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 على سبيل التقديم
 

الحقوقية التى أعدها المركز المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية نقدم لك  قبل أن تقرأ هذه الورقة
وزيرة التأمينات السفيرة/ ميرفت التالوى مع جريدة المصرى اليوم ار الصحفية رانيا بدوى بجزء من حو

  فماذا قالت عن أموال التأمينات؟؟؟اإلجتماعية السابقة؟ 

 
 
مليار جنيه مصرى، وضعت الحكومة المصرية عينها عليها.. هل أصبح لديك ِ  022 لننتقل لملف التأمينات ■" 

 عن هذا الملف الشائك؟ الجرأة اآلن لتتحدثى

بأموال التأمينات، « الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول»ربع أسهم شركة تليفونات  -كوزيرة -اشتريت -

وقلت لهم إن الشخص الذى سيشترى هذه األسهم، سيخرج السيولة المصرية إلى الخارج، ونحن أولى بها.. وكان 

مليار، واشتريت األسهم وكنت واثقة بأننى  ٢هم، فعرضت مليار لشراء هذه األس ٧.١البعض قد عرض 

إال أنهم أجبرونى على بيع سأضاعف أموال التأمينات فى عام واحد، ألنها من الشركات التى تحقق أرباحا عالية، 

 األسهم.

 
 كونى أكثر صراحة.. من هم؟ ■

 الحكومة. -

 
 الحكومة كلمة مطاطة؟ ■

 .ىوعلى رأسها كمال الجنزورالحكومة  -

 
 لماذا؟ ■

 كانوا يريدون أن يشتريها مشتر واحد رئيسى وال أعرف السبب. -

 
 اشتريت أيضا شركة أسمنت أسيوط وما تملكه من أراض؟ ■

، إال أنهم ضغطوا فداناً، وكانت من أكبر الشركات الناجحة فى مصر ٧٥١نعم.. وكانت تملك الشركة حوالى  -

شركة أسمنت أسيوط لغير المصريين خطر كبير فى ظل أزمة اإلسكان فقلت لهم إن مبدأ بيع  على أيضا لبيعها

مليون مواطن على  ٥.٥الشعبى التى كانت تعيشها مصر آنذاك، وبدال من أن يملكها فرد أو أجانب، اتركوا 

 المعاش يتملكونها

................................................................................................. 

 
حضر إليك د. يوسف بطرس غالى وبصحبته رئيس بنك أمريكى يطلب منك استثمار أموال التأمينات فى هذا  ■

 ، والحظُت التزامك الصمت وقتها فهل هذا الموقف صحيح، وما تفاصيله الدقيقة؟البنك

تبى، وقلت لهم المقابلة عندما دخل علّى دكتور يوسف بطرس غالى وطلب منى هذا الطلب، وقفت من على مك -

أتريدون «.. وتعملوا زفة»مليارات من الخارج إلى الداخل، تذهبون إلى الرئيس  ٥انتهت.. فأنتم عندما تحضرون 

مليار من أموال المصريين إلى الخارج، وقتها إن حدث ذلك فالبد أن أدخل أنا وأنت إلى  ٢١١منى أن أخرج 

 ون أن يحصل على موافقتى.السجن مباشرة، وخرج دكتور بطرس غالى د

 
وبماذا شعرت عندما جعلوا أموال التأمينات تابعة بالكامل إلى وزارة المالية، أى إلى الدكتور يوسف بطرس  ■

 غالى، بعد خروجك من الوزارة؟

شعرت باألسف، ألن هذا خطأ قانونى ودستورى، وليس من حق الحكومة أن تأخذ المال الخاص وتحوله إلى  -

للدولة.. فأموال التأمينات ملك لألفراد.. وبالمناسبة ميزانية الدولة اآلن عليها عجز، وهذا ينطبق أيضا  ملكية عامة

 " على أموال التأمينات التى ضمتها.

 

 جريدة المصرى اليوم

 0202يناير  02

 

 

 



 مقدمه
ية خصخصة التأمينات لتنفيذها بغ قانون التأمين اإلجتماعى فكره سعت حكومات الحزب الوطنى المتعاقبةتغيير 

والتى  ،لخروج من مأزق ديون أموال التأمينات المستحقة على الخزانة العامةلأخرى ومن  ،اإلجتماعية من ناحية
ليصل بهذا الرقم إلى حدود غير آمنه  ،مليار جنيه 322 ىلإ الداخلىرفع حجم الدين مليار جنيه مما  673بلغت 

ون هذا الرقم حائال دون حصول الحكومة على قروض خارجية فى ليس هذا فحسب بل سيك ،قتصاد المصرىلإل
، لذا سعت حكومات الحزب الوطنى % من إجمالى الناتج القومى32المستقبل طالما تجاوز حجم الدين الداخلى 

 0222ديسمبر  63بتاريخ  : الطريق األول:ثالث طرقبإلى محاولة إخفاء هذا الدين بمساعدة رئاسة الجمهورية 
الذى ينص فى مادته األولى على أن " يكون وزير المالية هو الوزير  200يس الجمهورية قراره رقم أصدر رئ

جتماعى ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر فى كافة التشريعات و القوانين لمختص بتنفيذ تشريعات التأمين اإلا
دراة بنك االستثمار القومى ـ الذى جلس إع وزير المالية بين) رئاسته لموبموجب النص المتقدم فقد جم" األخرى.

ورئاستة لوزارة  -جتماعىورئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين اإل تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات ـ
بين صفة الدائن بالنسبة ألموال التأمينات التى يتم وهو ما جعله يجمع ( المالية المشرفة على الخزانة العامة

وقد جاء هذا التغيير بعد رفض آخر  دولة وبين صفة المدين حال اقتراض الخزانة العامة لهذه األموال،اقراضها لل
وزيرة للتأمينات اإلجتماعية الدكتورة أمينة الجندى إرسال ما لديها من فوائض أموال التأمينات إلى بنك اإلستثمار 

فكل أموال التأمينات التى تودع فى بنك االستثمار  وذكرت أنها ترفض العدوان على أموال التأمينات بهذه الطريقة
، فكان الرد بحل وزارة التأمينات واحالته للمالية و منذ هذا التاريخ  انفرد تقترضها الخزانه دون ضابط أو رابط

دون ية دار وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إيقوم بتحديد مدة سداد القرض بادارة أموال التأمينات و  اليةوزير الم
دارة أموال التأمينات بالنيابة عن الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى الذى يفترض قيامه بإ

 أصحابها.

من الالئحة  032والذى تضمن تعديل المادة  0223لسنة  070القرار وزير المالية أصدر  الطريق الثانى:
والذى  جعل إيرادات التأمينات جزء من إيرادات الموازنة  3776ة لسن 26التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 

وبهذا أهدر استقاللية موازنة  العامة للدولة، ومصروفات التأمينات جزء من مصروفات الموازنة العامة للدولة،
 التأمينات التى هى أموال خاصة ملك المؤمن عليهم وضمها إلى موازنة الدولة التى هى أموال عامة.

ثبات حجم الدين الحقيقى المقترض من أموال ضد رئيس الجمهورية إلقمنا برفع دعوى تهيئة دليل  ظة:)ملحو 
اإلدارية العليا، كما رفعنا دعوتين قضائيتين ضد قرارى رئيس الجمهورية ووزير أمام والدعوى منظورة  ،التأمينات
ة قرار رئيس الجمهورية باختيار وزير إلى إحال 0227يونيه  62انتهت محكمة القضاء اإلدارى فى و  المالية،

وكذلك  المالية لتنفيذ قانون التأمين االجتماعى، وكذلك قرار وزير المالية  بتعديل الئحة قانون الموازنة العامة
إلى المحكمة الدستورية ورغم أن هيئة قضايا  نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة 

يدت إحالة هذه اإلحالة أمام اإلدارية العليا اإل أن المحكمة اإلدارية العليا رفضت هذا الطعن وأ عنت علىالدولة ط
 .القرارين للمحكمة الدستورية العليا(

ب لشركات التأمين الخاصة التى يتم يفتح البامن ناحية وضع قانون جديد للتأمينات اإلجتماعية  الطريق الثالث:
يتيح للحكومة التحكم فى كل مقاليد أموال التأمينات السابقة والحالية ومن ناحية اخرى ، االن إعداد مشروع قانونها

ورغم كل  ،عبر تلويث سمعة نظامنا التأمينى الذى يعد واحد من أقدم وأعرق نظم التأمينات اإلجتماعية فى العالم
نسألهم إذا كان النظام قبول مشروعها الجديد األكاذيب والمعلومات المغلوطة التى تسوقها الوزارة لتهيئة المجتمع ل

المشكلة ليست فى     مليار جنية قمتم باقتراضها؟؟ 673التأمينى الحالى فاشال كيف استطاع تحقيق فائض قدره 



ستثمار وتعظيم فوائض أموال التأمينات إ نعم أنتم الذين عجزتم عن ......نظامنا التأمينى ولكن فيكم أنتم
 ، أنتم الذين تساهلتم مع رجال األعمال المتهربين من سداد اشتراكات العمالفقط الغير % 3دة واقترضتموها بفائ

نخفاض معدل التدفقات النقدية إلى صندوق التأمين على العاملين فى القطاع الخاص، أنتم الذين مما أدى إل
مستقبلين  يق التأمين إلىأجبرتم عمال مصر على الخروج للمعاش المبكر وبالتالى تحولوا من ممولين لصناد

رتفاع التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق وأحدث بها خلال يتحمله من فرض هذه للمعاشات مما أدى إل
ستطاع رغم كل ما يتعرض له من تحقيق فوائض مزهلة، أنتم يس النظام التأمينى الحالى الذى إالسياسات ول

ن عليهم من مستحقاتهم مما أدى للقضاء بعدم دستورية بعض الذين تدخلتم بتعديالت تشريعية لحرمان المؤم
النصوص، إننا نقدم هذه الرؤية الحقوقية للمجتمع ونقول أن قانون التأمين اإلجتماعى الحالى يحتاج فقط لتعديل 
بعض المواد لزيادة المعاشات وحتى تتناسب مع ما يدفعه المشتركين مع تعظيم العقوبات على المتهربين من 

و نرى أن هذا  ى،االشتراكات، أما ما يقدمه وزير المالية فهو تغيير شامل لبنية النظام التأمينى المصر  سداد
والحيلولة دون إقراره من مجلس الشعب  جريمة إجتماعية على كل المجتمع أن يتكاتف من أجل مواجهته المشروع

. 
 المركز المصرى للحقوق 
 اإلقتصادية واإلجتماعية 

 0232مارس 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا لتسويق أصدرت وزارة المالية والهيئة القومية للتأمبن االجتماعى ثالث كتب ضمن حملته 0232فى فبراير 

يحمل أسئلة  :والكتاب الثانى ،يحمل نصوص المشروع كولمشروع قانون التأمين اإلجتماعى الجديد الكتاب األ

د إعتمد المركز وق ،تعريف ببعض سمات ومالمح المشروع الجديد :ثمن قبلهما، الكتاب الثال وأجوبة توضيحية

 ص والتعليقات الواردة  بهذه الكتب.جتماعية فى رؤيته هذه على النصوالمصرى للحقوق اإلقتصادية واإل

 :مقسمة على النحو التالى تتكون هذه الرؤية من ثالثة أقسام

 اإلجتماعي مدخل للتعريف بأنظمة وقواعد التأمين : القسم األول
 ما هي األهداف العامة للتأمينات االجتماعية؟

 ما هي العناصر األساسية في حماية أنظمة التأمين االجتماعي؟

 ؟جتماعيةخصائص التأمينات اإلما هي  

 إلى ماذا يستند حق المواطنين في الضمان والتأمين اإلجتماعيين؟

 أوال: الدستور المصري:
 (جتماعية والثقافيةقتصادية واإللحقوق اإللالعهد الدولي ،الن العالمي لحقوق اإلنساناإلع)ثانيا: المواثيق الدولية

 ثالثا: التشريعات الوطنية:

 ؟التأمينات االجتماعية التي تكفلها أنظمة أنواع المخاطرما هي 

 ؟الحالية جتماعيما هي المزايا التأمينية في نظم التـأمين اإل

 ات االجتماعية؟أنظمة التأمين مصادر تمويلما هي 

 القائم؟ نسب االشتراك في نظام التأمين االجتماعيما هي 

 شتراك؟ما هو األجر الذي يحسب عليه اإل

 ؟ينطبق القانون األساسي للتأمينات االجتماعيةعلى من 

 

 انتقاداتنا للمشروع الحكومي : القسم الثانى

 أوال : تغيير بنية النظام التأمينى اإلجتماعى المصرى :
 جتماعى للنظام التأمينى المصرى:ا: إلغاء الطابع اإلثاني

 ثالثا: اإلنتقاص من الحقوق التأمينية الراسخة في النظام الساري حاليا: 
 دمج أنظمة الضمان اإلجتماعى، ضمن أنظمة التأمين االجتماعي: -رابعا

 خامسا:اإلنحياز ألصحاب األعمال على حساب العمال : 
 عصف بمستقبل النظام التأمينى :سادسا: مخاطر كارثية قد ت

 

 رؤيتنا : القسم الثالث

 هل نحتاج إلى قانون تأمينات اجتماعية جديد؟

 ما هي مطالبنا؟

جتمــاعى مــن وجهــة المعــايير التــى يجــب أن تحكــم أى تشــريع جديــد أو تعــديل تشــريعى لقــوانين التــأمين اإلمــاهى 
 ؟ نظرنا

 
 
 
 
 

 
 
 



 قسم األولال

 جتماعياعد التأمين اإللتعريف بأنظمة وقومدخل ل

 
جتماعية في مصر شمل العديد سنة تم إرساء نظام للتأمينات اإل على مدار أكثر من خمسين

مـــن المزايـــا والحمايـــة التأمينيـــة لماليـــين العـــاملين، ونجـــح هـــذا النظـــام طـــوال الســـنوات الســـابقة فـــي 
المــواطنين، ورغــم بعــض  التحسـين التــدريجي للمزايــا التأمينيــة والتوسـع فــي تغطيــة فئــات عديـدة مــن

جتمــاعي للمــواطنين إال أنــه مــا زال قــادرا علــى الوفــاء اكل التــي اعترضــت حقــوق التــأمين اإلالمشــ
بــــل  -رغــــم تواضــــعها -بالتزاماتــــه تجــــاه المــــؤمن علــــيهم وأصــــحاب المعاشــــات والمســــتحقين عــــنهم

 جنيه.  مليار 673مينات اإلجتماعية قدرت ب ومراكمة احتياطيات وفوائض من صندوقي التأ
الضــمان  حــق أوســع وأشــمل هــو الحــق فــي متفــرع عــن لكــل مــواطن التــأمين االجتمــاعي حــقو 
ــة لموطنيــه مجتمــعكــل يكفلــه  الــذي إنســانكــل بلصــيق الحــق ال ذلــك جتمــاعياإل هــي ، وتعــد الدول
 .أمام مواطنيها وأمام المجتمع الدولي لوفاء بهذا الحقا مسئولة عنال

داري جتماعية تعني بالوالتأمينات اإل عمـال بالمـدلول الواسـع للعمـل، مـن عمـل يـدوي وذهنـي وا 
الــخ مــن صــنوف العمــل، وبالمــدلول الواســع للعامــل، بأنــه كــل مــن يعمــل وينــتج إلشــباع  ..وتنفيــذي

حتفاظ للمؤمن علـيهم بكـرامتهم ن مقابل أجر. وتعمل التأمينات اإلجتماعية على اإلحاجات اآلخري
أو مرضـــهم أو عـــدم قـــدرتهم علـــى العمـــل،  مم فـــي شـــيخوختهوصـــيانتها وتـــوفير الحيـــاة الكريمـــة لهـــ

 وكذلك ألسرهم أو للمستحقين عنهم من بعدهم.
 

 ما هي األهداف العامة للتأمينات االجتماعية؟

 جتماعية:تستهدف التأمينات اإل
جتماعيـــة لكـــل المـــواطنين الـــذين يعتمـــدون فـــي دخلهـــم علـــى العمـــل، حـــال مـــد الحمايـــة اإل -0

صـابات وصولهم لسـن الشـيخوخة  أو عجـزهم عـن العمـل، وكـذلك حمـايتهم مـن المـرض وا 
العمــل والتعطــل وغيرهــا مــن المخــاطر التــي تهــددهم أثنــاء مســيرة حيــاتهم وتهــدد تقــدم قــوى 

كما تؤمن دخال ألسر المؤمن  العمل واإلنتاج بل تهدد تقدم المجتمعات وأمنها وسالمتها.
 الكريمة.يضمن لهم الحياة  -بعد وفاة عائلهم العامل- عليهم

جتماعيــــة لــــة، تتناســــب مزاياهــــا مــــع الظــــروف اإلقتصــــادية واإلتــــوفير حمايــــة تأمينيــــة فاع -0
 والكرامة اإلنسانية لكافة المؤمن عليهم. من خالل:

 أ( توفير معاش مناسب للمؤمن عليه عند تقاعده أو عدم قدرته على العمل.
 ب( تأمين معاش مناسب للمستحقين عن المؤمن عليهم بعد وفاتهم.

جتمــاعي للمــؤمن علــيهم، بحمــايتهم مــن مخــاطر األعبــاء العائليــة ج( تــوفير اإلســتقرار اإل
 التي قد تواجههم.



د( حماية المؤمن عليهم من مخاطر العجز عن الكسـب والوفـاة قبـل بلـو  سـن الشـيخوخة 
وتــــوافر الممــــد الالزمــــة لحصــــولهم أو حصــــول المســــتحقين عــــنهم علــــى معــــاش مناســــب، 

شــات مناسـبة وكافيــة لحيــاة كريمـة بغــض النظــر عـن مــدة االشــتراك بضـمان اســتحقاق معا
فـي النظـام التـأميني أو مـا تـم سـداده مـن اشـتراكات، اسـتنادا إلـى التكافـل االجتمـاعي بـين 

 المؤمن عليهم جميعا. 
 

 

ما هي العناصر األساسية في حماية أنظمة التأمين 

 االجتماعي؟

 جتماعي، هي:تأمين اإلة التأمينية في أنظمة الأهم عناصر الحماي
 جتماعية التي تهدد العاملين في حياتهم وبعد وفاتهم.الوقاية من المخاطر اإل -0
 ستقرار.على العطاء واإليعه جوتشستمرار في العمل تأمين قدرة اإلنسان على اإل -0
ـــ -6 ـــي تن ـــيهم أو المســـتحقين عـــنهم عـــن األضـــرار الت تج عـــن المخـــاطر تعـــويض المـــؤمن عل

 م. جتماعية التي تصيبهاإل
 

 ؟جتماعيةخصائص التأمينات اإلما هي 

جتماعيـــة عـــن التأمينـــات الخاصـــة أو التجاريـــة مـــن حيـــث الخصــــائص تختلـــف التأمينـــات اإل
 عتبارات اآلتية:جتماعية باإلالتأمينات اإل حيث تلتزمهداف، واأل

 استبعاد عنصر الربح. -0
 .في المجتمع نالعاملي عريضةشرائح بحيث تتسع ألعرض  أنظمتها،في  عموميةال -0
 جتماعي.مبدأ التكافل اإلعتمادا على إ في أنظمتها بين المشتركين توزيع التكاليف -6
وتــوفير معاشــات شـــهرية  ،جتماعيــة التــي قــد تصـــيب المــؤمن علــيهماإل ة المخــاطرتغطيــ -4

 .مهئوخلفا مجتماعية للمؤمن عليهالظروف اإلتعوض أجورهم أثناء العمل وترتبط ب
 

المواطنين في الضمان والتأمين حق  إلى ماذا يستند

 جتماعيين؟اإل

لــى أحكــام  إلــي ينجتمــاعيالتــأمين اإلالضــمان و فــي  المــواطنين حــق يســتند المواثيــق الدوليــة، وا 
  الدستور والتشريعات الوطنية المتصلة بها.

للمقيمــين  ةجتماعيــاإلوالتأمينــات وق الضــمان بحمايــة حقــ -ذلــكبموجــب  -ةحيــث تلتــزم الدولــ
 .لتمتع بهاتمكينهم من اضيها، و على أرا

 

 أوال: الدستور المصري:

 (7 )مادة



 جتماعي. يقوم المجتمع على التضامن اإل
 ( 8 )مادة

 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

 (77 )مادة

جتمــــاعي والصـــــحي، ومعاشــــات العجــــز عــــن العمــــل والبطالـــــة تكفــــل الدولــــة خــــدمات التــــأمين اإل
 جميعًا، وذلك وفقًا للقانون.والشيخوخة للمواطنين 

 

 ثانيا: المواثيق الدولية:

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: -0

 (22)المادة 
حــق فــي جتمــاعي، ولــه اللمجتمــع الــدولي الحــق فــي الضــمان اإللكــل شــخص باعتبــاره عضــوا فــي ا
ـــه اإل ـــى إشـــباع حقوق ـــة والثقافيـــة الالزمـــة لكرامتـــه وللنمـــقتصـــادية واإلالحصـــول عل و الحـــر جتماعي

 بالمجهود الوطني والتعاون الدولي وفي حدود موارد كل بلد. وذلك لشخصيته، 
 (22)المادة 

لـه، وفـي شـروط عمـل عادلـة ومرضـية، وفـي  هلكل شخص حق في العمل، وفـي حريـة اختيـار  -3
 الحماية من البطالة. 

 العمل المتساوي.  نلجميع األفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو ع -0

بالكرامـة البشـرية  تليـق ل لـه وألسـرته عيشـةرضـية تكف ـلكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلـة وم   -6
 جتماعية. بوسائل أخرى للحماية اإل -قتضاءعند اإل -وتستكمل

 نضمام إليها من أجل حماية مصالحه. واإل ،لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين -2

 (22)المادة 

عيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على لكل شخص حق في مستوى م -3
وصــعيد الخــدمات االجتماعيــة الضــرورية، ولــه  ،صــعيد المأكــل والملــبس والمســكن والعنايــة الطبيــة

الحق في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمـل أو الشـيخوخة أو 
 دته والتي تفقده أسباب كسب العيش. غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرا

حــق فــي رعايــة ومســاعدة خاصــتين. ولجميــع األطفــال حــق التمتــع بــذات اللألمومــة والطفولــة  -0
 الحماية االجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.



قتصدددا ية العهدددد الددددولي اللدددا  بدددالحقوق اإل -0

 جتماعية والثقافية:اإلو
 (9المادة )

ر الـــدول األطـــراف فـــي هـــذا العهـــد بحـــق كـــل شـــخص فـــي الضـــمان االجتمـــاعي، بمـــا فـــي ذلـــك تقـــ
 التأمينات االجتماعية. 

 

 ثالثا: التشريعات الوطنية:

  :0772لسنة  (77)القانون رقم  -0

فــي  األساســي للتــأمين االجتمــاعي فــي مصــر. ويغطــي العــاملين لحســاب الغيــر قــانونالوهــو 
 : القطاعات المختلفة، وهم

 . امة( العاملون بالجهاز اإلداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العأ
 ب( العاملون بقطاع األعمال العام.

 جـ( العاملون بالقطاع الخاص المنظم.
 د( العاملون بقطاع النقل بالسيارات.

 هـ( العاملون بقطاع المقاوالت والمحاجر والمالحات.
 و( العاملون بقطاع المخابز.

  :0773( لسنة 021رقم )القانون  -0

، ويشـمل ومـن فـي حكمهـم علـى أصـحاب األعمـال جتمـاعياإل خـاص بالتـأمينالقـانون الوهو 
أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الحرفي الذين يعملون لحساب أنفسـهم، كمـا 

مـن محـال يشمل صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كانوا يستخدمون عماال ويباشرون أعمـالهم 
 .ثابتة لها سجل تجاري أو ترخيص

  :0771( لسنة 22القانون رقم ) -6

أن ال يكــون مؤمنــا علــيهم داخــل  علــىمين علــى العــاملين بالخـارج. أالخــاص بالتــهـو القــانون و 
 البالد.

  :0712( لسنة 000القانون رقم ) -4

ا قـــوانين التـــأمين لتـــي لـــم تشـــملهالشـــامل للفئـــات ا جتمـــاعيالخـــاص بالتـــأمين اإلهـــو القـــانون و 
جتماعي األخرى، ويغطي العمالة غير المنتظمة، ويشمل عمال الزراعـة وخـدم المنـازل والباعـة اإل

الجـــائلين وصـــغار المشـــتغلين لحســـاب أنفســـهم ممـــن ال يســـتخدمون عمـــل غيـــرهم وال محـــل ثابـــت 
 :لعملهم، وهم
 ن في الزراعة وتربية الماشية والدواجن والمناحل.و ن المؤقتو العامل -



 ك أوملـــ ،حـــائزو األراضـــي الزراعيـــة الـــذين تقـــل مســـاحة حيـــازتهم عـــن عشـــرة أفدنـــة -
 .إيجار

 جنيه سنويًا. 022مالك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن  -
أصــــحاب األعمـــال فــــي القطــــاع  ىن فــــي الصـــيد علــــى مراكــــب شـــراعية لــــدو العـــامل -

 الخاص.
 لا يزاولــون نشــاطهم فــي محــصــغار المشــتغلين لحســاب أنفســهم والحــرفيين الــذين ال -

 .ةثابت
 عمال التراحيل. -
 خدم المنازل. -
أصـــحاب المراكـــب الشـــراعية وأصـــحاب وســـائل النقـــل البســـيط الـــذين ال يســـتخدمون  -

 عمااًل.
 مهن أخري. -

  :0772لسنه  (72)القانون  -2

 نوالمعاشــات للقــوات المســلحة ، ويخــص المنخــرطيالتقاعــد والتــأمين الــذي يــنظم وهــو القــانون 
 القوات المسلحة.لعمل في با

 :0712لسنة  (34)القانون رقم  -3

يســـمح للمنشـــلت بعمـــل والـــذي لتـــأمين االجتمـــاعي التكميليـــة، الخـــاص بأنظمـــة اوهـــو القـــانون 
التأمينــات  تقدمــه  أنظمــةوتكميليــة لمــا  عطــي مزايــا إضــافيةت ،للعــاملين بهــا ةخاصــ اتنــتأمي ةمــنظأ

 . االجتماعية العامة

  :0734لسنه  (70رقم )القانون  -7

أو  ،الحصول علـى معـاش مص لم يسبق لهاشخأل ةاستثنائي اتمعاش منحالذي يهو القانون و 
مثـــل أســـر مـــن توفـــوا فـــي حـــادث يعتبـــر مـــن قبيـــل الكـــوارث  .صاشـــخبعـــض األ اتتحســـين معاشـــل

 الذين أدو خدمات جليلة للبالد أو أسر من توفوا منهم. من العامة، أو 
  :3777( لسنة 62قانون رقم) -2

جتماعيـة للمحتـاجين، رعايـة اإلال ويـوفر جتماعيانون الذي ينظم معاشات الضمان اإلوهو الق
يكفيهــا لحيــاة كريمــة.  مــاديالمــادي لألســر التــي ال يتــوافر لهــا دخــل  ســتقرارتــوفير اإل يعمــل علــىو 

سـداد ب ال يتطلو  .جتماعيةالتأمينات اإل دخل للفئات التي ال تخضع ألنظمةحد أدنى من ال ويوفر
الضــمان حــق  أحــد مكونــات جتماعيــةالتأمينــات اإلإذا كانــت فــ .مقدمــةتأمينيــة اشــتراكات أو أقســاط 



هــا، بينمــا االشـتراك فيســداد فـي أنظمتهــا فقــط والملتـزمين بالمشــتركين تخـتص ب إال أنهــا جتمـاعياإل
 . هفي تمويل مبغض النظر عن إسهامه الناسيشمل كل جتماعي فهو اإل الضمان
: مثـل من الذين ال تتوفر لهم دخـول أو معاشـات، عدة فئات جتماعيالضمان اإل منستفيد يو 

 نالخمسـين ولـم يسـبق لهـ ن سـنبلغـ التـيت الا، والبنـىمااليتـو  ون عن العمل،العاجز كبار السن، و 
ن يجاإذا توفيـت أو تزوجـت أو سـجنت، وأسـر المسـ اتأوالد المطلقو ، اتالمطلقو مل، ااألر و الزواج، 

 عن ثالث سنوات.لمدة ال تقل 
 

التأمينات  التي تكفلها أنظمة أنواع الملاطرما هي 

 ؟االجتماعية

 أ( ملاطر طويلة األجل

 (الشيخوخة والعجز والوفاة)
  الشيلوخة:

 الشيخوخة خطر طبيعي يصيب اإلنسان مع التقدم في العمر ويؤثر على قدرته في الكسب
بسبب التقدم في العمر، وهي تختلف من دولة وهي السن التي يعتزل فيها اإلنسان عمله العمل. و 

جتماعي وطبقا لصعوبة ومشقة الصناعة طبقا لمستويات التقدم الصحي واإلقتصادي واإل ألخرى
 أو المهنة التي يمارسها العامل ولظروف سوق العمل. 

حتياجاته في شيخوخته يوفر له إستمرار دخل للعامل ويهدف التأمين ضد الشيخوخة ضمان إ
من الحصول على دخل يقارب ما كان يحصل عليه قبل  مؤمن عليهتمكين الله كرامته. بويصون 

ويضمن استمرار قدرته على الحياة بنفس المستوى االقتصادي واالجتماعي  بلوغه سن الشيخوخة
 .الذين بلغهما

 

  العجز:

نتيجـــة مـــرض أو  ،فقـــد اإلنســـان قدرتـــه علـــى العمـــل والكســـب قبـــل ســـن الشـــيخوخةهـــو العجـــز 
إذا  جزئيـا ويكـون إذا مـا فقـد الشـخص القـدرة علـى العمـل بشـكل كامـل، كليـا العجـز ادث، ويكونح

ما قلت القـدرة علـى العمـل بشـكل جزئـي، كمـا يكـون العجـز مؤقتـا إذا فقـد اإلنسـان قدرتـه الكليـة أو 
الجزئيــة عــن العمــل ولكــن لفتــرة محــدودة يمكــن أن يعــود بعــدها لقدرتــه الكاملــة، كمــا يكــون العجــز 

التـأمين  ويسـتهدف مستديما إذا ما فقد اإلنسان قدرته الكلية أو الجزئية على العمل بشـكل مسـتمر.
  :الخطر هذا النوع من ضد

  .قتصادية والنفسيةتعويض أثار العجز اإلأ( 
  .نقطاع الدخلإب( تعويض 
 .الطارئة العالج نفقاتج( تعويض 



  .تركيب أجهزة تعويضية أو مساعدةد( 
 المهني والصحي والنفسي.التأهيل ه( 

 

  الوفاة:

حساســــهم تعتبــــر الوفــــاة أقســــى المخــــاطر اإلجتماعيــــة وأشــــدها تــــأثيرا علــــى إ ســــتقرار العمــــال وا 
أسـرة المـؤمن عليـه  ضتعـويتـأمين الوفـاة  هـدفويباألمان تجاه التزاماتهم تجاه أسـرهم بعـد وفـاتهم. 

كــان يعــود علــيهم مــن أجــر عمــل  بتــوفير معــاش يقــارب مــا عــن أثــار اليــتم والترمــل وفقــدان الــدخل
 .عائلهم الذي توفى

 ب( ملاطر قصيرة األجل

 االجتماعية( الرعايةو المرض، إصابة العمل، األمومة، البطالة، األعباء العائلية )
  المرض: -0

المــرض مــن المخــاطر الطبيعيــة التــي يتعــرض لهــا اإلنســان، وتــأمين المــرض يغطــي مخــاطر 
تعويض  ويهدفرض لها اإلنسان في الحياة وغير متعلقة بالعمل. األمراض والحوادث التي قد يتع

، ويشـمل التـأمين ضـد المـرض بسـبب سـبب التوقـف عـن العمـلالمؤمن عليه عما يفقده من دخـل ب
المرض في بعض الدول أسرة المؤمن عليه بالكامل باعتبـار أن مـرض أيـا مـن أفـراد أسـرة المـؤمن 

  .طارئةعليه يعرضه لمخاطر زيادة المصروفات ال
التأمين ضد األمراض الطبيعية بما في ذلك الرعاية الطبية ومصـاريف  مرضويشمل تأمين ال

ــــخ. كمــــا يشــــمل  ــــة واإلشــــاعات واإلقامــــة فــــي المستشــــفيات.. ال ــــة وتكلفــــة الفحــــوص المعملي األدوي
الخــدمات التعويضــية والمســاعدة بمــا يكفــل إعــادة العامــل إلــى عملــه بحالتــه التــي كــان عليهــا قبــل 

 رض أو تأهيله إلى عمل يتفق مع حالته الجسمانية بعد شفائه.الم
  إصابات العمل: -0

باعتبــاره العنصــر األساســي فــي اإلنتــاج وتطــوير الحيــاة والثــروة  -يهــدف إلــى حمايــة العامــلو 
مـــن مخـــاطر الحـــوادث التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا أثنـــاء أداء عملـــه أو بســـببه، وكـــذلك مـــن  -البشـــرية،

التي قد يصاب بها اإلنسان بسبب مزاولة بعض المهن واألعمال نتيجـة  مخاطر األمراض المهنية
التعرض لغازات أو أبخرة أو إشعاعات أو غيرها من ظروف العمل التـي تسـبب بعـض األمـراض، 
كما يهدف إلى حماية العاملين من أمراض اإلجهاد أو اإلرهاق التي قد يصاب بها اإلنسان نتيجة 

الحماية من مخاطر الحوادث التي قد يتعرض لها اإلنسان بسبب  كثرة العمل أو ضغوطه، وكذلك
 عمله ومنها الحوادث التي قد يتعرض لها في الطريق إلى عمله أثناء الذهاب إليه أو العودة منه.

واألمــراض المهنيــة العمــل ضــد حــوادث  إصــابات العمــل التــأمينضــد مخــاطر  تــأمينالويشــمل 
 العمل أو بسببه. الناتجة عن ظروف العمل، سواء أثناء 

  األمومة: -6



ـــة تـــوفير الرعايـــة الطبيـــة الشـــاملة للمـــرأة تـــأمين األمومـــة يســـتهدفو  خـــالل فتـــرة الحمـــل  العامل
والوالدة، والتعويض عن توقف أجـر المـؤمن عليهـا خـالل فتـرة انقطاعهـا عـن العمـل بسـبب الحمـل 

 بيل تأمين األعباء العائلية.كما يمكن توفير حماية األمومة لزوجة المؤمن عليه من ق والوالدة.
  البطالة: -4

ويســتهدف تــأمين اقتصــاديات العمــل مــن خــالل حمايــة القــوى العاملــة خــالل فتــرات التعطــل، 
بتوفير دخل يعوض المؤمن عليه المتعطل عن أجره حتى يلتحق بعمل جديد مناسب له ويرضاه. 

عمل وراغبـا فيـه ويبحـث عنـه وال تعويض المتعطل )العامل القادر على ال تأمين البطالة ويستهدف
 يجده( خالل فترة توقفه عن العمل وحتى يلتحق بعمل مناسب.  

  األعباء العائلية والرعاية االجتماعية: -2

وتأمين األعباء العائلية للمؤمن عليه تعد تأمينا ضد عجز المؤمن عليه عـن الوفـاء بالتزاماتـه 
لة أطفاله وزوجتـه وعنـد اسـتقبال طفـال جديـدا وتعلـيم العائلية ويغطي تأمين قدرة المؤمن عليه إلعا

جتماعيــة إلــى ئليــة، كمـا يهــدف تــأمين الرعايـة اإلاألبنـاء وزواج البنــات وغيـر ذلــك مــن األعبـاء العا
 تكريم اإلنسان فـي شـيخوخته وتـوفير األمـاكن المناسـبة إلقامتـه ورعايتـه وحمايتـه أيضـا مـن الحـرج

األعبـاء العائليـة  تـأمين ويهـدفيجب أن يوفرها ويستجيب لهـا. جتماعي أمام أعباء أسرته التي اإل
إلـى مســاعدة المــؤمن علـيهم فــي مواجهـة األعبــاء العائليــة التـي تصــادفهم فــي جتماعيــة والرعايـة اإل

ـــديم بعـــض التســـهيالت والخـــدمات ألصـــحاب المعاشـــات وتـــوفير دور  ـــى تق ـــاة، كمـــا يهـــدف إل الحي
 لهم. جتماعيةاإل رعايةالترفيه و القامة و لإل

 

 جتماعييا التأمينية في نظم التدأمين اإلما هي المزا

 ؟الحالية

)طبقا للقانون المخاطر  تأمينالعديد من أنواع  الحالية على جتماعيالتأمين اإل ةنظمأمل تشت
 المطبق( تحتوي كل منها على عدد من الحقوق التأمينية، كما هو مبين بعد:

 
 :أوال: تأمين الشيلوخة والعجز والوفاة

يهدف إلى توفير معـاش للمـؤمن عليـه أو أسـرته، تعويضـا عـن دخـل العمـل عنـد تقاعـده فـي و 
ســن الشــيخوخة أو إصــابته بعجــز يجعلــه غيــر قــادر علــى مواصــلة العمــل، ويمــد األســرة بالمعــاش 

 يشمل الحقوق التأمينية التالية:الذي يساعدها على مواجهة الحياة بعد غياب عائلها، و 
  المعاش الشهري: -7

 000عـدا المـؤمن علـيهم بالقـانون رقـم ) ويسري على المؤمن عليهم بجميع األنظمة والقـوانين
، وهـو تعـويض عـن الـدخل الشـهري للمـؤمن محدد( الذين يحدد معاشهم بمبلغ شهري 0712لسنة 

نقطاع الدخل ببلو  سن التقاعد أو العجز بنوعيه الجزئي والكلي أو عند تعرضه إل عليه أو ورثته،



والتـي ال يجـوز أن تقـل عـن  شـتراكشـتراك التـأميني ومـدة اإلاة، ويحـدد علـى أسـاس متوسـط اإلالوف
مــن متوســط األجــر الشــهري عــن كــل  42/ 0شــهر )عشــر ســنوات( ويحســب المعــاش بواقــع  002

جتماعيـة بالقـانون رقـم  فـي إلـى نسـبة موجب تعديالت قـانون التأمينـات اإلسنة اشتراك، تم رفعها ب
شتراك ويربط المعاش بحـد أدنـى بلـغ اآلن تقريبـا األجر الشهري عن سنوات اإلمتوسط  من 0/32

من متوسط األجـر التـأميني للمـؤمن عليـه وبمـا ال يجـاوز  122جم في الشهر وبحد أقصى  042
فـي أي وقـت مهمـا % مـن متوسـط األجـر 32عـن  مراعاة أال يقـل فـي حـالتي العجـز والوفـاةمع ، 

  التأمين السابقة. بلغ عمر المؤمن عليه أو فترة
  تعويض الدفعة الواحدة: -2

، 0712لســــنة  000ويســــري علــــى المــــؤمن علــــيهم بجميــــع األنظمــــة والقــــوانين عــــدا القــــانون 
قــل مــن أي للمــؤمن علــيهم أل) .اســتحقاق المعــاش الشــهري فــي حالــة عــدم تــوافر شــروط ســتحقوي

عليـــه الـــبالد نهائيـــا، أو  المـــؤمن أو عنـــد هجـــرة المـــؤمن عليـــه، أو مغـــادرة األجنبـــي شـــهر(. 002
نتظــام المــؤمن عليــه فــي ســلك الرهبنــة، أو الحكــم علــى المــؤمن عليــه بالســجن لمــدة عشــر ســنوات إ

 فأكثر ومثلها من الحاالت.
  تعويض المدة الزائدة: -3

، وهــو 0712لســنة  000ويسـري علــى المــؤمن علــيهم بجميــع األنظمـة والقــوانين عــدا القــانون 
 ســـنة( 63دة عـــن المـــدة الالزمـــة الســـتحقاق الحـــد األقصـــى للمعـــاش )تعـــويض عـــن الســـنوات الزائـــ

 .بصرف تعويض شهر عن كل سنة زائدة
  المكافأة: -4

دفعــة تســدد فقــط، وهــي مكافــأة  0772لســنة  77وهــي تنطبــق علــى المــؤمن علــيهم بالقــانون 
ا مـن بمـا يعـادل أجـر شـهر عـن كـل سـنة اشـتراك فـي التـأمين )اعتبـار  عند استحقاق المعاش واحدة

 ( كمكافأة نهاية خدمة.0/7/0714
  التعويض اإلضافي: -5

، وهــو 0712لســنة  000ويسـري علــى المــؤمن علــيهم بجميــع األنظمـة والقــوانين عــدا القــانون 
باإلضــافة إلــى معــاش العجــز، ويســتحق للمــؤمن عليــه أو  مبلــغ يــؤدى فــي حــاالت العجــز والوفــاة

حتـى ال يقـل عـن الحــد  ؤمن عليـه عنــد االسـتحقاقسـن المـبيــرتبط تحديـده ورثتـه فـي حالـة وفاتـه، و 
 .% من متوسط األجر(32األدنى المقرر لهذه الحاالت )

  منحة الوفاة: -6
، وتمـنح 0712لسـنة  000وتسري على المؤمن عليهم بجميع األنظمة والقوانين عدا القـانون 

بمــا  وتقــدرتصــرف للمســتحقين فــي المعــاش، صــاحب المعــاش، و المــؤمن عليــه أو فــي حالــة وفــاة 
 .)ثالثة أشهر( الوفاة والشهرين التاليين لهالذي تمت فيه شهر عن المعاش قيمة أجر أو يعادل 



  نفقات الجنازة: -7
 فـي حالـة وفـاة صـاحب المعـاش وتقـدر وتسري على المؤمن علـيهم بجميـع القـوانين، وتسـتحق

 وفقا لآلتي:
 .0772لسنة  77جنيه، بالنسبة للقانون  022معاش شهرين بحد أدنى  -
 .0773لسنة  021جنيه، بالنسبة للقانون  022معاش شهرين بحد أدنى  -
 .0771لسنة  22جنيه، بالنسبة للقانون  22شهر واحد بحد أدنى  -
 .0712لسنة  000جنيه، بالنسبة للقانون  22مبلغ  -

  إعانة العجز: -8
، 0712لســــنة  000وتســــري علــــى المــــؤمن علــــيهم بجميــــع األنظمــــة والقــــوانين عــــدا القــــانون 

وتســـتحق لصـــاحب معـــاش العجـــز الكلـــي المســـتديم، وللولـــد العـــاجز عـــن الكســـب، إذا قـــررت هيئـــة 
التــأمين الصــحي احتياجــه للمســاعدة الدائمــة مــن شــخص آخــر للقيــام باحتياجاتــه الحياتيــة، وتقــدر 

 % من قيمة المعاش الشهري وما يضاف إليه من زيادات.02بنسبة 
  منحة الزواج: -9

، 0712لســــنة  000علــــى المــــؤمن علــــيهم بجميــــع األنظمــــة والقــــوانين عــــدا القــــانون  وتســــري
وتستحق في حالة زواج البنت أو األخت المستحقة في المعاش، قبل قطعـه بسـبب الـزواج، وتقـدر 

 جنيه. 022شهرا من نصيبها في المعاش بحد أدنى  00بما يعادل 
  منحة القطع: -71

، 0712لســــنة  000ألنظمــــة والقــــوانين عــــدا القــــانون وتســــري علــــى المــــؤمن علــــيهم بجميــــع ا
تقـدر بمـا يعـادل وتستحق لالبن أو األخ المستحق فـي المعـاش عنـد تحقـق سـبب لقطـع المعـاش، و 

 جنيه. 022في المعاش بحد أدنى  شهرا من نصيبه 00
  االستبدال: -77

ضـمان فقـط، وهـو عبـارة عـن قـرض ب 0772لسـنة  77وينطبق على المـؤمن علـيهم بالقـانون 
 المعاش، ويسدد على أقساط بسيطة تضاف لالشتراك أو تخصم من المعاش.

  معونة الفقد: -72
فقـط، وتسـتحق فـي حالـة فقـد المـؤمن  0772لسـنة  77وتنطبق على المـؤمن علـيهم بالقـانون 

، وتقدر بما يستحقه من افتراض وفاته وأ، بعد ثبوت فقده هفقدمن تاريخ  عليه أو صاحب المعاش
 معاش. 

 

  ثانيا: تأمين إصابات العمل:



يهــدف تــأمين العامــل ضــد حــوادث العمــل واألمــراض المهنيــة وأمــراض اإلجهــاد واإلرهــاق و 
فقـط، ويشـمل الحقـوق  0772لسـنة  77ينطبق على المؤمن علـيهم بالقـانون الناتجة عن العمل، و 

 اآلتية:
 ويتضمن: العالج والرعاية الطبية: -7

 ا الطبيب )الممارس( العام.الخدمات الطبية التي يؤديه -
 الخدمات الطبية التي تقدم على مستوى األطباء األخصائيين. -
 الرعاية الطبية المنزلية. -
 العالج واإلقامة في المستشفيات. -
 العمليات الجراحية الالزمة وكافة أنواع العالج األخرى. -
 الفحص باإلشاعات والفحوص المعملية وما في حكمها. -
 التأهيلية، واألطراف الصناعية واألجهزة التعويضية. الخدمات -

  تعويض األجر: -2
ويســـتحق للمصـــاب طـــوال فتـــرة عالجـــه وتغيبـــه عـــن العمـــل، ويقـــدر بمـــا يســـاوي أجـــره الكامـــل 

 )األساسي والمتغير(، حتى شفائه أو ثبوت عجزه أو وفاته.
  مصاريف االنتقال: -3

مـن مكـان إقامتـه إلـى مكـان عالجـه إذا  ةالعام بوسائل االنتقالوتستحق للمصاب في تنقالته 
بوســائل االنتقــال الخاصــة عنــد اســتدعاء تســتحق ، و هــافيالعــالج خــارج المدينــة التــي يقــيم  مــا كــان

حالته ذلك بقرار من الجهة المعالجة حتى ولو كان العالج داخل نفس المدينة. كما تتحمل الجهـة 
واإلقامة للمرافق في حالة احتيـاج المصـاب لمرافـق الملتزمة بمصاريف االنتقال مصاريف االنتقال 

 في تحركاته.
  المعاش اإلضافي: -4

 % من المعاش المستحق )األساسي والمتغير( في حالتي العجز الكامل أو الوفاة.12أ(
ىمـن قيمـة معـاش العجـز %022إلى أقل من  %62من نسبة العجز الجزئي، و ما يعادل ب( 

 .عجز الجزئيفي حالة ال الكامل
عشرة جنيهـات شـهريا للعـاملين غيـر المـؤمن علـيهم طبقـا للقـانون. )األطفـال، المتـدرجون، ج( 

 التالميذ الصناعيين، طالب التشغيل الصيفي، المكلفين بالخدمة العامة(.
  تعويض الدفعة الواحدة: -5

نسـبة العجـز وبمـا وطبقـا ل%، 62نـت نسـبة العجـز أقـل مـن نسـبة ويستحق في حالة ما إذا كا
 شهرا. 41 عنها لمدةادل ما يستحقه يع
  الزيادات الدورية: -6



% كــل خمــس ســنوات حتــى بلــو  ســن 2الجزئــي، بنســبة اشــات الوفــاة والعجــز الكلــي و تــزاد مع
 المؤمن عليه سن الستين.

 

 ثالثا: تأمين المرض:

وهــو المتعــارف عليــه باســم "التــأمين الصــحي" وهــو يغطــي مخــاطر األمــراض والحــوادث غيــر 
فقــط، ويشــمل الحقــوق  0772لســنة  77وينطبــق علــى المــؤمن علــيهم بالقــانون ة بالعمــل، المرتبطــ
 اآلتية:

  العالج والرعاية الطبية: -7
 أثناء مرضهم، ويشمل:  ويشمل الرعاية الطبية والعالج الكامل للمؤمن عليهم

 الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب )الممارس( العام. -
 قدم على مستوى األطباء األخصائيين.الخدمات الطبية التي ت -
 الرعاية الطبية المنزلية. -
 العالج واإلقامة في المستشفيات. -
 العمليات الجراحية الالزمة وكافة أنواع العالج األخرى. -
 الفحص باإلشاعات والفحوص المعملية وما في حكمها. -
 الخدمات التأهيلية، واألطراف الصناعية واألجهزة التعويضية. -

 أثناء الحمل والوالدة. مؤمن عليهاالرعاية الطبية والعالج للكما تنطبق 
 تعويض األجر: -2

مـن % 72يوما بنسـبة  72يستحق المؤمن عليه تعويضا لمدة  :في حالة األمراض العاديةأ( 
 .%12يوما أخرى بنسبة  72ثم لمدة ، الكامل األجر التأميني

مـــن أجـــره  %022ؤمن عليـــه تعويضـــا بنســـبة يســـتحق المـــ :فـــي حالـــة األمـــراض المزمنـــةب( 
 ، إلى أن يشفى أو تستقر حالته.الكامل التأميني

مـن أجرهـا % 022تسـتحق المـؤمن عليهـا تعويضـا يعـادل نسـبة  :في حالة الحمل والوالدةج( 
، لمرتين طـوال حياتهـا الوظيفيـة بشـرط أال تقـل مـدة اشـتراكها فـي التـأمين عـن ي الكاملالتأمين

 .االستحقاق قبل عشرة شهور
  مصاريف االنتقال: -3

مـن مكـان إقامتـه إلـى  ةوسـائل االنتقـال العامـاسـتخدام ب للعـالج فـي تنقالتـه مـريضوتستحق لل
مــا يناســـب اســـتخدام بتســـتحق ، و هــافيالعــالج خـــارج المدينـــة التــي يقـــيم  مكــان عالجـــه إذا مــا كـــان

المعالجة حتى ولو كـان العـالج  وسائل االنتقال الخاصة عند استدعاء حالته ذلك بقرار من الجهة
 . المقيم فيها داخل نفس المدينة

 



 رابعا: تأمين البطالة:

ينطبــق علــى المــؤمن يهــدف مســاعدة العامــل المتعطــل بتــوفير تعــويض خــالل فتــرة تعطلــه، و و 
تعويضــا  حــال تعطلــه عــن العمــل المــؤمن عليــهويســتحق فقــط،  0772لســنة  77علــيهم بالقــانون 

 04أسبوعا لمن بلغت مـدة اشـتراكه فـي الــتأمين  03، لمدة الكامل لتأمينيمن أجره ا %32بنسبة 
 شهرا. 04أسبوعا لمن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على  01شهرا فأقل، ولمدة 

 صحاب المعاشات:خامسا: تأمين الرعاية االجتماعية أل

ة ألصـــحاب ويهـــدف هـــذا التـــأمين تـــوفير الرعايـــة الكاملـــة لصـــاحب المعـــاش بتـــوفير دور إقامـــ
ــة مــع تــوفير كافــة الوســائل الترفيهيــة والثقافيــة مقابــل جــزء مــن المعــاش.  المعاشــات لإلقامــة الكامل

 فقط، ويشمل ما يأتي: 0772لسنة  77وينطبق على المؤمن عليهم بالقانون 
 إنشاء دور رعاية ألصحاب المعاشات. -0
 لمرتين سنويا. % في الذهاب والعودة22تخفيض أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة  -0
 % من قيمة تذاكر دخول المسارح والسينمات المملوكة للدولة.22تخفيض  -6
 % من قيمة رسوم دخول المعارض واألسواق التي تقيمها هيئة المعارض.22تخفيض  -4
 % من نفقات الرحالت السياحية الداخلية التي تنظمها شركات الدولة.02تخفيض  -2
% للــرحالت الداخليــة علــى 2لخارجيــة، وأجــور الســفر بــالرحالت ا% علــى 02تخفــيض  -3

 طائرات مصر للطيران.
 

 أنظمة التأمينات االجتماعية؟ مصا ر تمويلما هي 

 لـة،على التمويل المشـترك، الـذي يسـهم فيـه المجتمـع )الدو  ةجتماعياإل اتالتأمين ةنظمأتعتمد 
ات مـــع لحكومـــالمجتمـــع ممـــثال فـــي ا ضـــمنهينظمـــه ويحيـــث ، (وأصـــحاب األعمـــال ،والمســـتفيدين

ص جـزء مـن الضـرائب . ويتم تخصيفي إدارته بمشاركة المستفيدينو  ة أموالهالحفاظ على استقاللي
 :تشملنظم التأمينات االجتماعية، و  تتنوع مصادر تمويلو . هلصالحالعامة 

ــديهم، وتشــمل الحصــة التــي يلتــزم يؤديهــا التــي أ( االشــتراكات:  أصــحاب األعمــال عــن العــاملين ل
سواء كان صاحب العمل: ) عمل والحصة التي يؤديها المؤمن عليهم من أجورهمبأدائها صاحب ال

 (.أو حكومة اأو عام اخاص ا،معنوي أو امادي اشخص
% مــن األجــور الشــهرية لكافــة 0اإلعانــات: التــي تؤديهــا الخزانــة العامــة للدولــة، وتقــدر بواقــع  ب(

 العاملين المؤمن عليهم.
العمــــل، عــــن تــــأخرهم فــــي ســــداد اشــــتراكات التأمينــــات  ج( الغرامــــات: التــــي تقــــرر علــــى أصــــحاب

 للعاملين لديهم )حصة العامل وحصة صاحب العمل(.
د( التعـــويض: عـــن أي عجـــز فـــي أمـــوال صـــناديق التأمينـــات واحتياطياتهـــا. والتـــي تظهـــر نتيجـــة 

 الفحص االكتواري ألموال التأمينات وتلتزم بها الخزانة العامة للدولة. 



العامــة: بالزيــادات والعــالوات واإلضـــافات التــي تــدخل علــى المعاشــات، ولـــم  و( التزامــات الخزانــة
  ينص عليها في نظام التأمين االجتماعي مسبقا، وتم إقرارها بقوانين أو قرارات عامة.  

بنسـبة  باعتبارها المسئول عن الضمان االجتماعي لجميع مواطنيهـاوالتي تتم  :مساهمة الدولةه( 
 مثل: على المواطنين، وم التي تفرضهامن بعض الضرائب والرس

 الضرائب المباشرة التي تفرض على المواطنين بنسب معينة من الدخل. -  
أو بمناســــبة إصــــدار  والخــــدمات، بعــــض الســــلع علـــى التــــي تفــــرض غيــــر المباشــــرةالضـــرائب  -  

 الترخيصات.
 رسوم اإلنتاج وتصنيع الخامات واالستيراد والتصدير. -  
 .مصايدطبيعية كالمناجم والمحاجر والتي تفرض على استغالل مصادر الثروة الاإلتاوات ال -  

 

 نسب االشتراك في نظام التأمين االجتماعيما هي 

 القائم؟

بة تختلـف نسـو  ات االجتماعيـة.أربعـة أنـواع مـن التأمينـ القـائم يشمل نظام التـأمين االجتمـاعي
 :كالتالياالشتراك في كل منها، 

 والعجز والوفاة:تأمين الشيخوخة  -7
صــاحب العمــل  تتــوزع بــين ،مشــتركينن األجــور الشــهرية لل% مــ02 نســبة االشــتراك فيــه تبلــغ

 %.02نسبة ب%، والعامل 02نسبة ب
 تأمين المرض: -2

صــاحب العمــل وتتــوزع بــين ، مشــتركين% مــن األجــور الشــهرية لل2يــه تبلــغ نســبة االشــتراك ف
فـي  حب العمـل فـي الحكومـة والقطـاع العـاموتخفض حصة صـا %.0 بنسبة والعامل ،%4بنسبة 

مقابـــل قيامـــه بصـــرف تعـــويض األجـــر ومصـــاريف االنتقـــال للعامـــل  ،%6 نســـبة إلـــى هـــذا التـــأمين
 خالل فترات العالج من األمراض غير المتعلقة بالعمل.

 تأمين إصابات العمل: -3
امـل، وتخفـض % من األجور الشهرية، يتحملها صاحب العمل بالك6فيه  االشتراكتبلغ نسبة 
لـى و  عـام% بالنسـبة لمنشـلت القطـاع ال0هذه النسـبة إلـى  مقابـل  % بالنسـبة للجهـات الحكوميـة،0ا 
ن مـ هعالجـلعامـل خـالل فتـرات ا تانتقـااللعمل بصرف تعويض األجر ومصـاريف قيام صاحب ا

 .هواألمراض المتعلقة بإصابات العمل 
 تأمين البطالة: -4

ألجـور الشـهرية للعـاملين يتحملهـا صـاحب العمـل بالكامـل، % مـن ا0 هتبلغ نسبة االشتراك في
 وال يسري هذا التأمين على العاملين بالحكومة.

 نظام المكافأة: -5



بنســبة صــاحب العمــل  تتــوزع علــى% مــن األجــر األساســي فقــط، 2 هبلــغ نســبة االشــتراك فيــت
لسـنة  47رقـم  بالقـانون 0714 فـي عـام النظـاموقـد اسـتحدث هـذا  .منها %6 بنسبة % والعامل0

المـؤمن عليـه  بغـرض حصـول .ي كـان معمـوال بـه قبـل ذلـكليحل محل نظام االدخـار الـذ ،0714
يســاعده علـى مواجهـة التزاماتــه  ،المسـتحقالشـهري بخـالف معاشــه  كدفعــة واحـدة علـى مبلـغ نقـدي

 بعد اإلحالة إلى التقاعد.
 

 شتراك؟إلما هو األجر الذي يحسب عليه ا

مـؤمن االجتمـاعي كـل مـا يحصـل عليـه الالشـتراك فـي نظـام التـأمين يقصـد بـاألجر الخاضـع ل
 ، هما:لي لقاء عمله، ويشتمل على عنصرينمن جهة عمله األصعليه 

، بكـل مـا يطـرأ المـؤمن عليـه عمـلبـه األجـر المنصـوص عليـه فـي عقـد  ويقصـد األجر األساسيي:
 .لألجور مع مراعاة أال يقل عن الحد األدنى .عليه من عالوات

دخل ضــمن تــال  مســتحقات مــن عليــه ويقصــد بــه بــاقي مــا يحصــل عليــه المــؤمن ر المتغييير:األجيي
 األجر األساسي، وعلى األخص العناصر اآلتية:

 .العامل حصل عليهااإلنتاج أو المكافلت التي يحوافز  -0
 .أو توزيع عيب وأمن صفقات  تمما مقابل  لعامليحصل عليه االعموالت: وهي ما  -0
لـى أن يكــون قـد جــرى العــرف علـى أن يــدفعها العمـالء علــى أســاس ع: الوهبـة )البقشــيش( -6

نســـبة مـــن المســـتحقات مقـــدما، أو أن يكـــون لهــــا صـــندوق مشـــترك بالمنشـــأة توضـــع فيــــه 
بــين العمــال وصــاحب  متفــق عليهــا لتوزيعهــا لتوزيعهــا بــين العــاملين، وأن تكــون لهــا قواعــد

 .العمل
 مثل بدل المسكن والملبس)عينية الا مزايال ستحق للمؤمن عليه، ماعداكافة البدالت التي ت -4

بـــدل االنتقـــال و  اجهـــة أعبـــاء المعيشـــة خـــارج الـــبالدبـــدالت مو و  بـــدالت االنتـــداب واإلعـــارةو 
 .(وبدل حضور الجلسات والبدالت الوظيفية عدا بدل التمثيل

 األجور اإلضافية، شرط أال تقل عن ستة شهور خالل السنة الواحدة. -2
 شرط أن ال تقل عن ستة شهور في السنة الواحدة. ،يةالجهود غير العاد اتتعويض -3
 المنح الجماعية المنصوص عليها في لوائح العمل أو التي يقررها صاحب العمل. -7
 الجماعية المنصوص عليها في لوائح العمل أو التي يقررها صاحب العمل. لتالمكاف -1
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 122جنيهـا شـهريا، منهـا  0222ويبلغ الحد األقصى لألجر الخاضـع للتـأمين االجتمـاعي  -
ا يبلــغ الحــد . بينمــ0/7/0227جنيهــا لألجــر المتغيــر، وذلــك فــي  722جنيهــا لألجــر األساســي و 

 جنيها شهريا.  002األدنى لألجر الخاضع للتأمين االجتماعي في ذات التاريخ إلى حوالي 
 

 ؟ينطبق القانون األساسي للتأمينات االجتماعيةعلى من 

( علـى العـاملين 0772لسـنة  77ينطبق القانون األساسي للتأمينات االجتماعية )القانون رقم 
 بأجر لدى صاحب عمل، مثل:

والمؤسســات العامــة والوحــدات االقتصــادية  ز اإلداري للدولــة والهيئــاتلعــاملين المــدنيين بالجهــاا أ(
بالقطاع العام سواء كانوا مصريين أم أجانب. طالما بلغ سن التوظف المنصوص عليه في قوانين 

العامــل  هــذا ســنة، وذلــك بصــرف النظــر عمــا إذا كــان العمــل المعــين عليــه 03هــذه الجهــات وهــي 
 أو مؤقتا أو عرضيا. دائما
العـــاملين المصـــريين بالقطـــاع الخـــاص الخاضـــعين ألحكـــام قـــانون العمـــل، الـــذين تتـــوافر فـــيهم  ب(

 الشروط اآلتية:
 سنة فأكثر.  01أن تكون سن العامل  -0
 اآلتيين: أحد الشرطين فيها توافريو  ،عالقة العمل منتظمةأن تكون  -0

 في النشاط الذي يزاوله صاحب العمل. ملالعمل الذي يزاوله العاطبيعة دخل تأن  -
 أن يستغرق العمل ستة أشهر على األقل حتى ولو كان في غير نشاط صاحب العمل. -

 في شأن عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات والتفريغ.. الخ. شرطهذا الوال يسري 
 :اليينين التشرطالبو العاملين األجانب بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل،  ج(

 عن سنة. همعقدأن ال تقل مدة  - 
 أن تكون المعاملة بالمثل بين مصر والدولة التي ينتمي إليها العامل. - 

العمـــل داخـــل  ونالعـــاملين المشـــتغلين باألعمـــال المتعلقـــة بخدمـــة المنـــازل، فيمـــا عـــدا مـــن يزاولـــ د(
 للسكنى الخاصة. ةمعدالزل امنال

 
 لعمل فقط:بتأمين إصابات ا ال تنتفع إال فئات

تنتفــع بأحكــام تــأمين إصــابات ولكنهــا  لقــانونلالخاضــعة هنــاك فئــات ال تــدخل ضــمن الفئــات 
 ، وهي:فيه العمل
 العاملون الذين بلغوا سن التقاعد واستمروا بالعمل. -0
 سنة. 01العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن  -0
 المتدرجون والمتدربون. -6



 لتشغيل الصيفي.الطالب المشتغلون في مشروعات ا -4
 المكلفون بالخدمة العامة. -2

 
 فئات ال يسري عليها تأمين البطالة: رغم خضوعها للقانون:

 مثل:، في القانون ال تسري عليها أحكام تأمين البطالةلكن للقانون و خضع فئات تهناك 
 العاملون بالجهاز اإلداري بالدولة والهيئات العامة. -0
 في شركاتهم. الفردية، والشركاء الذين يعملون منشلتأفراد أسرة صاحب العمل في ال -0
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 القسم الثانى

 انتقاداتنا للمشروع الحكومي 

 

 

جتماعي المطبق حاليا رة في النظام األساسي للتأمين اإلالمستق حقوق المؤمن عليهم بمراجعة
، وي حمل المؤمن نجد أن المشروع الحكومى ينتقص منها الكثير 0777لسنة  72انون بموجب الق

متيازات ويخفض بل ويطيح بكثير من اإل مما هى عليه فى القانون الحالى، عليهم التزامات أكبر
ن حرص على إتاحة خدمات تأمينية جديدة لألغنياء وأصحاب الكبيرة،  الدخول المستحقة لهم، وا 

في إشتراكات التأمين  تخفيض حصص أصحاب األعمالولكنه فى نفس الوقت حرص على 
جتماعية التي ر عمالهم، والتي يسددونها مقابل إستخدامهم قوة العمل اإلجتماعي عن أجو اإل

دارة أعدها المجتمع وأنفق عليها تعليما وتدريبا لتساعد أصحاب األعمال في جني األرب اح وا 
التهرب من التزاماتهم في سداد األجور العادلة  شروعاتهم، وهم الذين إعتاد غالبيتهم فىم

 والضرائب الواجبة والتأمينات االجتماعية، وذلك بالتفصيل التالي: 



 
 أوال : تغيير بنية النظام التأمينى اإلجتماعى المصرى :

يــنظم كــل خمســة أنظمــة، علــى  -وفقــا للقــوانين الســارية-المصــري  اإلجتمــاعى التــأمين نظــاميقــوم 
 منها قانون :

الـــذي يـــنظم تأمينـــات أفـــراد القـــوات المســـلحة أو العـــاملون المـــدنيون  3772لســـنه  72القـــانون : 3
ـــالقوات ـــولى تطبيـــق وتنفيـــذ هـــذا النظـــامالمســـلحة و  ب إدارة التـــأمين والمعاشـــات للقـــوات المســـلحة  يت

بالعــاملين لــدى الغيــر ســواء كــان هــذا الغيــر  المتعلقــةالتأمينــات يــنظم  3772لســنه  77القــانون :0
.، وتعد البنية التأمينية التـى يحميهـا هـذا القـانون هـى أكبـر (الخاص)الحكومة أو القطاع العام أو 

 1% من اجمالى المؤمن عليهم فى مصر. 2770نسبة للمؤمن عليهم فى مصر والتى بلغت 

هــى تــأمين الشــيخوخة، والعجــز والوفــاة، ويشــمل هــذا القــانون تــأمين أربعــة أشــكال رئيســية للتــأمين 
 وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة.

والذي ينظم تأمينات العاملين المصـريين بالخـارج، وكـذلك المصـريين  3772لسنه  22القانون : 6
فــي منظمــات إقليميــة دوليــة داخــل مصــر، والمهــاجرون الــذين يحتفظــون بالجنســية  يعملــونالــذين 
مصر  داخلوكذلك البحارة الذين يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية سواء  رية،المص

% من اجمالى المؤمن عليهم فى  2, 3، وتصل نسبة المؤمن عليهم وفقا لهذا القانون أو خارجها
، وال يشــــتمل هــــذا النظــــام إال علــــى تــــأمين الشــــيخوخة والعجــــز والوفــــاة، وبالتــــالى ال يضــــم 2مصــــر
  إصابات العمل والمرض والبطالة. تأمينات

ــــات العــــاملين لحســــاب أنفســــهم مــــن أصــــحاب  3723لســــنه  322القــــانون : 2 ــــنظم تأمين ــــذي ي وال
لـذلك يضـم كـل  .....الخ،كالطبيـب والمحاسـب وكـذلك األدبـاء والفنـانون حكمهـماألعمال ومـن فـي 

ـــة أو صـــناعية أو زراعيـــة لحســـاب أنمـــن األ ـــون أنشـــطة تجاري ـــذين يزاول ـــراد ال ـــى ضـــافة إفســـهم إف ل
راضى الزراعية التى تبلـغ وكذلك حائزو األ وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم، الحرفيين

جرة أو بالمزارعة أو كليهما وتصل واء كانوا مالكا أو مستأجرين باألمساحتها عشرة أفدنة فأكثر س
وال  ،3لـيهم فـى مصـرجمالى المـؤمن عإ % من32،3نسبة المؤمن عليهم وفقا لهذا القانون حوالى 

 يشتمل إال على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
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والــذي يــنظم تأمينــات العمالــة غيــر المنتظمــة مثــل عمــال الزراعــة  3722لســنه  330القــانون : 2
، كما يشمل معاشـات وعمال التراحيل ومحفظي القرآن الكريم من الدرجة الثانية ... الخ المؤقتون،

م تتعــرض لهـا القـوانين التأمينيـة السـابقة ويطلــق علـى هـذا النظـام  "التــأمين التقاعـد  للفئـات التـى لـ
الـذي يعطـى للحـاالت التـي لـم تـدخل تحـت مظلـة و  الشامل" وهو الذى ينظم منح معاش السـادات

سـنه قبـل  32في القـوانين المختلفـة ومـن هـؤالء مـن بلـغ سـن  منهالتأمين االجتماعي أو لم تستفيد 
 .3/7/3722أو من توفى قبل  3/7/3722قبل  الكاملعجزه  أو من بلغ 3/7/3722

 . 4% من اجمالى المؤمن عليهم فى مصر60،0وتصل نسبة المؤمن عليهم طبقا لهذا القانون 

باعتبــار أن هــذا التــاريخ هــو الــذي صــدر فيــه القــانون الخــاص  3/7/3722تحديــد تــاريخ  تــم وقــد
 ر الذي أكمل المظلة التأمينية.  غير المنتظمة باعتباره القانون األخي بالعمالة

ستثنائي لشخص لم يسبق له الحصول على معاش أو إمعاش يمنح   3732لسنه  73القانون : 3
فـي حـادث يعتبـر مـن قبيـل الكـوارث العامـة،  توفـوابهدف تحسين معاش شخص ما مثـل أسـر مـن 

ـــبالد أو  ـــذين أدو خـــدمات جليلـــة لل ـــانون مـــن توفـــوا مـــنهم أســـرأو ال ال يعـــد مـــن أنظمـــة ، وهـــذا الق
 التأمينات ولكنه من أنظمة الضمان اإلجتماعى. 

جتمــاعي والتــي تباشــر عملهــا مــن الهيئــة القوميــة للتــأمين اإل األنظمــة وتنفيــذ هــذه تطبيــق ويتــولى
 بقطــــاع: األول: خــــاص بالعــــاملين بالحكومــــة، أمــــا الثــــاني: فيتعلــــق بالعــــاملين  صــــندوقين خــــالل

ـــة األعمـــال العـــام والخـــاص وأصـــحاب ا ـــأمين العمال  غيـــرألعمـــال فـــي القطـــاع الخـــاص، ونظـــام ت
 .المنتظمة، والعاملين المصريين بالخارج 

صاباتعالج أمراض باإلضافة لصندوق  يديره مجلس إدارة الهيئة العامة الذى و  ،المهنة والعمل وا 
الصـــحة عكـــس الصـــندوقين الســـابقين فيتبعـــان الهيئـــة القوميـــة  وزيـــرللتـــأمين الصـــحي والتـــي تتبـــع 

 )سابقا( / وزارة المالية )حاليا(.تتبع وزارة التأمينات والشئون االجتماعية والتيللتأمين االجتماعي 

روع جعل هـذا المشـ لتأمين اإلجتماعى فى مصر ويستهدفهذا المشروع تعديل بنية نظام ا يحاول
موحـــد  جتمـــاعى حيـــث يعـــدل القـــوانين الحاليـــة ويـــدمجها فـــى قـــانونهـــو النظـــام الوحيـــد للتـــأمين اإل

 0200ينـاير  0ويسعى لتحقيق ذلك على المدى الطويل،  فالمشـروع الجديـد سـينطبق  بدايـة مـن 
: المـــؤمن علـــيهم غيـــر الخاضـــعين أليـــا مـــن األنظمـــة التأمينيـــة الفئـــة األولـــى علـــى ثـــالث فئـــات: 

: كـــل الـــداخلين الجـــدد لســـوق العمـــل لـــن ينطبـــق علـــيهم اإل المشـــروع الفئـــة الثانيـــةالســـالف بيانهـــا، 
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الفئـة الجديد وليس من حقهم اختيار أيا من األنظمة التأمينية فى القـوانين السـارية السـالف بيانهـا، 
لسـنة  021، أو 0772لسـنة  77: المشتركين حاليا بالنظم التأمينية التى تحكمها القـوانين) الثالثة
 والمالحظيد، ( ويختاروا التحويل إلى النظم الواردة فى المشروع الجد0771لسنة  22، أو 0773

أن المشـــروع الجديـــد تعامـــل بقواعـــد غيـــر إنســـانية وغيـــر عادلـــة مـــع فئـــة العمالـــة الموســـمية وغيـــر 
ويتيح لها وفقا لما سنتناوله  0712لسنة  000المنتظمة فقد نص المشروع على إلغاء قانونها رقم 

تأمينيـة السـابقة، الحقا التأمين من تاريخ بدء تنفيذ المشـروع الجديـد وأسـقط عـن عمـد كـل مـددهم ال
 .وكذلك حصيلة اإلشتراكات التى دفعوها سابقا 

 ثانيا: إلغاء الطابع االجتماعى للنظام التأمينى المصرى:

ـــرة  6فالمـــادة    ـــار الشـــريحة التـــى يســـدد عليهـــا  07فق مـــن المشـــروع  تتـــيح للمـــؤمن عليـــه أن يخت
هـو مـا يفيـد أن المعـاش فـى وبالتالى يحسب علي أساسـها معاشـه المسـتحق فيمـا بعـد، و  ،اإلشتراك

ـــيهم تم إالنهايـــة ســـيختلف حســـب الشـــريحة التـــى يـــ ختيارهـــا مـــن البدايـــة حتـــى لـــو كـــان المـــؤمن عل
نها تتيح للمواطن أن يختار ظاهر هذه المادة قد يعجب البعض ألمتماثلين فى المراكز القانونية، و 

النظـام التـأمينى علـى  النظام الذى يحسب عليه معاشـه لكـن جوهرهـا يمثـل جريمـة تسـتهدف إعـدام
وتحوله من تأمين إجتماعي قائم علـى  ،المدى الطويل فهذه المادة تعصف بجوهر النظام التأمينى

التكافــل بــين جميــع المــؤمن علــيهم إلــى تــأمين تجــاري قــائم علــى عبــارة )ادفــع مــا نريــده حتــى تجــد 
 -التـأمين الخاصـة المعاش الذى تريده( فى محاولة مفضوحه لفتح الباب علـى مصـراعيه لشـركات

وضمان تحقيق التنافسية بينهما لدرجه قـد تـدفع المـؤمن عليـه للجـوء  -التى يتم إعداد قانونها اآلن
ــــك عمــــا قــــد يتعــــرض إليــــه العمــــال ت الخاصــــة والبعــــد عــــن التأمينــــات اإلللشــــركا جتماعيــــة، ناهي

م يـع علـى نظـعمال من أجل إجبارهم على التوقدارات الشركات ورجال األوالموظفين من ضغوط إ
عمــال وتثقلــه علــى العمــال والمــوظفين أو تكــرههم علــى قبــول تأمينيــه تخفــف العــبء عــن رجــال األ

 ( 07/ فقرة 6أنظمة قد تحرمهم فى النهاية من معاش كريم . )م/
فنحن أمام قانون تم تشيده على أسس تجارية بعيـدة كـل البعـد عـن الطـابع اإلجتمـاعى الـذى يمثـل 

متعـددة تميـز بـين  -تجاريـة-فمشـروع القـانون الجديـد هـو أنظمـة تأمينيـة ة جوهر النظم اإلجتماعيـ
المــواطنين علــى أســاس القــدرة علــى دفــع اإلشــتراك األعلــى، وبالتــالى تتضــاءل فيــه قواعــد التكافــل 

، 40، م/62فهــو مشــروع ينحــاز لألقــوى دائمــا واألقــدر علــى دفــع اشــتراك أعلــى. )م/ ،اإلجتمــاعى
  (31، م/37م/ ،33، م/32، م/34، م/27م/

توزيع  إعادةهو هدف أال وهو األمر الذى يمثل إهدار ألحد أهم أهداف التأمين اإلجتماعى 
 إلى: إجتماعى نظام تأميني أى  هدفي حيث الدخول:



النشطة اقتصاديا إلى المجموعات غير  المجموعاتمن  ميل تقسيم المخاطرتح -
لى العجر أو المرض أو وفاة والتى يعود سبب عدم نشاطها إ من السكانقادرة ال

 . عائلها.....الخ

المؤمن عليهم من ذوى الدخول الكبيرة إلى  مجموعاتالدخول بين  التكافل بين -
جتماعية تبعا للعالقة نظام التأمينات اإل فاعليةذوى الدخول الصغيرة، وتختلف مدى 

 ،أعمال عليهم سواء كانوا عمال أو أصحاب المؤمن دفعهاشتراكات التي يبين اإل
الممنوحة في  المزاياوحد أقصى بقيمة  ،، وتحديد حد أدنىوبين المزايا الممنوحة لهم

طبقا  المستهدفةعادة توزيع الدخول لصالح الفئات إيساعد على مما النظم التأمينية 
 ألهداف كل نظام. 

 

  ومنها: نتقاص من الحقوق التأمينية الراسخة في النظام الساري حاليا،اإل ا:ثالث
بموجــب  إلغــاء تغطيــة العــالج والرعايــة الطبيــة فــي حالــة المــرض للمــؤمن علــيهم والمقــررة -

  مشروع(المن  0. )م/0772لسنة  77( من القانون الساري 76المادة )
 إلغـــاء تغطيـــة العـــالج والرعايـــة الطبيـــة فـــي حالـــة المـــرض ألصـــحاب المعاشـــات والمقـــررة -

  (من المشروع 0. )م/0772لسنة  77لساري ( من القانون ا74بموجب المادة )
جتماعية ألصحاب المعاشـات بكـل مـا يحملـه مـن خـدمات ومزايـا إلغاء تغطية الرعاية اإل -

لســــنة  77ورعايــــة ألصــــحاب المعاشــــات بموجــــب البــــاب الثــــامن مــــن القــــانون الســــاري رقــــم 
 ( المشروع 0. )م/0772

ابات العمــل طبقــا لمــا هــي واردة فــي إلغــاء تغطيــة العــالج والرعايــة الطبيــة فــي حالــة إصــ -
 (من المشروع 60. )م/0772لسنة  77( من القانون الساري رقم 47المادة )

% 2بنســبة  إلغــاء التعويضــات اإلضــافية بالزيــادة فــي المعــاش فــي حــاالت العجــز والوفــاة -
( 20بلـو  المـؤمن عليـه ســن السـتين حقيقـة أو حكمـا طبقـا للمـادة ) كل خمـس سـنوات حتـى

إعانات العجـز الكامـل المسـتديم والتـي كانـت مقـدرة فـي القـانون  كذلك. و لقانون الساريمن ا
      (من المشروع 66قيمة المعاش المستحق شهريا. )م/ % من02الساري بنسبة 

الشــيخوخة والعجــز والوفــاة  معاشــات مســاهمة الخزانــة العامــة فــي تمويــلألغــى المشــروع  -
( مـــن 6فقـــرة  07لمـــادة )والمنصـــوص عليهـــا باؤمــــن للم الشـــهرية % مـــن األجـــور 0بواقـــع 

   .0772لسنة  77القانون الساري 
 ،مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم بواقع أجر شهر عن كل سنة اشتراكألغى المشروع  -

 . 0772لسنة  77من القانون الساري رقم  62وبحد أدنى عشرة شهور طبقا للمادة 



مـــن  ائــدة عـــن المــدة الالزمــة إلســـتحقاق الحــد األقصــىلمــدد الز تعـــويض ا المشــروعألغــى  -
 المعاش.

سـنة طبقـا  63المدة الالزمة للحصول على الحد األقصى من المعاش مـن المشروع رفع  -
ســنة  32رفـع سـن اسـتحقاق معــاش الشـيخوخة مـن سـن كمــا  ،سـنة 42للقـانون الحـالي إلـى 

 (من المشروع أ -04، والجدول04سنة. )م/ 32إلى سن 
مـــنح الـــزواج والقطـــع للمســــتحقين فـــي المعاشـــات خاصـــة ألبنـــاء وبنــــات المشـــروع  لغـــىأ -

 صاحب المعاش. 
لقـــانون تـــى كانــت تســـتحقه وفقـــا للفئـــات مــن اســـتحقاق المعـــاش والبعـــض ا المشـــروع حــرم -

مـن  00/ فقـرة 6)م/. ( ومنهم مطلقة وأخـوة وأخـوات صـاحب المعـاش024مادة )الساري بال
 (المشروع

 جتمـاعي.هـا للضـمان اإلحالألمتزوجة مـن معاشـها المسـتحق و بنة غير ااإل المشروع حرم -
 ( من المشروع 22)م/

شــتراك ســه فــي اإليــز بــين العامــل الــذي يعمــل لــدى الغيــر والعامــل الــذي يعمــل لحســاب نفيالتم -
 (من المشروع 07، م/01%. )م/02% بينما الثاني 7فحصة األول 

% علـى 42 إلـى % فـي القـانون الحـالي62مـن  لعجـزش اسـتحقاق معـاإل زيادة النسـب الالزمـة -
 .من المشروع( 66)م في مشروع القانون الجديد األقل

بالنســبة تعــويض أجــر أجــازة المــرض ومــددها  علــىالحــق فــي الحصــول  إلغــى مشــروع القــانون -
أجـــورهم % مـــن 022بغيـــر حـــدود وبنســـبة  عقلـــيالمـــرض الو  الجـــذامالـــدرن و و  ةمزمنـــمـــراض اللأل

 مباشـرة إلـىأن يشفوا أو تستقـر حـالتهم اسـتقرارا يمكنهم مـن العـودة  إلىل مدة مرضهم طوا ةالكامل
، 0772لسـنة  77 ( مـن القـانون71عملهم أو يتبين عجـزهم عجـزا كـامال كمـا هـو مقـررا بالمـادة )

 (من المشروع 67)م/. األجازات المرضية العاديةودمجهم في 
متعطـل فـي تعـويض بطالـة يسـاوي أجـره المـؤمن عليـه على حق العامـل الالقانون الحالى ينص  -

القــانون فــنص علــى مشــروع ، أمــا لمــدة ســتة شــهور أو حتــى يحصــل علــى عمــل آخــر أيهمــا أقــرب
مــن أجــره % 32ليبــدأ مــن  مبلــغ التعــويض ض خفــشــهور أيضــا اإل أنــه  3تعــويض بطالــة لمــدة 

ة مـع الشـهر السـادس % لتصـل النسـب4ويخفـض كـل شـهر بمقـدار الشـهر األول  المؤمن عليه في
بمـا يـؤثر  حسـابه الشخصـيخصم هذه المبالغ  ، كما ينص علىأجره المؤمن عليه% من 61إلى 

 .(من المشروع 42. )م/على مستحقاته عند الخروج للمعاش
زيادة سنوات اإلشتراك المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية قبل سن الشيخوخة)معاش مبكر( من  -

سـنة اشـتراك، ورفـع سـن إسـتحقاق هـذا النـوع  62القانون الحالى إلى سنة اشتراك كما هو فى  02
 من المشروع( . 04/0)م/ سنة . 22إلى سن سنة فى القانون الحالى  22من المعاش من سن 



سـنة كمـا هـو محـددا بالمـادة  03تخفيض الحد األقصى لسن استحقاق األبناء فـي المعـاش مـن  -
ى المشـروع، حتـى لـو كـان اإلبـن مـازال فـي التعلـيم أو سـنة فـ 04( من القانون الساري إلـى 027)

، وهـو تعـديل فـى حقيقتـه يـؤدى إللغـاء حـق األبنـاء فـي معاشـات والـديهم خاصـة عاجز عن العمل
، فــإذا كــان ســن الخصــوبة ســنة 32مــا ربطنــا ذلــك برفــع ســن اســتحقاق معــاش الشــيخوخة إلــى إذا 

نــة مــن معــاش شــيخوخة الوالــد أو الوالــدة ســنة فلــن يســتفيد أي ابــن أو اب 42إلــى  02الطبيعــي مــن 
 من المشروع(.   22على اإلطالق وهى مادة تستهدف تقليص حاالت توريث المعاش )م/

% مــن إجمــالي األجــر إلــى 12تخفــيض المعــاش المســتحق عنــد الوفــاة أو للعجــز المســتديم مــن  -
لمســـتوى % مـــن متوســـط األجـــور علـــى ا02% مـــن متوســـط اإلشـــتراك عـــن الســـنة األخيـــرة أو 32

 من المشروع(. 03القومي. )م/
إضافة شرط مضي مدة ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصـلة علـى األقـل للحصـول علـى  -

معاشــي الوفــاة والعجــز عكــس القــانون الحــالى الــذى ال يشــترط أى مــدد الســتحقاق معاشــى الوفــاه 
 من المشروع(. 04/6والعجز. )م/

التضخم فى المجتمع نص مشـروع القـانون علـى أن الحـد وعن زيادة المعاشات لمواجهة نسب   -
% مــن المعــاش مهمــا بلغــت نســبة التضــخم فــى المجتمــع، مــع 1األقصــى للزيــادة ال يتجــاوز نســبة 

% 62العلم أن العالوات اإلجتماعية التـى تـم منحهـا لمواجهـة التضـخم بلغـت فـي بعـض السـنوات 
 من المشروع(. 01العامة )م/من الخزانة  -وفقا للقانون الحالى-وتمول بالكامل 

% 62% مــن المعـاش فـي حالــة عـدم وجـود أبنــاء لصـاحب المعـاش. ونســبة 02مصـادرة نسـبة  -
% فـــي حالـــة وجـــود الوالـــدين فقـــط، ومـــن المعلـــوم أن 22فـــي حالـــة وجـــود ابـــن واحـــد فقـــط، ونســـبة 

  سـتحقينالقانون الحالى ليس به أى مصادرات حيث يوزع كامل المعاش المسـتحق علـى الورثـة الم
 من المشروع( .  26)م/
والـذى يتعلـق  0712لسـنة  000صـدر بالقـانون ذى جتمـاعي الشـامل الـإلغاء قانون التـأمين اإل -

مـــن المشـــروع علـــى إلغـــاء القـــانون مـــع اســـتمرار  77المـــادة حيـــث نـــص ، بالعمالـــة غيـــر المنتظمـــة
ث المــادة عــن صــحاب المعاشــات والمســتحقون عــنهم فــى صــرف المعاشــات المســتحقة ولــم تتحــدأ

وأيــن ســتذهب مــددهم التأمينيــة  ؟يــن ســتذهب اشــتراكاتهممن علــيهم الــذين يســددوا اشــتراكات أالمــؤ 
السابقة؟؟ فالقانون يتيح للعمالة المنتظمة اإلنضـمام مـن تـاريخ بـدء تنفيـذ المشـروع فقـط، ويتجاهـل 

  لجديد .أوضاع المؤمن عليهم السابقة، وال يتضمن نصوص تتيح لهم اإلنتقال للقانون ا
ســنة بالتــدريج اعتبــارا مــن ســنة  32ســنة إلــى  32زيــادة ســن اســتحقاق معــاش الشــيخوخة مــن  -

مســتوى ، بالتنــاقض مــع حالــة ســوق العمــل وتفشــي البطالــة وانخفــاض 0207وحتــى ســنة  0204
بتحديـد  0226( لسـنة 00( مـن قـانون العمـل رقـم )002، وبالمخالفة لنص المادة )الصحة العامة



عطـــاء صـــاحب العمـــل حـــق إنهـــاء عقـــد العامـــل إذا بلـــغ ســـن الســـتين.ســـن التقاعـــد   بســـتين ســـنة وا 
 .(من المشروع أ -04، وجدول 04/)م
تمويـل الحقـوق اإلضـافية شـأن  -من خالل الحسـاب التكـافلى-تحميل إشتراكات المؤمن عليهم  -

ســتكمال المعاشــات للحــد األدنــى لمــن لــم تكفــى حســا صــابات العمــل وا  باتهم اســتحقاقات المــرض وا 
 من المشروع( 00الشخصية لتحمل هذه الحقوق، وبما فيها معاشات التضامن اإلجتماعي. )م/

 
 دمج أنظمة الضمان اإلجتماعى، ضمن أنظمة التأمين االجتماعي: -رابعا

/ ه، و، ز مــن المشــروع( تخلــط عــن عمــد مــا بــين أنظمــة الضــمان اإلجتمــاعى  4فقــرة  6)المــادة 
ت عليهـا جميعـا معاشـات قوميـة، فأنظمـة الضـمان تقـوم علـى أسـاس وأنظمة المعاشات حيث أطلق

تقرير معاش أو منح إلى فئات غيـر مشـتركة فـى التأمينـات وال تسـدد إشـتراكات وتقـوم الدولـة بهـذا 
األمــر بإعتبــاره أحــد مســئولياتها اإلجتماعيـــة تجــاه مواطنيهــا، لــذا يجـــب أن تتكفــل بهــا الدولــة مـــن 

 على موازنة التأمينات التى تتكون من اشتراكات المؤمن عليهم . ميزانيتها، وال يجب تحميلها
 

 :نحياز ألصحاب األعمال على حساب العمال خامسا:اإل
%، 0والعجـز والوفـاة بنسـبة  تخفيض حصة صـاحب العمـل فـي اشـتراكات تـأمين الشـيخوخة-
فحصـــة صـــاحب العمـــل فـــى إشـــتراك العامـــل فـــى   % فقـــط0تخفـــض حصـــة العامـــل بنســـبة و 

% ، بينمــا حصــة العامــل تصــل 06% خفضــها المشــروع الــى 02تصــل إلــى  ن الســارىالقــانو 
 من المشروع( 01% )م 7% خفضها المشروع إلى 02فى القانون السارى إلى 

اإلنتقال إلى أنظمـة التـأمين الـوارده  حاليا يتيح المشروع للمؤمن عليهم طبقا للقانون السارى -
شــتراكات فــى حصــته ى المـؤمن عليــه دفــع فـروق اإلعلــوفـى هــذه الحالــة  ،فـى المشــروع الجديــد

بالكامل من تاريخ انتقاله وحتى تاريخ استحقاقه للمعاش دون أن تكون هناك أى مساهمة من 
 .(من المشروع 33م/حب العمل)صا

وبالتـالى  ،والمشروع بذلك يتجاهل أن من أول المستفيدين من هـذه األنظمـة هـم أصـحاب األعمـال
عين  التخفييف( 0فمن أهـداف التـأمين ) م تجاه حقوق العمال التأمينية ليتهيجب أن يتحملوا مسئو 

 في:  ذلك لتمثويمفاجئة:المالية المسئوليات األعمال فىالأصحاب  كاهل

الخدمـة التــي كـان يلتــزم بســدادها صـاحب العمــل فـي نهايــة خدمـة العامــل، حيــث  نهايــة مكافـأة -
تـي يتحملهـا صـاحب العمـل )حصـة صـاحب جتماعيـة المن اشـتراكات التأمينـات اإل جزءيمثل 

 صـــندوقوالوفـــاة( أقســـاط شـــهرية يـــدفعها مقابـــل التـــزام  ،والعجـــز ،الشـــيخوخة تـــأمينالعمـــل فـــي 
 نتهاء خدمته في صرف المعاش. إبمسئولياته تجاه العامل عند  جتماعياإلالتأمين 



ليته عـن التي يتحملها صاحب العمل، يمثل ترحيل صاحب العمل لمسـئو  شتراكاتاإلمن  جزء -
 . صندوق التأمينوأمراض المهنة .. الخ إلى ، العملإصابات 

  :اإلنتاج زيادة (2)

 واطمئنانهمستقرار النفسي للعمال )أكثر الفئات المؤمن عليها( أن النتيجة المنطقية لإل شك ال
أمـــراض  مـــنعلـــى يـــومهم وغـــدهم بالنســـبة لهـــم وألســـرهم مـــن بعـــدهم، باإلضـــافة إلـــى حمـــايتهم 

 أمــراضرتقــاء بالمســتوى الصــحي لهــم عــن طريــق الكشــف الــدوري علــيهم ومواجهــة إلالمهنــة وا
 يـؤدى حتمـانتفاع بتأمين العامل ضد المرض أو العجز كل ذلك المهنة في مهدها، وكذلك اإل

 .العاملتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي والنفسي مما ينعكس على إنتاج  الى

 : ستقبل النظام التأمينىمخاطر كارثية قد تعصف بم سادسا:
 
إعفـــاء العمليـــات اإلســـتثمارية التـــي تمارســـها الحكومـــة فـــي إدارة أمـــوال التأمينـــات مـــن الخضـــوع  -

ممـا يسـهل المضـاربة علـى أمـوال ألحكام القوانين الخاصة باإلشراف والرقابة على هيئـات التـأمين 
 من المشروع( .  77)م/ التأمينات واإلستثمار غير آمن لها.

القـائمين علـى إدارتهـا، وتحديـد اللـوائح  نفراد الحكومـة بـإدارة أمـوال التأمينـات وتعيـين المـوظفيإن -
 .المالية واإلدارية التي تطبق عليهم وبغير التقيد بنظم الجهاز اإلداري للدولة

أي أن المواطنين هم الذين سـيدفعون  ،تحميل نظام و ميزانية التأمينات بأعباء الجهاز التأمينى -
لفة موظفي الحكومة الذين سيتم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية والفساد وبمرتبات وأنظمة خاصة تك

في المادة  0772لسنة  77إلدارة أموال التأمينات، وبالمخالفة لما ينص عليه القانون الساري رقم 
شروع يستقطع م. بينما "نفقات التأمين فينصيب  أييجوز تحميل المؤمن عليهم  ال" ( من أنه4)

% مــن عوائــد اســتثمار 0,2% مــن حصــيلة اشــتراكات التأمينــات ونســبة 0,2القــانون الجديــد نســبة 
أموالها لتمويل المصروفات الرأسمالية واإلدارية بما فيها أجور ومكافلت العاملين بالتأمينات، وهي 

، 1ادة. )م/مبــالغ طائلــة تصــل إلــى نصــف مليــار جنيــه فــي الســنة طبقــا لألرقــام الحاليــة القابلــة للزيــ
  (من المشروع 03م/
بمـا  والثـاني شخصـي ،استحداث تقسيم اشتراكات التأمينات لنـوعين مـن الحسـاب أولهمـا تكـافلي -

% من اشتراكات التأمينات يتم بها تغطية أصحاب 2جتماعى فيما ال يزيد عن يحصر التأمين اإل
نمـــا يتـــرك مـــا يســـاوى المعاشـــات المنخفضـــة وغيـــر المســـتوفين لشـــروط الحصـــول علـــى المعـــاش بي

للحســاب الشخصــى لكــل مــؤمن عليــه ليحصــل كــل مشــترك علــى التأمينــات كات ار تشــا% مــن 72
وهو مــا يرســخ الطــابع معـاش يتناســب مــع مــا ســدده مــن اشــتراكات شـأن أى بوليصــة تــأمين خاصــة

 .(من المشروع 00، م/02)م/ التجارى لهذا التأمين



ي فحــص حســابات الهيئــات العامــة وفــتح إســناد فــالجهــاز المركــزي للمحاســبات ســلطات انتــزاع  -
بمــا يحملــه ذلــك مــن مخــاطر التالعــب فــي أمــوال التأمينــات  إلــى مكاتــب المراجعــة الخاصــةذلــك 
 (من المشروع 00/المؤمن عليهم. )م التي سيتم تحميلها الشتراكات باهظةالمصاريف وال
فـي الفصـل السـادس  047، 041، 047بـالمواد ة الدولة والخزانـة العامـة الـواردإسقاط إلتزامات  -

حيـــث كانـــت تضـــمن الخزانـــة العامـــة أال تقـــل حصـــيلة  0772لســـنة  77مـــن القـــانون الســـاري رقـــم 
ن 4,2إســتثمار الصــناديق عــن  د هــذه الفــروق قلــت عــن هــذا الحــد تقــوم الخزانــة العامــة بســدا% وا 
ى امـة ملتزمـة بتمويـل أالععتماد الموازنة العامة للدولة، كمـا كانـت الخزانـة خالل شهر من تاريخ إ

وقـــد أســـقط المشـــروع كـــل هـــذه  بقـــرارات جمهوريـــة وفـــى المعاشـــات تقـــرر بقـــوانين أخـــرى أ زيـــادات
 النصوص.

والتى كانـت تسـيطر علـى عمليـات إدارة االمـوال  جتماعىص دور الهيئة القومية للتأمين اإلتقلي -
ى هيئــة جديــدة شــكلها حيــث ســحب منــه المشــروع العديــد مــن االختصاصــات الجوهريــة واحالهــا إلــ

المشروع تحت مسمى اللجنة العليا للضمان والتـأمين االجتمـاعى والمعاشـات والتـى شـكلت برئاسـة 
ورئـيس  ،جتمـاعى والقـوى العاملـةامن اإلضـتستثمار والصـحة والوزراء اإل وزير المالية وتتكون من

ورئــيس الهيئــة  ،جتمــاعىاإلالهيئــة العامــة للتــأمين الصــحى  ورئــيس ،الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة
ابـات وقـد اسـتبعد منهـا أى ممثلـين عـن العمـال سـواء نق ،القومية للتأمينات والمعاشات مقـررا للجنـة

الحكومـــة بـــذلك علـــى كامـــل  رلتســـيط ،تحـــادات أصـــحاب المعاشـــاتعماليـــة أو مهنيـــة أو روابـــط وا  
القوميــة فــى القــانون اختصاصــات جوهريــة فهــى فــى حقيقتهــا تحــل محــل الهيئــة اللجنــة التــى تتــولى 

الحالى وتتولى أغلب اختصاصاتها، حيث تتولى وضع السياسات، واإلشراف والرقابـة علـى جميـع 
قتـراح عـزلهم،  نظم التـأمين اإلجتمـاعى، وترشـيح أعضـاء مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة للتأمينـات، وا 

التقــارير والحســابات واإلشــراف علــى ســير العمــل بهــا، ومراجعــة واعتمــاد قــرارات الهيئــة، واعتمــاد 
 .وتحديد قواعد استثمار األموالالمالية ، 

علـــى إنشـــاء  06حيـــث نصـــت المـــادة  العبـــث بـــأموال التأمينـــات دون أى ضـــمانات فـــى القـــانون -
مجلــس إلســتثمار أمــوال التأمينــات والمعاشــات والــذى يشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة القوميــة 

لف بيانهــا، األخطــر فــى ذلــك كلــه أن المــادة أحالــت للالئحــة التــى أصــبحت تــابع للجنــة العليــا الســا
التنفيذيـــة للقـــانون والتـــى سيصـــدرها وزيـــر الماليـــة وضـــع نظـــام عمـــل هـــذا المجلـــس وقواعـــد وأســـس 
إستثمار هذه األموال واألصول وهو ما يفيد أنه سيصبح بيد وزير الماليـة تغييـر هـذه القواعـد كلمـا 

برلمانيـــة أو شـــعبية وهـــو مـــا يمثـــل خطـــرا حقيقيـــا علـــى هـــذه  أراد ودون عنـــاء وبعيـــد عـــن أى رقابـــة
األموال فيجب النص فى القـانون علـى نسـب محـدده هـى التـى يجـوز اسـتثمارها مـن هـذه األمـوال، 
وكذلك يجب الـنص فـى القـانون علـى قواعـد إدارة هـذا المجلـس، وطـرق اسـتثمار األمـوال، والرقابـة 

 عامة ضامنة لها وللفوائد أيضا.عليها، واسترجاعها، وأن تكون الخزانة ال



مـــن المـــادة الخامســـة مـــن  00فقـــد نـــص البنـــد  تحـــدد بقـــرارات إداريـــة ماشـــتراكات المـــؤمن علـــيه-
المشـــروع علـــى أن اللجنـــة العليـــا هـــى التـــى تقـــر نســـبة مســـاهمة المـــؤمن علـــيهم بنـــاء علـــى التقيـــيم 

مـــن المشـــروع علـــى أن  70اإلكتـــوارى المرفـــوع إليهـــا مـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة، كمـــا نصـــت المـــادة 
تتضمن الالئحة التنفيذية التى تصدر بقرار من وزير المالية تحديـد أجـر اإلشـتراك بالنسـبة لـبعض 
فئــات المــؤمن علــيهم بــل وطريقــة حســاب األجــر واإلشــتراكات، ومواعيــد أدائهــا، والشــروط األخــرى 

كمـا أن اإلشـتراكات قابلـة للتأمين علـيهم، وهـو مـا يفيـد أن هـذه القـرارات قابلـة للتغيـر فـى أى وقـت 
لإلرتفاع دون أى رقابة برلمانية أو شعبية ويجب وضع نسب اإلشتراك فى القـانون حتـى ال يكـون 

    تعديلها اإل بالقانون كما هو فى القانون السارى.
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 هل نحتاج إلى قانون تأمينات اجتماعية جديد؟

ات والمسـتحقين عــنهم، وأيضــا العـاملين بــأجر سـواء فــي األعمــال المـؤمن علــيهم وأصـحاب المعاشــ
نتمســــك بالنظــــام األساســــي   -الدائمــــة أو المؤقتــــة أو العرضــــية أو غيــــر المنتظمــــة، ونحــــن معهــــم

، مـــع تطـــويره وتوحيـــد أســـس التعامـــل بـــه 0772لســـنة  77للتأمينـــات االجتماعيـــة القـــائم بالقـــانون 
دارتــه ديمقراطيــا وتوســيع مظلتــه ليشــمل جميــع العــاملين بــأج ر. وضــمان اســتقالله عــن الحكومــة، وا 

بواســـطة المشـــتركين فيـــه والمســـتفيدين منـــه وهـــو مـــا يفيـــد أننـــا نحتـــاج لتعـــديل تشـــريعى فـــى بعـــض 
النصــوص فقــط أم الحكومــة فهــى التــى تحــاول تغييــر بنيــة التــأمين االجتمــاعى عبــر قــانون جديــد 

 تهدف منه إلى:للتأمين االجتماعي 
لتهمتها الدولة خالل السنوات الماضية، استعادة أموال التأمينات التي إ ىقطع الطريق عل -0

ودمجهـــا فـــي موازنتهـــا العامـــة بحيـــث تـــتمكن مـــن تخفـــيض الـــدين العـــام المحلـــي لمســـتوى 
ترضـى عنــه الهيئــات الدوليــة ذات النفــوذ والسـيطرة علــى النظــام الحــاكم خاصــة الصــندوق 

 والبنك الدوليان.
ـــــص الدولـــــة مـــــن التزامات -0 ـــــة االجتماعيـــــة بالتأمينـــــات تخل هـــــا تجـــــاه المـــــواطنين فـــــي الرعاي

ــيم  االجتماعيــة والضــمان االجتمــاعي، كمــا تحــاول فعلــه بالتــأمين الصــحي والعــالج والتعل
 وغيرها. 



االســـتعداد لمواجهـــة األحكـــام القضـــائية المنتظـــرة إلنصـــاف أصـــحاب المعاشـــات والمـــؤمن  -6
رة الماليــة، والمســاواة بــين أصــحاب علــيهم فــي المطالبــة بفصــل أمــوال التأمينــات عــن وزا

المعاشــــات والعــــاملين فــــي العــــالوات االجتماعيــــة، ورد أمــــوال التأمينــــات وعوائــــدها إللــــى 
 صناديق التأمينات بعد تحريرها من قبضة وزير المالية، وغيرها.

إعفـاء الدولــة مــن التزاماتهـا فــي حصــص التأمينــات االجتماعيـة باعتبارهــا صــاحب عمــل،  -4
% مـــن اشـــتراكات الممـــولين، 0تـــأمين الشـــيخوخة والعجـــز والوفـــاة بنســـبة ومســـاهمتها فـــي 

وتعويضها ما يخرج من أموال التأمينات لتنفيذ قرارات سيادية بتحسين المعاشـات أو مـنح 
العالوات والتعويضات وكذا كافة المصروفات االستثنائية وغيرها مـن االلتزامـات المترتبـة 

 على القانون الساري.
مات التأمينية برفع سـن االسـتحقاق وزيـادة مـدد االشـتراك المطلوبـة السـتحقاق تقليل االلتزا -2

المعاش، وتقليل فرص االستفادة من المعاش خاصة لورثة أصحاب المعاش والمسـتفيدين 
 منه.

إلغاء بعض أنواع التأمين االجتماعي، كتأمين المرض والرعاية الطبية في حالة إصابات  -3
، وقصر التغطية على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمل، ومكافأة نهاية الخدمة

أغلب المشتركين، مثـل العمالـة غيـر المنتظمـة والعـاملين لحسـاب أنفسـهم والـذين يشـكلون 
 أغلبية العاملين اآلن.

انفراد الحكومة بإدارة أموال التأمين االجتماعية بعيدا عن أصحاب المصلحة مـن المـؤمن  -7
بل وتقليص دور األجهزة الرقابية في متابعة أموال التأمينات وأصحاب المعاشات،  معليه

 واستثمارها. 
 

 نا؟ما هي مطالب

عتبارية زارة المالية، ومنحها الشخصية اإلفصل أموال التأمينات عن الخزينة العامة للدولة وو  أوال:
تباعها إلشراف مجلس الشعب مباشـرة، وتحـت رقابـة الجهـاز المركـزي للمحاسـب ات، المستقلة وا 

على أن يديرها مجلس إدارة مستقل يتم اختياره والتصديق على أعماله وطـرح الثقـة فيـه سـنويا 
مــــن خــــالل جمعيــــة عموميــــة تمثــــل الشــــركاء أصــــحاب المصــــلحة )المــــؤمن علــــيهم وأصــــحاب 
ـــة بكـــل  ـــي الدول ـــد عـــدد ممثل المعاشـــات( ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والحكومـــة، علـــى أال يزي

ـــــه عـــــن  ـــــل تحملهـــــا % مـــــن 02أجهزتهـــــا في ـــــة مقاب ـــــة العمومي إجمـــــالي عـــــدد أعضـــــاء الجمعي
  المصروفات اإلدارية واألجور للعاملين بكافة األجهزة التأمينية.



الخــاص بضــم التأمينــات االجتماعيــة إلـــى  0222لســنة  400إلغــاء القــرار الجمهــوري رقــم ثانيــا: 
لغاء القرار الوزاري رقم  ة التامينات مع الموازنـة دمج موازنب 0223لسنة  070وزارة المالية، وا 

 .العامة للدولة
 
ا: إلــزام الدولــة بتقــديم كشــف حســاب تفصــيلي عــن فتــرة إدارتهــا ألمــوال التأمينــات االجتماعيــة، لثــثا

لزامه بتقديم جميع المستندات الخاصة و  عالن ميزانية بنك االستثمار منذ إنشائه وحتى اآلن وا  ا 
ية ولتحديد طبيعة أموال التأمينات االجتماعية فيـه بأرصدة التأمينات في البنك ، تحقيقا للشفاف

ورد كـــل مـــا تـــم االســتيالء عليـــه مـــن أمـــوال التأمينــات وفوائضـــها وعوائـــدها. وقيـــام  وتطورهــا، 
الدولة بسداد كل الحصص الواجبة عليها سواء باعتبارها صاحب عمل يسـدد حصـة العـاملين 

مسـاهمة الخزانـة العامـة تها الملتزمة بتقـديم لديه )بما فيها العمالة المؤقتة والعرضية(، أو بصف
للمؤمــــن علـــيهم، أو  الشـــهرية % مـــن األجـــور 0بواقـــع فـــي تمويـــل الشـــيخوخة والعجـــز والوفـــاة 

بصفتها الملتزمة بتعويض أية عجوزات في أموال التأمينات أو احتياطاتها، أو بالتزامها بسداد 
عية أو مكافلت أو معاشات استثنائية كل الزيادات التي طرأت على المعاشات كعالوات اجتما

 الخ.
شــراف المنتفعــين مــن رابعــ ا: اســتثمار أمــوال التأمينــات مــن خــالل هيئــة قوميــة مســتقلة وبمشــاركة وا 

ــيهم وأصــحاب المعاشــات وتحــت رقابــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات. وحريــة هــذه  المــؤمن عل
بمـــا يضـــمن طـــط خمســـية فقـــط و خـــالل خالهيئـــة فـــي إدارة أمـــوال التأمينـــات واســـتثمارها اآلمـــن 

تحقيــــق أعلــــي عائــــد مــــع ضــــمانات االســــتقرار والحفــــاظ علــــى أمــــوال وحقــــوق المــــؤمن علــــيهم 
 وأصحاب المعاشات، وتنمية االقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل منتج في ذات الوقت. 

 التمسكا: رفض مشروع قانون التأمين االجتماعي والمعاشات الجديد التي قدمته الحكومة، و خامس
بنظــام التأمينــات االجتماعيــة األساســي القــائم، مــع مــد مظلتــه لتغطــي كــل العــاملين بــأجر بمــا 
فيها العمالة العرضية والمؤقتـة والعمالـة غيـر المنتظمـة، وتوحيـد األنظمـة التأمينيـة القائمـة فـي 
نظام تـأمين اجتمـاعي تكـافلي موحـد يسـتبعد عنصـر الـربح يتسـع لكـل العـاملين بـأجر. ويمكـن 

( بحيـــث 0772لســـنة  77لـــك بتعـــديل التشـــريع الرئيســـي للتــأمين االجتمـــاعي )القـــانون عمــل ذ
يضـم كافــة أنظمـة التأمينــات ويوحـد بينهــا مـن قواعــد االشـتراك ونســب االشـتراكات علــى أســس 
اجتماعيـــة، وعلـــى أن يغطـــي كافـــة المخـــاطر ويضـــمن كـــل المزايـــا وخاصـــة تـــأمين الشـــيخوخة 

االجتمـاعي الشـامل، وتـأمين إصـابة العمـل بمـا فيـه العـالج والعجز والوفـاة، والتـأمين الصـحي 
والرعايـــة الطبيـــة فـــي حـــوادث العمـــل واألمـــراض المهنيـــة، وتـــأمين البطالـــة، وتـــأمين األمومـــة، 
واألعبـــاء العائليـــة والخـــدمات االجتماعيـــة، ونظـــام مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة( وتعميمهـــا علـــى كـــل 



القابلــة للتطــوير مــن خــالل االســتثمار اآلمــن  المــؤمن علــيهم كحــد أدنــى مــن الحقــوق التأمينيــة
 والرشيد ألموال التأمينات. 

سا: تغطية العمالة غير المنظمـة بمظلـة نفـس النظـام التـأميني االجتمـاعي الموحـد، مـن خـالل ساد
إصدار تراخيص عمل لهم بصفة دورية ولمـدد قصـيرة )ثالثـة أشـهر مـثال( يـتم تجديـدها، ويـتم 

أمينات االجتماعية عند تجديد هـذه التـراخيص، وأن تلتـزم الدولـة تحصيل حصة العامل في الت
بسداد حصة صاحب العمـل مقابـل مـا تحصـله مـن رسـوم وجبايـات عنـد التصـريح بالعمـل فـي 
مصــــادر الثــــروة الطبيعيــــة مــــن منــــاجم ومحــــاجر ومصــــايد وغيرهــــا، وعنــــد إصــــدار تــــراخيص 

قامــة البنايــات والمنشــلت والمصـانع وا لشــركات الجديــدة، وعنــد توزيــع أو استصـالح األراضــي وا 
تبــادل الســلع الرئيســية مثــل الــدقيق والســكر واألرز والشــاي والوقــود، وكــذلك علــى بعــض الســلع 
الترفيهيــة كالســجائر والمشــروبات وغيرهــا ويمكــن فــرض بعــض الطوابــع أو الــدمغات التأمينيــة 

تمويـل تـأمين هـذه على استخراج بعض المسـتندات االجتماعيـة أو التصـرفات المهنيـة لتغطيـة 
الفئـة باعتبارهــا الفئـة األكبــر واألولـى بالرعايــة فـي ســوق العمـل اآلن مــن حيـث أنهــا تعمـل فــي 

 ظروف عمل قاسية وبغير أية حماية.
ا: تيســـير الخـــدمات التأمينيـــة بمـــا فيهــا تحصـــيل االشـــتراكات، وصـــرف المعاشـــات والمميـــزات بعســا

عـــالن معـــ ايير قياســـية يمكـــن المراقبـــة والمحاســـبة علـــى والخـــدمات التأمينيـــة، بجـــودة وكفـــاءة وا 
تاحة نظام كامل للمعلومات وحق كل مواطن في معرفة كافة المعلومـات  أساسها، مع توفير وا 
المتعلقــة بتأميناتــه االجتماعيــة عنــد طلبــه فــي أي وقــت، ونشــر الــوعي التــأميني لــدي العــاملين 

 لمسئولين في الدولة. وأصحاب األعمال والقائمين على التأمينات االجتماعية وا
: ربـــــط أجـــــور االشـــــتراك فـــــي التأمينـــــات االجتماعيـــــة بـــــاألجور الحقيقيـــــة وتوحيـــــدها لجميـــــع ثامنـــــا

المشـــتركين، مـــع تحديـــد حـــدين أدنـــى وأعلـــى لألجـــور تفـــي باحتياجـــات العامـــل وأســـرته للحيـــاة 
ي قيمـة الكريمة وتراعي تطور األعباء االقتصـادية واالجتماعيـة، مـع تحريـك الحـدين بمـا يسـاو 

% فـي السـنة، وعـالوة غـالء المعيشـة )االجتماعيـة( 7العالوة السنوية الدورية بما ال يقـل عـن 
بما يسـاوي نسـبة التضـخم السـنوية طبقـا لمـا يعلنـه الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء 
 سنويا، وبحيـث أن ال يزيـد الفـارق بـين الحـدين األدنـى واألقصـى فـي األجـور وأجـور االشـتراك

علـــى أقصـــى تقـــدير. ونقتـــرح أن يكـــون الحـــد  02: 0، أو 02: 0التـــأميني  والمعاشـــات عـــن 
جنيه شهريا، اعتبارا  02222جنيها شهريا والحد األقصى  0222األدنى لألجور والمعاشات 

ـــات والمعاشـــات علـــى أســـاس ذلـــك وطبقـــا 0202يوليـــو  0مـــن  ، وعلـــى أن يـــتم تـــدريج المرتب
ائف، وعلــى أن تضــاف إليهمــا بعــد ذلــك وأوال بــأول العالوتــين لألقدميــة فــي االســتحقاق والوظــ

% مـن األجـر، واالجتماعيـة )غـالء المعيشـة( التـي ال تقـل 7السنوية الدورية التي ال تقل عن 



عن نسبة التضخم التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء سـنويا، وأن تسـري 
 لقطاعات وعلى أصحاب المعاشات بشكل موحد.هذه األحكام على جميع العاملين في كل ا

ا: منـــــع التعامـــــل مـــــع صـــــاحب أي عمـــــل ال يقـــــدم مـــــا يثبـــــت ســـــداده الشـــــتراكات التأمينـــــات تاســـــع
االجتماعية لعماله حتى نهاية شهر سابق علـى التعامـل معـه، مـع توحيـد أسـس المحاسـبة فـي 

قوبــات علــى عــدم ســداد أنظمــة الضــرائب والتأمينــات االجتماعيــة لمواجهــة التهــرب. وتشــديد الع
اشـــتراكات التأمينـــات االجتماعيـــة علـــى أصـــحاب العمـــل )خـــاص وعـــام ودولـــة( وفـــرض فوائـــد 
ســنوية علــى المتــأخرات تزيــد عــن أســعار الفائــدة البنكيــة الســائدة حتــى ال يســتفيد متهــرب مــن 

 تأخره في سداد االشتراكات. 
دفاع عـــن حقـــوقهم ورعايـــة إطـــالق حـــق أصـــحاب المعاشـــات فـــي تنظـــيم أنفســـهم بحريـــة للـــ :شـــراعا

مصــــالحهم، والتواصــــل مــــع المنظمــــات اإلقليميــــة والدوليــــة التــــي تــــدافع عــــن حقــــوق أصــــحاب 
المعاشات ورعايتهم. وبناء آلية حقيقية تشارك في تمثيل المنتفعين ومشاركتهم في إدارة النظام 

هم مــن مــوالألأصــحاب المعاشــات والمــؤمن علــيهم التــأميني. وضــمان تــوافر رقابــة شــعبية مــن 
خالل ممثلين يختارونهم في مجالس إدارة صناديق أمـوال التأمينـات االجتماعيـة يتمكنـون مـن 
خاللهـــم علـــى مراقبـــة ومحاســـبة وتقيـــيم أداء القـــائمين علـــى أمـــوال التأمينـــات بشـــفافية وبطـــرق 

 ديمقراطية. 
يـــر : إقامـــة أنظمـــة مســـتقلة ومناســـبة للضـــمان االجتمـــاعي تغطـــي كافـــة المـــواطنين غعشـــرحـــادى 

المشتركين في أنظمة التأمينات االجتماعية، وتـوفر لهـم دخـال شـهريا يضـمن لهـم حيـاة كريمـة 
مـن خــالل معاشـات مناســبة ونظـام تــأمين صـحي اجتمــاعي شـامل ممــول مـن الخزانــة العامــة، 
من خالل نظام مستقل كجزء من التزامات الدولة تنفق عليـه مـن أمـوال الضـرائب التـي تقتطـع 

ضرورة الفصل بين أنظمة التأمينـات االجتماعيـة الممولـة مـن المشـتركين، ع من المواطنين. م
وأنظمــة الضــمان االجتمــاعي ومعــاش مبــارك والســادات وغيرهــا مــن نظــم الرعايــة االجتماعيــة 
ــــط يحمــــل نظــــام  ــــتم بــــدون اشــــتراكات أو انضــــمام مســــبق، حيــــث أن الخل للمحتــــاجين والتــــي ت

ـــل لـــه ب ـــة أعبـــاء ال قب ـــات االجتماعي هـــا ويخلـــط األوراق ويســـمح بهـــروب الحكومـــة مـــن التأمين
 مسئوليتها في الرعاية االجتماعية بمستوياتها المختلفة.

 
 جتماعى:تعديل تشريعى لقوانين التأمين اإلأو  جديد المعايير التى يجب أن تحكم أى تشريع

المبادئ  جتماعى فى مصر ينبغى أن يراعى عددًا منللتأمين اإلالذى نريده ان التنظيم التشريعى 
و األسس و الضوابط الكفيلة بجعله نظامًا تراكميًا قادرًا على الوفاء بالتزاماته وتحسين مستوى 

 دخل المشاركين فيه ومن ذلك ما يلى:



ـ أن يضمن التشريع بقاء و استمرارية قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين باعتبارها  0
 حق لهم.

شرافى جيد و محايد إلدارة أموال التأمينات اإل أن يضمن وضع إطارـ   0  جتماعية.تنظيمى وا 
 دارة، ويضمن عدم جور اإلـ أن يقرر فواصل واضحة بين األموال العامة وبين أموال التأمينات 6

خراجها من السلطة الفعلية لجهة عليها سواء بمصادرتها أو اإلستيالء غير المشروع عليها أو بإ
 ها.االدارة القائمة علي

جتماعية وعائدات استثمارها حق راحة على أن مدخرات التأمينات اإلـ أن ينص التشريع ص 4
 ألصحاب المعاشات مقرر لرعايتهم تأمينيًا ولتحسي معاشاتهم لتتماشى مع زيادة أعباء المعيشة.

مهامه دارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعى استقالليته وقيامه بـ أن يكفل التشريع لمجلس إ 2
المسندة اليه وبدوره المحدد له قانونًا ومن ذلك مشاركته فى اتخاذ أية قرارات بشأن االنفاق من 

 فائض أموال التأمينات االجتماعية.
ـ أن يلزم الخزانة العامة بسداد الفوائد المستحقة على مدخرات التأمينات التى تقترضها الدولة  3

 .سنويًا طبقا لألسعار السائدة فى السوق
ـ أن يضمن عدم اقتراض هذه األموال اال لتحقيق عائد حقيقى ، سواء كان عائدًا اجتماعيًا أو  7

 اقتصاديًا يحقق دخاًل.
ـ أن يضمن التشريع عدالة المزايا التأمينية التى يحصل عليها المشاركين فى النظام التأمينى  1

 مقارنة بما يدفعونه من اشتراكات طوال العمر االنتاجى.
 ن يسقط وصاية الحكومة على النظام التامينى .أ-7

اشراك روابط أصحاب المعاشات، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدنى -02
فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى لتحقيق المشاركة الشعبية فى الرقابة على 

 أموال التأمينات .
ستحقات وقواعد استثمار االموال بالقانون وليس بالالئحة أو تحديد نسب االشتراك والم-00

 قرارات إدارية .
 رد الدولة لجميع األموال التى اقترضتها سابقا من التأمينات.-00
 سحب ملف التأمينات من تبعية وزارة المالية .-06
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 تعريف بالمركز

 

مؤسسةةة قانونيةةة  –المركززز المىززرح لق اززتص اية ىززاتيا ياي  ما  ززا 

تنطلق مةن قةيم الادالةةا والحريةةا والمسةاواةا وتلتةزم فةى ذلةك  –غير حكومية مصرية 

بكافة المواثيةقا واإلعالنةاتا واإلتفاقيةات الدوليةة لحقةوق اإلنسةانا وعلةى وجة   ةا  

الاهد الدولى للحقوق اإلقتصاديةا واإلجتماعيةا والثقافيةةا وتتفاقيةات وتواةيات من مةة 

 لي  كمرجاية لها على مستوى الرؤية والممارسة .الامل الدو

  

 الرؤيا :

 المصةرية والامةل ماهةا و دعمهةا اإلجتماعيةة مع الحركات ؤمن بضرورة التفاعلن

و التمييةزا أو ال لةم ا مةن كافةة أاةكال القهةرا والفقةر ل ةا نةامن أجل أن يصبح مجتما

جتماعيةةا والثقافيةة تلةى اإلجتماعىا ويتمتع مواطنية  بكافةة حقةوقهم اإلقتصةاديةا واإل

 .ة ال تتجزأ وحدة واحد حقوق اإلنسان هم المدنيةا والسياسية بإعتبارجانب حقوق
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 الرسالا :

يساى المركز تلى تمكين المجتمع بكل فئات  من التمتةع بحقةوقهم اإلقتصةاديةا 

قا واإلجتماعيةا والثقافية من  الل تازيز الحركات اإلجتماعية المدافاة عن هةذه الحقةو

جديةدة تحقةق أعلةى مسةتويات المةةاركةا وقةادرة علةى تستنهاض حركةة مجتمايةة و

ونةر ثقافة حقوق اإلنسان عمومةا،ا وحقةوق الامةل والحريةات النقابيةة التأثيرا والتغييرا 

على وج   ا ا وتن يم حمةالت الةدفا ا وبنةاء التحالفةاتا وتكةوين الةةبكاتا وتقةديم 

 لقضاء .المساندة القانونيةا واإلحتكام ل

  

 األهداف :

 من أ ل ت ا ق رسالا المركز نعمل  قى :

المساهمة فى تحقيق التوازن الموضوعى فى تهتمام الحركة المصرية والاربيةة  .1

لحقوق اإلنسان ما بةين الحقةوق اإلقتصةاديةا واإلجتماعيةةا والثقافيةة والحقةوق 

 المدنيةا والسياسية .

 . الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية كاتتنتهاتستراتيجيات لمواجهة تصورات و وضع  .2

تنفيةذهاا دعم حمالت الدفا  عةن الحقةوقا وبنةاء قةدراتا ومهةارات تاطيطهةاا و .3

تأثيرهةا فةى تقةرار سياسةاتا وتةةريااتا وممارسةات  ا ةموتقييم آداؤها بمةا ي

 تتوافق والماايير الدولية لحقوق اإلنسان .

ج  الحريات النقابيةا والحركات التارف الالمىا والاملى على التحديات التى توا .4

اإلجتماعيةا والتأثيرات المترتبة على الاولمةا والسياساتا واإلتفاقيةات الصةادرة 

عةةن من مةةة التجةةارة الدوليةةة علةةى حيةةاة المةةواطنين ومناقةةةةا وبلةةورةا وطةةر  

 الحلول المالئمة .

المساهمة فى  لق ودعم أاكال تنسيقيةا وتحالفية كإطار للامل المةةتر،ا  .5

وتازيز قدرة الحركةات اإلجتماعيةة فةى بنةاء تن يماتهةا المسةتقلةا وحريتهةا فةى 

 الاملا والتابيرا والتأثير .

مناهضة   مواثيةق حقةوق تنقية البنية التةرياية المصرية من كل ما مةن اةأن   .6

داعمةة للحقةوق الاماليةة ا وبةاخ   الالتى ادقت مصر عليهةا نسان الدوليةاإل

 والنقابية .

 

  مركز :أنشطا ال



 واقع الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والحريات النقابية والامالية راد ومتاباة وتوثيق -1

أو مةن مةن حيةث  االتى تتاةرض لهةا هةذه الحقةوقاإلنتهاكات الماتلفة سواء من حيث 

 المكاسب التى تحققها الحركات اإلجتماعية والامالية . 

 نةةرها لتازيةز المارفةةواقع تلةك الحقةوق و  التى تةتبك معالتقارير تعداد البحوث و -2

 . بةأنها

تعةةداد وتنفيةةذ الحمةةالت و ورل الامةةل والتةةدريب بغيةةة رفةةع الةةوعى والتمكةةين بتلةةك  -3

 . الحقوق

 حقوق .هذه التقديم المساندة القانونية بكافة اورها لتمكين المواطنين من  -4

 قوق تتوافق والماايير الدولية .تعداد مةاريع قوانين وتاديالت تةرياية حول تلك الح -5

 تنةاء ابكات الدفا  عن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية أو المساهمة فيها . -6

 

 إصدارات المركزمن 

 

 كتاب مدونة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية .

 كتاب العدالة الضريبية .

 تقرير قطع األرزاق سلوك منهجى لكسر الحركة العمالية .

 . 0227مر العمل الدولى تقرير عن مؤت

 العدد األول من مجلة عدالة... حرية .

 قتصادية .برشور عن المحاكم اإل

 ورقة حقوقية حول عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة.
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 فهرست الرؤية
 بيل التقديمعلى س

 مقدمه

 فهرست داخلى

 مدخل للتعريف بأنظمة وقواعد التأمين اإلجتماعي : القسم األول
 ما هي األهداف العامة للتأمينات االجتماعية؟

 ما هي العناصر األساسية في حماية أنظمة التأمين االجتماعي؟

 ؟جتماعيةخصائص التأمينات اإلما هي  

 لضمان والتأمين اإلجتماعيين؟إلى ماذا يستند حق المواطنين في ا

 أوال: الدستور المصري:
 (جتماعية والثقافيةقتصادية واإللحقوق اإللالعهد الدولي ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)ثانيا: المواثيق الدولية

 ثالثا: التشريعات الوطنية:

 ؟التأمينات االجتماعية التي تكفلها أنظمة أنواع المخاطرما هي 

 ؟الحالية جتماعيا التأمينية في نظم التـأمين اإلما هي المزاي

 أنظمة التأمينات االجتماعية؟ مصادر تمويلما هي 

 القائم؟ نسب االشتراك في نظام التأمين االجتماعيما هي 

 شتراك؟ما هو األجر الذي يحسب عليه اإل

 ؟ينطبق القانون األساسي للتأمينات االجتماعيةعلى من 

 

 اتنا للمشروع الحكوميانتقاد : القسم الثانى

 أوال : تغيير بنية النظام التأمينى اإلجتماعى المصرى :
 جتماعى للنظام التأمينى المصرى:ثانيا: إلغاء الطابع اإل

 ثالثا: اإلنتقاص من الحقوق التأمينية الراسخة في النظام الساري حاليا: 
 اعي:دمج أنظمة الضمان اإلجتماعى، ضمن أنظمة التأمين االجتم -رابعا

 خامسا:اإلنحياز ألصحاب األعمال على حساب العمال : 
 سادسا: مخاطر كارثية قد تعصف بمستقبل النظام التأمينى :

 

 رؤيتنا : القسم الثالث

 جتماعية جديد؟هل نحتاج إلى قانون تأمينات إ

 ما هي مطالبنا؟



جتماعى من وجهة التأمين اإل المعايير التى يجب أن تحكم أى تشريع جديد أو تعديل تشريعى لقوانينماهى 
 نظرنا؟

 

 المركز المصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية من نحن؟

 

 قائمة إصدارات المركز


	(المادة 9)

