواع التؤمٌن الت  

رض ، تؤمٌن متدت لتشمل تؤمٌن إصابات العمل ، تؤمٌن الماالشٌخوخة والعجز والوفاة ثم 
 البطالة.

دخار ثم التحول إلى ا هذه النظم ، حٌث بدأت بنظام االهكفلت ًوكذا من حٌث المزاٌا الت
 كما بدأت بعدد محدود من المزاٌا ثم تطورت لتشمل العدٌد من المزاٌا  ،نظام المعاشات 

نفقات  ،منحة الوفاة  ،المكافؤة  ، ًضافالتعوٌض اال ،تعوٌض الدفعة الواحدة  ،) المعاش 
% كل  1زٌادة  ،إعانة المرافق  ،معونة الفقد  ،منحة القطع  ،منحة الزواج  ،الجنازة 

المنهٌة صابٌة لمعاشات العجز والوفاة االغ سن الستٌن حقٌقة أو حكما( )حتى بلو سنة
 ( .للخدمة

 يقتصادخر تبعا للتطور االآلوكذا من حٌث قٌمة المزاٌا حٌث تتزاٌد قٌمتها من وقت 
 ومستوى المعٌشة .

التؽٌر المستمر من وقت آلخر ) هذا التطور ًجتماعوٌعٌب البعض على نظام التؤمٌن اال
هو  ًجتماعفت النظر إلى أن نظام التؤمٌن االوللرد على هإالء نل ،( نٌانوأحكام الق ًف

 لذلك فإن ،حتٌاجات هذا المجتمع تتؽٌر من وقت آلخر اوأن ، نظام ٌتعامل مع المجتمع 
ٌمكن  ًحتٌاجات المجتمع ، وبالتالالإنما هو لتلبٌة  ًجتماعنظام التؤمٌن اال ًالتطور ف

مواكبة لهذه المتطلبات إنما ٌعتبر  ًجتماعنظام التؤمٌن اال ًالقول أن التطور المستمر ف
 مٌزة لهذا النظام ولٌس عٌبا فٌه .

 
د ة هذا النظام لجمٌع أفراٌتبٌن مدى أهمٌجتماعً التأمٌن االنظم خصائص لستعراضنا امن 

أهمٌة تعرؾ أفراد المجتمع على هذا النظام وتصحٌح بعض  ًالمجتمع طٌلة حٌاتهم ، وبالتال
 المفاهٌم الخطأ المتعلقة به .

 
 
 


