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مقدمة 
 

ٌعتبر نظام التؤمٌن اإلجتماعً أكبر مظلة إجتماعٌة وإقتصادٌة فً معظم الدول العربٌة من حٌث 
. شمولها لجمٌع المواطنٌن
: مما ٌضمن,  ٌوفر معاشات لمالٌٌن المإمن علٌهم والمستحقٌن عنهم فمن الناحية اإلجتماعية

مستوي مقبول لمعٌشة كل مإمن علٌه فً حالة فقده القدرة علً الكسب بصفة مإقتة أو  -1
 .دائمة

 .ٌكفل أسرته التً كان ٌعولها عند وفاته -2
 .توفٌر الرعاٌة الطبٌة والخدمات التؤهٌلٌة فً حاالت إصابات العمل والمرض -3
 

: فإن نظام التؤمٌن اإلجتماعً ٌقوم بما ٌلًومن الناحية اإلقتصادية 
 .تجمٌع إشتراكات المإمن علٌهم -1
وبهذا ٌتٌح الفرصة , ٌقوم بإستثمارها فً مشروعات الخطة القومٌة للدولة بمختلؾ أنواعها  -2

 .لتشؽٌل عدد كبٌر من العمال
. ٌعٌد إلً سوق العمل واإلنتاج من ٌعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تاهٌله مهنٌا -3
 

خصوصا صؽارهم من التعرض ألزمات مظلة حماية ألصحاب األعمال كما ٌعتبر هذا النظام 
أو اإلعسار المادي نتٌجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافؤت والتعوٌضات التً تقررها , إقتصادٌة 

حٌث تحل نظم التؤمٌن اإلجتماعً محل صاحب العمل فً أداء تلك الحقوق , لهم قوانٌن العمل 
. مقابل أداءه حصة من اإلشتراكات فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً

 
ونظرا لما لهذه النظم من أهمٌة إجتماعٌة وإقتصادٌة فقد نصت الدساتٌر بؤن تكفل الدولة خدمات 
التؤمٌن اإلجتماعً والصحً ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشٌخوخة للمواطنٌن جمٌعا 

. وذلك وفقا للقانون
 

وإستنادا لما نصت علٌه الدساتٌر فقد صدرت قوانٌن نظم التؤمٌن اإلجتماعً لمختلؾ قطاعات 
بحٌث تحدد المزاٌا مقابل اإلشتراكات التً , تقوم فً جوهرها علً التكافل اإلجتماعً , الشعب 

وذلك وفقا لحسابت إكتوارٌة دقٌقة ٌراعً فٌها , ٌساهم بها كال من المإمن علٌه وصاحب العمل 
. التوازن بٌن الموارد والحقوق

 
فإن هذا ٌقتضً , وحتً ٌستطٌع نظام التؤمٌن اإلجتماعً اإلضطالع بالمهام الموكلة الٌه 

وهً ظاهرة خطٌرة جدا  , عدم اإلستجابة لإلشتراك في نظم التأمين اإلجتماعيمواجهة ظاهرة 
. تهدد هذه النظم وتعمل علً تدمٌرها

 
وٌلعب أصحاب األعمال الدور الرئٌسً فً ظاهرة عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظم التؤمٌن 

. اإلجتماعً
 

لبٌان أبعاد هذه الظاهرة , لذا نلقً الضوء فً هذه المحاضرة علً هذا الموضوع بشكل تفصٌلً 
واألثار اإلقتصادٌة , واألسالٌب المتبعة لعدم اإلستجابة لألشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً , 

. وكٌفٌة مواجهة هذه الظاهرة, المترتبة علً ذلك 
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مرئٌة )ومن خالل إستعراضنا لهذه الظاهرة بكافة جوانبها فإننا نساعد وسائل األعالم المختلفة 
بإمدادها بالمادة العلمٌة التً تمكنها من لعب دورها فً التوعٌة التؤمٌنٌة  (ومسموعة ومقروءة

. للحد من هذه الظاهرة الخطٌرة
 

: ونتناول هذا الموضوع علي النحو التالي 
 .مسئولٌة تنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعً : أوال
 .أنواع عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً : ثانيا
 .األثار المترتبة علً عدم اإلستجابة لإلشتراك فً نظام التؤمٌن اإلجتماعً : ثالثا

جهود الحكومات ومنظمات التؤمٌن االجتماعى فى مواجهة ظاهرة عدم االستجابة : رابعا

 .لالشتراك فً نظام التؤمٌن االجتماعً 
 

وهللا الموفق والهادى الى سواء السبٌل 
 
 

 محمد حامد الصياد
 مستشار التؤمٌن االجتماعً

(سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات   
 رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً

(سابقا)للعاملٌن بالحكومة   
W :  www.elsayyad.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.elsayyad.net/
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 مسئولية تنفيذ نظام التأمين اإلجتماعي: أوال
 

ان نقطه البداٌه السلٌمه ، لحل مشكله التطبٌق االمثل لنظم التؤمٌن االجتماعً هى دراسة احكام 
هذه النظم ، والتعرؾ على المبادىء التى تقوم علٌها ، حتى ال ٌخرج عنها من كلؾ بتنفٌذها ، 
وحتى تكون واضحة ومٌسرة ، وفى متناول كافة العاملٌن والمتعاملٌن مع المنظمة التى اوكل 

. الٌها مباشرة تنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعً
 

فعلى مدى ما ٌزٌد على اربعٌن عاما ، تم تدرٌجٌا فً كثٌر من الدول العربٌة ارساء نظام 
متكامل للتؤمٌنات االجتماعٌة ، وتالحقت القوانٌن والقرارات المنفذة له ، لتقرر فى كل مرة 
امتداد النظام لفئات جدٌدة ، ومن زٌادة مزاٌا انواع التؤمٌنات االجتماعٌة القائمة واستحداث 

 .انواع اخرى 
 

واذا كان لنا ان نفخر بتشرٌعاتنا العربٌة فى هذا المجال ، التى تم بها فى هذه الفترة الوجٌزة 
تقرٌر نظم التؤمٌنات االجتماعٌة ، واستكمال مقوماتها االساسٌة ، وامتداد مزاٌاها لمختلؾ فئات 

العاملٌن وأسرهم ببعض الدول العربٌة ، فالبد ان نقرر ان الجهاز االدارى المنوط به مباشرة 
لم – تنفٌذ نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً كثٌر من هذه الدول ، ورؼم جهود شاقه مضنٌة ال تنكر 

ذلك – ٌتمكن فى كثٌر من االحٌان من النهوض بالمهام الملقاة على عاتقه على الوجه االكمل 
فال  شك ان عبء التنفيذ السليم للنظام انما يقع اساسا انه لٌس المسئول الوحٌد عن ذلك ، 

: على عدة اطراف 
 . باعتبارها الجهاز االدارى الموكل الٌه مباشرة تنفٌذ النظاممنظمة التأمين اإلجتماعي – 1

 باعتباره الشخص الطبٌعى أو االعتبارى ، الذى ٌقوم بموافاة المنظمة صاحب العمل – 2
والذى – باالشتراكات والمبالػ االخرى التى ٌإدٌها أو ٌقتطعها من اجور العاملٌن لدٌه 

ٌقوم بموافاة المنظمة بالمتؽٌرات التى تتمكن على اساسها من تحدٌد مستحقاتها اوال بؤول 
 .، والوفاء بالتزاماتها تجاه المإمن علٌهم

وما ٌتطلبه –  باعتباره صاحب المصلحة االولى فى نظام التؤمٌن االجتماعى المؤمن عليه – 3

 .ذلك من المام كامل بحقوقه والتزاماته فى هذا النظام
 بالدولة التى ٌتطلب االمر بالنسبة لها ، ضرورة موافاة منظمة االجهزه التنفيذيه االخرى – 4

 .التؤمٌن االجتماعى ، بما ٌتاح لدٌها من بٌانات تساعد المنظمة على اداء رسالتها
 . باعتبارها مسئولة عن حماٌة حقوق اعضاء هذه النقاباتالتنظيمات النقابية – 5

      
فالبد – وهو امر سعت الٌه هذه المنظمات وتسعى الٌه  – ومهما اكتمل التنظيم االدارى للمنظمة     

من وفاء االطراؾ االخرى بالتزاماتهم ، وبالشروط واالوضاع ، وفى المواعٌد المحددة 
وبصفة خاصة الطرف ذو الدور األهم في العملية التأمينية وهم , بتشرٌعات التؤمٌن االجتماعى 

 .أصحاب األعمال
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 أنواع عدم اإلستجابة لإلشتراك في نظام التأمين اإلجتماعي: ثانيا
 

: تتلخص أنواع عدم اإلستجابة المشار اليها فيما يلى 
: عدم اإلستجابة الجزئية وتشمل : أوال 

 .االشتراك فى التؤمٌن عن بعض العمال دون البعض االخر  – 1
 .التؤمٌن عن مدد اقل من المدد الفعلٌة للعاملٌن – 2
 .االخطار عن انتهاء خدمة العامل بالرؼم من استمراره فى العمل – 3
 .االشتراك عن اجور تقل عن االجور الحقٌقٌة – 4
 .االشتراك عن الحد االدنى الجر االشتراك فى التؤمٌن – 5
اختٌار اصحاب االعمال الحد االدنى لفئة االشتراك عند االشتراك فى نظام التؤمٌن  – 6

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

 
:  وتشمل عدم اإلستجابة الكلية : ثانيا 

 .عدم التؤمٌن على جمٌع العمال – 8
 .عدم التؤمٌن على صاحب العمل أو شركائه – 9

. االمتناع عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى- 10
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األثار المترتبة علي عدم اإلستجابة لإلشتراك : ثالثا
 في نظام التأمين اإلجتماعي 

 
نتناول االثار المترتبة عن كل من أنواع عدم االستجابة المشار اليها في البند ثانيا في 

:  مجموعات كما يلى
: وتشمل: المجموعة األولي

 .االشتراك فى التؤمٌن عن بعض العمال دون البعض االخر – 1
 .التؤمٌن عن مدد اقل من المدد الفعلٌة للعاملٌن - 2
 .االخطار عن انتهاء خدمة العامل بالرؼم من استمراره فى العمل - 3
 .عدم التؤمٌن على جمٌع العمال – 8
. عدم التؤمٌن على صاحب العمل أو شركائه – 9
 

: وتؤدى هذه االنواع من التهرب الى ما يلى 
حرمان العمال من االنتفاع من المزاٌا التً تتضمنها نظم التؤمٌن االجتماعى ، –              أ 

 .التى ٌكفلها لهم الدستور والقانون ، ومن ثم عدم االنتفاع بالمزاٌا التؤمٌنٌة
ضٌاع حقوق العمال واسرهم ، عند تحقق احد المخاطر التى ٌؽطٌها نظام –              ب 

التؤمٌن االجتماعى ، مثل بلوغ سن الشٌخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذا 
 . اصابات العمل أو المرض

كثره المنازعات القضائٌه بٌن العمال واصحاب االعمال والمنظمة التؤمٌنٌة ، –              ج 
 .بشؤن اثبات عالقه العمل

استؽالل بعض العمال للنظام ، وذلك باللجوء الى القضاء ، الثبات وجود –              د 
عالقات عمل وهمٌة ، بٌن العامل وصاحب العمل عن مدد اقل من المدد 
الفعلٌة واجور ؼٌر حقٌقٌة ، وذلك للحصول على مزاٌا تؤمٌنٌة دون اداء 

االشتراكات المقابلة لها ، مستؽلٌن فى ذلك ماتكفله نظم التؤمٌن اإلجتماعً فً 
بعض الدول من التزام المنظمة بؤداء الحقوق التؤمٌنٌة للعامل حتى ولو لم ٌقم 

. صاحب العمل باالشتراك عنه 
 

: وتشمل :المجموعة الثانية 
. االشتراك عن اجور تقل عن االجور الحقٌقٌة  - 4

           
: ويؤدى هذا النوع من التهرب الى مايلى 

انخفاض موارد نظام التؤمٌن االجتماعى ، مما ٌقلل من عائد االستثمار الذى –           أ 
ٌستخدم فى اداء الحقوق التؤمٌنٌة ، حٌث ان معظم اصحاب االعمال فى القطاع 

الخاص ، ٌشتركون عن عمالهم فى التؤمٌن االجتماعى بؤجور تقل كثٌرا عن 
 .اجورهم الحقٌقٌة

انخفاض مستوى المعٌشة لالسرة عند انقطاع دخل عائلها الى سبب من االسباب –          ب 
، مما ٌجعلها فى قلق وخوؾ دائم على المستقبل من مواجهة متطلبات الحٌاة ، 

وٌضطرون الى اللجوء الً الجهاز االدارًٌ المختص بالشئون االجتماعٌة 
 .لطلب مساعدات ، االمر الذى ٌزٌد من اعباء الخزانة العامة للدولة

االضرار بمٌزانٌة التؤمٌن الصحى ، الذى ٌقدم الرعاٌة الطبٌة للمإمن علٌهم فى –          ج 
ونظرا لالشتراك عن اجور ؼٌر حقٌقٌة  – مقابل نسبة اشتراك منسوبة الً االجر 

تقل كثٌرا , ، فإن االشتراكات التً تإدي للجهاز المنوط به تنفٌذ التؤمٌن الصحً 
 .عن االشتراكات التى تتناسب مع تكلفة العالج والرعاٌة الطبٌة للمإمن علٌهم
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كثرة المنازعات القضائٌة بٌن المإمن علٌهم واصحاب االعمال والمنظمة التؤمٌنٌة –          د 
بشؤن اختالؾ قٌمة االجور المإمن علٌها عن االجور الحقٌقٌة ، وؼالبا ما تإدى 

تلك المنازعات الى تحمٌل نظام التؤمٌن االجتماعى بؤعباء مالٌة لمزاٌا تؤمٌنٌة 
كبٌرة ، دون اداء أصحاب األعمال االشتراكات المقابل  لها ، مما ٌإدى الى 

 .االخالل بالمركز المالى لصندوق التؤمٌن اإلجتماعً
 

: وتشمل : المجموعة الثالثة

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

 .عن انفسهم بما ٌخالؾ دخلهم الحقٌقى
 

:          وتؤدى هذه االنواع من التهرب الى مايلي 
االخالل بعدالة المنافسة بٌن اصحاب االعمال ، حٌث أنه من المعروؾ أن  - أ

حصة صاحب العمل فى إشتراكات التؤمٌن االجتماعى ٌتم تحمٌلها على تكلفة 
االنتاج ، فإذا ما قام صاحب العمل بؤدائها على أساس الحد األدنى لألجور ، 

فإنه سوؾ ٌكون فى وضع أفضل من صاحب العمل الذى ٌقوم باإلشتراك فى 
نظام التؤمٌن االجتماعى على أساس االجور الفعلٌه ، وبالتالى فإن المنافسة 

 .بٌنهما لن تكون عادلة 
حٌث اذا ماتم , إنهٌار القوة الشرائٌة ألسرة المإمن علٌه او صاحب المعاش  - ب

الٌزٌد علً الحد االدنً للمعاش فسوؾ ٌإدي الً , ربط معاش لمعظم العمال 

. انخفاض مستوي المعٌشة ووجود كساد اقتصادي
 

: وتشمل : المجموعة الرابعة
 .عدم االنتظام فى سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى - 7 

. االمتناع عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى - 10
 

:              وتؤدى هذه االنواع من التهرب الى ما يلى 
حرمان منظمة التؤمٌن االجتماعً من عائد استثمار أموال تلك االشتراكات ، – أ 

مما ٌإثر سلبا على مساهمات نظام التؤمٌن االجتماعى فى الخطة االقتصادٌة 
. للدولة 

االخالل بالمركز المالى لصندوق التؤمٌن االجتماعى ، حٌث ٌلتزم بؤداء – ب 
كافة الحقوق التؤمٌنٌة المقررة قانونا للعمال ، حتى ولو لم ٌقم صاحب العمل 

باالشتراك عنهم ، مما ٌإدى الى انخفاض موارد الصندوق ، وعجزه عن 
. الوفاء بتلك االلتزامات مستقبال 

كثرة المنازعات القضائٌة بٌن أصحاب االعمال والمنظمة التؤمٌنٌة ، – ج 
الخاصة بالحجز االدارى على المنشآت التى ال ٌقوم اصحابها بؤداء اشتراكات 

.  التؤمٌن االجتماعى عن العاملٌن لدٌها 
الصعوبات الكثٌرة التى ٌواجهها مفتشوا التؤمٌن االجتماعى ، لالطالع على – د 

المستندات والسجالت المتعلقة بالعمال واجورهم ، مما ٌتعذر معه تقدٌر 
. قٌمة االشتراكات المستحقة علٌهم 

تعذر قٌام المنظمة التؤمٌنٌة بإتخاذ إجراءات الحجز االدارى على بعض - هـ
: مثال)المنشآت فى حالة امتناعها عن سداد اشتراكات التؤمٌن االجتماعى 
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شركات االستثمار حٌث تقضى قوانٌن االستثمار ببعض الدول بعدم الحجز 
. (على تلك الشركات

تعاظم الدٌون المستحقة على اصحاب االعمال ، نتٌجة عدم االنتظام فى سداد – و 
اشتراكات التؤمٌن االجتماعى ، أو االمتناع عن سدادها ، حٌث ٌقوم 

صاحب العمل بخصم حصة العمال من المرتبات ، وٌمتنع عن تورٌدها 
 .للمنظمة التؤمٌنٌة
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جهود الحكومات ومنظمات التأمين االجتماعى  : رابعا
فى مواجهة ظاهرة عدم االستجابة لالشتراك  

: في نظام التأمين االجتماعي 

 
تبذل الحكومات ومنظمات التؤمٌن االجتماعى ، جهودا كبٌرة لمواجهة الظاهرة المشار الٌها ، 

: وتتلخص تلك الجهود فى اتجاهٌن رئٌسٌٌن
 .اصدار التشرٌعات الالزمة للحد من هذه الظاهرة – 1
  .اتخاذ االجراءات الالزمة ، للحد من هذه الظاهرة –2
 

: ونتناول كل من هذين االتجاهين فيما يلى 
اصدار التشريعات الالزمة ، للحد من ظاهرة عدم االستجابة لالشتراك في نظام التأمين -  1

:  االجتماعي 
وضع القواعد المنظمه للتؤمٌن على بعض فئات العاملٌن فى القطاع الخاص ، ممن ال -       أ

تقدٌم االستمارات والنماذج من جانب  )ٌناسب االسلوب النمطى التؤمٌن علٌهم 
، وذلك بالنسبة لبعض  (صاحب العمل الخطار المنظمة ببٌانات العاملٌن لدٌه

: المجاالت االتٌة 
. التؤمٌن على العاملٌن فى مجال النقل البرى (1            )
. التؤمٌن على العاملٌن فى مجال المقاوالت والمحاجر والمالحات (2           )
. التؤمٌن على العاملٌن فى مجال المخابز البلدٌة (3           )

حٌث ٌتم بالتنسٌق بٌن منظمة التؤمٌن االجتماعً واالجهزة الحكومٌة االخري وضع 

. بعض القواعد التً تضمن وصول التؽطٌة التؤمٌنٌة للعاملٌن فً هذه المجاالت
وضع القواعد الحاكمة لتحدٌد فئة اشتراك المإمن علٌه وفقا لنظام التؤمٌن االجتماعً –       ب 

: وتتلخص فى االتى - للعاملٌن لحساب انفسهم 
: عند بداية االشتراك  (1           )

اذا كان قد سبق التؤمٌن علٌه وفقا لنظام التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن لحساب  (أ)
الؽٌر ٌراعى اال ٌقل دخل اشتراكه عن مجموع اجر اشتراكه الشهرى 

. االخٌر
اذا كان ٌستخدم عماال خاضعٌن الحكام نظام التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن  ( ب)

لحساب الؽٌر ٌراعً اال ٌقل دخل اشتراكه عن مجموع اكبر اجر اشتراك 
 .    شهرى للعاملٌن لدٌه فى بداٌه االشتراك 

: فى بداية كل عام  (2           )

اذا كان ٌستخدم عماال خاضعٌن الحكام نظام التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن  (أ)
لحساب الؽٌر ٌراعً اال ٌقل دخل اشتراكه عن مجموع اكبر اجر اشتراك 

 .شهرى للعاملٌن لدٌه فى بداٌة العام 
اذا كان نشاط المإمن علٌه أو المنشؤة خاضعا للضرٌبة ٌراعً اال ٌقل  (ب)

دخل اشتراكه عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى االخٌر الذى اعتدت به 
 .مصلحه الضرائب اساسا لربط الضرٌبة 

ال ٌترتب على تخفٌض اكبر اجر اشتراك شهرى للعاملٌن لدٌه أو انخفاض  (3           )
المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضرٌبة اى تخفٌض لفئة اشتراك 

. المإمن علٌه العامل لحساب نفسه
وضع قواعد لتحدٌد الحد االدنى الجر االشتراك فى القطاع الخاص ، ٌساوى الحد –       ج 

. االدنى لالجر فى الجهاز االدارى للدولة ، وٌتزاٌد معه من سنة الى اخرى
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التزام المإمن علٌه وفقا لنظام التؤمٌن االجتماعً للعاملٌن لحساب انفسهم بؤداء كافة –       د 
وتتمثل مستحقات – مستحقات المنظمة كؤحد شروط صرفه حقوق  التؤمٌنٌة 

: المنظمة لديه فى االتى 

الحصة الشهرٌة التى ٌلتزم باقتطاعها من أجور العاملٌن لدٌه وفقا الحكام نظام  (1           )
 .التؤمٌن االجتماعى

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

الحصة الشهرٌة التى ٌلتزم بها كصاحب عمل من أجور العاملٌن لدٌه وفقا الحكام  (3           )
وتقابل هذه الحصة مكافؤة نهاٌة الخدمة التى كان )نظام التؤمٌن االجتماعى 

 .(ٌلتزم بها صاحب العمل قبل بدء العمل بقوانٌن التؤمٌن االجتماعى
مكافؤة نهاٌة الخدمة عن المدة السابقة على بداٌة االشتراك فى نظام التؤمٌن  (4           )

.    االجتماعى والمتصلة بها
 .االقساط المستحقة عن المبالػ المتؤخرة علٌه للمنظمة (5           )
االشتراكات الشهرٌة التى ٌلتزم بؤدائها باعتباره مإمنا علٌه وفقا الحكام نظام  (6           )

 . التؤمٌن االجتماعى للعاملٌن لحساب
. االقساط المستحقة على صاحب العمل باعتباره مإمنا علٌه (7           )

تشدٌد العقوبات فى حاله مخالفة صاحب العمل الحكام نظام التؤمٌن االجتماعى بعدم -       ه
. التؤمٌن على العاملٌن لدٌه ، أو التؤمٌن علٌهم بؤجر ؼٌر حقٌقى 

 
:  اتخاذ االجراءات الالزمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأمينى- 2

تطوٌر نظم العمل ، بؤجهزة التفتٌش والتحصٌل والحجز اإلدارى بمنظمة التؤمٌن – أ 
االجتماعى ، الحكام الرقابة على المنشآت وأٌضا على المفتشٌن والمحصلٌن ، وذلك 

بتدرٌبهم وتدعٌمهم بالكفاءات ، مع تؽٌٌر مفهوم التفتٌش ، بحٌث ٌهدؾ الى توعٌة 
اصحاب االعمال بالحقوق وااللتزامات التى أوجبها القانون ، حتى التتراكم الدٌون 

 .المستحقه علٌهم 
وضع الحوافز المناسبة للعاملٌن بؤجهزة التفتٌش والتحصٌل والحجز االدارى ، – ب 

 .لتشجٌعهم على اداء واجباتهم وبذل المزٌد من الجهد 
التعاون مع وزارة القوى العاملة ، فى تبادل المعلومات والبٌانات التى تتعلق بتنفٌذ – ج 

قوانٌن العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة ، حٌث ٌتم التنسٌق بٌن مدٌرٌات ومكاتب 
القوى العاملة ، وبٌن مناطق ومكاتب التؤمٌنات االجتماعٌة ، لمعرفة اسماء المنشآت 

. واصحاب االعمال والعمال وأجورهم الحقٌقٌة 
تبادل المعلومات مع مصلحة الضرائب للوقوؾ علً الدخل الحقٌقً للمإمن علٌه – د 

 ,الواجب االشتراك فً نظام التؤمٌن االجتماعً علً أساسه 
التنسٌق مع الؽرؾ التجارٌة والسجل التجارى الخطار المناطق والمكاتب التؤمٌنٌة ، ه – 

باالنشطة الجدٌدة التى استخرجت لها سجالت تجارٌة ، أو قامت باضافة نشاط 
جدٌد لنشاطها االصلى ، حتى ٌتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التؤمٌن 

 .االجتماعى 
جدولة الدٌون المستحقة على اصحاب االعمال على اقساط تتناسب مع ظروؾ كل – و 

 .منشؤة ، حتى التتراكم هذه الدٌون علٌهم وبالتالً ٌعجزون عن سدادها 
التنسٌق مع المنظمات النقابٌة لمراقبة إلتزام أصحاب األعمال بتنفٌذ التزاماتهم – ز 

. التؤمٌنٌة تجاه العاملٌن لدٌهم
االهتمام بنشر الوعى التؤمٌنى لدى اصحاب االعمال والعاملٌن واسرهم فى كافة - ح 

 .  (المسموعه والمقروءة والمرئٌة  )اجهزه االعالم بانواعه المختلفه 
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هذا باالضافة الى المإتمرات والندوات والحلقات النقاشٌة والكتٌبات والنشرات 

الخاصة بالحقوق ، التى توضح للمواطنٌن الحقوق والواجبات فى مجال التؤمٌن 
االجتماعى ، وتوعٌة العاملٌن بؤهمٌة اخطار مكتب التؤمٌن االجتماعى المختص عند 
التحاقهم بؤى عمل ، وكذا توعٌة اصحاب االعمال بضرورة اداء اشتراكات التؤمٌن 
االجتماعى عن كل عمالهم فى مواعٌدها الدورٌة ، وعلى اساس االجور الحقٌقٌة ، 
مما ٌإدى الى القضاء على المنازعات التى تقع بٌنهم وبٌن العاملٌن لدٌهم من جهة 

وبٌن منظمة التؤمٌن االجتماعً من جهة اخري ، وبما ٌمكن صندوق التؤمٌن 
االجتماعى من الوفاء بالتزاماته القانونٌة نحو اداء الحقوق التؤمٌنٌة للمإمن علٌهم 

واصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم ، وٌتمكنوا من الحصول على تلك الحقوق فى 
.    سهولة وٌسر 

 


