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مقدمة
إمتدت مظلة التأمٌن االجتماعى تشرٌعٌا لتشمل كل مواطن مصرى  ،سواء بشكل مباشر
(المإمن علٌه وصاحب المعاش) أو بشكل ؼٌر مباشر (المستحقٌن عن المإمن علٌهم وأصحاب
المعاشات) .
ومع إمتداد هذه المظلة تشرٌعٌا  ،إال أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المؤمول  ،حٌث
مازالت هناك ظاهرة التهرب التؤمٌنى  ،إما بشكل كامل أو بشكل جزئى .
ولٌس من شك أن أحد األسباب الرئٌسٌة لظاهرة التهرب التأمٌنى  ،نقص الوعى التؤمٌنى لدى
المخاطبٌن بؤحكام قوانٌن التؤمٌن االجتماعى  ،والذى ٌتمثل بصفة أساسٌة فى عدم معرفة
المبادىء والمفاهٌم والحقائق المتعلقة بهذا النظام الهام لمجموع المواطنٌن .
لذا فقد رأٌت أن ٌكون موضوع هذه المحاضرة " التؤمٌنات االجتماعٌة – مبادىء ومفاهٌم
وحقائق " لعل أن ٌكون اٌضاح هذه المبادىء والمفاهٌم والحقائق لدى المخاطبٌن بؤحكام قوانٌن
التؤمٌن االجتماعى  ,حافزا لهم على االلتزام باالشتراك االٌجابى فى هذا النظام الهام والحٌوى
لجمٌع المواطنٌن .
ونتناول هذا الموضوع فى ثالث بنود رئٌسٌة  ,كما ٌلى :
أوال :التؤمٌن – باعتبار التؤمٌنات االجتماعٌة أحد فروعه .
ثانٌا :التؤمٌنات االجتماعٌة – باعتبارها أحد فروع التؤمٌن .
ثالثا :خصائص التؤمٌنات اإلجتماعٌة.

وهللا الموفق والهادى الى سواء السبٌل
محمد حامد الصٌاد
مستشار التؤمٌن االجتماعً
وكٌل أول وزارة التؤمٌنات (سابقا)
رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً
للعاملٌن بالحكومة (سابقا)
W : www.elsayyad.net
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أوال  :التأمٌن
باعتبار التأمٌنات االجتماعٌة أحد فروعه
تعتبر التؤمٌنات االجتماعٌة أحد فروع علم التؤمٌن  ،وبالتالى فهى تستمد األسس التى تقوم علٌها
من هذا العلم – وعلى ذلك فإن األمر ٌستلزم إذا كنا نرٌد أن نتعرؾ على األسس والمبادىء
التى تقوم علٌها التؤمٌنات االجتماعٌة فعلٌنا أوال أن نتعرؾ على التؤمٌن (أسسه ومبادئه
ومفاهٌمه) ونستعرض فى هذا الجزء بعض منها كما ٌلي :
 – 1التأمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها
تخر بها كتب التؤمٌن – إخترت من بٌنها تعرٌؾ بسٌط أرى
للتؤمٌن الكثٌر من التعرٌفات التى ذ
أنه ٌعبر تماما عن معنى التؤمٌن وٌساعدنا كثٌرا فى التعرؾ على التؤمٌنات االجتماعٌة – وهذا
التعرٌف هو :
التؤمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها .
أربعة كلمات تعبر تماما عن المقصود بالتؤمٌن – وإلٌضاح هذا المفهوم بمثال عملى نسوق
المثال التالى :
مثال رقم ()1
بحدى الدورات التدرٌبٌة مع كل منهم
لنفرض أن مجموعة من الدارسٌن (  20دارسا مثال ) إ
فً المتوسط  100جنٌه  ،وكان هناك أحد األفراد البلطجٌة بالمنطقة التى تعقد بها الدورة قد
اعتاد على أن ٌقتحم كل دورة تعقد وٌختار من بٌن الدارسٌن إثنان ٌطلب منهما تسلٌمه ما معهما
من نقود  ،وال ٌستطٌع أحد أن ٌعارضه بل إن الشخص الذى ٌطلب منه إعطاإه ما معه ٌسارع
بؤدائه له – وعلى ذلك فإن مجــموع الدارسٌن فى هـذه الحالة ٌكونون فى قلق  ،وال ٌستطٌعون
تتبع المحاضرة وٌكون بالهم جمٌعا مشؽوال بما معهم من نقود فٌضع كل منهم ٌده على جٌبه
وعٌنه على باب قاعة المحاضرات مترقبا وصول هذا البلطجى وماذا سٌحدث عندما سٌحضر
– هل ٌطلب منه المبلػ الذى معه أم ٌطلبه من ؼٌره ؟
وفى هذه الحالة ٌكون التؤمٌن هو الحل والذى ٌتم بصورة مبسطة كما ٌلى :
أ – تجمٌع المخاطر :
عدد األفراد الذى سٌتم أخذ ما معهم من نقود × قٌمة ما سٌتم أخذه من كل منهم
=  200 = 100 × 2جنٌه
ب – إعادة توزٌعها :
مجموع المخاطر التى تم تحدٌدها فى البند أ ÷ عدد األفراد المعرضٌن للخطر
=  10 = 20 ÷ 200جنٌهات
وعلى ذلك فإنه ٌتم االتفاق بٌن الدارسٌن على أن ٌدفع كل منهم  10جنٌهات ( قسط التؤمٌن)
– على أن ٌتم أداء  100جنٌه ( مبلػ التؤمٌن ) لكل من الدارسٌن الذٌن سٌقع اختٌار البلطجى
علٌهما ألخذ ما معهما من نقود .
وال شك أن هذا التعرٌؾ للتؤمٌن " تجمٌع المخاطر واعاده توزٌعها "
ٌنطبق على جمٌع الصور التأمٌنٌة :
 التأمٌن  :التجارى و االجتماعى . فى التأمٌن التجارى  :تؤمٌنات الحٌاة أو التؤمٌنات العامة , فى التأمٌنات العامة  :تؤمٌن حرٌق أو تؤمٌن سٌارات أو تؤمٌن سرقة أوتؤمٌن مسئولٌة  ....الخ .
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مثال رقم ()2
فى تؤمٌن الحرٌق مثال بفرض أنه إبحدى المدن ملٌون شقة اشتركت فى التؤمٌن ضد الحرٌق،
وأن الدراسات االحصائٌة قد أثبتت أن احتماالت وقوع الحرٌق = شقة من بٌن كل عشرة آالؾ
 100شقة – فإذا ما
شقة – أى أن عدد الشقق المحتمل حدوث حرٌق بها من الملٌون شقة
افترضنا أن متوسط الخسارة التى ستترتب على حرٌق الشقة الواحدة =  10000جنٌه
فإن ما سبق أن أوضحناه من أن التؤمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها .
ٌتم تطبٌقه فى هذه الحالة كما ٌلى :
أ – تجمٌع المخاطر:
 100شقة سٌقع بها الحرٌق ×  10000جنٌه قٌمة الخسارة لكل منها = ملٌون جنٌه .
ب – إعادة توزٌعها:
ملٌون جنٌه (مجموع المخاطر) ÷ ملٌون شقة (المعرضة للحرٌق) =  1جنٌه
( قسط التؤمٌن ) .
وهو ما تتحمله كل شقة من كل من الملٌون شقة بالمدٌنة .
ومبلػ التؤمٌن =  10000جنٌه تدفع لكل من الـ  100شقة التى سٌقع بها الحرٌق .
ٌ - 2شترط فى الخطر القابل للتأمٌن أن ٌكون
محتمال – لٌس مؤكدا ولٌس مستحٌال
ذكرنا فى تعرٌؾ التؤمٌن أنه " تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها "
 وٌثور بهذا الصدد سإال هام  :هل ٌمكن أن ٌتم التــؤمٌن ضــد أى خطر ؟االجابة ٌ :شترط فى الخطر حتى ٌمكن التؤمٌن ضده ان ٌكون محتمال – لٌس مإكدا ولٌس
مستحٌال وإلٌضاح ذلك :
أ – فى المثال رقم  1ذكرنا ان هناك  20دارسا من المحتمل أن ٌسرق منهما اثنان – وعلى
ذلك فإن الخطر فى هـذه الحالة محتمــال بالنسبة لكل من الدارسٌن المشار إلٌهم بهذا المثال
وبالتالى ٌكون الخطر قابال للتؤمٌن فى هذه الحالة .
ب – أما إذا قلنا أن هذا البلطجى ٌقوم بؤخذ ما مع جمٌع الدارسٌن ( العشرٌن ) فإن الخطر
ٌكون فى هذه الحالة مإكدا بالنسبة لكل منهم – وال ٌمكن التؤمٌن ضد هذا الخطر فى هذه
الحالة – ألنه ال ٌوجد من سٌنجو منه لٌساهم فى تعوٌض االخرٌن الذٌن سٌقع الخطر
بالنسبة لهم .
ج -أما إذا قلنا أن هذا البلطجى ال ٌمكن أن ٌصل إلى مكان الدورة التدرٌبٌة لوجود حراسة
مشددة على المقر الذى تعقد به – وبالتالى لن ٌفقد أى من الدارسٌن ما معه – بمعنى أن
الخطر ٌكون فى هذه الحالة مستحٌال – وبالتالى ال محل للتؤمٌن ألنه لن ٌوجد من ٌستحق
مبلػ التؤمٌن .
 -3التأمٌن تكافل إجتماعى
فى المثالٌن رقمى  2 ، 1السابقٌن نجد أنه :
أ– فى المثال رقم  1ساهم مجموع الدارسٌن (  20دارسا ) فى تعوٌض من تحقق خطر
السرقة بشؤنهما (  2دارس ) .
ب– فى المثال رقم  2ساهم مجموع أصحاب الشقق ( ملٌون شقة ) فى تعوٌض من تحقق خطر
الحرٌق بشؤنهم (  100شقة ) .
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وال شك أن هذٌن المثالٌن ٌوضحان التكافل االجتماعى الذى تحقق من خالل التؤمٌن بٌن جمٌع
األفراد المعرضٌن للخطر الواحد .
 – 4التأمٌن ٌزٌد االنتاج
فى المثال رقم  1أوضحنا أن مجموع الدارسٌن المعرضٌن لخطر السرقة كانوا فى قلق صرفهم
عن متابعة المحاضرة وكان كل منهم مشؽوال (واضعا ٌده على جٌبه الذى به الـ  100جنٌه ،
وعٌنٌه على الباب مترقبا وصول هذا البلطجى) .
وبذلك ال ٌمكنهم تحصٌل أى من المعلومات التى تتضمنها هذه المحاضرة – وال شك أنه بعد
إجراء عملٌة التؤمٌن واالتفاق على أن ٌسدد كل منهم  10جنٌهات (لتجمٌع مبلػ  200جنٌه)
)100 × 2
بحٌث ٌتم تعوٌض من سٌتحقق خطر السرقة بالنسبة له بهذا المبلػ (عدد
– سٌصبح الجمٌع فى هدوء نفسى وإستقرار ٌمكنهم من متابعة المحاضرة وتحصٌل المعلومات.
 – 5الجمٌع ٌستفٌد من التأمٌن
من تحقق ومن لم ٌتحقق بالنسبة له الخطر
ٌعتقد البعض أن من ٌستفٌد من التؤمٌن هو من حصل على مبلػ التؤمٌن  -بمعنى :
أ– فى المثال رقم ٌ 1كون من استفاد من التؤمٌن هما الدارسان اللذان تعرضا للسرقة فقط دون
ؼٌرهما من باقى الدارسٌن ( 18دارسا) .
ب فى المثال رقم ٌ 2كون من إستفاد من التؤمٌن هم أصحاب المائة شقة التى إحترقت فقط –
دون ؼٌرهم من أصحاب باقى الشقق (  999900شقة ) .
وفى الحقٌقة فإن هذه الفكرة ؼٌر صحٌحة ألن الجمٌع ٌستفٌد من عملٌة التؤمٌن وذلك إذا لم
تقتصر نظرتنا فى هذه االستفادة على مجرد االستفادة المادٌة (بمعنى الحصول على مبلػ
التؤمٌن) – لكن ٌجب أن تكون نظرتنا أعم وأشمل بحٌث تستوعب جمٌع أفراد المجتمع
المعرض للخطر المإمن ضده – حٌث أن من لم ٌتحقق الخطر بالنسبة له قد استفاد أٌضا من
التؤمٌن  ،وإن كانت استفادته هنا استفادة معنوٌة حٌث كان مطمئنا إلى أنه لو تحقق الخطر
بالنسبة له فإنه كان سٌتم تعوٌضه عن الخسارة التى تترتب على ذلك .
وعلى ذلك فإن الجمٌع ٌستفٌد من التؤمٌن إن لم ٌكن مادٌا فإنه ٌستفٌد معنوٌا .
 -6التأمٌن ال عالقة مباشرة فٌه
بٌن ما ٌدفع وما ٌؤخذ
والعبرة بتحقق الخطر
وإلٌضاح ذلك فإننا نشٌر إلى ما جاء بالمثالٌن رقمى  2 ، 1السابقٌن كما ٌلى :
أ – المثال رقم  1كل فرد من الدارسٌن العشرٌن أدى قسط تؤمٌن مقداره عشرة جنٌهات  ،فى
حٌن إثنان من الدارسٌن ( اللذان تحقق بالنسبة لهما خطر السرقة ) أخذ كل منهما مائة جنٌه
( مبلػ التؤمٌن ) أما باقى الدارسٌن (  18دارسا ) فلم ٌؤخذ كل منهم شىء ( حٌث لم ٌتحقق
بالنسبة ألى منهم خطر السرقة ) .
ب – المثال رقم  2كل صاحب شقة من الشقق الملٌون أدى قسط تؤمٌن مقداره جنٌها واحدا ،
فى حٌن أن مائة صاحب شقة منهم ( اللذان تحقق بالنسبة لهم خطر الحرٌق ) أخذ كل منهم
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عشرة آالؾ جنٌه ( مبلػ التؤمٌن )  ،أما باقى أصحاب الشقق (  999900صاحب شقة )
فلم ٌؤخذ أى منهم شىء ( حٌث لم ٌتحقق بالنسبة ألى منهم خطر الحرٌق ).
 – 7التأمٌن لٌس إدخار
أوضحنا فى البند  6السابق ان :
التؤمٌن العالقة مباشرة فٌه بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ والعبرة بتحقق الخطر وبهذا المفهوم ٌختلؾ
التؤمٌن عن االدخار – حٌث :
االدخار توجد فٌه عالقة مباشرة بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ – حٌث :
كل ملٌم ٌتم إدخاره ٌتم إسترداده مضافا إلٌه رٌع االستثمار .
وإلٌضاح ذلك ٌمكن أن نتصور المثال التالى :
 – 2بعد
لو أن أحد أصحاب الشقق المشترك فى تؤمٌن الحرٌق الذى أوضحناه بالمثال رقم
إشتراكه فى هذا التؤمٌن لمدة  20سنة دون أن ٌتحقق خطر الحرٌق بالنسبة له وبالتالى لم ٌحصل
من التؤمٌن على شىء – قد راودته فكرة أن ٌنسحب من التؤمٌن على أن ٌدخر قسط التؤمٌن
( جنٌها واحدا سنوٌا ) بؤحد األوعٌة االدخارٌة  ،فإنه ٌكون بذلك قد ارتكب خطؤ فاحشا  ،حٌث
أنه إذا ما تعرضت شقته للحرٌق مثال بعد  10سنوات فإن إجمالى ما ٌكون قد ادخره هو 10
جنٌهات  +رٌع إستثمار مثال جنٌها واحدا ( أى أن االجمالى الذى سٌحصل علٌه من الجهة
المدخر لدٌها هو إحدى عشر جنٌها فقط ) فى حٌن
أن الخسارة عشرة آالؾ جنٌه .
 أما إاذا كان قد إستمر فى التؤمٌن فإنه كان سٌحصل على مبلػ التعوٌض ( العشرة آالؾ جنٌه)دون النظر إلى ما أداه من أقساط تؤمٌن .
لذلك نإكد مرة أخرى أن التأمٌن لٌس إدخار .
وأٌضا ٌمكن القول أن االدخار لٌس تأمٌنا .
فرق كبٌر بٌن المفهومٌن
مالحظة  :هذا وتجدر اإلشارة أن هذه التفرقة على مستوى الفرد – أما على مستوى الجماعة
فإنه ٌمكن النظر إلى أن مجموع األقساط التى ٌتم تحصٌلها من مجموع المإمن علٌهم
تمثل إدخارا لمواجهة أداء مجموع التعوٌضات لمن ٌتحقق بشؤنهم الخطر .
 – 8التعوٌض فى التأمٌن ٌجب
أال ٌزٌد على الخسارة
هذا أٌضا مبدأ تؤمٌنى هام – حٌث أن العملٌة التؤمٌنٌة ال ٌكون الهدؾ منها تحقٌق ربح – ولكن
الهدؾ من العملٌة التؤمٌنٌة هو تعوٌض من ٌتحقق بالنسبة له الخطر بما ال ٌزٌد على مبلػ
الخسارة التى ترتبت على تحقق هذا الخطر :
 1أن ٌكون المبلػ الذى تم سرقته مائة جنٌه
أ – فلٌس من المتصور مثال بالمثال رقم
(الخسارة) وٌتم أداء تعوٌض مثال مائة وخمسون جنٌها .
ب – كما أنه لٌس من المتصور أٌضا بالمثال رقم  2أن تكون الخسارة المترتبة على حرٌق
الشقة عشرة آالؾ جنٌه وٌتم أداء تعوٌض مثال عشرون ألؾ جنٌه .

27/7
التأمينات اإلجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق

محمد حامد الصياد

مارس2015

محاضرات في التأمينات االجتماعية
المحاضرة األولي

 – 9التعوٌض فى التأمٌن ٌجب
أن ٌتناسب مع الخسارة
إذا كنا قد أشرنا فى البند  8السابق أن التعوٌض ٌجب أال ٌزٌد على الخسارة– فإننا نشٌر هنا أن
التعوٌض ٌجب أن ٌتناسب مع الخسارة  ،وٌقصد بالتناسب هنا :
أ – التناسب الموضوعى :
بمعنى أنه فى المثال رقم  2مثال ال ٌكون من المناسب عندما تتعرض إحدى الشقق للحرٌق
وتكون الخسارة عشرة آالؾ جنٌه  ،أن ٌتم أداء مبلػ تعوٌض مثال مقداره عشرة جنٌهات ،
ألن هذا التعوٌض فى هذه الحالة ال ٌكون متناسبا مع الخسارة – خاصة وأنه من المنطق
أن ٌحل التعوٌض محل الخسارة بحٌث ٌمكن لمن تعرض للخسارة التى تحققت نتٌجة وقوع
الخطر أن ٌعٌد ترتٌب أموره بمبلػ التعوٌض – وهذا هو التناسب الموضوعى .
ب – التناسب الشكلى :
بمعنى أنه فى المثال رقم  2مثال – ٌتم الوعد بؤداء مبلػ تعوٌض مقداره عشرة آالؾ جنٌه
(أى أنه ٌتناسب مع الخسارة من حٌث الموضوع ) ولكن أداء هذا المبلػ ٌتراخى إلى مدة
– وفى هذه الحالة أٌضا ال ٌكون
عشر سنوات مثال من تارٌخ تحقق خطر الحرٌق
التعوٌض مناسبا  ،ألن القٌمة الحقٌقٌة للتعوٌض ال تكون إال بؤن ٌتم أداإه فور تحقق الخطر
الذى أدى الى الخسارة – وهذا هو التناسب الشكلى .
وبعد ان أوضحنا بعض من المفاهٌم والمبادىء واألسس التى ٌقوم علٌها علم التؤمٌن بصفة
عامة  -نؤمل أن نكون قد وفقنا فى عرضها بشكل مبسط  ،وذلك تمهٌدا لالنتقال إلى تناول
الجزء الثانى من الموضوع وهو :
" التأمٌنات االجتماعٌة باعتبارها أحد فروع التأمٌن " ومدى تحقق هذه المفاهٌم والمبادىء
واألسس التى أشرنا علٌها بالنسبة للتؤمٌن بصفة عامة وذلك بالنسبة للتؤمٌنات االجتماعٌة بصفة
خاصة .
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ثانٌا  :التأمٌنات االجتماعٌة
باعتبارها أحد فروع التأمٌن
تناولنا فى أوال " :التؤمٌن باعتبار التؤمٌنات االجتماعٌة احد فروعه " ونتناول فى هذا الجزء
مدى انطباق المبادىء واالسس التى ٌقوم علٌها التؤمٌن وذلك فى مجال التؤمٌنات االجتماعٌة
باعتبارها أحد فروع علم التؤمٌن – وبمراعاه الترتٌب المشار الٌه – وقبل ان نبدأ فى تناول هذه
المبادىء واألسس  ،فقد ٌكون من المناسب تحدٌد :
الهدف من التأمٌنات االجتماعًة :
تهدؾ التؤمٌنات االجتماعٌة إلى تعوٌض المإمن علٌه أو أسرته بحسب األحوال عن الخسارة
التى ٌتعرض لها ( والمتمثلة بصفة أساسٌة فى فقد الدخل)
نتٌجة تحقق احد المخاطر المإمن ضدها والتى تشمل :
الشٌخوخة – العجز – الوفاة – االصابة – المرض – البطالة .
وٌتمثل التعوٌض بصفة اساسٌة فى :
 – 1المعاش :
وهو المٌزة الرئٌسٌة فى حالة فقد الدخل بصفة دائمة نتٌجة تحقق خطر الشٌخوخة أو العجز
أو الوفاة ( سواء كان العجز أو الوفاة طبٌعٌة أو نتٌجة إصابه عمل ) .
 – 2تعوٌض االجر :
فى حالة فقد الدخل بصفة مإقتة نتٌجة تحقق خطر المرض أو اإلصابة أو البطالة .
 – 3مصارٌف االنتقال :
حال تعرض المإمن علٌه لخطر المرض أو االصابة .
فى ة
 – 4العالج والرعاٌة الطبٌة :
فى حالة تحقق خطر المرض أو اإلصابة للمإمن علٌه .
وبعد أن تناولنا الهدؾ من التؤمٌنات االجتماعٌة – نتناول االن مدى انطباق مبادىء و أسس
التؤمٌن فى مجال التؤمٌنات االجتماعٌة بذات الترتٌب السابق تناولها به فى الجزء األول من هذا
الموضوع :
أوال  :التأمٌنات االجتماعٌة = تجمٌع المخاطر واعادة توزٌعها :
األمثل كما ٌلى :
ة
وإلٌضاح ذلك نعرض بعض
 – 1فى مجال تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة :
أ – بفرض أن عدد أفراد المجتمع التؤمٌنى =  1000فرد
ب – بفرض أنه وفقا لإلحصاءات إؾنه ٌحتمل أن :
 900فرد
(ٌ )1بلػ سن التقاعد عدد
فرد
(ٌ )2ثبت العجز قبل سن التقاعد لعدد 40
فرد
60
( )3تقع الوفاة قبل سن التقاعد لعدد
 1000فرد
المجموع
ج – بفرض أن متوسط التكلفة المنتظرة لكل حالة كما ٌلى :
( )1حالة بلوغ سن التقاعد  1000جنٌه
 1100جنٌه
( )2حالة العجز
 1200جنٌه
( )3حالة الوفاة

27/9
التأمينات اإلجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق

محمد حامد الصياد

مارس2015

محاضرات في التأمينات االجتماعية
المحاضرة األولي

د – تجمٌع المخاطر :
( )1حاالت بلوغ سن التقاعد = 900000 = 1000 × 900
=  44000 = 1100 × 40جنٌه
( )2حاالت العجز
=  72000 = 1200 × 60جنٌه
( )3حاالت الوفاة
1016000
إجمالى التكلفة
هـ -اعادة توزٌعها :
حٌث ٌتم من خالل الخبٌر االكتوارى توزٌع هذه التكلفة بٌن مجموع االفراد المإمن
علٌهم وذلك فى صورة االشتراك الشهرى الذى ٌتحمله كل منهم – وذلك بمراعاة
متوسط مدة االشتراك المنتظرة لكل من حاالت العجز والوفاة .
فإذا ما افترضنا أن متوسط مدة اداء االشتراكات :
( )1حتى بلوغ سن التقاعد  30سنة مثال .
( )2حتى تحقق حالة العجز  5سنوات مثال .
( )3حتى حدوث الوفاة  10سنوات مثال .
فإن معنى ذلك ان إجمالى مدد أداء االشتراكات لحاالت العجز والوفاة تكون كما ٌلى:
=  200سنة
=  40حالة × 5
حاالت العجز
=  600سنة
=  60حالة × 10
حاالت الوفاة
=  800سنة
االجمالى
ؾنه
 30سنة  ،إ
وحٌث افترضنا أن متوسط مدة أداء االشتراكات حتى سن التقاعد
بقسم ة إجمالى مدد االشتراكات لحاالت العجز والوفاة (  800سنة ) على متوسط مدة
أداء االشتراكات حتى بلوغ سن التقاعد ( 30سنة)
=  26 = 30 ÷ 800حالة
بمعنى أن إجمالى مدد االشتراكات لحاالت العجز والوفاة وعددها  100حالة تعادل
 26حالة بلوغ سن التقاعد .
 1000حالة فى هذا
وعلى ذلك فإن تكلفة تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة لعدد
المثال ٌتحملها عدد  926منهم .
 – 2فى مجال تأمٌن المرض :
أ – بفرض أن عدد أفراد المجتمع التؤمٌنى =  1000فرد .
ب – بفرض أنه وفقا لإلحصاءات ؾإنه ٌحتمل أن ٌتعرض للمرض منهم سنوٌا 50
فردا .
– ورعاٌة طبٌة وتعوٌض اجر
جـ-بفرض أن متوسط تكلفة كل حالة ( عالج
ومصارٌؾ انتقال )  200جنٌه .
د – تجمٌع المخاطر :
 10000 = 200 × 50جنٌه
هـ -إعادة توزٌعها :
 10 = 1000 ÷ 10000جنٌهات
ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم سنوٌا .
 – 3فى مجال تأمٌن إصابات العمل :
أ – بفرض أن عدد أفراد المجتمع =  1000فرد
ب – بفرض أنه وفقا لإلحصاءات ؾإنه ٌحتمل أن ٌتعرض لإلصابة منهم سنوٌا 20
فردا .
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ج -بفرض أن متوسط تكلفة كل حالة ( عالج ورعاٌة طبٌة وتعوٌض أجر ومصارٌؾ
إنتقال ومعاش أو تعوٌض دفعة واحدة فى حالة ما إذا تخلؾ عن اإلصابة عجز
أو حدثت وفاة )  1000جنٌه .
د – تجمٌع المخاطر :
 20000 = 1000 × 20جنٌه
هـ -إعاده توزٌعها :
 20 = 1000 ÷ 20000جنٌه
ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم .
 – 4فى مجال تأمٌن البطالة :
أ – بفرض أن عدد أفراد المجتمع =  1000فرد
ب – بفرض أنه وفقا لإلحصاءات إؾنه ٌحتمل أن ٌتعرض للبطالة منهم سنوٌا  5أفراد
= 100جنٌه
ج -بفرض أن متوسط تكلفة كل حالة ( تعوٌض االجر )
د – تجمٌع المخاطر:
 500 = 100 × 5جنٌه
هـ -إعادة توزٌعها :
 50 = 1000 ÷ 500قرشا
ٌتحملها كل فرد من مجموع المإمن علٌهم سنوٌا .
ثانٌا ٌ :شترط فى الخطر القابل للتأمٌن أن ٌكون :
محتمال – لٌس مإكدا ولٌس مستحٌال
وإلٌضاح ذلك فى مجال التؤمٌنات االجتماعٌة  ،ؾ إنه ٌكون من المناسب أن نبحث مدى
توافر هذا المبدأ بالنسب ة لكل من المخاطر التى تؽطٌها التؤمٌنات االجتماعٌة وذلك على
النحو التالى :
 – 1خطر الشٌخوخة ( بلوغ سن التقاعد ) :
وهو بالتؤكٌد خطر محتمل الحدوث – حٌث أنه ال ٌوجد من هو متؤكد انه سٌبلػ سن
التقاعد  ،كما ال ٌوجد من هو مستحٌل أن ٌبلػ سن التقاعد .
 – 2خطر العجز :
ومن البدٌهى أن المقصود بالعجز هنا  ،هو العجز الذى ٌحدث مبكرا ( قبل سن
التقاعد) – وهو أٌضا خطرا محتمال – حٌث ال ٌوجد من هو متؤكدا أنه سٌحدث له
العجز قبل بلوغ سن التقاعد كما أنه لٌس هناك من هو من المستحٌل أن ٌحدث له
العجز قبل سن التقاعد .
 – 3خطر الوفاة :
قد ٌكون من المناسب هنا أٌضا أن نشٌر أن الوفاة كواقعة فهى مإكدة ألنه لم ٌوجد
ؾن المقصود
ولن يوجد من البشر من سٌخلد فى الدنٌا إلى ٌوم القٌامة – وبالتالى إ
بخطر الوفاة هنا لٌس الوفاة فى حد ذاتها  ،ولكن المقصود بخطر الوفاة هنا حدوث
الوفاه قبل بلوغ سن التقاعد – وهو أٌضا خطرا محتمال – حٌث ال ٌوجد من هو
متؤكدا أنه ستقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد  ،كما انه لٌس هناك من هو من المستحٌل
أن تقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد .
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صاب العمل :
 – 4خطر إ ة
وهو أٌضا بالتؤكٌد خطرا محتمل الحدوث لكل عامل – سواء كان ذلك فى صورة :
صاب طرٌق – إجهاد أو إرهاق من العمل .
مرض مهنى – حادث عمل – إ ة
وال ٌوجد من هو متؤكدا أنه ستحدث له إصابة عمل أثناء مدة عمله كما أنه ال ٌوجد
من ٌستحٌل أن تقع له إصابة عمل أثناء مدة عمله .
 – 5خطر المرض :
وال شك أنه ال ٌوجد مإمن علٌه ٌستحٌل أن ٌتعرض لحالة مرضٌة  ،كما أنه لٌس
هناك من هو متؤكد أنه البد أن ٌتعرض لحالة مرضٌة  ،وبالتالى ٌكون خطر المرض
أٌضا خطرا محتمل الحدوث .
 – 6خطر البطالة :
وهذا الخطر أٌضا محتمل الحدوث بالنسبة لمن هم مرتبطون بعالقة عمل ؼٌر محددة
المدة – حٌث لٌس هناك من ٌزعم أنه بالتؤكٌد سٌتعرض لخطر البطالة أو ٌزعم أنه
ٌستحٌل أن ٌتعرض لخطر البطالة .
وحٌث تالحظ من استعراضنا لألخطار الستة التى تؽطٌها التؤمٌنات االجتماعٌة أنها
ؾنها جمٌعها تكون قابلة للتؤمٌن – وهى ( الشٌخوخة –
أخطارا محتملة – لذلك إ
العجز – الوفاة –اإلصابة – المرض – البطالة ) .
وقد ٌكون من المناسب هنا أٌضا أن نشٌر إلى أنه رؼم أن عدد المخاطر التى تؽطٌها
التؤمٌنات االجتماعٌة ( ستة مخاطر ) إال أن أنواع التؤمٌن االجتماعى التى ٌتضمنها
قانون التؤمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنه  1975الخاضع له العاملٌن
لحساب الؽٌر ( الحكومة – القطاع العام – قطاع االعمال العام – قطاع األعمال
الخاص ) هى أربعة أنواع تأمٌن لكل منها نسبة اشتراك مستقلة :
 – 1تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
صاب العمل
 – 2تؤمٌن إ ة
 – 3تؤمٌن المرض
 – 4تؤمٌن البطالة
لذلك فقد ٌثور هنا سؤاالن :
 – 1السؤال االول  :لماذا تم جمع  3مخاطر هى الشٌخوخة والعجز والوفاة فى نوع
تؤمٌن واحد ؟
 – 2السؤال الثانى  :لماذا خصص لكل خطر من المخاطر الثالثة االخرى وهى
إصابة العمل والمرض والبطالة نوع تؤمٌن مستقل ؟
وإجابة السؤال األول :
أن المخاطر الثالث  :الشٌخوخة والعجز والوفاة تم جمعها فى نوع تؤمٌن واحد
هو  :تؤمٌن الشٌخوخة والعجزوالوفاة – ألن تحقق أحدها ٌصبح معه تحقق
الخطرٌن األخٌرٌن مستحٌال  -وذلك كما ٌلى :
أ – بفرض أن المإمن علٌه قد بلػ سن التقاعد ( تحقق بالنسبة له خطر
الشٌخوخة)  ،وبالتالى فقد صرفت له مستحقاته فى نظام التؤمٌن االجتماعى
لبلوغ سن التقاعد ( الشٌخوخة ) .
ؾنه ال ٌتحقق بالنسبة له
ؾنه عند حدوث العجز أو الوفاة بعد ذلك إ
وعلى ذلك إ
خطرا جدٌدا ٌرتب له مستحقات أخرى فى نظام التؤمٌن االجتماعى .
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ب – بفرض أن مإمن علٌه قد ثبت عجزه قبل بلوغ سن التقاعد ( تحقق له خطر
العجز )  ،وبالتالى فقد صرفت له مستحقاته فى نظام التؤمٌن االجتماعى
لثبوت العجز .
ؾنه عند بلوؼه سن التقاعد أو وفاته بعد ذلك ؾ إنه ال ٌتحقق له
وعلى ذلك إ
خطرا جدٌدا ٌرتب له مستحقات أخرى فى نظام التؤمٌن االجتماعى .
ج -بفرض أن المإمن علٌه وقعت وفاته قبل بلوغ سن التقاعد ( تحقق بالنسبة له
خطر الوفاة )  ،وبالتالى فقد صرفت للمستحقٌن عنه مستحقاتهم فى نظام التؤمٌن
االجتماعى لوقوع الوفاة .
ؾنه من ؼٌر المتصور أن ٌبلػ سن التقاعد أو ٌثبت عجزه بعد ذلك
وعلى ذلك إ
بالنسب له خطرا جدٌدا ٌرتب له مستحقات اخرى فى
ة
– بمعنى أنه لن ٌتحقق
نظام التؤمٌن االجتماعى .
خالصة القول أنه لن ٌتحقق بالنسبة للمإمن علٌه فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز
والوفاة إال أحد المخاطر الثالث المإمن ضدها ( بلوغ السن أو العجز أو الوفاة )
وان تحقق أ حد هذه المخاطر ألحد المإمن علٌهم ٌصبح معه تحقق الخطرٌن
اآلخرٌن مستحٌال .
– لذلك فقد تم جمع هذه المخاطر الثالث فى تؤمٌن واحد هو تؤمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة .
وإجابة السؤال الثانى :
أن المخاطر الثالث  :إصابة العمل والمرض والبطالة تم تخصٌص لكل منها نوع
تؤمٌن مستقل – حٌث أن تحقق أحد هذه المخاطر الثالث ال ٌمنع تحقق أى من
الخطرٌن اآلخرٌن – كما أنه قد ال ٌقع أى من هذه المخاطر الثالث ألحد المإمن
علٌهم  ،وقد تقع جمٌعها لمإمن علٌه اخر .
ثالثا  :التأمٌنات االجتماعٌة تكافل اجتماعى :
نتٌجة لما أوضحناه فى البند أوال من أن التؤمٌنات االجتماعٌة تجمٌع المخاطر و إعادة
توزٌعها ؾ إ ن التؤمٌنات االجتماعٌة تعنى التكافل االجتماعى بٌن مجموع األفراد
المعرضٌن للخطر المإمن ضده – وٌمكن بٌان ذلك بالنسبة النواع التؤمٌن المختلفة كما
ٌلى :
 – 1فى مجال تأمٌن الشٌخوخة والوفاة :
ٌكفل من أطال هللا فى عمرهم من المإمن علٌهم إلى بلوغ سن التقاعد باقى المإمن
علٌهم ممن ٌثبت عجزه أو تقع وفاته قبل بلوغ سن التقاعد  ،حٌث ٌترتب على تطبٌق
فكرة " تجمٌع المخاطر و إعادة توزٌعها " أن من ٌبلػ سن التقاعد ٌتحمل تكلفة التؤمٌن
الخاص به باإلضافة إلى جزء من تكلفة التؤمٌن لحاالت العجز والوفاة المبكر ة (قبل
سن التقاعد) .
 – 2فى مجال تأمٌن المرض :
ٌكفل من عافاهم هللا من المإمن علٌهم من المرض باقى المإمن علٌهم ممن ٌتعرضون
لحاالت مرضٌة – وذلك من خالل تطبٌق فكرة التؤمٌن " تجمٌع المخاطر و إعادة
توزٌعها " بمعنى أن من عافاه هللا من المرض قد شارك فى تحمل تكلفة العالج
والرعاٌة الطبٌة وكذا تعوٌض االجر ومصارٌؾ االنتقال لمن ابتاله هللا بحالة
مرضٌة.
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 – 3فى مجال تأمٌن اصابات العمل :
ٌكفل من لم ٌتعرض من المإمن علٌهم لخطر اإلصابة باقى المإمن علٌهم ممن
ٌتعرضون لخطر اإلصابة – وذلك أٌضا من خالل تطبٌق فكرة التؤمٌن " تجمٌع
المخاطر وإعادة توزٌعها " – بمعنى أن من لم ٌتعرض لخطر اإلصابة قد شارك فى
تحمل تكلؾة العالج والرعاٌة الطبٌة وكذا تعوٌض األجر ومصارٌؾ االنتقال لمن
إلى تكلفة المعاش
تعرض لخطر إصابة العمل من المإمن علٌهم  ،هذا باإلضافة
وتعوٌض الدفعة الواحدة لمن ثبت عجزه أو وقعت وفاته نتٌجة اصابة العمل .
 – 4فى مجال تأمٌن البطالة :
ٌكفل من لم ٌتعرض من المإمن علٌهم لخطر البطالة باقى المإمن علٌهم ممن
ٌتعرضون لهذا الخطر – حٌث أنه من خالل " تطبٌق فكرة التؤمٌن " تجمٌع المخاطر
وإعادة توزٌعها ؾإ ن من لم ٌتعرض لخطر البطالة ٌشارك فى تحمل تكلفة تعوٌض
األجر لمن تعرض لهذا الخطر .
رابعا  :التأمٌنات االجتماعٌة تزٌد االنتاج :
ذلك أ ن وجود نظام للتؤمٌن االجتماعى ٌؽطى المإمن علٌهم ضد المخاطر التى تإدى
إلى انقطاع الدخل – والمتمثلة فى مخاطر الشٌخوخة والعجز والوفاة واإلصابة
والمرض والبطالة – ال شك أنه ٌإدى إلى هدوء واستقرار نفسى للمإمن علٌهم ٌإدى
بالتبعٌة إلى زٌادة إنتاجٌتهم  ،وذلك بطبٌعة الحال ال ٌتحقق بالنسبة للعاملٌن الذٌن ال
تتوافر لهم هذه المظلة التؤمٌنٌة .
خامسا  :الجمٌع ٌستفٌد من التأمٌن – من تحقق ومن لم ٌتحقق بالنسبة له الخطر :
ٌعتقد البعض أن من ٌستفٌد من التؤمٌن هو من ٌحصل على قٌمة نقدٌة من التؤمٌنات
االجتماعٌة – بمعنى أنه قد ٌصادفنا فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة مثال الحالتٌن
االتٌتٌن :
الحالة االولى :
مإمن علٌه بدأ االشتراك فى التؤمٌن االجتماعى منذ بلػ سن العشرٌن  ،واستمر مشتركا
فى هذا النظام حتى سن الستٌن – أى أنه قام بأداء االشتراكات لمدة أربعون عاما ،
ؾنه ببلوؼه سن الستٌن كان جمٌع أوالده الذكور
ولكن نظرا ألنه كان قد تزوج مبكرا إ
قد تجاوزوا سن استحقاق المعا ش  ،وجمٌع بناته قد تزوجن باإلضافة إلى أن زوجته
كانت قد توفٌت قبل بلوؼه السن المشار إلٌها – وبعد بلوؼه هذه السن أبٌام وقعت وفاته
وبالتالى إؾن احدا لم ٌستحق المعاش – وعلى ذلك إؾن البعض ٌعتقد أن هذا المإمن علٌه
لم ٌستفد من التؤمٌن االجتماعى .
الحالة الثانٌة :
مإمن علٌه بدأ االشتراك فى التؤمٌن االجتماعى فى سن السادسة والعشرٌن وكان
بثالث أشهر وقعت وفاته .
ة
متزوجا ولدٌه ولد وبنت – وبعد التحاقه بالعمل
وبالتالى استحقت زوجته و أوالده ( ولد وبنت ) المعاش بحد ادنى  % 65من أجر
اشتراكه األساسى والمتؽٌر – وعلى ذلك ؾإن البعض ٌعتقد أن هذا المإمن علٌه هو
الذى استفاد من التؤمٌن االجتماعى .
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ؾن هذا االعتقاد ؼٌر صحٌح ألن الجمٌع ٌستفٌد من عملٌة التؤمٌن  ،وذلك
وفى الحقٌقة إ
إذا لم تكن نظرتنا قاصرة على مجرد االستفادة المادٌة – بمعنى الحصول على المعاش
فى هذه الحالة – حٌث ٌجب :
ان تكون نظرتنا أعم و أشمل بحٌث تستوعب جمٌع أفراد المجتمع المعرض للخطر
المإمن ضده – حٌث أن من لم ٌتحقق الخطر بالنسبة له قد استفاد اٌضا من التؤمٌن ،
وإن كانت استفادته هنا استفادة معنوٌة – حٌث كان مطمئنا إلى أنه لو تحقق الخطر
بالنسبة له إؾنه سٌتم تعوٌضه عن الخسارة التى تترتب على ذلك – حٌث كما سبق ان
ذكرنا أن هذه المخاطر محتملة ( لٌست مإكدة ولٌست مستحٌلة ) .
إعادة
وكما سبق ان ذكرنا فى البند اوال ( التؤمٌنات االجتماعٌة = تجمٌع المخاطر و
ؾن تحديد قٌم ة االشتراكات التى ٌإدٌها المإمن علٌه تقوم على أساس أن
توزبعها ) إ
الخطر سٌتحقق للبعض دون البعض اآلخر  ،ولكن من سٌتحقق الخطر بالنسبة له ؟ ،
ؾن الكل ٌإدى االشتراك فى نظام
ومن لن ٌتحقق له الخطر ؟  -ؼٌر معلوم – لذلك إ
التؤمٌن االجتماعى لتحقٌق األمان له وألسرته سواء تحقق الخطر بالنسبة له أو لم ٌتحقق
.
ومن المهم أن نشٌر فى نهاٌة هذا البند – أن ما ذكرناه فى مجال تؤمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة ٌنطبق على أنواع التؤمٌن االجتماعى األخرى ( اإلصابة  /المرض /
البطالة ) .
سادسا  :التأمٌن ال عالقة مباشرة فٌه بٌن ما ٌدفع وما ٌؤخذ والعبرة بتحقق الخطر :
ؾننا ٌمكن أن نعتمد على الحالتٌن المشار إلٌهما بالبند خامسا السابق كما
وإلٌضاح ذلك إ
ٌلى :
 – 1المإمن علٌه فى الحالة األولى أدى اشتراكات التؤمٌن االجتماعى لمدة أربعٌن عاما
ولم ٌستحق هو أو أى من أفراد أسرته معاشا .
 – 2المإمن علٌه فى الحالة الثانٌة أدى اشتراكات التؤمٌن االجتماعى لمدة ثالثة أشهر
فقط ثم وقعت وفاته – وبالتالى فؤن أسرته استحقت عنه معاشا ٌستحق لسنوات
طوٌلة :
أ – األرملة  :حتى زواجها أو وفاتها .
 وإذا تزوجت ثم طلقت ٌعود لها الحق فى المعاش . وإذا تزوجت ثم ترملت دون أن تستحق معاشا عن الزوج األخٌرٌعود لها الحق فى معاش زوجها األول .
 وهكذا  ........حتى وفاتها .ب – اإلبن  :حتى بلوؼه  21سنة .
 إذا كان طالبا حتى  26سنة . إذا كان حاصال على مإهل عالي ولم ٌعمل حتى  26سنة . إذا كان حاصال على مإهل متوسط ولم ٌعمل حتى  24سنة . إذ كان عاجزا عن الكسب دون تحدٌد سن .هذا باالضاؾة إلى أنه إذا قطع معاشه لبلوؼه السن  21أو  24أو  26بحسب
األحوال  ،ثم ثبت عجزه عن الكسب ( أٌا كانت سنه ) ٌعود له الحق فى
المعاش .
ج -البنت  :إذا تزوجت ثم طلقت أو ترملت ٌعود لها الحق فى المعاش وهكذا
…… حتى وفاتها .
نهاي هذا البند إلى عبارة " ال عالقة مباشرة "
ة
ومن المهم ان نشٌر فى
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حٌث أنه وإن كانت ال توجد عالق ة مباشرة بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ وان العبرة بتحقق
الخطر – إؾنه ال ٌجوز لنا أن نتجاهل أنه نظرا ألن نظام التؤمٌن االجتماعى نظام
ممول فالبد أن ٌراعى فى تحدٌد الحقوق التؤمٌنٌة ( ومنها المعاش ) مقدار
األجر والمدة التى أدٌت عنه وعنها االشتراكات  ،حٌث أنه كلما كان أجر االشتراك
كبٌرا كلما كان المعاش أكبر  ،وأٌضا كلما كانت مدة االشتراك كبٌرة كلما كان المعاش
أكبر .
سابعا  :التأمٌن لٌس ادخارا
أوضحنا فى البند سادسا السابق أن :
التؤمٌن ال عالقة مباشرة فٌه بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ والعبرة بتحقق الخطر  ،وبهذا المفهوم
إؾن التؤمٌن االجتماعى ٌختلؾ عن االدخار –
حٌث أن االدخار توجد فٌه عالقة مباشرة بٌن ما ٌدفع وما ٌإخذ – ذلك أن كل قرش ٌتم
أن نشٌر إلى أن الخلط بٌن
إدخاره ٌتم استرداده مضافا الٌه رٌع االستثمار ومن المهم
مفهوم التؤمٌن ومفهوم االدخار ٌقع فٌه الكثٌر من المإمن علٌهم وال ٌقتصر هذا الخلط من
جانبهم على الطبقة ؼٌر المتعلمة منهم  ،ولكن لالسؾ ٌمتد هذا الخلط الى الطبقة المتعلمة.
وٌمكن إٌضاح ذلك بمثال عملى وذلك من خالل شكوى أحد المإمن علٌهم للسٌدة وزٌرة
االجتماعً منذ سنوات والتى جاء بها :
ة
التؤمٌنات والشئون
 – 1أنه أستاذ دكتور مهندس .
بحدى كلٌات الهندسة لمدة خمس وعشرون عاما كان مشتركا
 – 2كان ٌعمل أستاذا إ
 79لسنة  1975الخاص
خاللها بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم
بالتؤمٌن على العاملٌن بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .
 – 3ثم استقال والتحق بالعمل بكلٌة الهندسة ب إ حدى دول الخلٌج وقام باالشتراك بقانون
التؤمٌن االجتماعً علً المصرٌٌن العاملٌن بالخارج الصادر بالقانون رقم  50لسنة
. 1978
 – 4أنه قام بؤداء االشتراكات فى القانون األخٌر على أساس أقصى فئة اشتراك ( 600
جنٌه) .
 – 5بعد ما بلػ سن الستٌن فوجىء أبن المعاش الذى قرر له عن إجمالى مدد االشتراك
=  300جنٌه – فى حٌن أن جملة ما قام بؤدائه من اشتراكات مضافا إلى الحصة
التى أدتها عنه الحكوم ة طوال مد ة عمله بالحكوم ة المصرية  ،ثم ما أداه من
اشتراكات أثناء مدة عمله بالخارج تبلػ حوالى  40000جنٌه .
 – 6أنه لو كان قد أودع االشتراكات التى أدٌت عنه ( حصة الحكومة) وتلك التى
اقتطعت من راتبه أثناء عمله بالحكومة المصرٌة مضافا إلٌها تلك التى أداها أثناء
بحد البنوك لكان قد استحق عنها رٌع استثمار
عمله بالخارج – لو كان قد أودعها أ
ٌزٌد على قٌمة المعاش  ،باالضافة الى احتفاظه براس المال .
 - 7لذلك إؾنه ٌعتقد ان هناك خلال ما بنظام التؤمٌن االجتماعى أدى إلى هذه النتٌجة .
وقد تم الرد على شكوى المؤمن علٌه المشار إلٌها كما ٌلى :
 – 1أن هناك فرق كبٌر بٌن مفهوم التؤمٌن ومفهوم االدخار .
 – 2بفرض أنه كان قد بدأ االشتراك فى قانون التؤمٌن االجتماعً علً المصرٌٌن
العاملٌن بالخارج الصادر بالقانون رقم  50لسنه  1978بفئة اشتراك مقدارها
ؾن االشتراك الشهرى المستحق فى هذه الحال ة = 135
 600جنٌه شهرٌا وبالتالى إ
جنٌها (  % 22.5من فئة االشتراك ) .
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 – 3بفرض أنه كان قد ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته بعد ثالثة اشهر من بدء
ؾن إجمالى االشتراكات التى ٌكون قد أداها إلى نظام التؤمٌن
اشتراكه – وبالتالى إ
االجتماعى =  405 = 3 × 135جنٌها ( بفرض عدم وجود مدد اشتراك أخرى)
فى حٌن أن المعاش الذى كان سٌستحق له ( فى حالة العجز الكامل ) او ألسرته
( حد ادنى نسبى ) =  390جنٌها
( فى حاله وفاته ) = % 65 × 600
وٌستحق هذا المعاش شهرٌا  ...إلى أن ٌنتهى استحقاق كل فرد من أفراد أسرته فى
المعاش .
هذا باإلضافة إلى ما كان سٌستحق من تعوٌض إضافى ٌصرؾ له أو ألسرته بحسب
األحوال دفعة واحدة .
(  390جنٌها )
 – 4والسإال اآلن من اٌن كان سٌتم أداء هذا المعاش الشهرى
وهذا التعوٌض االضافى ؟  -فى حٌن أن جملة ما أداه من اشتراكات حتى تحقق
الخطر المإمن ضده =  405جنٌها فقط .
 – 5اإلجابة على هذا السإال – أن تموٌل هذا المعاش وهذا التعوٌض اإلضافى ٌتم من
مإمن علٌهم آخرٌن أطال هللا فى عمرهم حتى بلوغ سن الستٌن ( كحالة المإمن علٌه
صاحب هذه الشكوى) .
( راجع تفصٌل ذلك فٌما سبق إٌضاحه مفصال فى البندٌن :
اوال  :التؤمٌن = تجمٌع المخاطر وإعادة توزٌعها .
ثانٌا  :التؤمٌن = تكافل اجتماعى ) .
 – 6فى حٌن أن صاحب هذه الشكوى – إذا لم ٌكن قد سلك طرٌق التؤمٌن و أنه كان قد
بحد البنوك مقداره  135جنٌها
سلك طرٌق االدخار – حٌث قام باٌداع مبلػ شهرى أ
( قٌم ة االشتراك الشهري السابق اإلشارة الٌه فى البند . ) 2
 وبعد ثالثة أشهر ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته . ماذا سٌكون له لدى البنك ؟ 405جنٌها
ال شك أن كل ماٌستحق له أو ألسرته لدى البنك ال ٌزٌد على مبلػ
( 3 × 135اشهر) مضافا إلى هذا المبلػ رٌع االستثمار .
وفى نهاٌة هذا البند من المهم أن نإكد على أن :
 التؤمٌن لٌس ادخارا . االدخار لٌس تؤمٌنا .فرق كبٌر بٌن المفهومٌن .
مالحظة  :هذا وتجدر االشارة أن هذه التفرقة على مستوى الفرد  ،أما على مستوى
الجماعة فإنه ٌمكن النظر إلى أن مجموع األقساط التى ٌتم تحصٌلها من مجموع
المإمن علٌهم تمثل إدخارا لمواجهة أداء مجموع التعوٌضات لمن ٌتحقق بشؤنهم
الخطر .
ثامنا  :التعوٌض فى التأمٌن ٌجب أال ٌزٌد على الخسارة :
حٌث ان العملٌة التؤمٌنٌة لٌس الهدؾ منها تحقٌق ربح  ،ولكن الهدؾ منها هو تعوٌض
من ٌتحقق بالنسبة له الخطر بما ال ٌزٌد على مبلػ الخسارة التى ترتبت على تحقق هذا
الخطر.
ؾن الخسارة تتمثل فى فقد الدخل نتٌجة
وحٌث انه فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة إ
تحقق خطر الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة  ،فإن التعوٌض ٌتمثل فى المعاش الذى
ٌستحق نتٌجة تحقق أى من المخاطر المشار الٌها .
وتطبٌقا لهذا المبدأ إؾن المعاش ٌجب أال ٌزٌد على الدخل وذلك على النحو التالى :
جنٌه
 – 1بفرض أن األجر اإلجمالً الذى فقد نتٌجة تحقق
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الخطر
 – 2بفرض أن متوسط االستقطاعات ( منها إشتراك
التؤمٌن االجتماعى =  % 14من األجر االساسى
وكذا الضرائب  .......الخ )
 – 3صافى الدخل

= 100

= 020
= 080
====
بنسب ( % 80الحد األقصى
ة
 – 4لذلك فقد تحدد الحد األقصى للمعاش
النسبى للمعاش )
 – 5وحٌث أن نظام التؤمٌن االجتماعى ممول ( ٌقوم على أداء اشتراكات من جانب
المإمن علٌه – ومن جانب المنشؤة بالنسبة للعاملٌن لدى الؽٌر ) .
ؾن استحقاق الحد األقصى المشار إلٌه ٌكون لمن أدى أقصى قدر ممكن من
لذلك إ
االشتراكات فى نظام التؤمٌن االجتماعى .
=  60سنة
لسن 1975
 - 6وحٌث أن سن التقاعد بالقانون  79ة
=  24سنة
 – 7وحٌث أن متوسط سن بداٌة الخضوع
=  36سنة
 – 8إذا المدة المناسبة الستحقاق الحد االقصى للمعاش
 36سنة ( بند 8
 – 9وحٌث أن من بلؽت مدة اشتراكه فى نظام التؤمٌن االجتماعى
السابق ) ٌستحق الحد األقصى  ( % 80بند  4السابق ) .
 -10إؾن معامل حساب السنة الواحدة فى المعاش = 45/1 = 36 ÷ 100/80
تاسعا  :التعوٌض فى التأمٌن ٌجب أن ٌتناسب مع الخسارة :
 – 1تناسب موضوعى .
 – 2تناسب شكلى .
وٌمكن اٌضاح ذلك كما ٌلى :
 - 1التناسب الموضوعى :
 79لسن ة 1975على أساس األجر
ٌتم أداء االشتراكات فى القانون رقم
الشهرى طوال مدة االشتراك فى التؤمٌن التى تمتد لسنوات طوٌلة ( من سن
العشرٌن الى سن الستٌن )  ،وحٌث تكون األجور صؽٌرة فى بداٌة مدة
االشتراك وتتضاعؾ فى نهاٌتها .
فقد ٌبدأ المإمن علٌه ب أجر  100جنٌه مثال وتنتهى مدة اشتراكه ب أجر 600
جنٌه مثال – وعلى ذلك ؾإنه إذا ما تم حساب المعاش على أساس المتوسط
الشهرى لكامل مدة االشتراك .
فإن المتوسط الشهري ٌكون كما ٌلى ( بفرض تزاٌد األجر بشكل منتظم ) :
 350 = 2 ÷ 700 = 600 + 100جنٌها شهرٌا .
وبفرض استحقاق الحد األقصى للمعاش ( . ) % 80
وال شك أن قٌمة المعاش فى هذا الحالة (  280جنٌها ) .
ال ٌتناسب تناسبا موضوعٌا مع الدخل الذى فقد ( 600جنٌه) .
نتٌجة تحقق الخطر المإمن ضده .
لذلك فقد روعً فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً :
أ ـ أن ٌحدد المتوسط الشهري لألجور خالل السنتٌن األخٌرتٌن
حتً تكون قٌمة المتوسط الناتجة قرٌبة من الدخل األخـٌر
الذي فقد نتٌجة تحقق الخطر المإمن ضده .
هذا باإلضافة إلً أنه فً حاالت العجز والوفاة فقد خفضت
فترة المتوسط لتكون سنة واحدة حتً تكون قٌمة المتوســط
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اكبر .
ب ـ فً هذا المثال قد تبلػ قٌمة المتوسط  590جنٌها .
وبالتالً تكون قٌمة المعاش  472 = %80 × 590جنٌها .
ج ـ فً حٌن أن جملة الدخل األخٌرة  600جنٌه .
د ـ وحٌث متوسط االستقطاعات % 20
هـ ـ إؾن صافً الدخل األخٌر  480 = %80 ×600جنٌها
و ـ وبذلك تكون قٌمة المعاش ( 472جنٌها ) مناسبة للدخـل
الذي فقد (  480جنٌها ) نتٌجة تحقق الخطر المإمن ضده
ز ـ وٌكون قد تحقق مبدأ أن ٌكون التعوٌض مناسبا للخسـارة
( التناسب الموضوعً )
 - 2التناسب الشكلى :
قبل بداٌة نظم التؤمٌن االجتماعً كان للعامل الذى تنتهـى خدمته الحق فً
مكافؤة نهاٌة خدمة ٌلتزم بؤدائها له صاحب العمل وفقا لقوانٌن العمل التً كانت
معموال بها .
وحٌث أن نظام التؤمٌن االجتماعً قد حل محل نظام مكافؤة نهاٌة الخدمة
فإنه قد ٌكون من المفٌد أٌضا بٌان اسباب ذلك :
أ ـ مكافؤة نهاٌة الخدمة كانت تصرؾ للعامل دفعة واحدة عند
انتهاء خدمته .
ب ـ من المفترض أن هذه المكافؤة تعوٌض للعامل عن فقـد الدخل ( الذي
كان ٌحصل علٌه شهرٌا ) .
ج ـ المكافؤة بذلك الٌتوافر بشؤنها مبدأ أن ٌكون التعوٌـض
مناسبا للخسارة ( التناسب الشكلً ) .
د -لذلك فقد كان من الضروري التحول من نظام مكافؤة نهاٌة الخدمة ( التً ٌتم
أداإها دفعة واحدة عند انتهـاء الخدمة ) ـ إلى نظام التعوٌض عن الدخل الذى
ٌنقطع نتٌجة تحقق الخطر وذلك فً شكل دفعات دورٌة تصرؾ فً ذات
المواعٌد التى كان ٌصرؾ فٌها الدخل ( وهذه الدفعات الدورٌة = المعاش
الذي ٌستحق شهرٌا ) .
هـ – وبذلك ٌكون قد تحقق مبدأ أن ٌكون التعوٌض مناسبا
للخسارة ( التناسب الشكلً ) .
وبعد أن استكملنا استعراض بعض األسس والمبادئ التى تقوم علٌها التأمٌنات االجتماعٌة
 ،وأن
باعتبارها أحد فروع علم التأمٌن ـ نأمل أن نكون قد وفقنا فى عرضها بشكل مبسط
نكون قد :
 1ـ أجبنا علً بعض التساإالت حول نظام التؤمٌن االجتماعً .
 2ـ صححنا بعض المفاهٌم الخطؤ لدي بعض المتعاملٌن مع النظام .
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ثالثا :خصائص التأمٌنات اإلجتماعٌة
تتمٌز التؤمٌنات اإلجتماعٌة عن ؼٌرها من مجاالت العمل األخرى بعدة خصائص  -تإهلها إلى
أن تكون من المعلومات العامة التى ٌجب أن تتوافر لدى كافة المواطنٌن .
وٌمكن أن نوجز هذه الخصائص فٌما ٌلى :
 - 1تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعى مع جمٌع أفراد المجتمع .
 - 2تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعى مع كل من أفراد المجتمع العمر كله – بل وقبل المٌالد وبعد
الوفاة .
 - 3التطور المستمر لنظام التؤمٌن اإلجتماعى .
ونتناول كل من هذه الخصائص على النحو التالى :
الخاصٌة األولً  -تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعى مع كافة أفراد المجتمع :
وٌمكن إٌضاح ذلك من خالل تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعى مع الفئات االتٌة :
أوال :المؤمن علٌهم :
وذلك من خالل التؽطٌة الشاملة لجمٌع من هم فى سن العمل ضد خطر الشٌخوخة
والعجز والوفاة  ،وذلك من خالل القوانٌن االتٌة :
 –1قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة :1975
ٌنتفع بهذا القانون كل من ٌعمل لحساب الؽٌر -وٌشمل ذلك :
أ – العاملون بالجهاز اإلدارى للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة .
ب – العاملون بالوحدات اإلقتصادٌة التابعة ألى من الجهات المشار إلٌها ،
وؼٌرها من الوحدات اإلقتصادٌة بالقطاع العام وقطاع األعمال العام .
ج– العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة :
( )1أن ٌكون سن المإمن علٌه  18سنة فؤكثر .
( )2أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة ،
وذلك باستثناء عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ .
وتعتبر عالقة العمل منتظمة إذا كان :
(أ) العمل الذى ٌزاوله العامل ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله صاحب العمل
من نشاط .
(ب) أو كان ٌستؽرق ستة أشهر على األقل .
ومع عدم اإلخالل بؤحكام االتفاقٌات الدولٌة التى صدقت علٌها جمهورٌة
مصر العربٌة ٌشترط لسرٌان أحكام القانون على األجانب الخاضعٌن لقانون
العمل :
( )1ال تقل مدة العقد عن سنة .
( )2أن توجد اتفاقٌة بالمعاملة بالمثل  ،سواء كانت ثنائٌة أو دولٌة  ،وفٌما
ٌلى بٌان الدول التى ٌعامل مواطنوها تؤمٌنٌا ً معاملة المصرٌٌن - :
( الٌونان – قبرص ٌ -وؼوسالفٌا – المؽرب – لٌبٌا – السودان –
األردن – سورٌا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطٌن ) .
د – أفراد أسرة صاحب العمل ( تنفٌذا لحكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً القضٌة
رقم  86لسنة  29قضائٌة المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر فً السابع من
مارس سنة 2010م بعدم دستورٌة نص المادة (  )2من قانون التؤمٌن
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االجتماعً الصادر بالقانون رقم  79لسنة  1975فٌما تضمنته من استبعاد
أفراد أسرة صاحب العمل الذٌن ٌعولهم فعال من تطبٌق أحكامه ) .
هـ  -المشتؽلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل
المنازل الخاصة  ،حٌث ال تسرى أحكام القانون المشار إلٌه على من ٌتوافر
بشؤنهم الشرطٌن اآلتٌٌن :
( )1أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
( )2أن ٌكون العمل الذى ٌمارسه ٌدوٌا ً لقضاء حاجات شخصً ة للمخدوم
أو ذوٌه .
و -الوزراء ونواب الوزراء والمحافظون .
 –2قانون التأمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر
بالقانون رقم  108لسنة :1976
تسرى أحكام هذا القانون على كل من ٌعمل لحساب نفسه  ،وٌشمل ذلك :
أ – األفراد الذٌن ٌزاولون لحساب أنفسهم نشاطا ً تجارٌا ً أو صناعٌا أو زراعٌا ً
والحرفٌون  ،وؼٌرهم ممن ٌإدون خدمات لحساب أنفسهم .
ب – الشركاء المتضامنون فى شركات األشخاص .
ج – المشتؽلون بالمهن الحرة  ،وٌحدد تارٌخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه
المهن بؤحكام هذا التؤمٌن بقرار من وزٌر التؤمٌنات والشئون االجتماعٌة
– وفٌما ٌلى توارٌخ بدء االنتفاع وفقا ً للقرارات الوزارٌة الصادرة بهذا
الشؤن .
تارٌخ بدء االنتفاع
1976/10/1
1976/10/1

قرار وزاري
1976/268
1976/270

1976/10/1
1976/10/1
1976/10/1
1981/12/1

1976/271
1976/272
1976/289
1981/201

المهنة
أعضاء نقابة التجارٌٌن
أعضاء نقابات المهن الطبٌة (األطباء
البشرٌون -الصٌادلة – أطباء األسنان
 األطباء البٌطرٌون)أعضاء نقابة المهن الزراعٌة
أعضاء نقابة المهندسٌن
أعضاء نقابة المهن التطبٌقٌة
أعضاء نقابة التطبٌقٌن

د – األعضاء المنتجون فى الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة الذٌن ٌشتؽلون لحساب
أنفسهم .
هـ – مالكوا األراضً الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر .
و – حائزوا األراضً الزراعٌة التى تبلػ مساحتها فدان فؤكثر .
ز – مالك العقارات المبنٌة التى ٌبلػ نصٌب كل منهم  250جنٌها ً فؤكثر سنوٌا ً
من قٌمتها اإلٌجارٌة المتخذة أساسا ً لربط الضرٌبـة العقارٌة .
ح– أصحاب وسائل النقل اآللٌة لألشخاص والبضائع .
ط – المؤذونون الشرعٌون  ،والموثقون المنتدبون من ؼٌر الرهبان .
ى – األدباء والفنانون .
ك – العمد والمشاٌخ .
ل – المرشدون واألدالء السٌاحٌون .
م – الوكالء التجارٌون .
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ن – القساوسة والشمامسة المكرسون .
س – الشركاء المتضامنون فى شركات التوصٌة البسٌطة والتوصٌة باألسهم .
ع – أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع
الخاص .
ؾ – المدٌرون فى الشركات ذات المسئولٌة المحدودة .
ص – أصحاب الصناعات المنزلٌة والبٌئٌة والرٌفٌة واألسرٌة  ،وذلك إذا كان
المنتفع ٌستخدم عامالً أو أكثر .
ق – أصحاب المراكب الشراعٌة  ،فى قطاعات الصٌد والنقل النهرى والبحرى ،
وذلك إذا كان المنتفع ٌستخدم عامالً أو أكثر .
ر  -صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
(ٌ )1ستخدم عامالً أو أكثر .
( )2أو كان ٌباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى  ،أو تتوافر
فى شؤنه شروط القٌد فى السجل التجارى  ،أو ٌكون محل النشاط
خاضعا ً لنظام الترخٌص من جانب أى من األجهزة المعٌنة .
ش – ورثة أصحاب األعمال فى المنشؤة الفردٌة  ،إذا توافرت إحدى الحاالت
اآلتٌة  ،باإلضافة إلى شروط االنتفاع األخرى - :
( )1إذا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المورث ٌعمل بها أكـثر من عامل.
( )2إذا كان نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساسا ً لربط
الضرٌبة ال ٌقل عن فئة الحد األدنى لدخل االشتراك السنوي الوارد
بالجدول رقم ( )1المرفق بالقـانون فى تارٌخ وفاة المورث .
( )3متولى اإلدارة فى جمٌع األحوال .
 – 3قانون التأمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم
 50لسنة :1978
تسرى أحكام هذا القانون على العاملٌن المصرٌٌن فى الخارج  ،من ؼٌر
الخاضعٌن ألحكام القانونٌن رقمى  79لسنة  1975و  108لسنة 1976
اآلتً بٌانهم :
أ – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصٌة .
ب – العاملون لحساب أنفسهم .
ج – العاملون بوحدات المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة داخل جمهورٌة مصر
العربٌة.
د – المهاجرون من الفئات المشار إلٌها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسٌة
المصرٌة .
 – 4قانون التأمٌن االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم  112لسنة :1980
ٌسرى هذا القانون على فئات العاملٌن  ،الذٌن لم تشملهم قوانٌن المعاشات
والتؤمٌن االجتماعى – وهم :
أ – العاملون المإقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتٌن أو فى
مشروعات تربٌة الماشٌة أو الحٌوانات الصؽٌرة او الدواجن أو فى المناحل
أو فى أراضى االستصالح واالستزراع .
وٌقصد بالعاملٌن المإقتٌن من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة
أشهر متصلة أو كان العمل الذى ٌزاولونه ال ٌدخل بطبٌعته فٌما ٌزاوله
صاحب العمل من نشاط .
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فدان واحد

ب – حائزوا األراضى الزراعٌة الذٌن تقل مساحة حٌازتهم عن
سواء كانوا مالكا ً أو مستؤجرٌن باألجرة أو بالمزارعة .
ج – مالك األراضى الزراعٌة ( ؼٌر الحائزٌن لها )  ،ممن تقل ملكٌتهم عن
فدان واحد .
د – مالك المبانى الذٌن ٌقل نصٌب كل مالك فى رٌعها عن مائتٌن وخمسٌن
جنٌها ً سنوٌا ً .
هـ – العاملون فى الصٌد لدى أصحاب األعمال فى القطاع الخاص .
و – عمال التراحٌل .
ز – صؽار المشتؽلٌن لحساب أنفسهم  ،كالباعة الجائلٌن ومنادى السٌارات
وموزعى الصحؾ وماسحى األحذٌة المتجولٌن  ،وؼٌرهم من الفئات
المماثلة والحرفٌٌن متى توافرت فى شؤنهم الشروط اآلتٌة :
( )1عدم استخدام عمال .
( )2عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى  ،أو تتوافر
فى شؤنه شروط القٌد فى السجل التجارى  ،أو أال ٌكون محل النشاط
خاضعا ً لنظام الترخٌص من جانب أى من االجهزة المعنٌة .
ح– المشتؽلون داخل المنازل الخاصة الذٌن تتوافر فً شؤنهم الشروط اآلتٌة :
( )1أن ٌكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
( )2ان ٌكون العمل الذى ٌمارسه ٌدوٌا لقضاء حاجات شخصٌة للمخدوم ،
أو ذوٌه .
ط – أصحاب المراكب الشراعٌة فى قطاعات الصٌد والنقل النهرى والبحرى
وأصحاب وسائل النقل البسٌطة  ،وٌشترط فى هإالء جمٌعا ً أال ٌستخدموا
عماالً .
ى – المتدرجون بمراكز التدرٌب المهنى لمرضى الجذام .
ك – المرتلون والقٌمة وؼٌرهم من خدام الكنٌسة ؼٌر الخاضعٌن لقانون التؤمٌن
االجتماعى على أصحاب األعمال .
ل – الناقهٌن من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدرٌب التابعة للجمعٌات
المختلفة لمكافحة التدرن .
م – الرائدات الرٌفٌات والرائدات الحضرٌات .
ن – محفظً وقراء القرآن الكرٌم من الدرجة الثانٌة .
س – ورثة أصحاب األعمال فى المنشآت الفردٌة  ،الذٌن لم تتوافر فً شؤنهم
إحدى الحاالت الموضحة بالفقرة ش من البند  ، 2وبالتالً ال ٌخضعون
للقانون رقم  108لسنة  – 1976وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب األعمال
المشار إلٌهم ٌخضعون ألحكام القانون رقم  112لسنة  1980إذا توافرت
فى شؤنهم الشروط اآلتٌة :
( )1إذا كانت المنشؤة فى تارٌخ وفاة المورث ال ٌعمل بها أكثر من عامل .
( )2إذا كان نصٌب الوارث من الدخل السنوى للمنشؤة المتخذ أساسا ً لربط
الضرٌبة ٌ ،قل عن فئة الحد األدنى لدخل االشتراك السنوى الوارد
بالجدول رقم (  )1المرفق بالقانون رقم  108لسنة  1976فى تارٌخ
وفاة المورث .
( )3المستفٌد ؼٌر متولى اإلدارة .
ع – أصحاب الصناعات المنزلٌة والرٌفٌة واألسـرٌة  ،وذلـك إذا كان المنتفع ال
ٌستخدم عماالً .
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وٌستمر انتفاع من ٌقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إلٌها
بأحكام القانون المشار إلٌه .
 - 5قانون التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  90لسنة
: 1975
أ ٌ -سري هذا القانون علً الفئات اآلتٌة :
( )1الضباط العاملون وضباط الشرؾ بالقوات المسلحة .
( )2ضباط الصؾ والجنود المتطوعٌن ومجددوا الخدمة ذو الرواتب العالٌة
بالقوات المسلحة .
بٌ -منح هذا القانون معاشا فً حالة اإلصابة بإصابة تجعل الفرد غٌر الئق
لإلستمرار فً الخدمة العسكرٌة  ،أو بسبب العملٌات الحربٌة  ،أو فً إحدي
الحاالت التً تعتبر فً حكمها – وذلك للفئات االتٌة :
( )1ضباط الصؾ والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات األعمال
الوطنٌة ومن فً حكمهم .
( )2الضباط وضباط الصؾ والجنود اإلحتٌاط المستدعون بالقوات المسلحة.
( )3المكلفون بخدمة القوات المسلحة.
مالحظة :بلػ عدد المإمن علٌهم وفقا لقوانٌن التؤمٌن االجتماعً المدنٌة المشار الٌها
فً البنود من  1الً  4فً  2011/6/30وفقا لتقرٌر ي صندوقً التؤمٌن
االجتماعً للعاملٌن بالحكومة والعاملٌن بقطاعً األعمال العام والخاص عن
العام المالً : 2011/2010
العدد بالملٌون
القطاع
الفئة

القانون  /القطاع  /الفئة
قانون التأمٌن االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة 1975
العاملون بالحكومة
العاملون بالقطاع العام
العاملون بالقطاع الخاص
العمالة المنتظمة ( نمطً )
عمال المقاوالت
عمال النقل البري
عمال المخابز البلدٌة
قانون التأمٌن االجتماعً على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم
 108لسنة 1976
قانون التأمٌن االجتماعى للعاملٌن المصرٌٌن فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50
لسنة 1978
قانون التأمٌن االجتماعً الشامل الصادر بالقانون رقم  112لسنة 1980
االجمالً

القانون

5.60
0.71
5.02
0.44
1.44
0.09

6.99

13.30
02.41
00.03
00.96
16.70

ثانٌا :أصحاب األعمال:
وٌقصد بهم جهات العمل التى ٌعمل بها المإمن علٌهم – سواء كانت هذه الجهات
منشات فردٌة أو شركات أو جهات حكومٌة.
ثالثا :أصحاب المعاشات:
حٌث ٌتعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعى مع أصحاب المعاشات من فئات المإمن علٌهم
وفقا للقوانٌن السابق اإلشارة إلٌها بعد توافر شروط إستحقاقهم للمعاش.
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رابعا :المستفٌدون:
وٌقصد بهم أفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش – الذٌن تتوافر فٌهم شروط
إستحقاق المعاش – وتجدر اإلشارة أن هذه الفئة تشمل فى جمٌع القوانٌن السابق
اإلشارة إلٌها :
الزوج – الزوجة – اإلبن – البنت
ٌضاؾ إلٌها فى قوانٌن التؤمٌن اإلجتماعى الصادرة بالقوانٌن أرقام  79لسنة 1975
و  90لسنة  1975و  108لسنة  1976و  50لسنة : 1978
الوالد – الوالدة – األخ – األخت
ٌضاؾ إلٌها فى القانونٌن رقمً  79لسنة  1975و  90لسنة : 1975
المطلقة
وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌقصد بالمستفٌد الشخص المخاطب بؤحكام القانون سواء كان
قد إستحق بالفعل لوفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش أو لم ٌستحق بعد  ,بمعنى أن
الزوجة مثال هى مستفٌدة من أحكام نظام التؤمٌن اإلجتماعى فى حٌاة زوجها حٌث
ٌقدم لها النظام الحماٌة التؤمٌنٌة فى حالة وفاة الزوج ....الخ .
خامسا :القائمٌن بالصرف:
وهم األفراد الذٌن ٌوكل إلٌهم القٌام بصرؾ المعاش نٌابة عن صاحب المعاش أو
المستحقٌن .
ومن إستعراض الفئات المشار إلٌها ٌتبٌن بشكل واضح أنه ال ٌوجد أى من أفراد
المجتمع إال وله صلة بنظام التؤمٌن اإلجتماعى بؤى من الصفات السابق إٌضاحها:
مؤمن علٌه – صاحب عمل – صاحب معاش – مستفٌد – قائم بالصرف
وفقا ألى من القوانٌن المشار إلٌها :
 79لسنة  108 – 1975لسنة  50 – 1976لسنة  112 – 1978لسنة 1980
–  90لسنة 1975
وبالتالى تتحقق الخاصٌة األولى من خصائص التأمٌن اإلجتماعى – وهى التعامل مع
كافة أفراد المجتمع .
الخاصٌة الثانٌة – تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعى مع كل من أفراد المجتمع العمر كله بل وقبل
المٌالد وبعدالوفاة :
وذلك ألن كل من أفراد المجتمع ٌتعامل مع نظام التؤمٌن اإلجتماعى بثالث صفات أساسٌة
كما ٌلى :
أوال :بإعتباره مستفٌد :
وذلك من لحظة المٌالد حتى التحاقه بالعمل.
ثانٌا :بإعتباره مؤمنا علٌه :
وذلك من لحظة التحاقه بالعمل حتى بلوؼه سن التقاعد .
ثالثا :بإعتباره صاحب معاش :
وذلك من تارٌخ تحقق إحدى حاالت إستحقاق المعاش حتى تارٌخ الوفاة .
وٌتبٌن من ذلك أن كل من أفراد المجتمع ٌتعامل مع نظام التؤمٌن اإلجتماعى العمر كله
– بل أن هذا التعامل ٌمتد لٌشمل :
27/25
التأمينات اإلجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق

محمد حامد الصياد

مارس2015

محاضرات في التأمينات االجتماعية
المحاضرة األولي

 - 1قبل تارٌخ المٌالد – وهو الحمل المستكن – حٌث أن نظام التؤمٌن اإلجتماعى
ٌراعى فى توزٌع المستحقات وجود هذا الحمل المستكن – بمعنى أنه :
أ – عند توزٌع المعاش :
ٌتم التوزٌع على المستحقٌن فى تارٌخ الوفاة  ،ثم عند إنفصال الحمل المستكن
حٌا ٌعاد التوزٌع من أول الشهر التالى إلنفصاله .
ب – عند توزٌع المبالػ التى تستحق دفعة واحدة :
وتشمل هذه المبالػ  :تعوٌض الدفعة الواحدة – تعوٌض المدة الزائدة –
التعوٌض اإلضافى – المكافؤة .
ٌتم حجز نصٌب للحمل المستكن تبعا لطرٌق ة توزٌع الحق  ،بحٌث ٌصرؾ له
عند إنفصاله حٌا – حٌث تتعدد طرق توزٌع هذه الحقوق علً النحو التالً :
( )1تبعا لرغبة المؤمن علٌه أو صاحب المعاش ( التعوٌض االضافً  ،منحة
الوفاة ) – حٌث ٌحدد نصٌبه وفقا لهذه الرؼٌة .
( )2علً مستحقً المعاش ( المكافؤة  ،تعوٌض الدفعة الواحدة  ،تعوٌض المدة
الزائدة ) – حٌث ٌحدد نصٌبه باعتباره من مستحقً المعاش .
( )3مٌراث شرعً ( فً حالة عدم توافر الحالتٌن السابقتٌن ) وفً هذه الحالة
األخٌرة ٌحجز له نصٌب بافتراض أنه ذكرا أو أنثى أٌهما أفضل .
 - 2بعد الوفاة – وهو التعامل بإسم المإمن علٌه أو صاحب المعاش بعد وفاته بإعتبار
أن ملؾ حالة المعاش ٌتم تداوله بإسمه عند التعامل مع المستحقٌن عنه .
وعلى ذلك ٌمكن القول أن تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعى مع كل من أفراد المجتمع
العمر كله – بل وقبل المٌالد وبعد الوفاة .
الخاصٌة الثالثة – التطور المستمر لنظام التأمٌن اإلجتماعى :
من إستعراض نظم التؤمٌن اإلجتماعى منذ بداٌتها ٌ ،تبٌن أنها بدأت فى صورة بسٌطة ثم
أخذت فى التطور فى إتجاهٌن رئٌسٌٌن :
أوال :التطور األفقى :
وذلك من حٌث إمتداد نظم التؤمٌن اإلجتماعى إلى أفراد المجتمع  ,حٌث بدأت فى
الخمسٌنات بالنسبة للعاملٌن لحساب الؽٌر فى الحكومة والقطاع الخاص وأفراد القوات
المسلحة  ،ثم تطورت لتشمل فى السبعٌنات العاملٌن لحساب أنفسهم والعاملٌن
المصرٌٌن فى الخارج  ،العمالة ؼٌر المنتظمة.
ثانٌا :التطور الرأسى :
وذلك من حٌث أنواع التؤمٌن التى تشملها هذه المظلة  ،حٌث بدأت بتؤمٌن الشٌخوخة
والعجز والوفاة ثم إمتدت لتشمل تؤمٌن إصابات العمل  ،تؤمٌن المرض  ،تؤمٌن البطالة.
وكذا من حٌث المزاٌا التى تقدمها هذه النظم  ،حٌث بدأت بنظام اإلدخار ثم التحول إلى
نظام المعاشات – كما بدأت بعدد محدود من المزاٌا ثم تطورت لتشمل العدٌد من
المزاٌا ( المعاش – تعوٌض الدفعة الواحدة – تعوٌض المدة الزائدة – التعوٌض
اإلضافى  -المكافؤة – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – منحة الزواج – منحة القطع –
اإلستبدال – معونة الفقد – إعانة المرافق – زٌادة  %5كل  5سنوات لمعاشات العجز
والوفاة األصابٌة ) .
وكذا من حٌث قٌمة المزاٌا حٌث تتزاٌد قٌمتها من وقت الخر تبعا للتطور اإلقتصادى
ومستوى المعٌشة .
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وٌعٌب البعض على نظام التؤمٌن اإلجتماعى هذا التطور ( التؽٌر المستمر من وقت
آلخر فى أحكام القانون ) – وللرد على هإالء نلفت النظر إلى أن نظام التؤمٌن
اإلجتماعى هو نظام ٌتعامل مع المجتمع وأن إحتٌاجات هذا المجتمع تتؽٌر من وقت
آلخر – لذلك فإن التطور فى نظام التؤمٌن اإلجتماعى إنما هو لتلبٌة إحتٌاجات المجتمع
 ،وبالتالى ٌمكن القول أن التطور المستمر فى نظام التؤمٌن اإلجتماعى مواكبة لهذه
المتطلبات إنما ٌعتبر مٌزة لهذا النظام ولٌس عٌبا فٌه .
من إستعراضنا لخصائص التأمٌنات اإلجتماعٌة ٌتبٌن مدى أهمٌة هذا النظام لجمٌع أفراد
المجتمع طٌلة حٌاتهم  ،وبالتالى أهمٌة تعرف أفراد المجتمع على هذا النظام وتصحٌح بعض
المفاهٌم الخطأ المتعلقة به .
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