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شكر َرمذٔر

َتْرَضاُه  َصالِحاً  َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَّ  َوَعَمى َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َرب   ﴿
الِحين ِعَباِدكَ  ِفي ِبَرْحَمِتكَ  َوَأْدِخْمِني ﴾الصَّ

19 اآلية: النمل، سورة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى خير المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 

 األكرمين.

إليو، الذي أعانني عمى إتمام  المتبتل الفقير حمًدا يميق بجاللو، وأثني عميو ثناء العابدأحمد ا 

دراستي، ومن ىنا أتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير والعرفان إلى كل من ساىم وساعد في ىذه 

الذي ما بخل عمي بالنصح عفيف حمد الدراسة، وأخص بالشكر أستاذي الفاضل الدكتور 

والمتابعة الدائمة، التي كان ليا بالغ األثر في إنجاز ىذا العمل، فأسال ا أن يجعل واإلرشاد 

 ذلك في ميزان حسناتو.

عمى تقبميم  د.ذياب جرارأ.و   براىيم عوضد.إكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور 

 مناقشة الرسالة واثرائيا بمالحظاتيم القيمة.

معي خالل مرحمة اعداد  الكل شركات القطاع الخاص عمى تعاوني شكر والتقديرتقدم بالأكما 

 الرسالة.



ج

انمهخض

في  المجتمعيمدى استعداد القطاع الخاص لتطبيق قانون الضمان  لمتعرف عمىىدفت الدراسة 

ولتحقيق جل تحقيق اىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي في الدراسة، أفمسطين، ومن 

 االستبانة، واستخدم الباحث أصحاب الشركات( 385)أىداف الدراسة تم اختيار عينة مكونو من 

 .كأداة لمدراسة

جاءت  المجتمعيتوصمت الدراسة إلى أّن استعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان 

كون قانون الضمان ال يحمي األموال التي ىم ىذه االسباب تمثل في كانت أبدرجة متوسطة، و 

لى وجود ىاجس لدى الشركات بأّن اليدف من القانون ىو تحصيل إاقتطاعيا، إضافة يتم 

شارت النتائج إلى تقبل القطاع الخاص لممقترحات أكما  األموال منيم وليس االىتمام بالموظف،

إدارة الضمان المجتمعي مجمس يضمن  وأىميا ضرورة أنّ  المجتمعيمن أجل قبول الضمان 

األموال التي يتم اقتطاعيا من قبل الشركة بأّنيا لمموظف، إضافة الى رغبة الشركات في إشراكيا 

و ال توجد لى أنّ إشارت النتائج أقبل مؤسسة الضمان المجتمعي، كما باالستثمارات التي ستتم من 

لمتغير المؤىل  ىناك فروق تبعاً ، وكان المجتمعيفروق في آراء المبحوثين تبعًا لمتغير النوع 

 قالعممي ولصالح الماجستير، كما تبين وجود فروق لصالح عدد العمال في الشركة، وكان الفر 

لمتغير عمر الشركة، وكانت  لصالح  وجود فروق تبعاً  لصالح عدد العمال القميل، وتبين أيضاً 

اع وكانت الفروق لصالح قطاع لمتغير نوع القط ىناك فروق تبعاً  نّ أ، وتبين الشركات الصغيرة

عي كان من الشركات رى، وىذا يعني أّن تقبل الضمان المجتمالصحة ثم القطاعات االخ

عداد القميمة من العمال، كون تطبيق الضمان المجتمعي ال يؤثر عمييا بدرجة األ الصغيرة، ذات 

 كبيرة.



د

الشركات في كافة  مطالبضرورة القيام بتعديالت عمى القانون ليتوافق مع وتوصي الدراسة ب

بما يخص الفترة الزمنية واالشتراك وغيرىا من النقاط،  القطاعات، ويتناسب مع الموظفين فييا

عطاء الثقة إالعمل عمى وضع ضمانات تمكن الموظفين والشركات من كما توصي الدراسة ب

 فيما يخص االموال المدفوعة ليم.  المجتمعيلمؤسسة الضمان 
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Readiness Extent of Private Sector for Implementing Social Security 

Prepared by: Islam Maher Mahmoud Faroun 

Supervisor: Dr. Afif Hamad 

Abstract 

The study aimed at identifying the extent to which the private sector is willing to 

implement the social security law in Palestine. In order to achieve the objectives of 

the study, the descriptive analytical approach was used in the study, and the sample of 

the study were (385) males and females employees. The researcher used the 

questionnaire as a tool for study. 

The study found that the extent of the willingness of private sector companies to 

implement the Social security law came in a medium degree; the most important of 

these reasons are the fact that the security law does not protect the money that is going 

to be deducted. Also, the companies fear that the purpose of the law is collecting the 

money from them and not for the interest of the employee. The results also indicated 

private sector willingness to receive suggestions that will make them accept 

implementing social security. The most important of which is that the social Security 

Board ensures that money that is already deducted from the company are for the 

employees. Besides, the companies desire to get involved with the investments which 

will be carried out by the institution of social security. The results indicated that there 

were no differences in respondents' opinions according to the gender variable; 

however, differences were according to the variable of scientific qualification for the 

favor of the Master degree holders. Also there were differences in favor of the number 

of workers in the company yet, it was small difference. There are also differences 

depending on the life of the company, and it was in favor of small companies. Other 

differences were found depending on the sector type variable and the differences were 

in favor of the health sector and then came the other sectors. This means that 

accepting implementing social security was among small companies, with few 

workers, because the implementation of social security did not affect them 

significantly. 

The study recommends that amendments be made on the social security law to 

comply with condition of request  all companies in all sectors, and commensurate 



و

with their employees regarding the time period, subscription and other points. Also, it 

recommends giving guarantees that enable the employees and the companies to give 

confidence to the social security institution regarding the money that is going to be 

been paid to them. 
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انفظم االَل

__________________________________________________

انؼبو نهذراضخ  اإلطبر

 انممذمخ  1.1

ل تحقيق الحاجات اإلنسانية المختمفة لمعاممين، يسييعمل عمى ت يعد الضمان المجتمعي ابتكاًرا 

والتي تضمن حقوق األفراد من كبار السن، أو من تعرضوا إلصابات عمل أوقفتيم عن العمل، 

الراتب الشيري كتعويض لو عن خدمتو في فيكون الضمان وسيمة مناسبة ومساندة توفر لو حقو 

 (.2014ونجم، لممؤسسة أو المنظمة التي كان يعمل بيا )المبيضين 

بدأ نظام معاشات الشيخوخة التي تديرىا الحكومة لموظفي القطاع الخاص من ألمانيا في عام و 

من الزمان شيد ريادة ألمانيا في التأمين ضد المرض وحوادث  قرنًا ونيف، ليختتم بذلك م1889

وقد  ،ة ومساىمةالبرامج كانت إلزامي العمال كذلك. وتميز النيج األلماني لمضمان المجتمعي بأنّ 

تم مناقشة النموذج األلماني من الضمان المجتمعي عمى نطاق واسع حول العالم، وكان انتشاره 

، كانت الدولة الوحيدة التي تبنت بالكامل األسموب األلماني ىي م1910وبحمول عام  ،تدريجي

  .( Feldstein, 2002&Liebman) النمسا

ت التي حدثت في المجاالت المختمفة االقتصادية، وتطور الضمان المجتمعي نتيجة لمتطورا

ساسية لمضمان كان ليا دور في تحديد المبنة األ وأيًضا التطورات التكنولوجية والفكرية، والتي

شكل العمل العنصر المشترك بين االقتصاد  إذالمجتمعي المعتمد عمى البنية االقتصادية، 
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، والمساواة العمل من خالل الحق في االختيارتحقيق العدالة في وتم والمفاىيم المجتمعية، 

فيما يتعمق  ؛فراد والحرية في التصرف، والتمتع بفرص متساوية في الحقوقاالقتصادية بين األ

نتاج، كميا شكمت عناصر أساسية فيما يخص باألجر وتحديد ساعات العمل والحوافز حسب اإل

 (. 2016الضمان المجتمعي)جميل، 

أكثر من نصف  ىي أنّ ، عالمية الرئيسة التي تواجو الضمان المجتمعيالمشاكل ال وتعد أىم

يتم استبعادىم من حماية الضمان  ، ومع ذلكومن يعتمد عمييمالعمال ىم سكان العالم 

وخالل  ،يتم تغطيتيم عن طريق اإلعانات المجتمعية الممولة من الضرائبفال  ،المجتمعي

ة من الضمان المجتمعي في مؤتمر العمل الدولي العقدين األخيرين تمت مناقشة جوانب محدد

وكذلك كانت  ،بحث المؤتمر موضوع استحقاقات األمومة ،2000ففي عام  ،لفترات متعددة

وذلك عندما تم اعتماد  1988و 1987استحقاقات البطالة عمى جدول األعمال في عامي 

 International Labour 1987ومناقشة اتفاقية تعزيز العمالة والحماية من البطالة في عام 

)Office, 2001.) 

لى التطور في تحصيل حقوق العاممين وحمياتيم من المخاطر الحياتية المختمفة إواستناًدا 

التركيز عمى أىمية الضمان المجتمعي المصاحب لحقوق العمال تم كالمرض والبطالة والفقر، و 

والذي يضمن ليذه الفئة حقيا في العيش الكريم، كذلك التعويض عند الوفاة ألسرة العامل لضمان 

 (. 2016النحراف والحاجة )شنايت، احمايتيا من 

حيث يتوقع  المالي، مستقبل الضمان المجتمعي ينقصو األمان نّ إف قمن كل ما سب وبالرغم

في المتوقعة لن تكون كافية لدفع المنافع  تاإليرادا االقتصاديون في الواليات المتحدة أنّ 

مع و  (2041)ستستنفذ بحمول عام لدييم احتياطيات صندوق الضمان المجتمعي وأنّ المستقبل، 

 عندالعاممين يبقى الضمان المجتمعي البرنامج الحكومي األكثر أىمية لمنع الفقر بين ذلك 
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% من كبار 50الضمان المجتمعي ألصبح  منافعموال فالشيخوخة أو العجز،  لمرحمةالوصول 

إصالح نظام الضمان المجتمعي  فإنّ  ولسوء الحظ ،يعيشون تحت خط الفقر ونالسن المستفيد

 . (Templin, 2006)ويتأثر بيا  حالة الجمود السياسيبسبب عالق 

وذلك من خالل  ،باالستثمار أىميا إصالحو المجتمعيتعديل الضمان ىناك عدة مقترحات ل

موارد الضمان والتي تنمي  ،استثمار أموال الضمان المجتمعي في المشروعات المختمفة

وتساعد عمى رفع المبالغ المالية الخاصة بالضمان المجتمعي، وبالتالي استخداميا ، المجتمعي

المجتمعي والتي ال تكفي وحدىا لمساعدة وقت الحاجة، وىذا يضمن عدم نفاذ أموال الضمان 

 (.Feldstein, Liebman, 2002)العمال من بعد التقاعد، أو في حاالت االصابة والوفاة

قانون لضمان المجتمعي ال ييتم باألسباب المؤدية إلى ترك العمل، وانما يكون العامل جزء من 

العامل عمى راتب التقاعد  سيحصل ىذالذلك الضمان في حال االستمرار بدفع االشتراكات، 

  .كامال عند استحقاقو لو

عالن المبادئ الفمسطيني التشريعية فور توقيع إ مارست السمطة الوطنية الفمسطينية صالحياتياو 

لمسمطة  ةوصدر العدد األول من الوقائع الفمسطينية)الجريدة الرسمي 13/9/1993اإلسرائيمي في 

أصدرت السمطة الوطنية العديد من القوانين والقرارات التي و  ،1994في عام  )الوطنية الفمسطينية

تنظم مجاالت متنوعة في فمسطين من بينيا قرارات تنظم موضوعات ذات عالقة بالتشريعات 

مارس المجمس صالحياتو  ،1996ول مجمس تشريعي عام أحيث وبعد انتخاب  ،المجتمعية

التي ليا عالقة بالضمان المجتمعي  و  (22)مادةوأقر العديد من  القوانين ومن أىميا ال ،التشريعية

ىم أ تعدوالتي  ،المتمثمة في موضوع التأمين المجتمعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة

 .المنافع التي يغطييا الضمان المجتمعي 
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وىناك عدة تشريعات صدرت في ميدان  ،1994ومنذ قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية في العام 

بشأن تشكيل مجمس إدارة صندوق التأمين  ،1995لسنة  7الضمان المجتمعي منيا القرار رقم 

حكام قانون التأمين والمعاش أالقاضي بتعديل بعض  1996لسنة  4القانون رقم ، و والمعاشات

مطفولة واألمومة بشأن تشكيل المجمس األعمى ل 1999لسنة  1مرسوم رقم ، و 1964لسنة 

 .(1999 ،ممحم)وغيرىا من القوانين

وواجو معارضة  ،2012عام الخاص بو قانون وفيما يخص الضمان المجتمعي فقد صدر ال

وتم تقديم االعتراضات فيما يخص ، )أصحاب شركات وعمال(شديدة من الشارع الفمسطيني

ألحكام  استناداً و  تعديل القانون،جل أذ بكل ما قيل من أخ  ومع ذلك لم ي  التعديل عمى القانون، 

، وبعد االطالع منو (43)وتعديالتو السيما أحكام المادة (2003)القانون األساسي المعدل لسنة

حكام قانون التأمين والمعاشات ، وعمى أ (2000)لسنة 7حكام قانون العمل الفمسطيني رقم عمى أ

 7حكام قانون التقاعد العام رقم أعمى و  ،وتعديالتو (2004)لسنة  16لقوى األمن الفمسطيني رقم 

بشأن الضمان ( 2016)لسنة 6وعمى أحكام القرار بقانون رقم ،وتعديالتو (2005)لسنة

وبناء وعمى الصالحيات  ،م 2016 /27/9وبناء عمى تنسيب مجمس الوزراء بتاريخ  ،المجتمعي

جمس الوزراء الفمسطيني بشأن الضمان المجتمعي من قبل م 19المخولة لو تم إقرار القانون رقم 

، 2/3/2016بتاريخ  رئيس السمطة الفمسطينية، فيما وقع عميو 16/2/2016في الجمسة بتاريخ 

 (2016وتم نشره في الجريدة الرسمية)جريدة الحدث، 

قراره، إأي بعد سنتين حسب القانون الذي تم  2018( من العام 11شير )في ع رض لمتطبيق  ثمّ 

القطاع لى دراسة استعداد إلتطبيق ىذا القانون، وىذا ما دفع الباحث  ة قويةىناك معارض وكان

 مساعدًا يكون  والتغيرات المطموبة لكي يقبل العاممون بو أنْ الفمسطيني لتطبيق القانون، الخاص 

صدر أ 2019-2-28بتاريخ والحصول عمييا بعد نياية الخدمة، و  لمعمال في توفير حقوقيم
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مصادقة الرئيس عمى الغاء  لوتشم ،قانون الضمان المجتمعي وتعديالتوالرئيس قرار بوقف نفاذ  

 حكام ىذا القرار. مع أ ضكل ما يتعار 

ومع ذلك استمر الباحث في عمل الدراسة، كونيا تمقي الضوء عمى آراء أصحاب الشركات فيما 

يخص القانون، ومن أجل توضيح طبيعة االعتراضات عميو، والدوافع ليذه االعتراضات، إضافة 

القميمة في ىذا لمحصول عمى المقترحات الخاصة بالقانون، وىذه الدراسة تعد من الدراسات 

لك يسعى الباحث من خالليا إلى نقل اآلراء حول القانون والتعميق عمييا وتقديم المجال، لذ

  المقترحات الممكنة.

 مشكهخ انذراضخ  2.1

من أىم الحقوق البشرية لمعمال في العصر الحديث، وقد أقرتو كافة  المجتمعي يعد الضمان

فاقية العمل الدولية ، وات1948المواثيق الدولية، كاإلعالن العالمي لحقوق االنسان عام 

فيما يخص الضمان المجتمعي، وعمى الجانب الفمسطيني أِقر قانون الضمان  (102)رقم

،  إال إّن الحراك الفمسطيني ضد تطبيق الضمان المجتمعي كان 2016المجتمعي في العام 

شديًدا، وتمثل الحراك في المؤسسات الخاصة ثم العمال، والتي ترى في القانون ضعفا يجب 

لعمل عمى تعديمو في البنود االساسية فيو، وىي تمك التي تتحدث عن الضمانات الخاصة بتوفير ا

 بعض لى ارتفاع النسبة المقرة عمييم كأصحاب عمل، فيما ترىإىذه المبالغ لألفراد، إضافة 

م االستعداد من قبل ىذه لعدالضمان المجتمعي تمك المعارضة لتطبيق الجيات الرسمية 

إذ إّن المؤسسات والشركات لم تكن تضع  ،والشركات لمخالصات نياية الخدمةالمؤسسات 

ّنيا تستخدمو في االستثمار وتكبير رأس المال، وبعض  ،مخصص نياية خدمة لمموظفين وا 

أّما عمى الصعيد اإلداري فيعد وجود قسم لشؤون  ،الشركات ليس لدييا أتعاب بشكل نيائي

يخص حقوق الموظفين والتأمينات وتطبيق الحد األدنى  موظفين، ليا مسؤولية مباشرة فيما
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مين العمال ضد إصابات دم قيام الشركات بتأكما وردت في قانون العمل، إضافة لع ،لألجور

 توفرفي  ذلك أسيمو عمى تأمين كافة الموظفين ضد إصابة العمال، القانون  جبرىمأو ي ،العمال

فرصة لدراسة قانون الضمان المجتمعي وجيوزية القطاع الخاص لتطبيقو، إضافة إلى دراسة 

أسباب الرفض، والدواعي والتحديات التي يمكن أّن تواجو عممية التطبيق، وعميو تتمثل مشكمة 

 الدراسة في اإلجابة عمى التساؤل الرئيس اآلتي: 

 مان المجتمعي؟ مدى استعداد القطاع الخاص لتطبيق قانون الضما 

 

 أضئهخ انذراضخ  3.1

 : الفرعية فيتتمثل أسئمة الدراسة 

ما مدى جاىزية القطاع الخاص لتطبيق الضمان المجتمعي )التأمينات، نياية الخدمة، تطبيق  .2

 الحد االدنى من االجور، وجود قسم شؤون موظفين، نقابة موظفين(؟

 ما األسباب التي يوردىا القطاع الخاص لرفضو تطبيق قانون الضمان المجتمعي؟. 3

 ما المقترحات التي يوجييا القطاع الخاص لمحكومة لقبول الضمان المجتمعي؟. 4

متغيرات )النوع  حسب استعداد القطاع الخاص لتطبيق قانون الضمان المجتمعيختمف يىل  .5

العمال في الشركة، رأس مال الشركة، عمر الشركة، القطاع ، المؤىل العممي، عدد المجتمعي

 ؟ التي تعمل بو الشركة(

 أٌمٕخ انذراضخ  4.1

 تكمن أىمية الدراسة من الناحية العممية في:

السعي لتوفير دراسة حديثة حول قانون الضمان المجتمعي في فمسطين استكمااًل لمدراسات -

 السابقة حول ىذا الموضوع.
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كامل حول رؤية المؤسسات الخاصة فيما يتعمق بقانون الضمان المجتمعي تقديم تصور  -

 وتعديالتو وتطبيقاتو.

تسميط الضوء عمى الجانب القانوني في شرعية قانون الضمان المجتمعي في ظل عدم وجود  -

 مجمس تشريعي إلقراره.

 تكمن أىمية الدراسة من الناحية العممية في:

ن المجتمعي استنادا الى ما تم  التوصل اليو بسبب وجود تحديد رؤية جديدة حول الضما -

 المعارضة المستمرة حول قانون  الضمان. 

تقديم توصيات ومقترحات من خالل النتائج الى الجيات المسؤولة في مؤسسة الضمان  -

 المجتمعي لألخذ بيا استناًدا الى آراء القطاع الخاص.

 القانون عمى القطاع الخاص ام ال. إمكانية تطبيق ىذا  توضيح مدى-

 أٌذاف انذراضخ  5.1

ليدف الرئيسي وىو مدى استعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق تسعى الدراسة لتحقيق ا

جل تحقيق ىذا اليدف ستسعى الدراسة الى تحقيق األىداف الفرعية أالضمان المجتمعي  ومن 

 التالية : 

تطبيق الضمان المجتمعي)التأمينات، نياية التعرف عمى مدى جاىزية القطاع الخاص ل .1

 الخدمة، تطبيق الحد االدنى من االجور، وجود قسم شؤون موظفين، نقابة موظفين(.

 معرفة األسباب التي تدفع القطاع الخاص لرفض تطبيق قانون الضمان المجتمعي. .2

 التي يوجييا القطاع الخاص لمحكومة بشأن قانون الضمان المجتمعي. تقييم المقترحات .3
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 حسب استعداد القطاع الخاص لتطبيق قانون الضمان المجتمعيعمى مدى التعرف  .4

، المؤىل العممي، عدد العمال في الشركة، رأس مال الشركة، المجتمعيمتغيرات )النوع 

  عمر الشركة، القطاع التي تعمل بو الشركة(

 فرضٕبد انذراضخ    6.1

 تسعى الدراسة الى االجابة عن الفرضيات اآلتية:

 الفرضية األولى:

ـــة " ال ـــد مســـتوى الدالل فـــي اســـتعداد شـــركات (α ≥ 0.05) توجـــد فـــروق ذات داللـــو إحصـــائية عن

 "المجتمعيالنوع يعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 الفرضية الثانية: 
ـــةتوجـــد فـــروق  " ال ـــد مســـتوى الدالل فـــي اســـتعداد شـــركات (α ≥ 0.05) ذات داللـــو إحصـــائية عن

 " المؤىل العممييعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 الفرضية الثالثة: 
فــــي اســــتعداد شــــركات (α ≥ 0.05) "ال توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة

 "عدد العمال في الشركةيعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

  الرابعة:الفرضية 
في استعداد شركات (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 "عمر الشركةيعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 : الخامسةالفرضية 
فــــي اســــتعداد شــــركات (α ≥ 0.05) توجــــد فــــروق ذات داللــــو إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة "ال

 "القطاع التي تعمل بو الشركةيعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 
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 حذَد انذراضخ  7.1

 تتمثل حدود الدراسة الحالية في: 

 فمسطينفي مؤسسات القطاع الخاص الحدود المكانية: وتشمل جميع 

 2019-2018الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول 

 اصحاب الشركاتالحدود البشرية: 

 

   مظطهحبد انذراضخ 8.1

الحماية الموفرة من قبل المجتمع لألفراد بما يشمل الرعاية الصحية والمعونة الضمان المجتمعي: 

تمعية التي تسبب في توقف المالية من خالل اجراءات عامة لمواجو االخطار االقتصادية والمج

و أو العجز أو الشيخوخة أصابة العمل، أو إو االمومة، أو انخفاض الدخل بسبب المرض، أ

 (.Dupeyroux, 1988و الوفاة وغيرىا)أالبطالة 

( بأنو جميع التدابير التي توفر االعانات سواء كانت نقدية أم عينية، 2016وقد عرفو مسيف )

االنسان من تبعات انعدام دخل العمل بسبب المرض، أو اإلعاقة، أو وذلك من أجل حماية 

 إصابات العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة المعيل.

(  2016( لعام )19( من قانون الضمان االجتماعي الفمسطيني المعدل رقم )2وعرفت المادة)

م باالعتماد عمى مبادئ االنصاف وعائالتي بأنو توفير منافع التأمينات االجتماعية لممؤمن عمييم

والشفافية واالستدامة والكفاءة  عمى ان تكون الدولة ىي الضامن النيائي، وتشمل التأمينات تأمين 

 ، واصابات العمل واألمومة والمرض والتأمين الصحي وتأمين البطالة.الشيخوخة

سببو وقع اثناء : وىي التي تقع خالل العمل وتشكل أي حادث بغض النظر عن حوادث العمل

العمل أو بالقرب منو بسبب العمل نفسو سواء مرتبط بالنقل او بالتنظيف أو االعداد لمعمل أو 
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الخزين أو التغميف أو تعبئة المواد أو غيرىا من االسباب التي تخص العمل، وكان ذلك في 

االنتياء من  مكان العمل نفسو أو في الطريق اليو، او في الطريق الى مكان السكن لمعامل بعد

 .(2016العمل )قانون الضمان المجتمعي، 

ىو الراتب الذي يحصل عميو العامل اذا كانت الوفاة طبيعية أو ناجمة عن اصابة  راتب الوفاة:

 .(2016العمل )قانون الضمان المجتمعي، 

ىو الحد المعتمد والمقر من قبل مجمس الوزراء )قانون الضمان المجتمعي،  الحد االدنى لألجر:

2016.) 



11 

 

 ومُرج انذراضخ 9.1
                                                                  























 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

: خٍُزٔخ انشركبد                                   انمطزمم انمزغٕر

 جيوزية الشركة
 التأمينات-
 نياية الخدمة-
 تطبيق الحد االدنى من االجور-
 وجود قسم شؤون موظفين-
 نقابة موظفين -

رطجٕك انضمبن  انمزغٕر انزبثغ:

 انمدزمؼٓ

 أسباب الرفض
 النسبة -
 ضمن التطبيق-
 المدة الزمنية لمحصول عمى الضمان-
 الفئات التي يشمميا الضمان-

مع التعديالت  لمجتمعيمؤيد لمضمان ا
 المطموبة 

معلوماتعهالشركة)ووعَضطٕخ:مزغٕراد 

 راسمالالشركة...الخ(-عذدالموظفيه-القطاع
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 انفظم انثبوٓ
_____________________________________________________________________

 اإلطبر انىظرْ َانذراضبد انطبثمخ

 

 انممذمخ  1.2

من حيث المفيوم  مجتمعيىذا الجزء من الدراسة الى التعريف بكل ما يخص الضمان ال يعرض 

 والنشأة واالىمية، وضرورتو لمعاممين والقوانين التي تحكم عممو، وذلك من خالل االطالع عمى

ت السابقة سواء العربي أو األجنبي، ثم ذكر الدراسا مجتمعيحول الضمان ال ةالسابق الدراسات 

 التي تمت حول ىذا الموضوع العربية واالجنبية أيًضا. 

 

   مدزمؼٓانضمبن ان 2.2

 مجتمعيمفيوم الضمان ال 1.2.2

لالستراتيجيات الوطنية لتعزيز التنمية البشرية حد العناصر األساسية أ مجتمعييعد الضمان ال

فمنذ أواخر القرن التاسع عشر كانت جميع دول العالم  ،والنمو والشمول واالستقرار السياسي

وانعكست  ،حتى في أفقر مناطق العالم مجتمعيمن تشريعات الضمان ال تقريًبا تطبق نوعاً 

، 1948عن طريق إعالن األمم المتحدة لحقوق االنسان  مجتمعياألىمية العالمية لمضمان ال

) مجتمعيع، لديو الحق في الضمان الالفرد الواحد، كعضو في المجتم التي تنص عمى أنّ 

2119,Buckhauser et al)   
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ة أو مجتمعيت ستخدم كمساعدات ، مجتمعييا شبكات أمان ت عرَّف بأنّ  مجتمعيبرامج الضمان الو 

وتستيدف ىذه البرامج القطاعات الفقيرة في المجتمع أو الفئات المعرضة  ،ةمجتمعيبرامج رعاية 

 .(Dushi et al, 2017لمفقر)

في العديد من البمدان النامية يمكن إرجاعيا إلى األزمنة  مجتمعيإّن جذور أنظمة الضمان ال

في المستعمرات السابقة قبل أن تحصل  مجتمعياالستعمارية. حيث تم تقديم برامج الضمان ال

في المستعمرات السابقة كانت تنفذ في  مجتمعيتمك الدول عمى االستقالل، أنظمة الضمان ال

خالل فترة االستعمار قبل بناء البمد ودون شمل عمميات التحول الى بمد الغالب 

 . (Templin, 2006)صناعي

ويعرفو الباحث بأّنو الضمان الذي يحصل عميو الفرد العامل ويوفر من خاللو كل ما يتعمق 

باحتياجاتو في مرحمة الشيخوخة أو التعرض الى الخطر أو المرض أو عدم توفر العمل، وذلك 

بين مؤسسة الضمان والشركات واألفراد، ويعود ذلك لكون الكثير من األفراد ال من خالل الشراكة 

 يحصمون عمى حقوقيم خالل عمميم في القطاع الخاص.

 مجتمعي الضمان التطور   2.2.2


التغيير األكثر دراماتيكية في القطاع العام في القرن العشرين  مجتمعيكان بدء وتطور الضمان ال

، طبقت)ألمانيا والنمسا( برامج الشيخوخة والرعاية الطبية لمطبقة الوسطى، التي 1900ففي عام 

نشاؤىا قبل عشرين سنة، أّما اآلن فتعتبر برامج الشيخوخة وبرامج الرعاية الطبية الشاممة ىي تم إ

٪ من الناتج 15إلى  %10من  ، وتمثل ىذه البرامج الكبيرة والدائمةةالسمة المميزة لمبمدان المتقدم

تغيير ىذه البرامج  نّ أالمحمي اإلجمالي، وقد أظيرت العديد من البمدان في السنوات األخيرة 

صغر منيا مثل أة الكبرى سمسمة من البرامج مجتمعيسياسية وتحيط بيذه البرامج ال تعتبر اشكاالً 
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التأمين لمعمال العاطمين عن العمل، والمدفوعات النقدية والطبية لألشخاص المعاقين في العمل، 

  .emplin, 2006)(Tوالمدفوعات النقدية ألولئك الذين تكون أرباحيم منخفضة مؤقتًا

 مجتمعيوأثارت ىذه التجربة في القرن العشرين أسئمة عميقة: لماذا تم إنشاء برامج الضمان ال

ىذه؟ ولماذا قامت الدول بإنشاء برامج مختمفة بنظام مختمف؟ ولماذا ينمو اإلنفاق عمى ىذه 

ية والسياسية األنظمة بشكل أسرع في بعض البمدان؟ ىناك العديد من نظريات العموم االقتصاد

 . )(Schmitt, 2015المجتمعيةالتأمينات  إلنشاء

 مجتمعيالضمان ال ميزات 3.2.2
األسر التي لدى و برنامج غير إسيامي ييدف إلى سد الفجوة االقتصادية نّ أامج بنالبر  اتميز ىذ

العمل عمى الحد من الفقر في  قدرتيا في مجتمعيأثبتت سياسات الضمان ال، وقد فشمت في سده

خفض معدل الفقر والحرمان في معظم  ومع ذلك ، فإنّ  ،ظل مستويات المعيشة غير اإلنسانية

ًا في أغمبية من النوع الذي يتم تنفيذه عممي مجتمعيالبمدان من شأنو أن يحقق فوائد الضمان ال

في الدول النامية إلى ما  تمعيمجينبغي توسيع دور سياسات الضمان ال، لذلك االقتصادات الفقيرة

 (.Fang et al, 2016)ىو أبعد من مجرد "شبكة أمان" 

  ،من الحياة في ظل الحرمان تووقايو واألىم من ذلك ىو تحسين نمط الحياة العام لممواطن، 

في تعزيز نتائج إيجابية لمتنمية ميمة تقوم بأدوار يجب أن  مجتمعيبرامج الضمان ال فإنّ وعميو 

وىذا  ،الدول، وستزيد من تحسين وتييئة المزيد من الفرص المتكافئة لجميع فئات الناسفي ىذه 

 (.Gelber et al, 2018السمبي)بدوره يقمل من احتمال النتائج 

من  أفراد الطبقة العاممة وأسرىم تمكين( عمى مجتمعيالضمان الكتساعد البرامج الوقائية )و 

تمكنيم من كما  ،عرضة لتمقي توزيع غير متكافئ لمموارد قلالحصول عمى الموارد، كونيم األ

مواصمة تنفيذ  الى تيدف  يضاً أاالستجابة بشكل صحيح لالنييارات االقتصادية. و القدرة عمى 
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اقتصاد  تحقيق ، وأيضاً ي إنشاء سوق أكثر كفاءة واستقرارالبرامج المساىمة ف

 (Koshulko& Gribincea, 2018)مستقر

وسيمة لمنع تقميل كونو يعد ىميتو في إذ تكمن أعمى االستثمار،  اً قائم مجتمعيالضمان اليعد و 

تأثيرات ضارة عمى أولئك الذين يعتمدون  التي يكون لياوزيادة الضرائب عمى الرواتب  ،المزايا

أرباح العامل واستحقاقات التقاعد  سيزيد االرتباط بينكذلك  بشكل كبير، مجتمعيالضمان العمى 

تقميل كمية إعادة التوزيع التي تحدث من خالل نظام  الضمان لى إ دياً مؤ  لمعامل

 .(Fang et al, 2016)مجتمعيال

و من خالل زيادة القائم عمى االستثمار يقولون بأنّ  مجتمعيومع ذلك، فإن منتقدي الضمان ال 

إلى مزيد من ويمكن أن يؤدي  ،ىذا  النيج ييدد النظام التقدمي العالقة بين األرباح والمزايا، فإنّ 

ومجموعات الدخل االستفادة من نظام   ،يمكن لممجموعات الديموغرافيةكما  ،الفقر بين كبار السن

شخاص األكثر لألالتقميل المحتمل في نسبة الفقر ىو األكبر بالنسبة  وأنّ  ،قائم عمى االستثمار

القائم عمى  مجتمعيالضمان اليجمع بين يمكن أن مختمط النظام الو  ،عرضة لخطر الفقر

يمكن تحقيق مثل ىذه النتائج، حتى لو كان أداء األسواق   PAYGOنظام االستثمار ومزايا

 .  (Feldstein, & Liebman, 2002)المالي ضعيف لمغاية

 انرضب ػه انضمبن انمدزمؼٓ 4.2.2

تحديدًا في السنوات ، تحت التحدي مجتمعينظمة الضمان الأكثيرة من العالم، كانت  مناطقفي 

يا تضر بعممية النمو األنظمة باىظة الثمن، وأنّ  يعتبر البعض أنّ  إذ خيرة من القرن العشرين،األ

في أوقات زيادة و قصور في مستوى الحماية ونطاق التغطية، ىناك  نّ أو  ،االقتصادي والتنمية

ىو أكثر حاجة من  مجتمعيالضمان ال فإنّ  البطالة وغيرىا من أشكال انعدام األمن في العمل،

)بما في ذلك االقتصادات التي تمر بمرحمة  أي وقت مضى، ال سيما في البمدان الصناعية
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لمتحديات الديموغرافية الجديدة، مثل  مجتمعيانتقالية(، ويجب ان تستجيب أنظمة الضمان ال

ان الضم ليولميمة عمى تمات ارلتأثيامع ، لعائمةافي ىيكمية  الشيخوخة والتغيير

  .(Zissimopoulos et al, 2017)الجتماعيةا

 والقطاع الخاصبشكل عام  عادة النظر في دور الدولة إوىناك دعوة إلى اإلصالح تنطوي عمى 

واحدة من المشاكل العالمية الرئيسة التي تواجو الضمان فيما يخص الضمان المجتمعي، وتعد 

، ةمجتمعيأي نوع من الحماية ال مستثنين منمن نصف سكان العالم  أكثر ، إذ إنّ اليوم مجتمعيال

وال  ،مجتمعينظام التأمين ال ال من خالل أساس قائم عمى المساىمة ،يتم تغطيتيم وحمايتيمفال 

يتم تغطية نسبة قميمة في  ة الممولة من الضرائب، في حين أنومجتمعيعن طريق اإلعانات ال

رى وجنوب آسيا، تقدر التغطية الشخصية حاالت الطوارئ فقط. في أفريقيا جنوب الصحراء الكب

من السكان العاممين وفي بعض الحاالت  % 10إلى  5القانوني بما يتراوح بين  مجتمعيلألمن ال

. في جنوب % 80و10تكون تقريبا بين فإنيا آخذة في التناقص. في أمريكا الالتينية، التغطية

 (.Aldoqi, 2018 )% 100و 10شرق وشرق آسيا، يمكن أن تتراوح التغطية بين 

 و في عدد من تمك البمدان،أنّ  رغم%،  100في معظم البمدان الصناعية، تكون التغطية تقريبا و 

في معظم أنشطة وضع المعايير والتعاون  .انخفضت معدالت االمتثال في السنوات األخيرة

تزايدة من القوى كانت منظمة العمل الدولية تتوقع أن نسبة م ،مجتمعيالتقني المتعمقة بالضمان ال

العاممة في البمدان النامية تعمل في العمالة في القطاع الرسمي أو العمل الخاص تكون مشمولة 

 (.International Labour Office. 2001) مجتمعيمن خالل الضمان ال

يرغب الناس في تأمين مستوى معيشي الئق، في إطار من األمن والحرية لمتعبير عن رأييم. و 

يمكنيم تحقيق ضمان الدخل ليس فقط من خالل العمالة المنتجة والمدخرات واألصول وبالتالي 

ىذه اآلليات  ،مجتمعيالمتراكمة )مثل األرض والسكن(، ولكن أيًضا من خالل آليات الضمان ال
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فالعمال يحتاجون إلى تأمين دخل لعمل خطط  ،حماية فحسب، بل كعامل منتج أيًضاال تعمل ك

نّ و  يم وألسرىمطويمة المدى ألنفس  و يجعل الطمب فعاالتأمين دخل العمال جيد لالقتصاد، ألنّ  ا 

 (.Billig, et al, 2018)وأكثر قابمية لمتنبؤ 

ينبغي أْن تركز برامج الضمان المجتمعي في البمدان عمى الحد من األشكال الييكمية  وعميو

لمضعف وتعديميا وعمى تنفيذ طرق لمتعامل مع جميع أنواع المخاطر االقتصادية. وايضا يجب 

أن تيدف برامج الضمان المجتمعي في البمدان إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيز رأس المال 

لك، عمى سبيل المثال ال الحصر، تحسين الوصول إلى المستشفيات، واتباع البشري. ويشمل ذ

نظم غذائية أفضل ودعم صحي أفضل، وسياسات تأمين صحي متنوعة، وتحسين الوصول إلى 

 .(Aldoqi, 2018المدارس، والتعميم األساسي لمجميع وما إلى ذلك)

ىذه البرامج وتمويميا من  من أجل ضمان نجاح برامج الضمان المجتمعي بدقة، يجب تنفيذ 

خالل سياسات إدارة االقتصاد الكمي. في حين أن برامج الضمان المجتمعي تيدف إلى الحد من 

تأثير الصدمة في أعقاب الفقر، فإنيا تعزز أيضًا القدرة االقتصادية والمجتمعية لمفئات الضعيفة 

الضمانية سوف تستجيب . وىذه البرامج طوارئ وصدمات محتممة ةمن خالل االستجابة ألي

وىذا  لألحداث المحتممة التي تسبب الصدمة عن طريق منع تسبب ىذه االنييارات االقتصادية.

ممكن ألن برامج الضمان المجتمعي تعمل من خالل إبقاء التضخم منخفًضا، مما يؤدي إلى 

 (Dushi et al, 2017)استقرار أسعار الفائدة وتقميل التفاوت في األسعار

 الضمان المجتمعيىداف أ 5.2.2
ىو توفير الوصول إلى الرعاية الصحية  مجتمعياليدف من معظم مخططات الضمان ال نّ إ

وضمان الدخل، أي الحد األدنى لمدخل لممحتاجين واستبدال معقول لدخل الموظفين المنتجين بما 

،  1944 لسنو (67)رقم مجتمعييتناسب مع مستوى دخميم. وتركز التوصية عمى الضمان ال
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وتوفر  يضاً أو  ،ساساتيا العمل الخاصأتغطي  ،اجبارية وطنية مجتمعيعمى مخططات ضمان 

ة، ومع ذلك من الصعب تنفيذ ىذا المفيوم في حالة العمال الذين لدييم عمل مجتمعيالمساعدة ال

دى ظيور اشتراكات أوبالتالي  ،خاص ولدييم دخل غير منتظم، حيث من الصعب قياس دخميم

 & Feldstein)لمضمان لمعاممين في القطاع غير الرسمي الى الحاجة لمفيوم أوسعجديدة 

Liebman, 2002)عمى سبيل المثال، مجتمعي. ويمكن أن يشمل المفيوم األوسع لمضمان ال ،

باإلضافة إلى الطوارئ المتوقعة في  بعض فوائد اإلسكان واألمن الغذائي وتربية األطفال،

)الرعاية الطبية  1952لسنو (،102األدنى لممعايير(االتفاقية)رقم)الحد مجتمعيالضمان ال

صابة العمل واألمومة ، والمنافع العائمية، وكذلك الفوائد في حالة المرض والبطالة والشيخوخة وا 

 .(Fang et al, 2016)وموت العائل(

إلى سبيل المثال الوصول يجب تغيير بعض السياسات عمى  مجتمعيولتعزيز نمو الضمان ال

البعض اآلخر و  ،األصول اإلنتاجية، وضمان التوظيف، والحد األدنى لألجور واألمن الغذائي

يا استخدام الوسائل ، التي يتم تعريفيا عمى أنّ مجتمعييميز بين جانبين من جوانب الضمان ال

كما تستخدم  .لمعيشةت اياومستانحدار  همو الحماية ألمعيشة ت اياومستة لتعزيز مجتمعيال

ديد من المنظمات الدولية، بما فييا منظمة العمل الدولية، المفيوم األوسع وىي "الحماية الع

ا المخططات غير الرسمية. فحسب، بل أيضً  مجتمعية"، التي ال تغطي الضمان المجتمعيال

ة بعض مجتمعيالمكتب اإلحصائي لمجماعات األوروبية )يوروستات( يشمل في أرقام لمحماية ال

ويتطابق ىدف ومفيوم العمل الالئق مع  .ة مثل الحضانة والمساعدة المنزليةمجتمعيالخدمات ال

لمجميع ىو بالفعل  مجتمعي. الحق في الضمان المجتمعيىذا المفيوم األوسع لمضمان ال

ة مجتمعيمن العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وال (9)منصوص عميو في المادة 

 (. International Labour Office, 2001)والثقافية
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 بشكل عام مجتمعيأىمية الضمان ال 6.2.2
ذكرت اسباب الفقر  مجتمعية االقتصادية التي تؤثر عمى دفع الضمان المجتمعيالتأثيرات ال نّ إ

لو  . وحتىمناسب من قبل الحكوماتلدى المسنين واىميا ىو عدم التحضير الجيد لنظام تقاعد 

تم تقديم المعاش لدعم كبار السن من ذوي الدخل المنخفض ماليًا، فإنو ال يساىم في زيادة الدخل 

الشيري ألسر المسنين بشكل كبير. وثمة سبب آخر لفقر المسنين ىو االنخفاض الحاد في 

عائمة متعددة األجيال إلى الاالعتماد االقتصادي عمى كبار السن ألطفاليم بسبب التغيير من 

 .(Aldoqi, 2018األسرة النووية)

يرادات الضمان التكميمي دوًرا حاسًما في  مجتمعيوبالتالي فقد لعبت المدفوعات من الضمان ال  وا 

عاًما فما فوق.  65تعزيز األمن االقتصادي وخفض معدالت الفقر بين األشخاص الذين يبمغون 

سياسات لتعزيز الحماية المالية، في وتم اقتراح فالعديد من المسنين يعيشون عمى دخل محدود. 

حين يفرض آخرون تكاليف أكبر عمى المستفيدين باإلضافة إلى تغييرات أخرى لتقميص اإلنفاق 

 (.Billig, et al, 2018وبرامج أخرى) مجتمعيعمى برامج الرعاية الصحية والضمان ال

واالقتصادية والمتحوالت من حيث المتغيرات الديمغرافية  مجتمعيمجموعات الضعف ال نّ إا وايضً 

ة. وبعبارة أخرى، ساىم الضمان مجتمعيالنظامية لدييا فرص أقل لموصول إلى أنظمة الرعاية ال

فيما يتعمق بالجنس والدخل وتكاليف المعيشة  مجتمعيالحكومي في تفاقم التفاوت ال مجتمعيال

الييكمي والضعف المالي لنظم الشيرية وما إلى ذلك. وكثيرًا ما انتقد الخبراء األكاديميون الضعف 

  (Zissimopoulos et al, 2017)المعاشات العامة فضاًل عن مشاكل الفقر لدى المسنين

ينبغي عمى  :ثالثة بدائل سياسية لتحسين أمن الرعاية العامة. أوالً ىناك  ويمكن القول إنّ 

بدائل الضمان ن معدل الفقر اإلجمالي ألسر المسنين عن طريق دفع مستحقات يتحس اتالحكوم

ويتطمب ذلك استثمار ميزانية ال  ،وفقًا لمعايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مجتمعيال
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مراجعة الييكل ات . ثانيًا، يجب عمى الحكوممجتمعيبأس بيا عمى نظام  الرفاىية أو الضمان ال

ومجموعات الحالي  مجتمعيويجب إعادة ىيكمة الضمان ال ،مجتمعيالمشوه لنظام الضمان ال

مثل اإلناث وكبار السن وسكان الدخل الضعيفين لمحصول عمى فرص أكثر  مجتمعيالضعف ال

الحفاظ عمى الجيد المبذول في تحسين التفاوت و العام،  مجتمعيوأفضل لموصول إلى الضمان ال

 .(Cho et al,  2017)والدخل مجتمعيال

 لكبار السن مجتمعيىمية الضمان الا 7.2.2
ىو المصدر األكثر شيوعا لمدخل بالنسبة لكبار السن من النساء  مجتمعيال يعتبر الضمان

ىو  مجتمعيالضمان ال يكشف ىذا الرقم أنّ  ،والرجال وأكبر مصدر لمدخل لمعظم كبار السن

المصدر  مجتمعيا لمدخل لكل من النساء والرجال، ويمثل دخل الضمان الالمصدر األكثر شيوعً 

وثاني أكبر مصدر لمدخل لمرجال في نفس العمر، مع  ،فما فوق 65األكبر لدخل النساء في سن 

من الضمان في المتوسط  شيرياٌ  دوالر  10,418عمى  والرجال$  13,234عمى  النساءحصول 

 (.Aldoqi, 2018)مجتمعيال

من تبمغ أعمارىم سنًا م كبراألمسكان لاألكثر أىمية بالنسبة  أيضاً  مجتمعيويعتبر الضمان ال 

ما يتغير  ومع تقدم الناس في العمر، تميل مداخيميم إلى االنخفاض، وغالباً  ق،عامًا وما فو  75

في السن يكونون عادة أقل رغبة أو قدرة عمى العمل، وبالتالي  تكوين دخميم. حيث مع تقدميم

بيم )األصول والمعاشات  تنخفض انتاجيتيم وغالبا ما يتم سحب مدخرات التقاعد الخاصة

في كثير من األحيان يضم أكبر  مجتمعيالضمان ال التقاعدية( في حاالت التقاعد، وذلك النّ 

 .(Fang et al, 2016)حصة من دخميم

منساء والرجال في مختمف الفئات العمرية كالتالي. لالدخل السنوي من كل مصدر ويكون متوسط 

 لدييم دخل كامل يتراوح  74-65النساء والرجال الذين تتراوح أعمارىم بين  ففي متوسط
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وعمى التوالي، في حين أن النساء والرجال الذين تبمغ أعمارىم  $ 86.868$ و697.24بين 

وتظير األرقام  $32,572$ و  19,430إجمالي الدخل من سنة فما فوق لدييم متوسط  75

و بشكل خاص، أ ،كبراألصول، والمعاشات بين الفئة العمرية األود ميل اقل لألرباح، ودخل وج

 Cho, Chung)االدخل من األرباح أصغر بشكل كبير بين الفئة العمرية األكبر سنً فإّن متوسط 

& Yeo, 2017.) 

، لنساءااصة لدى خ اً في األعمار المتقدمة كبير  مجتمعيويعتبر ىذا االعتماد عمى الضمان ال 

من مجموع دخل النساء األصغر  % 40، في المتوسط، مجتمعيالضمان الوتشكل مخصصات 

وبالمثل، يشكل الضمان  ،من إجمالي دخل النساء األكبر سناً % 58يا تشكل ، في حين أنّ سناً 

لكبار  % 42مع  ، بالمقارنةمن دخل الرجال األصغر سناً  % 28، ، في المتوسطمجتمعيال

 (.(Fischer& Hayes, 2013السن من الرجال 

 مدزمؼٓوظرٔبد انضمبن ان 8.2.2

في خمس فئات. نظرية الرأسمالية المدمرة تجادل بأّن  مجتمعيتقسم النظريات حول التأمين ال

ظير نتيجة وحشية الرأسمالية حيث أصبحت الحياة االقتصادية أقل استقرارًا،  مجتمعيالتأمين ال

شبكة أمان مطموبة. أّما نظرية الشرعية السياسية فتقول أّن  مجتمعيوبالتالي أنشأ التأمين ال

تم إنشاؤه إلضفاء الشرعية عمى الحكومات غير المنتخبة، من خالل منح  مجتمعيالتأمين ال

ىو سمعة  مجتمعيالناس حصة من أجل استمرار الدولة. اّما قانون فاغنر فيفترض أّن التأمين ال

 لويثان حيث  ول تريد تقميل التعرض لمفقر المدقع. وىناك نظريةفاخرة؛ فمع زيادة الدخل، فإّن الد

يتم عندما يكون لدى الحكومات عوائد زائدة وغالبًا ما تكون في  مجتمعيإنشاء التأمين ال بأنّ  يرى

 (.Cutler & Johnson, 2004نياية الحروب )
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مخططات  بمداً  160بمدا في العالم نظم معاشات تقاعدية، وأدخل  170وحتى اآلن، طبق حوالي 

أىمية  مجتمعيفوائد في حالة المرض. ولمضمان ال اً بمد 130لمتعامل مع اصابات  العمل. وقدم 

٪ من السكان لدييم 20خاصة في البمدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث يوجد أكثر من 

 . (Aldoqi, 2018)دوالر في اليوم 1.25دخل ادنى من خط الفقر الدولي والذي يتمثل ب

فتأمين الحد األدنى من معايير المعيشة والرفاه ليؤالء الناس ىو التحدي الرئيسي في صنع 

الحاجة إلى الضمان  ومع ذلك، في حين أنّ ، ة في جميع أنحاء العالممجتمعيالسياسة ال

بما فيو الكفاية، فنحن نعرف  ةلألشخاص الذين يعيشون في البمدان النامية واضح مجتمعيال

 (.Cutler & Johnson, 2004)القميل جًدا عن أصوليا وخصائصيا

 التي  واألعراف والبرامج ،ة بـمجموعة من المؤسسات العامةمجتمعييرتبط الضمان والحماية الو 

من االمور الطارئة التي تيدد مستويات المعيشة  ،تيدف إلى حماية العمال والموظفين وأسرىم

ة مجتمعي، المساعدة المجتمعيوتجتمع تمك تحت ثالثة عناوين رئيسة: التأمين ال ،ساسيةاأل

الحاالت الطارئة  من برامج توفر الحماية خالل مجتمعييتكون التأمين الو  ،والئحة سوق العمل

من دورة الحياة مثل األمومة والشيخوخة أو حاالت الطوارئ المرتبطة بالعمل مثل البطالة أو 

ة الدعم لمن يعانون من الفقر. وبشكل طبيعي، يتم تمويل مجتمعيالمرض. وتقدم المساعدة ال

ات من مساىمات العمال وأصحاب العمل، في حين يتم تمويل المساعد مجتمعيالتأمين ال

 .( Liebman, 2002 &Feldstein)ة من الضرائبمجتمعيال

أنشئت ىذه المؤسسات في البمدان المتقدمة بشكل كامل، ولكن في البمدان النامية كان إنشاؤىا 

لعممية تحول  مجتمعيوالضمان ال ،ةمجتمعيفي التسعينيات، خضعت الحماية ال وتطورىا متفاوتاً 

والتكيف الييكمي  ،ميمة، ال سيما في البمدان النامية. وعمى خمفية من األزمات االقتصادية

ة في البمدان النامية قد تصف عمى نحو متزايد إطار السياسة مجتمعيالحماية ال والعولمة، فإنّ 
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ة اتخذت استجابة و "إجراءات عامويمكن تعريفو عمى أنّ ، العامة لمتصدي لمفقر والقابمية لمتأثر

ة وغير مقبولة ضمن نظام سياسي أو مجتمعيلمستويات الضعف والمخاطر والحرمان التي تعتبر 

مجتمع معين. ىناك العديد من الميزات التي تميز النموذج الناشئ في البمدان النامية، فالحماية 

م الدعم لألكثر ر وعمى تقديلديو تركيز قوي عمى الحد من الفق مجتمعية والضمان المجتمعيال

 (.Barrientos, 2010)فقراً 

 فٓ انجهذان انىبمٕخ  مدزمؼٓمشبكم انضمبن ان  9.2.2

في  مجتمعيفي السنوات األخيرة، تم إيالء قدر كبير من االىتمام إلصالح نظام الضمان ال

كمتا الحالتين، فقد تركز النقاش عمى مسألة ما  البمدان النامية وكذلك في البمدان المتقدمة. وفي

ة تخضع لمتغيير المستمر. مجتمعيالمناسب لبيئة اقتصادية و  مجتمعيىو نوع نظام الضمان ال

٪ من السكان بأشكال مختمفة من انظمة الضمان 90الدول الصناعية، يتم تغطية أكثر من  ففي

التي يبذليا صانعو السياسات في ىذا  الجيودن في البمدان النامية وعمى الرغم م بينما، مجتمعيال

٪ من السكان غير  50المجال، والمؤسسات اإلنمائية والوكاالت المانحة فال يزال ما يزيد عن 

مغطى ضد المخاطر األساسية. لذا فإن التعرض لممخاطر يشكل تيديًدا كبيًرا في الحياة اليومية 

 ىيو المرض، العجز، الموت، الترمل، الشغب والكوارث الطبيعية مثل لمناس في البمدان النامية 

بعض األمثمة عمى المخاطر التقميدية التي تؤدي إلى تذبذب الدخول وبالتالي تؤثر عمى  تشكل 

نوعية الحياة. وفي البمدان المتقدمة يتم حماية الناس من قبل الدولة أو خطط التأمين عمى أساس 

 .)2011Ahlquist  &Wibbels)ممحوظ

ا في البمدان النامية فال يقتصر االمر عمى عدم وجود تأمين في السوق ولكن البدائل المحتممة أمّ  

البديل ف .في شكل أسواق العمل وأسواق االئتمان ىي إما غير موجودة أو ال تعمل بشكل صحيح

 –لمجتمعالنظم القائمة عمى المعاممة بالمثل والتضامن في األسرة أو عمى مستوى ا-األىم ىي
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ة. ويمكن أن يؤدي مجتمعيولكنيا تواجو مشاكل كبيرة في التكيف بسبب التغييرات االقتصادية وال

ة إلى تآكل االقتصاد األخالقي، مجتمعياختراق السوق، ونمو السكان، واليجرة، وتغيير العادات ال

عالوة عمى ذلك، في  ،ابحيث ان الحد األدنى األساسي لموصول لجميع األعضاء لم يعد مضمونً 

مخاطر مشتركة، ومشاكل  رقمياالمناطق الريفية، فإن مخططات التطوير المؤسسي لمتأمين تع

 .(Jütting, 2000) انتقائية سمبية وتكاليف عالية

 فٓ فهططٕه مدزمؼٓانضمبن ان 10.2.2

في فمسطين بعد قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية حيث سنت  مجتمعيجاء تطبيق الضمان ال

عمى واعتمدت قوانين كانت قائمة منذ الحكم األردني لمضفة الغربية،  ،مجموعة من القوانين

، إضافة الى قانون التقاعد، وغيرىا من القوانين مجتمعيمستوى قانون العمل وقانون الضمان ال

 التي تيتم بحقوق العمال والموظفين.

 مجتمعية من خالل تعزيز الرفاه المجتمعيتوفير العدالة ال مجتمعيويفترض في قانون الضمان ال

ة اليادفة الى تقميص مستوى الفقر، وتخفيف مجتمعيلممسنين وأطفاليم، كذلك تقديم الخدمات ال

دم الميمشين واالسر غير المقتدرة بعد غياب رب األسرة او كبره أو ع باألفرادحدتو باالىتمام 

 .(2016، جميلقدرتو عمى العمل)

( من قانون الضمان الى "توفير 2في فمسطين حسب المادة ) مجتمعيوييدف قانون الضمان ال

ة لممؤمن عمييم وعائالتيم، باالعتماد عمى مبادئ اإلنصاف واالستدامة مجتمعيمنافع التأمينات ال

لتطبيق أحكام ىذا القرار بقانون والشفافية والكفاءة، عمى أن تكون الدولة الضامن النيائي 

 واألنظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة.
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وتأمين  ،صابات العملإ( تأمين الشيخوخة والوفاة الطبيعيين وتأمينات 3فيما شمل حسب المادة)

قاعد والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائمية، وت ،وتأمين المرض ،مومةاأل

 .االختياريالشيخوخة التكميمي 

يا " العمال المشمولين بأحكام قانون ( بأنّ 4ا الفئات التي يشمميا القانون فقد حددتيا المادة)مّ أ

، أو 2005و نلس 7حكام قانون التقاعد رقم أالعمل، والعاممين غير الخاضعين لمتقاعد بموجب 

، وأيضا العاممين لدى 2004( لسنو 16قم )قانون التأمين والمعاشات لقوى االمن الفمسطيني ر 

المنظمات الدولية أو االقميمية أو البعثات الدبموماسية أو السياسة االجنبية، إضافة الى العاممين 

من ىذا  (9في الييئات المحمية، وخدم المنازل وجميع الفئات العاممة المشار الييا في المادة )

 القانون.

، دخل حيز التنفيذ في شير آذار 2014( لسنو 1رقم) مجتمعياليمكن القول إّن قانون الضمان 

، وذلك بوجود الكثير من التعديالت وىي رفع نسبة االشتراكات والتعديالت المستقبمية 2014

وشروط االستحقاق  ،جور الخاصة لالقتطاع، وأيًضا احتساب المنافعسقف األو كسقف االيرادات، 

 (.2015)الدراسة االكتوارية، 

( 20/10/2016)  ( ثمَّ أقّر بنسختو المعّدلة في2016بشكمو النيائي في آذار عام) هر تم إقرافيما 

ا في النقاط التي كانت محل خالف مع يضً أأثارىا، وقد تم النظر  تم التي االعتراضاتبعد 

والتعديل عمييا بالتشاور مع الكتل البرلمانية في المجمس  (،17وىي ) الجيات المختمفة

، مجتمعي( شيًرا ىي فترة الجيوزية لبدء العمل في مؤسسة الضمان ال24ومّرت ) التشريعي،

 (.2019)حرزا، وبناء األنظمة التشريعية الالزمة لنفاذ القانون

راعت السمطة الوطنية الفمسطينية تطبيق أنظمة عالمية  مجتمعيوعمى صعيد قانون الضمان ال

فيما يخص حقوق العاممين بعد الخروج عن العمل في المؤسسات الخاصة، كونيا ال تحتكم الى 
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قانون التقاعد، وذلك بالموازاة مع قانون العمل والقوانين االخرى كقانون التقاعد والتأمين 

ت حقيا في وجود ضمان ليا عند التقاعد أو االصابة والمعاشات، وغيرىا بما يضمن ليذه الفئا

 (.2017أو عدم القدرة عمى العمل)مركز الديمقراطية وحقوق العمال في فمسطين، 

 أضجبة رفض انشركبد نزطجٕك انضمبن انمدزمؼٓ 12.2.2


قانون العمل يجبر المؤسسات والييئات المختمفة عمى تطبيق الحد االدنى من األجور مع تحديد 

ساعات العمل وضمان حقوق العاممين، وضمان حقوقيم عند االصابة وغيرىا من الحقوق التي 

من خالل قوانين مختمفة كالتقاعد والتأمينات  ياتطبيقيتم ن أأقرىا القانون لمعاممين والتي يجب 

 .(2012)صالح، مجتمعيالضمان الو 

 لألجورمن قبل القطاع الخاص بذلك بشكل عام، إذ ال يوجد حد أدنى  االلتزاموفي ظل عدم 

أي عقد أو بند وىذا يشكل إىدار لحق  يحكموويتم توظيف العاممين لدييم وفقا التفاق ال  ،لدييم

لمنساء، إضافة الى  األمومةالعامل في الحصول عمى تأمينات عند االصابة، أو تحديد فترة 

ة ر فقد قام مفتشو العمل بزيا، تمكين العاممين من الحصول عمى امتيازات عند الكبر في السن

الف عامل  67في الضفة الغربية، وتبين أن عدد العاممين فييا  2008مؤسسة في العام  6250

من ىذه % 59 معاق، وتبين أنّ  18% من االناث، ومنيم 20% من الذكور و80منيم 

 (.2012المؤسسات ال يوجد فييا تأمينات إصابات عمل)المالكي واخرون، 

ألعداد العمال الذين لدييم  2018لمعام  مجتمعيحيث توضح احصائيات الضمان الوتوكد 

ىذه  في الشركات الفمسطينية لمتأمين عدد قميل من صابات عملإ وتأميناتتأمينات صحية 

الكمية لمعمال في فمسطين، فمع ما يقارب )مميون( عامل فمسطيني يوجد  باألعدادعداد مقارنو األ

أغمب العمال لم يحصموا  لف عامل، وىذه النسبة تعد متدنية بمعنى أنّ أ( 185فقط تأمين ل)

 .(2019ريحان، ابو عمى تأمينات إصابات عمل)
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لحد االدنى من ويمكن مما سبق القول إّن المؤشر العام في القطاع الخاص يعني عدم توفر ا

العاممين في ىذه المؤسسات، وبالتالي فإّن رفض القطاع الخاص لتطبيق قانون  لألفرادالحقوق 

قد ينطمق من رؤية ىذه المؤسسات لعدم حاجة العمال لدييا في الحصول  مجتمعيالضمان ال

 عمى ىذه الحقوق.

الحقوق الخاصة  في فمسطين ينطمق من الحفاظ عمى مجتمعيتطبيق قانون الضمان الوكون 

بالعمال في القطاع الخاص عمى وجو الخصوص كونو القطاع األكبر غير المشمول بقانون 

التقاعد أو قانون التأمينات والمعاشات، ولكن ىناك أسباب وتداعيات أدت الى تأجيل تطبيق 

ن ، لوجود رفض من قبل القطاع الخاص ليذا القانون، وقد يكو 11/2018القانون في العام شير 

بعض البنود التي ال تتوافق مع االعتراض ألسباب خاصة بيذه المؤسسات، أو اعتراضات عمى 

 السياسة العامة ليا. 

النسبة التي وضعت كاقتطاع من  مل في أنّ ثالرفض يت ا فيما يخص رؤية القطاع فإنّ أمّ 

ىذه المؤسسات أو  اضطرارتعد مرتفعة وىذا يؤدي الى  مجتمعيالمؤسسة لصالح الضمان ال

، إضافة الى عدم الشركات الى رفع األسعار لتعويض ىذه القيمة المالية التي تفقدىا الشركة

 .(2016جريدة القدس، )وجود من يضمن حصول العمال عمى ىذه األموال

( مميون شيقل 140حيث يعتبر أصحاب الشركات أن نسبة كبيرة من السيولة والتي تقارب )

من قبل الشركات، وىذا يسيم في تدىور الوضع  مجتمعيفقدىا لصالح الضمان الا سيتم يً شير 

 .( 2019الشني، ) ، حيث تشكل السيولة النقدية أىم مقومات ىذا االقتصاداالقتصادي
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 انذراضبد انطبثمخ  3.2

 : الدراسات العربيةأوالً 

 ( 2016)جميلدراسة 

وىي من الدراسات التي الفمسطيني،  مجتمعيالف بقانون الضمان عريالتعمى الدراسة  ركزت ىذه

مدى عمل الباحث عمى االستفادة من الدراسات السابقة، وتحميل حيث دم المنيج الوصفي، ختست

بالتطرق الى الجيود المبذولة لتوفير الضمان  وذلك ة لمعاممين،مجتمعيتغطية القانون لمحماية ال

 أنّ  إلى وتوصمت الدراسة لفترة طويمة، مستعصياً ، حيث كان ىذا االمر نلمفمسطينيي المجتمعي

ىناك  نّ أ، كما مجتمعينوع من أنواع الضمان ال % من المجتمع الفمسطيني ال يحظى بأيّ 50

 ة المختمفة لممواطنين.مجتمعيضعف في توفير انظمة الحماية ال

 (2016دراسة الخضر)

ومقارنتو بالقانون االردني، واعتمادا عمى  المجتمعياىتمت الدراسة بمناقشة مشروع الضمان 

وتوصمت الى ان قانون  االحصاءات السابقة، استخدام الباحث المنيج الوصفي في الدراسة،

غير متوفرة في قانون العمل كراتب العجز  الحالي يضمن لمعمال حقوقاً  المجتمعيالضمان 

يعد فرصة يجب تطبيقيا واالستفادة منيا اسودة والوفاة الطبيعية، إضافة الى كون ىذا القانون 

مشكمة ضمان حقوق  نّ أبدول الجوار التي تقوم بتطبيق ىذا القانون، كذلك توصمت الدراسة الى 

سيتم  ، وأّنومن العمال والعمال تقع عمى عاتق الحكومة التي يجب أن تضمن ما يتم اقتطاع

خاصة، حتى يتسنى لمشركات واالفراد توفيره ليم، ولن يتم استخدامو ألغراض حكومية او 

، كما توصمت الى أن ادارة تجاه أمواليم ةالموافقة عمى تطبيقو، والشعور باألمان والطمأنين

الصندوق يجب ان تكون بنسبة كبيرة من القطاع الخاص كون المشاركين فيو ىم القطاع الخاص 

 تحديدًا.
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 ( 2014دراسة العنزي)

مواجية احتياجات  عمى مجتمعيمدى قدرة برنامج الضمان ال الىالتعرف عمى الدراسة  عممت

وتم  ( من النساء،79رياض، وتكونت عينة الدراسة من )االسر الفقيرة التي تعوليا النساء في ال

وتوصمت  كأداة لمدراسة، االستبانةاستخدام المنيج الوصفي في الدراسة، كما استخدم الباحث 

فقط،  مجتمعيغالبية عينة الدراسة يحصمن عمى احتياجاتين من الضمان ال نّ أالدراسة الى 

ما يتم الحصول عميو  نّ إوبالتالي فقميمة  المجتمعيوليس لديين أي دخل آخر، وأن قيمة الضمان 

جاتين واجتياحات االسرة، أي أن برنامج الضمان ال يكفي الحتيا مجتمعيمن الضمان ال

 االسرة السعودية، ويحتاج الى تعديل.ال يفي باحتياجات  المجتمعي

 (2014دراسة نجم والمبيضين)

 مجتمعيالتعرف عمى أثر الخدمات التي تقدميا المؤسسة العامة لمضمان البالدراسة قامت 

االردني عمى مستوى الرضا عن االداء في المؤسسة في عمان، ومن اجل تحقيق ذلك استخدمت 

وتم استخدام االستبانو كأداة لمدراسة، وقد  ،( فرداً 120الدراسة المنيج الوصفي عمى عينة بمغت)

كان  مجتمعيمستوى الخدمات التي تقدميا المؤسسة العامة لمضمان ال نّ أتوصمت الدراسة الى 

الخدمات  نّ أمقدم من المؤسسة جاء بدرجة عالية، و مستوى الرضا عن االداء ال نّ أ، كذلك فعاً مرت

 لألسرة االردنية تفي باحتياجيم.  المجتمعيالتي تقدميا مؤسسة الضمان 

 (2014دراسة عمي )

والوصمة،  استخدمت الباحثة  المجتمعيقامت الباحثة بدراسة العالقة بين تمقي خدمات الضمان 

ممن يتمقون  ( فرداً 322المنيج الوصفي ، وتكوت عينة الدراسة من عينة عشوائية بمغت )

ظيرت نتائج الدراسة ان ىناك عالقة عكسية أوقد ، في مدينة الفيوم في مصر المجتمعيالضمان 

مق عند تمقي والوصمة، كما تبين ان ىناك شعور بالق المجتمعيبين تمقي خدمات الضمان 
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الخدمة من الفقراء، كذلك توصمت الدراسة الى الشعور بالدونية من قبل االفراد الذين يتمقون 

من خالل التردد عمى المؤسسة، وطريقة تعامل الموظفين معيم، إضافة الى  المجتمعيالضمان 

  ما يتم تمقيو من الخدمة ال يفي باحتياجاتيم. كون

 ( 2013دراسة االفغاني)

التعرف عمى تأثير انظمة التقاعد الفمسطينية عمى االقتصاد الفمسطيني،  الى  الدراسةىدفت 

ة، واستخدم الباحث المنيج التحميمي في الدراسة، وتوصل الى مجتمعياالنعكاسات االقتصادية وال

ويعتمد نجاح ىذه االنظمة عمى الحل  ،انظمة التقاعد ال زالت تحتاج الى الكثير من الجيود نّ أ

نما إ مجتمعيشمولي، كون الضمان ال مجتمعيل المدى، كما يتوجب تطبيق نظام ضمان طوي

متكاممة ويجب أن ال تيمل جوانبو، حتى يتم تحقيق اليدف من وجودة وىو تعزيز  ىو منظومة

 صمود االسر لألفراد الذين ليس لدييم أي نظام تقاعد حتى االن.

 ( 2013دراسة ابو عرة)

الفمسطيني واستخدم  مجتمعيبين قانون العمل وقانون الضمان ال المقارنة عممت الدراسة عمى

وقانون العمل  مجتمعيقانون الضمان ال نّ وتوصل الى أالباحث المنيج المقارن في الدراسة، 

العقوبة التي فرضيا  نّ أفي حصول العامل عمى حقوقو القانونية المترتبة، كما  تكاممياً  يؤديان دوراً 

شد من أعمى صاحب العمل في حال خالف االلتزامات الممقاة عمى عاتقو  مجتمعيالضمان ال

 مجتمعيتمك التي فرضيا قانون العمل، وتوصل الباحث الى ضرورة فرض قانون الضمان ال

لضرورتو في حفظ حقوق العمال، والعمل عمى تجربتو ثم االعتراض عميو في حال لم يتمكن من 

 لعمال.تحقيق الحد االدنى من حقوق ا
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  (2012دراسة المالكي وآخرون )

واستخدام  تطبيق الضمانات المختمفة التي يحصل عمييا العامل الفمسطيني،ركزت الدراسة عمى 

ومن خالل تحميل البيانات المتعمدة عمى الدراسات السابقة،  الباحث المنيج الوصفي في الدراسة،

مناخ في ظل عدم وجود  معقداً  يعد أمراً  مجتمعيتطبيق الضمان ال تبين أنّ والوضع الحالي، 

الشركات رفض ضافة الى إ ،متاح لتطبيقو كون فئات العاممين في فمسطين يعممون في اسرائيل

الى تقديرات عالية ليتم تطبيقيا، كما يجب فرضو  وىذا يحتاج لتطبيق ىذا القانون، الفمسطينية

ت حسب مستوى التطبيق، وقدرتو عمى لشركات ثم التعامل مع التعديالمن قبل الحكومة عمى ا

 االيفاء بااللتزامات الخاصة بو.

 (2012مركز ماس )دراسة 

 تناولت وقد، المجتمعيالتي تواجو تطبيق الضمان  والتحديات ىناالر  الوضعركزت الدراسة عمى 

 والتأمينات المجتمعي الضمان نظام وخدمات عام كإطار العامة الفمسطينية البيئة عوامل

 المجتمعي الضمان نظام تقييم ةراسالد تناولت كما ،الفمسطينية ضيرااأل في المقدمة ةالمجتمعي

 الخطة ووجود الضمان لنظام القانونية البنية توفر في تمثمت قوة نقاط عن الدراسة كشفت وقد

 نقاط ىناك كانت ذلك مقابل في ،الضمان خدمات لتطور مناسب كإطار الشاممة االقتصادية

 نقص التمويل، ضعف الضمان، خدمات في المشاركة نسبة انخفاض في تمثمت عديدة ضعف

 في وارتفاعاً  الخدمات، جودة مستوى في ضعفاً  ينعكس مما المجال، ىذا في المؤىمة رداالكو 

 المحمي غير الرسمي غير العمل توسع الداخمي، التمويل من الضمان تحرم التي البطالة مستوى

 ، اضافة إلى االجراءات التعسفية من قبل االحتالل االسرائيمي.الضمان بخدمات المشمول وغير
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 (2005دراسة صالح)

االردني خالل  المجتمعيعممت الدراسة عمى تحميل اداء االستثمار ونسب االشتراك في الضمان 

زت الدراسة عمى الجانب المالي، ومدى كفاية نسبة االشتراك البالغة ورك(، 1997-1992الفترة)

 بين االيرادات والنفقات المترتبة عمى المؤسسة، الموازنة%( من اجمالي االجور لضمان 16.5)

وخمصت الدراسة الى ان ىناك فروقا بين الخيارات االستثمارية، وان ىناك فروقا في عوائد ىذه 

، كذلك كاألسيمد القروض والودائع افضل من الخيارات االخرى الخيارات حيث كانت عوائ

اوضحت الدراسة عدم كفاية االشتراكات الحالية كون نسبة االشتراكات تتخطى النسبة الحالية 

وىذا %(23ربط راتب الضمان بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشية وىو) نّ أحيث  لالشتراك

 %(.16.5وىي )يتخطى النسبة الحالية لالشتراكات 

 ثانيا: الدراسات االجنبية

 (Reichenstein&, Meyer, 2019) دراسة

، حيث أدخمت وثيقة ميزانية مجتمعيىدفت الدراسة الى البحث في تحسين فوائد الضمان ال

تغييرات كبيرة في القواعد التي تؤثر  2015الحزبين الديموقراطي والجميوري في امريكا لعام 

ىذه التغييرات في القواعد جعمت من السيل  بعض أنّ ال. يعتقد مجتمعيعمى مزايا الضمان ال

حيث الخاصة بو.  مجتمعينسبيًا تحديد متى يجب عمى الشخص المطالبة بمزايا الضمان ال

تغييرات القواعد ويقدمون عشرة أسباب تجعل اتخاذ القرار األمثل بشأن  ون بالدراسةيشرح

قًدا، حتى لو كنا نعرف المدة التي سيعيش فييا المطالب أمًرا مع مجتمعيالمطالبة بالضمان ال

قراًرا  مجتمعيالفرد أو كل شريك في الزوجين. ال يزال تقرير موعد المطالبة بمزايا الضمان ال

 .معقًدا
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  (et al, 2018 Billig)دراسة

بما في ذلك اآلثار المترتبة عمى  واجبات الضمان المجتمعيلتحديد الكمي ال تناقش ىذه الدراسة

خبراء التأمين وصانعي السياسات وأصحاب المصمحة اآلخرين، ثم يمخص المواد األساسية الست 

سياق زيادة الشفافية في تصميم نظام الضمان التي تشتمل عمى ىذه المسألة الخاصة. ففي 

لممتقاعدين الحاليين والمستقبميين  وتمويمو، أصبح تقييم التأثيرات المالية لموعود المقدمة مجتمعيال

مسألة أساسية. إن الدور المركزي الذي يقوم بو خبراء شؤون  مجتمعيلنظام معاشات الضمان ال

يعني أن النقاش حول األساليب واالفتراضات  مجتمعيالتأمين في التقييم المالي لنظم الضمان ال

براء شؤون التأمين، أولئك الذين المستخدمة في مثل ىذه العممية ىو محل اىتمام جميع الخ

يستخدمون عمميم والذين يعتمدون في قراراتيم عمى عمميم. من الناحية النظرية فيبدو ىذا مناقشة 

فنية إلى حد ما. ومع ذلك، في الواقع، ىذه المداوالت ليا تأثير أوسع بكثير. حيث ستؤثر 

عمى السكان  مجتمعيظمة الضمان الالمناقشة حول كيفية تقييم تأثيرات الوعود التي قطعتيا أن

الحاليين والمستقبميين عمى القرارات المتخذة بشأن السمات الرئيسية لألنظمة، ال سيما العقد 

بين األجيال. كما أنو يغذي النقاش المتعمق باالستدامة واإلنصاف فيما بين األجيال  مجتمعيال

؛ أي كيف ستؤثر التغييرات المستقبمية في واألجيال الداخمية ومدى كفاية المنافع ومدى قوة النظم

 البيئة االقتصادية والديمغرافية عمى أنظمة الضمان. 

   (Ramesh, 2017)دراسة

، ولممرة األولى منذ 1990في عام  في سنغافورة مجتمعيالضمان الالبحث في اىتمت الدراسة ب

ثالثة عقود، تولى رئيس وزراء جديد منصبو في سنغافورة ووعد عمى الفور بالعمل عمى بناء 

اتبع السياسيون  وتحسين الكثير من اوضاع السنغافوريين "األقل نجاًحا". لقد ميني اكثرمجتمع 

ة، وىو أمر مجتمعيوالصحفيون نيج رئيس الوزراء وقد أظيروا درجة نادرة من االىتمام بالرعاية ال
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رائع بالنسبة لدولة معروفة بانشغاليا بالتنمية االقتصادية. تبحث ىذه المقالة في برامج الضمان 

اًل أو ميتف وسجتمع الضعيفة. وفي سنغافورة، وتقيِّم مدى تمبيتيا الحتياجات أقسام الم مجتمعيال

لدييم. ئيسة رلة والضعف اولقط انقااز ربإمع رة، وفي سنغاف المجتمعين لضماامج اربوصف 

بعد ذلك، ستتم مناقشة التطورات األخيرة في المنطقة وستوضح أنيا موجية ليس لتوسيع الضمان 

مجتمع والسوق. اما القانوني ولكن مع خصخصتيا من خالل تعزيز دور األسرة وال مجتمعيال

القسم الثالث فيتحدث عن أنو في حين أن تعزيز القطاع الخاص لو بعض المزايا، إال أنو محدود 

بشكل خطير فيما يتعمق بالمالءمة واإلنصاف، وحتى الكفاءة في حاالت معينة. وتخمص المقالة 

إلى توفير حماية إلى أن االتجاه الذي تتحرك فيو حكومة سنغافورة من غير المحتمل أن يؤدي 

 ة كافية لمقطاعات األضعف في المجتمع.مجتمعي

   (lu& Zhao, 2018ğmrohoroİ) دراسة

صالح الضمان المبحث في جاءت الدراسة ل ، في الصين مجتمعيالتحويالت بين األجيال وا 

في الصين  مجتمعيمعظم الدراسات التي تدرس اآلثار المترتبة عمى إصالحات الضمان الف

تستخدم نماذج أجيال متداخمة ومجردة من دور دعم األسرة. ومع ذلك، في الصين، يمعب الدعم 

األسري دوًرا بارًزا في رفاه المسنين وكثيرا ما يحل محل نقص أنظمة دعم الشيخوخة التي تقدميا 

لصين عن في ا مجتمعيالحكومة. في ىذه المقالة، نقوم بالتحقيق في تأثير إصالح الضمان ال

طريق نموذج ايثاري من الجانبين، فضال عن نموذج دورة حياة عادية. نظير أن اآلثار الكمية 

 تختمف اختالًفا كبيًرا بين النموذجين. مجتمعيإلصالح الضمان ال
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   (Malakar& Chalise, 2018)دراسة

مع الزيادة ، في نيبال مجتمعيتصور المسنين نحو بدل الضمان الىدفت الدراسة البحث في 

العمر المتوقع، استخدمت ىذه الدراسة المنيجين الكمي والنوعي في البيانات العالمية في متوسط 

من  47لغرض الدراسة. وتم جمع البيانات ليذا الغرض من منطقة كاتماندو. وبمغ إجمالي العينة 

ىو  ل الشيخوخةوجدت ىذه الدراسة ان بد .مجتمعيكبار السن الذين حصموا عمى بدل الضمان ال

المصدر الرئيسي لمدخل لممسنين ويتم استخدام ىذه األموال ألغراض متعددة: شراء المواد 

٪، مع النسل 51.1))٪( ، والنفقات المتعمقة بالصحة 87.2الغذائية المستيمكة يوميا والمالبس )

ل ٪ من كبار السن قالوا أن بد 61.7٪(. وجدت ىذه الدراسة ان 6.4٪( والسفر )14.9)

سياًل كما يتعين عمييم  الشيخوخة غير كافية. عالوة عمى ذلك ، لم يكن تمقي بدل الشيخوخة

االنتظار لفترة أطول لتمقي مثل ىذه الفوائد في المكتب ، والمخالفات من الحكومة لتقديم مثل ىذا 

الحكومة البدل في الوقت المحدد. اما الذين كانوا راضين عن ىذا البدل فقالوا ان ذلك  شرف من 

  .ويمكن أن تستخدم ىذه األموال من تمقاء نفسيا

  ( Koshulko& Gribincea, 2018)دراسة

لممياجرين من أوكرانيا في  مجتمعيأىمية التأمين الطبي والضمان البدراسة البحث ييتم ىذا 

بما في ذلك حاالت اإلعاقة وحمل العمال األوكرانيين المياجرين. بيانات لمتحميل مأخوذة  ، بولندا

من مصادر البيانات البولندية المتاحة لمجميور، المنيجية تألفت من البحوث لمقارنة التجارب في 

أن أصحاب العمل البولنديين توصمت الدراسة الى حاالت العجز والحمل بين األوكرانيين. 

والبولنديين ميتمون بالمياجرين األوكرانيين العمال كوسيمة لمحفاظ عمى مستوى االقتصاد 

 ٪ زيادة من إجمالي المنتج المحمي )الناتج المحمي اإلجمالي( كل عام. 4البولندي بنسبة 
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 (Gelber et al, 2018دراسة)

في الزيادة األولية في توظيف النساء  مجتمعيدور استحقاقات الضمان الركزت ىذه الدراسة عمى 

، لفيم االتجاىات في قرارات عمل النساء المسنات، فإن مجتمعيدالئل من الضمان ال :المسنات

وما اذا لعبت دورا. نحن نقدر  مجتمعيالسؤال الرئيسي ىو مدى تأثير التغييرات في الضمان ال

حول معدل توظيف النساء من خالل فحص "ثغر" الضمان  مجتمعيتأثير فوائد الضمان ال

النساء تستفيد منو  يوالوارثة الذالذي يخفض من متوسط التأمين عمى الشيخوخة  مجتمعيال

البيانات  . تم استخدام1916نسبة إلى الفوج  1917كبير في مجموعة الوالدات لعام  لبشك

ن الكامل في الواليات المتحدة بحمول يوم في دخل عدد السكا مجتمعيإلدارة الضمان ال المصغرة

ونجد أن  .الوالدة، نجد آثار كبيرة من ىذا التغيير عمى سياسة معدل توظيف النساء المسنات

يمكن يمثل أكثر من ربع الزيادة  1980sفي منتصف  مجتمعيالتباطؤ في نمو فوائد الضمان ال

 في نمو توظيف النساء المسنات وقعت خالل ىذه الفترة.
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 انزؼمٕت ػهّ انذراضبد انطبثمخ 4.2

الفمسطيني كدراسة  المجتمعيمفسر لقانون الضمان تنوعت الدراسات السابقة بين 

(، فيما اىتمت دراسات 2016خرى كدراسة الخضر)(، ومقارن لو بالقوانين األ2016جميل)

في  المجتمعيىمية برنامج الضمان أ (2014( ونجم والمبيضين)2014زي)خرى كدراسة العنأ

اىمية وىذا التنوع في الموضوعات جاء بسبب توفير االحتياجات الخاصة باألسر الفقيرة، 

( 2013( وابو عرة )2013االفغاني)الضمان المجتمعي في الدول وتطبيقو، فيما تطرقت دراسة 

 بقانون العمل، وقانون التقاعد الفمسطيني.الى مقارنو نظام الضمان المجتمعي 

تنوعت االىداف التي ساقتيا الدراسات السابقة فيما يخص الضمان المجتمعي، وجاء ىذا التنوع 

لحل كافة االشكاليات فيما يخص الضمان المجتمعي من حيث عالقتو بالقوانين االخرى، وما 

 .لألفراديقدمو من احتياجات 

الدراسات العربية الدراسات الضمان المجتمعي من جيات مختمفة، وكون تمك ناقشت كما 

جاءت الدراسات  بينما،عممياً  منيا  مطبق كما ىو واالجنبية جاءت لتقييم الضمان المجتمعي

 الفمسطينية تناقش موضوع الضمان المجتمعي وتطبيقو والمعوقات التي تحد دون تطبيقو.

 استناداً استخدمت الدراسات االستبانو في بعضيا كأداة لمدراسة فيما جاءت الدراسات االخرى و 

فقد استخدمت اغمب الدراسات  ، أما عمى صعيد المنيج المستخدمالى االدب النظري والمقاالت

 الساقة المنيج الوصفي في الدراسة. 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في متن الرسالة، وأيضًا في بناء اداة الدراسة، كذلك فيما 

 الدراسات السابقة.يخص مناقشة النتائج وربطيا بما توصمت اليو 

وتختمف الدراسة الحالية كونيا تدرس جاىزية القطاع الخاص في فمسطين لتطبيق الضمان 

من خالل توفر كافة االمكانات الخاصة بالموارد البشرية في الشركات، اضافة الى  المجتمعي
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الشركات ا مناقشة أسباب رفض ىذه الشركات لتطبيق القانون، وأيضا المقترحات التي تقدمي

الدراسات في ىذا المجال في فمسطين كونيا واكبت  أوائل  لتحقيق تطبيق القانون، وىي من

 عممية رفض تطبيق القرار وتجميده من قبل الحكومة الفمسطينية. 
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 انفظم انثبنث

___________________________________________________ 

 انطرٔمخ َاإلخراءاد


التي اتبعيا الباحث في تنفيـذ الدراسـة،  حول الطريقة واالجراءات وصفًا مفصالً يتناول ىذا الفصل 

عـــداد أداة  ومـــن ذلـــك تعريـــف مـــنيج الدراســـة، ووصـــف مجتمـــع الدراســـة، وتحديـــد عينـــة الدراســـة، وا 

الدراسة)االســتبانة(، والتأكــد مــن صــدقيا وثباتيــا، وبيــان إجــراءات الدراســة، واألســاليب اإلحصــائية 

 في معالجة النتائج، وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.التي استخدمت 

 

 مىٍدٕخ انذراضخ    1.3

من أجل تحقيق أىداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنيج الوصفي. ويعرف بأنو المنيج الذي 

يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منيا عمى معمومات تجيب عن 

موضوع و الباحث من خاللو وصف الظاىرة  يحاول .من الباحث فييا أسئمة البحث دون تدخل

الدراسة، وتحميل بياناتيا، وبيان العالقة بين مكونات واآلراء التي تطرح حوليا، والعمميات التي 

تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا، وىو أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة أو 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص والتحميلمشكمة، وتصنيفيا وتح وسنتناول بالتحميل  ميميا وا 

 ( 2013)خضر، اإلجراءات التي أجريت لتحقيق اىداف الدراسة
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 مدزمغ انذراضخ   2.3

جميع المؤسسات الخاصة العاممة في الضفة الغربية والتي بمغ عددىا  منمجتمع الدراسة  يتكون

في  منيا واالىمي والشركات الحكومية في فمسطين، منشأة من القطاع الخاص (142400)

حيث ، 2017( منشأة، وذلك حسب االحصاء المركزي الفمسطيني لمعام95.575الضفة الغربية)

 . تم اختيار مجتمع الدراسة من الضفة الغربية فقط

   ػٕىخ انذراضخ  3.3

الضفة الغربية بمغت  عينة عشوائية من المؤسسات الخاصة العاممة فيمن تتمثل عينة الدراسة 

ضمن العينة المتاحة، حسب ما اتيح لمباحث ، حيث تم اختيارىم من أصحاب المؤسسات( 385)

، وتم حساب العينة من المجتمع الكمي الوصل الى الشركات، وقبول اصحابيا تعبئة االستبانو

وذلك من خالل حساب العينة عمى موقع  (،383وتمثمت العينة ب )

(https://www.surveysystem.com/sscalc.htm)  ،وقام الباحث بتوزيع لحساب العينات

 استطاع الوصول الييا. ومؤسسة ( شركة385عمى ) االستبانة

  

 َطف مزغٕراد أفراد ػٕىخ انذراضخ  4.  3

.الذراسة(:توزيعأفرادعيىةالذراسةحسةمتغيرات3.1جذول)

 انىطجخ انمئُٔخ انؼذد انمطزُِ انمزغٕر

 81.6 314 ذكر المجتمعيالنوع 

 18.4 71 أنثى

 62.1 239 بكالوريوس فأقل المؤىل العممي

 32.2 124 ماجستير

 5.7 22 دكتوراه

 32.5 125 عامل 15-1من  عدد العمال في الشركة

 28.3 109 عامل 16-50

 20.3 78 عامل 51-100

 19.0 73 عامل 100أكثر من 
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 13.8 53 دينار فأقلعشرة االف  رأس مال الشركة

 21.0 81 الف دينار 50 -االف 10من 

 29.6 114 الف دينار 500-الف 50من 

 35.6 137 الف دينار 500أكثر من 

 19.2 74 سنوات فأقل 5 عمر الشركة

 22.9 88 سنة 11-6من 

 26.5 102 سنة 17-12من 

 31.4 121 سنة فأكثر 18

 8.6 33 قطاع الزراعة وصيد االسماك القطاع التي تعمل بو الشركة

 23.4 90 قطاع التجارة

 4.9 19 قطاع النقل والمواصالت

 12.7 49 قطاع  الخدمات

قطاع  تكنموجيا المعمومات  
 واالتصاالت

39 10.1 

 2.9 11 قطاع السياحة 

 3.1 12 قطاع التصنيع واستخراج المعادن

قطاع االنشاءات والبناء 
 واالسكانات

14 3.6 

 17.1 66 القطاع المالي 

 3.1 12 القطاعات المجتمعية التعميم

 3.6 14 القطاعات المجتمعية الصحة

 6.8 26 قطاعات أخرى 

 

 طذق األداح 5.3

قام الباحث بتصميم االستبانة بصورتيا األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة 

مدى لمتأكد ، المحكمين من ذوي االختصاص والخبرةبعرضيا عمى المشرف ومجموعة من 

ضافة أي  وضوح لغة الفقرات وسالمتيا لغويًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 

، ووفق ىذه المالحظات تم إخراج االستبانة معمومات أو تعديالت أو فقرات يرونيا مناسبة

 بصورتيا النيائية.
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لفقـــرات مـــن ناحيـــة أخـــرى تـــم التحقـــق مـــن صـــدق األداة أيضـــًا بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بيرســـون 

واتضح وجود داللة إحصـائية فـي جميـع فقـرات االسـتبانة ويـدل االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة، 

 كما يتضح من الجداول اآلتية:عمى أن ىناك اتساق داخمي بين الفقرات. ىذا 

استعذاد(لمصفوفةارتثاطفقراتPearson Correlationعاملارتثاطتيرسون)وتائجم(:3.1جذول)

المجتمعيشركاتالقطاعالخاصلتطثيقالضمان

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 
0.804

**
 0.000 5 0.912

**
 0.000 9 0.916

**
 0.000 

2 
0.799

**
 0.000 6 0.774

**
 0.000 10 0.838

**
 0.000 

3 
0.823

**
 0.000 7 0.864

**
 0.000 11 0.853

**
 0.000 

4 
0.867

**
 0.000 8 0.878

**
 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

مذىتحقيق(لمصفوفةارتثاطفقراتPearson Correlationوتائجمعاملارتثاطتيرسون)(:1.1جذول)

المجتمعيالقطاعالخاصلشروطالضمان

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 
0.855

**
 0.000 6 0.857

**
 0.000 11 0.808

**
 0.000 

2 
0.781

**
 0.000 7 0.923

**
 0.000 12 0.725

**
 0.000 

3 
0.898

**
 0.000 8 0.901

**
 0.000 13 0.902

**
 0.000 

4 
0.812

**
 0.000 9 0.914

**
 0.000    

5 
0.650

**
 0.000 10 0.858

**
 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

أسثابرفض(لمصفوفةارتثاطفقراتPearson Correlationوتائجمعاملارتثاطتيرسون)(:3.1جذول)

المجتمعيالقطاعالخاصلتطثيقالضمان

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 
0.919

**
 0.000 5 0.530

**
 0.000 9 0.446

**
 0.000 

2 
0.853

**
 0.000 6 0.902

**
 0.000 10 0.839

**
 0.000 

3 
0.831

**
 0.000 7 0.665

**
 0.000 11 0.741

**
 0.000 

4 
0.850

**
 0.000 8 0.759

**
 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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مقترحات(لمصفوفةارتثاطفقراتPearson Correlationوتائجمعاملارتثاطتيرسون)(:3.1جذول)

فيالقطاعالخاصالمجتمعيقثولالضمان

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 
0.730

**
 0.000 5 0.617

**
 0.000 9 0.741

**
 0.000 

2 
0.680

**
 0.000 6 0.678

**
 0.000 10 0.816

**
 0.000 

3 
0.405

**
 0.000 7 0.794

**
 0.000 11 0.739

**
 0.000 

4 
0.585

**
 0.000 8 0.840

**
 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 ثجبد انذراضخ  6.  3

 التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات،بقام الباحث 

ستعداد شركات القطاع الالفا، وكانت الدرجة الكمية  لفقرات الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ

لمدى تحقيق القطاع الخاص لشروط ( 0.964و) ،(0.961) المجتمعيالخاص لتطبيق الضمان 

، المجتمعي( ألسباب رفض القطاع الخاص لتطبيق الضمان 0.927، و)المجتمعيالضمان 

وىذه النتيجة تشير الى تمتع  .في القطاع الخاص المجتمعي( لمقترحات قبول الضمان 0.895و)

 ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. 

 ؟مع تعديل بعض بنوده المجتمعينت مؤيد لمضمان أىل * 

مـع  المجتمعـينت مؤيد لمضمان أىل متغير ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 6.3يبين الجدول )

 % لال. 46% لنعم، ونسبة 54أن نسبة  تعديل بعض بنوده
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 مغ رؼذٔم ثؼض ثىُدي انمدزمؼٓوذ مؤٔذ نهضمبن أٌم (: رُزٔغ أفراد ػٕىخ انذراضخ حطت مزغٕر 6.3خذَل )

 انىطجخ انمئُٔخ انؼذد انمطزُِ

 54.0 208 نعم

 46.0 177 ال



 إخراءاد انذراضخ  7.  3

مــن أفـــراد  تعمــى أفــراد عينــة الدراســة، وبعـــد أن اكتممــت عمميــة تجميــع االســتبانا تــم توزيــع األداة

المسـتردة الصـالحة  تالعينة بعد إجابتيم عمييا بطريقـة صـحيحة، تبـين لمباحـث أن عـدد االسـتبيانا

 ( استبانو.385والتي خضعت لمتحميل اإلحصائي: )

 انمؼبندخ اإلحظبئٕخ   8.  3

والتأكــد مــن صــالحيتيا لمتحميــل تــم ترميزىــا )إعطائيــا أرقامــا معينــة(، وذلــك  تبعــد جمــع االســتبانا

تمييدا إلدخال بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحميل 

، وقـــد تمــــت المعالجــــة اإلحصـــائية لمبيانــــات باســــتخراج وفرضــــياتيا البيانـــات وفقــــا ألســـئمة الدراســــة

ــــة، والمتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات ؤ ســــب الماألعــــداد والن ي

،  (one way ANOVA)األحـادي تحميـل التبـاين (، واختبـار t- testاالسـتبانة، واختبـار )ت( )

(، وذلـك باسـتخدام Cronbach Alphaومعامـل ارتبـاط بيرسـون، ومعادلـة الثبـات كرونبـاخ ألفـا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesالرزم اإلحصائية )
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   انفظم انراثغ

___________________________________________________ 

 وزبئح انذراضخ

 

 رمٍٕذ  1.  4

 
 تضمن ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل إلييا الباحث عن موضوع الدراسة وىو "

" وبيان أثر كل من المتغيرات  المجتمعيمدى استعداد القطاع الخاص لتطبيق قانون الضمان 

من خالل استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول 

 ة:عمييا. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالي

  مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 وزبئح أضئهخ انذراضخ:  2. 4


 النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيسي األول:  4.2.1
 ؟المجتمعياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان ما 
 واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة عمـىحساب المتوسطات الحسابية عمل   تم

  .المجتمعياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان  عناالستبانة التي تعبر  فقرات

ضزؼذاد شركبد (: انمزُضطبد انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثبد أفراد ػٕىخ انذراضخ ال1.4خذَل )

 انمدزمؼٓانمطبع انخبص نزطجٕك انضمبن 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المؤية

يضمن لمموظف الحصول عمى حقوقو من  3
الشركة التي يعمل بيا من خالل مساىمة 

 الشركة بدفع استحقاقاتو
 73.4 مزُضطخ 0.000 13.19 31.3 1.149 3.67

 72.8 مزُضطخ 0.000 13.61 29.4 1.069 3.64 عند انتياء الخدمة يشكل حماية الموظفين 2

يسيم في توفير تقاعد لمموظفين في القطاع  1
 الخاص.

 71.6 مزُضطخ 0.000 12.97 28.6 1.023 3.58

يجبر الشركات عمى االلتزام بالحد االدنى  4
 المقر في قانون العمل والضمان.لألجور 

 70.4 مزُضطخ 0.000 9.46 36.6 1.289 3.52

تحصل الموظفات عمى إجازة االمومة اسوة  8
 بالقطاع الحكومي

 70.4 مزُضطخ 0.000 11.38 30.2 1.063 3.52

يضمن لمموظف الحصول عمى كافة التأمينات  5
 التي يحتاجيا عند التعرض لمضرر

 69.8 مزُضطخ 0.000 10.03 33.0 1.150 3.49

يحقق السن الزامي لمتقاعد من الشركة وىو  7
 ( سنو60عمر )

 68.4 مزُضطخ 0.000 8.94 33.1 1.131 3.42

يمزم الشركة بتوفر كافة أنواع الحماية المينية  9
 لمموظف لدييا

 67.8 مزُضطخ 0.000 8.69 32.8 1.111 3.39

حالة وفاة العامل وىو في عممو يتم تعويض  في 11
 أسرتو من قبل الشركة

 65.2 مزُضطخ 0.000 6.32 34.4 1.123 3.26

يستطيع الموظف من خالل الضمان المطالبة  11
 بكافة حقوقو دون أن يتم االستغناء عن خدماتو

 61.8 مزُضطخ 0.001 3.37 35.9 1.108 3.09

الموظفين من تكوين نقابة خاصة بيم في  تمكن 6
 الشركات التي يعممون بيا

 60.6 مزُضطخ 0.009 2.63 32.9 0.996 3.03

 68.4 مزُضطخ 0.000 10.80 27.6 0.94313 3.4194 الدرجة الكمية

ـــــذي يعبـــــر عـــــن المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة  يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول الســـــابق ال

 المجتمعـياسـتعداد شـركات القطـاع الخـاص لتطبيـق الضـمان الستجابات أفراد عينة الدراسة عمـى 
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ــــةالمتوســــط الحســــابي  أنّ  ــــاري )3.41)لمدرجــــة الكمي ــــى 1.943( وانحــــراف معي ــــدل عم أن ( وىــــذا ي

  جاءت بدرجة متوسطة. المجتمعياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان 

جميــع الفقــرات جــاءت بدرجــة متوســطة. وحصــمت  أنّ ( 1.4كمــا وتشــير النتــائج فــي الجــدول رقــم )

يضــمن لمموظــف الحصــول عمــى حقوقــو مــن الشــركة التــي يعمــل بيــا مــن خــالل مســاىمة "  الفقــرة

يشــــكل حمايــــة  " (، ويمييــــا فقــــرة3.67أعمــــى متوســــط حســــابي )مــــى ع " الشــــركة بــــدفع اســــتحقاقاتو

تمكـن المـوظفين مـن  (. وحصـمت الفقـرة "3.64بمتوسـط حسـابي ) " عند انتيـاء الخدمـة الموظفين

(، يمييـا 3.03عمى أقل متوسط حسابي )"  تكوين نقابة خاصة بيم في الشركات التي يعممون بيا

مطالبــة بكافــة حقوقــو دون أن يــتم االســتغناء عــن يســتطيع الموظــف مــن خــالل الضــمان ال الفقــرة "

 (.3.09" بمتوسط حسابي ) خدماتو

لموظــف الحصــول عمــى حقوقــو مــن الشــركة التــي فــي ضــمان ا أىميــة الضــمان المجتمعــي تتمثــلو 

 ممـوظفينىـذا النظـام حمايـة ليشـكل ، كـذلك مسـتحقاتويعمل بيا من خـالل مسـاىمة الشـركة بـدفع 

أّنيــم يــرون أّنــو ال يمكــن الموظــف ضــمان المطالبــة بكافــة حقوقــو دون أْن عنــد انتيــاء الخدمــة، إال 

  يتم االستغناء عن خدماتو.

 أربـاب العمـل  ويؤيـد ذلـكأّن قانون الضمان المجتمعي وجد من أجل ضمان حقـوق العمـال،  كذلك

فــي القطــاع الخــاص بــأّن الضــمان يمكــن أْن يســاعد الموظــف فــي الحصــول عمــى حقوقــو، لكــنيم 

وىـذا  يرون ذلك بدرجة متوسطة، أي إّن احتمـاالت الحصـول عمييـا ال تصـل لدرجـة عاليـة لـدييم،

يعنــي أن القناعــة المطمقــة بضــرورة وجــود ضــمان مجتمعــي غيــر متــوفرة إال اذا كانــت تتوافــق مــع 

وىــو  إضــافة الــى كــونيم يــرون أيضــًا أّن الموظــف ال يمكنــو تحصــيل حقوقــو ة،مصــالحيم الخاصــ

 عمى رأس عممو.
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ال  وويعـــزو الباحـــث ذلـــك الـــى كـــون ىـــذا القـــانون ال يعـــد بالنســـبة لمعـــاممين ضـــمانو حقيقيـــو، كونـــ 

ومؤسســـات القطـــاع  المجتمعـــييخضـــع لرقابـــة حكوميـــة، ولـــيس ىنـــاك مـــا يمـــزم مؤسســـة الضـــمان 

ذا كـان اليـدف مـن الضـمان المجتمعـي ىـو حفـظ حقـوق العمـال ا  و حفظ حقوق العـاممين، و الخاص 

يـق ىـذا القـانون أمـر ميـم بمـا يتوافـق مـع المصـالح بمن الذين ال يشمميم قانون التقاعد، فيكون تط

ويعـــود عـــدم ، (2013فغـــاني)حقـــو فـــي نيايـــة الخدمـــة كمـــا بـــين األ لمعامـــلالعامـــة، وبمـــا يضـــمن 

مجميـع سـواء ال يخـدم المصـالح المشـتركة لباعتبـاره  خاص لتطبيق القـانون أيضـاً استعداد القطاع ال

و أصحاب الشركات بسـبب التيـو الـذي يمثمـو القـانون، وعـدم وجـود أرضـية العاممين في الشركات أ

 واضحو يمكن من خالليا استفادة الجميع من القانون.

 انىزبئح انمزؼهمخ ثبنطؤال انثبوٓ:   .2.42

 ؟  المجتمعيمدى تحقيق القطاع الخاص لشروط الضمان ما 
 فقـرات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة عمـى تم

  .المجتمعيمدى تحقيق القطاع الخاص لشروط الضمان  عناالستبانة التي تعبر 

انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثبد أفراد ػٕىخ انذراضخ نمذِ رحمٕك  (: انمزُضطبد2.4خذَل )

 انمدزمؼٓانمطبع انخبص نشرَط انضمبن 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المؤية
يحصل الموظف عمى إجازة إذا كان لديو  6

 73.6 ػبنٕخ 0.000 17.15 27.4 1.007 3.68 إصابة عمل

يحصل الموظف عمى بدل راتب في فترة  7
 71.6 مزُضطخ 0.000 15.05 28.6 1.023 3.58 غيابو اذا كان ناتجا عن اصابة العمل

تعمل الشركة عمى اعطاء الحد االدنى  3
 71.0 مزُضطخ 0.000 13.58 30.3 1.077 3.55 لألجور لمموظف

تقدم الشركة كافة التأمينات المطموبة منيا  1
 27.9 0.984 3.53 لمموظف

14.49

9 
 70.6 مزُضطخ 0.000

تمتزم الشركة بوقت مخصص لعمل  12
 70.6 مزُضطخ 0.000 15.07 26.8 0.946 3.53( ساعات 8الموظف وىو المتعارف عميو)
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 يوميا
تقدم الشركة نياية الخدمة لمموظف عند  2

 69.8 مزُضطخ 0.000 13.58 28.6 0.998 3.49 تركو العمل

يتم تطبيق قانون العمل الفمسطيني في كل  8
 68.6 مزُضطخ 0.000 12.57 28.7 0.985 3.43 ما يخص الموظف

ىناك عقد عمل بين الشركة والموظف  11
يتعرف بموجبو الموظف عمى حقوقو في 

 الشركة.
 68.2 مزُضطخ 0.000 13.20 26.4 0.900 3.41

حدوث اعاقة لمموظف بسبب  في حال 9
 67.8 مزُضطخ 0.000 12.70 27.1 0.919 3.39 العمل يتم تعويضو عن ذلك

 66.2 مزُضطخ 0.000 10.55 28.6 0.947 3.31 لدى الشركة قسم خاص بشؤون الموظفين 4

إذا كان ىناك احتياج لتأخر الموظف عن  13
 70.6 مزُضطخ 0.000 10.02 27.9 0.941 3.28 العمل فيكون ىذا التأخير مدفوع الثمن.

تقوم الشركة بااللتزام بمعايير العمل من  11
خالل عدم قيام الموظف بعمل آخر ال 

 يتناسب مع تخصصو
 62.0 مزُضطخ 0.000 5.829 32.2 0.997 3.10

لدى الموظفين نقابة خاصة بيم منتخبة في  5
 59.4 مزُضطخ 0.000 3.522 31.6 0.940 2.97 الشركة

 6..6 مزُضطخ 0.000 14.49 2..2 0.81641 3.4032 الكمية الدرجة

ـــةالمتوســـط الحســـابي  أن (2.4رقـــم ) يالحـــظ مـــن الجـــدول الســـابق ( وانحـــراف 3.41)لمدرجـــة الكمي

 المجتمعــيأن مــدى تحقيــق القطــاع الخــاص لشــروط الضــمان ( وىــذا يــدل عمــى 1.816معيــاري )

 جاءت بدرجة متوسطة. 

( فقـرة جـاءت 12فقرة واحدة جـاءت بدرجـة عاليـة و) ( أن2.4وتشير النتائج في الجدول رقم ) كما

مـى ع " يحصل الموظـف عمـى إجـازة إذا كـان لديـو إصـابة عمـل"  بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة

يحصل الموظـف عمـى بـدل راتـب فـي فتـرة غيابـو اذا  " (، ويمييا فقرة3.68أعمى متوسط حسابي )

لـدى المـوظفين نقابـة  (. وحصـمت الفقـرة "3.58بمتوسـط حسـابي ) " اصـابة العمـل كان ناتجا عن

تقــوم الشــركة  (، يمييــا الفقــرة "2.97عمــى أقــل متوســط حســابي )"  خاصــة بيــم منتخبــة فــي الشــركة

"  بـــااللتزام بمعـــايير العمـــل مـــن خـــالل عـــدم قيـــام الموظـــف بعمـــل آخـــر ال يتناســـب مـــع تخصصـــو

 (.3.10بمتوسط حسابي )
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الموظف يحصل عمى إجازة إذا كان لديو إصابة عمل، فيما تبين انو ال يوجد نقابة أّن  تبين

خاصة بالموظفين في الشركة، كما أّن الشركة ال تيتم بمعايير العمل من خالل عدم قيام 

 الموظف بعمل آخر ال يتناسب مع تخصصو

الشركات ال تيتم بدرجة كبيرة بالموظفين لدييا، وتعد جاىزيتيا لتطبيق  بأنويمكن تفسير ذلك 

ن ممنقوصة، كونيا ال تيتم بتأمين نياية الخدمة وتطبيق الحد االدنى  المجتمعيالضمان 

االجور، وعدم وجود نقابة لمموظفين، لذلك فإّن القطاع الخاص بشكل عممي غير جاىز لتطبيق 

مل عمى تطبيق قانون العمل بالدرجة االولى، وعميو ال يكون لديو كونو ال يع المجتمعيالضمان 

 . المجتمعيأي استعداد لتطبيق قانون الضمان 

ويمكن القول ان شركات القطاع الخاص تستفيد بدرجة اكبر من عدم تطبيق القانون، إذ ال يمزميا 

أمام الكثير من الوضع الحالي بأي شيء يخص الموظف، فيما ان تطبيق القانون سيفتح الباب 

بتحقيق االمان الوظيفي، الى تحقيق  التي يجب ان تقوم بيا الشركات لمموظفين بدأ اإلجراءات 

 تقاعد يتطابق مع المعايير العالمية في التوظيف وحقوق العمال.

ن غالبية عظمي من العاممين في الشركات لم يحصموا عمى أ( 2016وقد وضحت دراسة جميل)

 وان حياتيم الوظيفية، او بعد خروجيم من الشركات تكون في خطر.ضمان مجتمعي ليم، 
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 انىزبئح انمزؼهمخ ثبنطؤال انثبنث:   .2.43

 ؟  المجتمعيأسباب رفض القطاع الخاص لتطبيق الضمان ما 
 فقـرات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة عمـى تم

  .المجتمعيأسباب رفض القطاع الخاص لتطبيق الضمان  عناالستبانة التي تعبر 

(: انمزُضطبد انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثبد أفراد ػٕىخ انذراضخ ألضجبة رفض 3.4خذَل )

 انمدزمؼٓانمطبع انخبص نزطجٕك انضمبن 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المؤية
كون قانون الضمان ال يحمي األموال التي  5

 84.2 ػبنٕخ 0.000 19.12 18.4 0.775 4.21 يتم اقتطاعيا.

وجود ىاجس لدى الشركات بأّن اليدف من  9
القانون ىو تحصيل األموال منيم وليس 

 االىتمام بالموظف.
 84.2 ػبنٕخ 0.000 19.07 18.4 0.773 4.21

كون القوة الشرائية لممواطنين في تراجع  7
 81.6 ػبنٕخ 0.000 19.96 16.0 0.652 4.08 وىذا يؤثر عمى الشركة.

كون القانون الزامي لمشركة  في حال  8
 75.6 ػبنٕخ 0.000 9.717 24.6 0.931 3.78 تطبيقو.

مرتفعة من  كون النسبة التي سيتم دفعيا 2
 74.8 ػبنٕخ 0.000 9.044 25.2 0.942 3.74 ( %.9وجية نظر الشركة وىي )

لوجود نسبة يجب أن يتم دفعيا من قبل  1
 74.0 ػبنٕخ 0.000 8.923 24.2 0.895 3.70 الشركة.

كون النسبة المقرة يمكن أن تؤثر عمى  3
 73.8 ػبنٕخ 0.000 8.366 25.6 0.946 3.69 السيولة الشيرية لمشركة.

كون الشركة غير جاىزة من ناحية عممية  6
 73.8 ػبنٕخ 0.000 8.017 26.7 0.987 3.69 لتطبيق قانون الضمان.

كون تطبيق ىذا القانون يؤدي الى تمرد  11
 70.8 مزُضطخ 0.000 5.241 31.7 1.123 3.54 الموظفين عمى الشركة.

كون قانون الضمان يفرض عمى الشركة  4
 69.8 مزُضطخ 0.000 4.720 31.2 1.088 3.49 بقانون العمل. االلتزام

كون القانون سيجبر الشركة عمى االفصاح  11
 67.4 مزُضطخ 0.003 2.976 35.5 1.195 3.37 عن الرواتب المقدمة لمموظفين.

 .... ػبنٕخ 0.000 12.39 2..4 0.72268 3.7735 الدرجة الكمية
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( وانحــــراف 3.77)لمدرجــــة الكميــــةالمتوســــط الحســــابي  أن(3.4رقــــم )يالحــــظ مــــن الجــــدول الســــابق 

 المجتمعــيأن أســباب رفــض القطــاع الخــاص لتطبيــق الضــمان ( وىــذا يــدل عمــى 1.722معيــاري )

 جاءت بدرجة عالية. 

( فقـــرات جـــاءت بدرجـــة متوســـطة. 3( فقـــرات جـــاءت بدرجـــة عاليـــة و)8) كمـــا وتشـــير النتـــائج أن

وجود ىاجس والفقرة "  " يحمي األموال التي يتم اقتطاعياكون قانون الضمان ال "  وحصمت الفقرة

مـى " ع لدى الشركات بأّن اليدف من القانون ىو تحصيل األموال منيم ولـيس االىتمـام بـالموظف

كـون القـوة الشـرائية لممـواطنين فـي تراجـع وىـذا يـؤثر  " (، ويمييـا فقـرة4.21أعمى متوسط حسابي )

كــون القــانون ســـيجبر الشــركة عمـــى  . وحصــمت الفقـــرة "(4.08بمتوســـط حســابي ) "عمــى الشــركة.

كـون  (، يمييـا الفقـرة "3.37عمى أقل متوسط حسـابي )"  االفصاح عن الرواتب المقدمة لمموظفين

 (.3.49" بمتوسط حسابي ) قانون الضمان يفرض عمى الشركة االلتزام بقانون العمل

، حمــي األمــوال التــي يــتم اقتطاعيــاكــون قــانون الضــمان ال ي تبــين ان اســباب الــرفض تمثمــت فــي 

وجود ىاجس لدى الشركات بأّن اليـدف مـن القـانون ىـو تحصـيل األمـوال مـنيم ولـيس إضافة الى 

، فيمـا كون القوة الشرائية لممواطنين في تراجـع وىـذا يـؤثر عمـى الشـركةكذلك  ، االىتمام بالموظف

، إضـافة إلـى عـن الرواتـب المقدمـة لممـوظفين االفصـاحترى الشركات بـأّن اجبـار القـانون لمشـركة ب

ال تعـد مــن االســباب التـي يــدعييا القطــاع الخــاص  يفــرض عمــى الشـركة االلتــزام بقــانون العمــل أّنـو

 .المجتمعيلرفض قانون الضمان 

يكون ىناك نسبة اقل من النسبة الحالية فيمـا يخـص الشـركات، وذلـك  كما ترغب الشركات في أنْ 

، وتشـــكل خطـــرا عمـــى الســـيولة الماليـــة مـــن وجيـــة نظـــر الشـــركات  مرتفعـــة  كـــون ىـــذه النســـبة تعـــد

 .ليذه الشركاتبالنسبة 



53 

 

ويمكن تفسير ذلك إلـى كـون الشـركات تحتـاج إلـى ضـمانو حقيقـة حـول النسـبة التـي يـتم اقتطاعيـا 

، وكونــو ال يوجــد أي المجتمعــيمــن الشــركة، والتــي تــذىب لصــالح الموظــف مــن خــالل الضــمان 

لــدى الشــركات تخــوف مــن ناحيــة  الضــمان فيظيــرضــمانات حقيقــة مــن قبــل الحكومــة أو مؤسســة 

 .األموال المقتطعة

الشركات لم تجد في تطبيق القانون مصمحة ليا، وبعدم وجـود رقيـب  بأنّ  يضاً أويمكن تفسير ذلك 

أقــوى مــن عــدم اســتعدادىم لتقبمــو، وىنــا يمكــن عمــى األمــوال أصــبح الــدافع الخــاص بــرفض القــانون 

الضـــحية  نّ أالشـــركات وفـــي مؤسســـة الضـــمان، و  كـــل مـــن المشـــكمة الحقيقيـــة تكمـــن فـــي نّ إالقـــول 

 سيكون الموظف. 

 الشـركات  هاسـتعداد ىـذعـدم قابميـة الشـركات يكمـن فـي عـدم  تريان أن مؤسسة الضمان والحكومةف

المؤسســة والحكومــة  ييا، فــي حــين تــرى الشــركات بــأنّ لتــوفير االمــان الــوظيفي لمموظــف العامــل لــد

لمعـاممين يجـب   مـان الـوظيفيمن أموال الضمان، وعميـو حتـى يتحقـق األ استثماراتيالرفع  يانتسع

 أن تكون مصمحة العامل مشتركة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص.
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 انىزبئح انمزؼهمخ ثبنطؤال انراثغ:   .2.44

 ؟  في القطاع الخاص المجتمعيمقترحات قبول الضمان ما 
 فقـرات حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة عمـى تم

  .في القطاع الخاص المجتمعيمقترحات قبول الضمان  عناالستبانة التي تعبر 

انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثبد أفراد ػٕىخ انذراضخ نممزرحبد لجُل  (: انمزُضطبد4.4خذَل )

 فٓ انمطبع انخبص انمدزمؼٓانضمبن 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المؤية
ضمان مجمس إدارة الضمان المجتمعي  3

لألموال التي يتم اقتطاعيا من قبل الشركة 
 بأّنيا لمموظف.

 77.2 ػبنٕخ 0.000 26.88 25.8 0.996 3.86

إشراك الشركة باالستثمارات التي ستتم من  4
 69.8 مزُضطخ 0.000 20.43 27.1 0.947 3.49 المجتمعيقبل مؤسسة الضمان 

اعتبار االشتراك في قانون الضمان حرية  5
 68.4 مزُضطخ 0.000 14.77 35.6 1.216 3.42 لمشركة وليس إلزاما ليا.

تأجيل تطبيق القانون حتى تكون الشركات  6
قادرة عمى االلتزام بقانون العمل تجاه 

 الموظف.
 68.4 مزُضطخ 0.000 14.89 35.6 1.216 3.42

 67.6 مزُضطخ 0.000 14.16 35.9 1.214 3.38 أقل.%( الى نسبة 9تقميل نسبة ) 2

(% 9تمكين الشركات من تقسيط نسبة ) 11
الخاصة بالموظفين حسب السيولة النقدية 

 لمموظفين
 64.8 مزُضطخ 0.000 12.64 35.3 1.143 3.24

عدم الزام الشركات باإلفصاح عن الرواتب  9
 60.8 مزُضطخ 0.000 9.227 37.7 1.146 3.04 التي يتقاضاىا الموظفين

%( والمقرة من قبل القانون 9الغاء النسبة) 1
 60.4 مزُضطخ 0.000 8.832 38.1 1.151 3.02 عمى الشركة.

إلغاء المواد المتعمقة بالتقاعد واالبقاء عمى  8
 57.4 مزُضطخ 0.000 6.209 41.0 1.178 2.87 نياية الخدمة فقط.

والعجز إلغاء التأمين المتعمق بالشيخوخة  7
 56.8 مزُضطخ 0.000 5.321 44.0 1.250 2.84 والوفاة من القانون.

عدم اجبار الشركات عمى االلتزام بالحد  11
 54.4 مزُضطخ 0.001 3.423 46.3 1.258 2.72 االدنى لألجور.

 61.2 مزُضطخ 0.000 17.17 2..2 0.80918 3.2083 الدرجة الكمية
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الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4.4رقم ) يالحظ من الجدول السابق

 فــي القطــاع الخــاص أن المجتمعــيالســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عمــى مقترحــات قبــول الضــمان 

أن مقترحـات ( وىـذا يـدل عمـى 1.819( وانحـراف معيـاري )3.21)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي 

 اءت بدرجة متوسطة. في القطاع الخاص ج المجتمعيقبول الضمان 

( فقــرات جـاءت بدرجــة متوســطة. 10فقـرة واحــدة جــاءت بدرجـة عاليــة، و) ىنــاك وتشـير النتــائج أن

ضـــمان مجمــس إدارة الضـــمان المجتمعـــي لألمــوال التـــي يـــتم اقتطاعيــا مـــن قبـــل "  وحصــمت الفقـــرة

إشــــراك الشــــركة  " (، ويمييــــا فقــــرة3.86مــــى أعمــــى متوســــط حســــابي )ع " الشــــركة بأّنيــــا لمموظــــف

ــــل مؤسســــة الضــــمان  (. 3.49بمتوســــط حســــابي ) " المجتمعــــيباالســــتثمارات التــــي ســــتتم مــــن قب

عمــى أقــل متوســـط "  عــدم اجبــار الشــركات عمــى االلتـــزام بالحــد االدنــى لألجــور وحصــمت الفقــرة "

"  نإلغــاء التــأمين المتعمــق بالشــيخوخة والعجــز والوفــاة مــن القــانو  (، يمييــا الفقــرة "2.72حســابي )

 (.2.84بمتوسط حسابي )

مجمـس إدارة الضــمان المجتمعــي أن يضــمن  :تركـز عمــى فكــرة ىامـة وىــيالشــركات   وىـذا يظيــر 

 ياإشـراك، إضافة الى رغبة الشركات في لألموال التي يتم اقتطاعيا من قبل الشركة بأّنيا لمموظف

، فيما ترى الشركات بأّن الحد االدنـى باالستثمارات التي ستتم من قبل مؤسسة الضمان المجتمعي

 . التأمين المتعمق بالشيخوخة والعجز والوفاة من القانونممزم ليا كذلك ما يخص  لألجور 

كن تفسير ذلك إلى أن شركات القطاع الخاص ترى في القانون نافذة لتحقيق حقوق الموظف، موي

لصـــالح الموظـــف، كـــذلك فـــإن إال أّن ىنـــاك حاجـــة لضـــمان مـــا يخصـــيم فيمـــا يقتطـــع مـــن أمـــوال 

مشــاركتيم مؤسســة الضـــمان فيمــا يخـــص االســتثمارات يــدعم الشـــركات، ويــؤدي إلـــى رفــع مســـتوى 

السيولة المالية لـدييا، كمـا يمكـن أن يحفزىـا عمـى تقبـل المشـاركة بمؤسسـة الضـمان، كونيـا تحقـق 

 استفادة من المشاركة.
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ة الموظـف بالدرجـة االولـى، كـون الجيـات وعميو يمكن اقتراح تعـديل البنـود بمـا يتوافـق مـع مصـمح

جميعيا تيتم بالموظف عمى نحو خاص، وتحديدًا مؤسسة الضمان، وعميو يجب توفير التعديالت 

بشــركات  التــي تتناســب مــع مصــمحة الموظــف، ثــم البــدء بالحــديث عــن الخيــارات االخــرى الخاصــة

   القطاع الخاص وبالحكومة.

خالل العمـل، وبعـد  لحماية الموظفاالستعداد  بإجراءاتالبدء لذلك عمى شركات القطاع الخاص 

التقاعــد مــن خــالل تــوفير كافــة المعــامالت التــي يحتاجيــا بــدًء بالحــد االدنــى لألجــور، ثــم تأمينــات 

حينيـا يمكـن مـن االجـازات المدفوعـة وغيرىـا،  ضـاً ، ومـا يحتـاج اليـو الموظـف أيالعمل، ثـم التقاعـد

ت عمى قانون الضمان المجتمعي، كون مصمحة الموظف تعد أولويو البدء بالنظر الى االعتراضا

 بضــرورة ( 2016( والخضــر)2016جميــل)وىــذا بــدوره يتفــق مــع مــا دعــى اليــو  بالنســبة لمقــانون، 

 توفير االمان الوظيفي لمموظف.



 : انخبمصانىزبئح انمزؼهمخ ثبنطؤال   4.2.1

متغيرات )النوع  حسب المجتمعيلتطبيق الضمان  شركات القطاع الخاص استعدادختمف يىل 

، المؤىل العممي، عدد العمال في الشركة، رأس مال الشركة، عمر الشركة، القطاع المجتمعي

 ؟ التي تعمل بو الشركة(

 نتائج الفرضية األولى: 
اسددتعداد شددركات فددي  (α ≥ 0.05) توجددد فددروق ذات داللددو إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة " ال

 " المجتمعيالنوع يعزى لمتغير  المجتمعيلتطبيق الضمان  الخاصالقطاع 

عينـة  أفـرادالمتوسـطات الحسـابية السـتجابة و حساب نتائج اختبار "ت" ب األولىحص الفرضية تم ف

النـــوع يعـــزى لمتغيـــر  المجتمعـــياســـتعداد شـــركات القطـــاع الخـــاص لتطبيـــق الضـــمان  فـــيالدراســـة 

 . المجتمعي
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اضزؼذاد شركبد انمطبع انخبص فٓ  انؼٕىخ أفرادالضزدبثخ نهؼٕىبد انمطزمهخ اخزجبر "د"  وزبئح (:5.4خذَل )

 انمدزمؼٓانىُع ٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓنزطجٕك انضمبن 

المتوسط  العدد المجتمعيالنوع 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.89092 3.4279 314 ذكر
1.374 1.719 

 1.15265 3.3816 71 أنثى

(، ومستوى الداللة 1.374يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

 المجتمعياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان و ال توجد فروق في (، أي أنّ 1.719)

 ، وبذلك تم قبول الفرضية األولى. المجتمعيالنوع يعزى لمتغير 

ويعزو الباحث ذلك إلى كون الموظفين في الشركات يدركون مدى استعداد الشركات لقبول 

يتناسب مع استثمارىم وتحقيق المصمحة الخاصة بيم، لذلك توافقت  وىذا، المجتمعيالضمان 

، فمم يختمف الذكور واالناث عمى ذلك، كونيم يحممون نفس المجتمعياآلراء فيما يخص النوع 

 ة بالعمل الخاص، ويدركون استحقاقات الموظف في ىذا الخصوص.المفاىيم الخاص

 نتائج الفرضية الثانية: 
اسددتعداد شددركات فددي  (α ≥ 0.05) توجددد فددروق ذات داللددو إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة " ال

 " المؤىل العممييعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 عمـــىعينـــة الدراســـة  أفـــرادالمتوســـطات الحســـابية الســـتجابة تـــم حســـاب  الثانيـــةلفحـــص الفرضـــية و 

 . المؤىل العممييعزى لمتغير  المجتمعياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان 

ضزؼذاد شركبد ال انمزُضطبد انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثخ أفراد ػٕىخ انذراضخ (:6.4)خذَل 

 انمؤٌم انؼهمٓٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓانمطبع انخبص نزطجٕك انضمبن 

 االوحراف انمؼٕبرْ انمزُضظ انحطبثٓ انؼذد المؤىل العممي

 0.93451 3.5146 239 بكالوريوس فأقل

 0.96298 3.3578 124 ماجستير

 0.56074 2.7314 22 دكتوراه
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اسـتعداد شـركات القطـاع الخـاص لتطبيـق وجود فـروق ظاىريـة فـي  (6.4)يالحظ من الجدول رقم 

تم استخدام تحميل التبـاين  ، ولمعرفة داللة الفروقالمؤىل العممييعزى لمتغير  المجتمعيالضمان 

 (:4.7كما يظير في الجدول رقم ) (one way ANOVA)األحادي 

اضزؼذاد شركبد انمطبع انخبص انؼٕىخ فٓ  أفرادالضزدبثخ  األحبدْوزبئح اخزجبر رحهٕم انزجبٔه : (7.4)لخذَ

 انمؤٌم انؼهمٓٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓنزطجٕك انضمبن 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 7.589 6.526 2 13.052 بين المجموعات

 

0.001 

 0.860 382 328.512 داخل المجموعات 
 

 384 341.565 المجموع

من مستوى  أكبر( وىي 0.001( ومستوى الداللة )7.589يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

استعداد شركات القطاع الخاص ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في α ≥ 0.05الداللة )

وتم الثالثة. الفرضية  رفضوبذلك تم المؤىل العممي، يعزى لمتغير  المجتمعيلتطبيق الضمان 

 لبيان اتجاه الفروق وىي كمايمي:  (LSDفحص نتائج اختبار )

( نهممبروبد انجؼذٔخ ثٕه انمزُضطبد انحطبثٕخ الضزدبثبد أفراد ػٕىخ LSD(: وزبئح اخزجبر )8.4اندذَل )

 مزغٕر انمؤٌم انؼهمٓانذراضخ حطت 

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.127 0.15687 ماجستير بكالوريوس فأقل

0.78324 دكتوراه
*
 0.000 

 0.127 0.15687- بكالوريوس فأقل ماجستير

0.62637 دكتوراه
*
 0.004 

0.78324- بكالوريوس فأقل دكتوراه
*
 0.000 

0.62637- ماجستير
*
 0.004 



الفروق بين بكالوريوس فأقل والدكتوراه لصالح بكالوريوس فأقل، وبين الماجستير والدكتوراه  وكانت

 لصالح الماجستير.



59 

 

المؤىالت العممية االقل عادة ما يكون لدييم مستوى دراية ويمكن تفسير ذلك إلى كون ذوي 

ومعرفة أقل من المستويات العميا، والتي تكون لدييا مستوى مرتفع من التجربة والمعرفة والخبرة 

وىم فيما يخص قانون الضمان المجتمعي وتعديالتو وتطبيقاتو، تؤىميا الى فيم ما يتم عرضو 

صوليم عمى الكثير من المعمومات حول طريقة تفكير مدراء يرون بأن استعدادىا ممكن لعدم ح

، فيما يرى ذوي التخصصات العميا أن تقبل المجتمعيىذه الشركات فيما يخص تطبيق الضمان 

الشركات لن يكون إال من خالل تحقيق االستفادة النوعية من المشاركة، وىو مرتبط بالوضع 

% منيا لصالح الموظف دون أن 9اقتطاع نسبة  المالي لمشركة، واالستفادة من الضمان، وليس

 من ىذه النسبة. ئدعاأي أو األموال  الستعادة يكون ىناك أي ضمان 

 نتائج الفرضية الثالثة: 
اسددتعداد شددركات فددي  (α ≥ 0.05) "ال توجددد فددروق ذات داللددو إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة

 "العمال في الشركة عدديعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 عمـــىعينـــة الدراســـة  أفـــرادتـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية الســـتجابة  الثالثـــةلفحـــص الفرضـــية و 

ـــر  المجتمعـــياســـتعداد شـــركات القطـــاع الخـــاص لتطبيـــق الضـــمان  عـــدد العمـــال فـــي يعـــزى لمتغي

 .  الشركة

ضزؼذاد شركبد ال انمزُضطبد انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثخ أفراد ػٕىخ انذراضخ (:9.4)خذَل 

 ػذد انؼمبل فٓ انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓانمطبع انخبص نزطجٕك انضمبن 

 االوحراف انمؼٕبرْ انمزُضظ انحطبثٓ انؼذد عدد العمال في الشركة

 0.85809 3.7535 125 عامل 15-1من 

 0.89713 3.0751 109 عامل 16-50

 0.92616 3.2937 78 عامل 51-100

 0.97725 3.4956 73 عامل 100أكثر من 
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اسـتعداد شـركات القطـاع الخـاص لتطبيـق وجود فـروق ظاىريـة فـي  (9.4)يالحظ من الجدول رقم 

تــم اســـتخدام  ، ولمعرفــة داللـــة الفــروقعــدد العمــال فـــي الشــركةيعــزى لمتغيـــر  المجتمعــيالضــمان 

 (:7..4كما يظير في الجدول رقم ) (one way ANOVA)األحادي تحميل التباين 

اضزؼذاد شركبد انمطبع انخبص انؼٕىخ فٓ  أفرادالضزدبثخ  األحبدْوزبئح اخزجبر رحهٕم انزجبٔه : (10.4)لخذَ

 ػذد انؼمبل فٓ انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓنزطجٕك انضمبن 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 11.575 9.510 3 28.530 بين المجموعات

 

0.000 

 0.822 381 313.035 داخل المجموعات 
 

 384 341.565 المجموع

من مستوى  أقل( وىي 0.000( ومستوى الداللة )11.575يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

استعداد شركات القطاع الخاص ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في α ≥ 0.05الداللة )

الفرضية  رفضوبذلك تم عدد العمال في الشركة، يعزى لمتغير  المجتمعيلتطبيق الضمان 

 لبيان اتجاه الفروق وىي كمايمي:  (LSDوتم فحص نتائج اختبار )الثالثة. 

ـــائج11.4الجـــدول ) ـــراد عينـــة LSDاختبـــار ) (: نت ـــة بـــين المتوســـطات الحســـابية الســـتجابات أف ـــات البعدي ( لممقارن
 متغير عدد العمال في الشركةالدراسة حسب 

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

0.67839 عامل 50-16 عامل 15-1من 
*
 0.000 

0.45975 عامل 51-100
*
 0.000 

 0.054 0.25781 عامل 100أكثر من 

0.67839- عامل 15-1من  عامل 16-50
*
 0.000 

 0.105 0.21864- عامل 51-100

0.42058- عامل 100أكثر من 
*
 0.002 

0.45975- عامل 15-1من  عامل 51-100
*
 0.000 

 0.105 0.21864 عامل 16-50

 0.172 0.20194- عامل 100أكثر من 

 0.054 0.25781- عامل 15-1من  عامل 100أكثر من 

0.42058 عامل 16-50
*
 0.002 

 0.172 0.20194 عامل 51-100
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عامل، وبين من  15-1عامل لصالح من  50-16عامل و من  15-1وكانت الفروق بين من 

عامل وأكثر  50-16عامل. وبين من  15-1عامل لصالح من  100-51عامل و من  1-15

 عامل. 100عامل لصالح أكثر من  100من 

ن الشركات الصغيرة والتي لدييا عمال بعدد صغير يمكن ليا أويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى 

 ، كونيا في مرحمة البناء األولى، بتطبيقوحيث انيا ال تتأثر كثيرا  ،المجتمعيتطبيق الضمان 

كذلك فيما يخص الشركات ذات العدد الكبير، كونيا لدييا الكثير من االستقرار المالي، بسبب 

الستثمارات المرتفعة، أما الشركات المتوسطة فيي ليس لدييا القدرة عمى تطبيق القانون كونيا ا

 في مرحمة النمو وتحتاج الى البناء.

 نتائج الفرضية الرابعة: 
اسددتعداد شددركات فددي  (α ≥ 0.05) "ال توجددد فددروق ذات داللددو إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة

 "رأس مال الشركةيعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 عمـــىعينـــة الدراســـة  أفـــرادتـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية الســـتجابة  الرابعـــةلفحـــص الفرضـــية و 

 . رأس مال الشركةيعزى لمتغير  المجتمعياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان 

ضزؼذاد شركبد ال انمزُضطبد انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثخ أفراد ػٕىخ انذراضخ (:12.4)خذَل 

 رأش مبل انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓانمطبع انخبص نزطجٕك انضمبن 

 االوحراف انمؼٕبرْ انمزُضظ انحطبثٓ انؼذد رأس مال الشركة

 0.94231 3.4528 53 عشرة االف دينار فأقل

 0.87554 3.1740 81 الف دينار 50 -االف 10من 

 0.96782 3.4466 114 الف دينار 500-الف 50من 

 0.94541 3.5289 137 الف دينار 500أكثر من 

استعداد شركات القطاع الخاص لتطبيـق وجود فروق ظاىرية في  (12.4)يالحظ من الجدول رقم 

تــم اســتخدام تحميـــل  الفــروق ، ولمعرفــة داللـــةرأس مــال الشــركةيعــزى لمتغيـــر  المجتمعــيالضــمان 

 (:7..4كما يظير في الجدول رقم ) (one way ANOVA)األحادي التباين 



62 

 

اضزؼذاد شركبد انمطبع انخبص انؼٕىخ فٓ  أفرادالضزدبثخ  األحبدْوزبئح اخزجبر رحهٕم انزجبٔه : (13.4)لخذَ

 رأش مبل انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓنزطجٕك انضمبن 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.527 2.221 3 6.664 بين المجموعات

 

0.057 

 0.879 381 334.900 داخل المجموعات 
 

 384 341.565 المجموع

من مستوى  أكبر( وىي 0.057( ومستوى الداللة )2.527يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

استعداد شركات القطاع الخاص توجد فروق دالة إحصائيًا في ال ( أي أنو α ≥ 0.05الداللة )

 الرابعة. الفرضية  قبولوبذلك تم رأس مال الشركة. يعزى لمتغير  المجتمعيلتطبيق الضمان 

يمكن تفسير ذلك الى كون الشركات ليس لدييا استعداد لتطبيـق القـانون سـواء كانـت ذات رأسـمال 

فإن رأس المال لم يكن عامال مـؤثرا فـي تطبيـق القـانون، مرتفع، أو ذات راس مال منخفض، وىنا 

لــدى كافــة الشــركات، فمــم ينظــر اصــحاب العمــل الــى حجــم شــركاتيم لمقــرار بتطبيــق القــانون، وانمــا 

 روا الى عوامل اخرى، ليا عالقة بعدد العمال كونيم أصحاب االستفادة االولى.نظ

 الفرضية الخامسة: 

اسددتعداد شددركات فددي  (α ≥ 0.05) "ال توجددد فددروق ذات داللددو إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة

 "عمر الشركةيعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 عمــىعينــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة  الخامســةلفحــص الفرضــية و 

 . عمر الشركةيعزى لمتغير  المجتمعياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان 
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ضزؼذاد شركبد ال انمزُضطبد انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثخ أفراد ػٕىخ انذراضخ (:14.4)خذَل 

 ػمر انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓانمطبع انخبص نزطجٕك انضمبن 

 االوحراف انمؼٕبرْ انمزُضظ انحطبثٓ انؼذد عمر الشركة

 1.05185 3.6425 74 سنوات فأقل 5

 0.98983 3.0217 88 سنة 11-6من 

 0.93384 3.2843 102 سنة 17-12من 

 0.70369 3.6860 121 سنة فأكثر 18

استعداد شركات القطاع الخاص لتطبيـق وجود فروق ظاىرية في  (14.4)يالحظ من الجدول رقم 

تـم اسـتخدام تحميـل التبـاين  ، ولمعرفـة داللـة الفـروقعمـر الشـركةيعزى لمتغيـر  المجتمعيالضمان 

 (:7..4كما يظير في الجدول رقم ) (one way ANOVA)األحادي 

اضزؼذاد شركبد انمطبع انخبص انؼٕىخ فٓ  أفرادالضزدبثخ  األحبدْوزبئح اخزجبر رحهٕم انزجبٔه : (15.4)لخذَ

 ػمر انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓنزطجٕك انضمبن 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 11.367 9.354 3 28.061 بين المجموعات

 

0.000 

 0.823 381 313.504 داخل المجموعات 
 

 384 341.565 المجموع

من مستوى  أقل( وىي 0.000( ومستوى الداللة )11.367يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

استعداد شركات القطاع الخاص ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في α ≥ 0.05الداللة )

وتم الخامسة. الفرضية  رفضوبذلك تم عمر الشركة، يعزى لمتغير  المجتمعيلتطبيق الضمان 

 لبيان اتجاه الفروق وىي كمايمي:  (LSDفحص نتائج اختبار )

( نهممبروبد انجؼذٔخ ثٕه انمزُضطبد انحطبثٕخ الضزدبثبد أفراد ػٕىخ LSD(: وزبئح اخزجبر )16.4اندذَل )

 مزغٕر ػذد انؼمبل فٓ انشركخانذراضخ حطت 

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

0.62081 سنة 11-6من  سنوات فأقل 5
*
 0.000 

0.35819 سنة 17-12من 
*
 0.010 

 0.746 0.04344- سنة فأكثر 18

0.62081- سنوات فأقل 5 سنة 11-6من 
*
 0.000 

0.26262- سنة 17-12من 
*
 0.047 
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0.66426- سنة فأكثر 18
*
 0.000 

0.35819- سنوات فأقل 5 سنة 17-12من 
*
 0.010 

0.26262 سنة 11-6من 
*
 0.047 

0.40164- سنة فأكثر 18
*
 0.001 

 0.746 0.04344 سنوات فأقل 5 سنة فأكثر 18

0.66426 سنة 11-6من 
*
 0.000 

0.40164 سنة 17-12من 
*
 0.001 



سنوات فأقل  5سنوات فأقل، وبين  5سنة لصالح  11-6سنوات فأقل ومن  5وكانت الفروق بين 

سنة لصالح من  11-6سنة ومن  17-12سنوات فأقل، وبين من  5سنة لصالح  17-12ومن 

سنة  18سنة فأكثر، وبين من  18سنة لصالح  11-6سنة فأكثر ومن  18سنة، وبين  12-17

سنة فأكثر. 18سنة لصالح  17-12فأكثر ومن 

والشركات ذات العمر الكبير ال مشكمة لدييا الصغيرة ركات ىذه النتيجة إلى ان الش ويمكن تفسير

ويعود ذلك إلى ان الشركات ذات ذات العمر المتوسط في تطبيق القانون مقارنو مع الشركات 

كذلك  تتأثرليا جذور اقتصادية ثابتو، وليا الكثير من  االستثمارات، لذلك لن  الطويل العمر 

الشركات المبتدئة، أما الشركات ذات العمر المتوسط فتعتبر انيا في حالة التكوين، ويمكن ليذه 

، كونيا ستضخ جزء من المال لدى مؤسسة الضمان، وتعمل القوانين ان تؤثر عمى استثماراتيا

عمى تطبيق كل ما يحتاج اليو العمال، ولن يكون ليا سند في حال اخفقت في االستثمار 

 سوقي. ال
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 نتائج الفرضية السادسة: 
اسددتعداد شددركات فددي  (α ≥ 0.05) "ال توجددد فددروق ذات داللددو إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة

 "القطاع التي تعمل بو الشركةيعزى لمتغير  المجتمعيالقطاع الخاص لتطبيق الضمان 

 عمــىعينــة الدراســة  أفــرادتــم حســاب المتوســطات الحســابية الســتجابة  السادســةلفحــص الفرضــية و 

القطـاع التـي تعمـل بـو يعـزى لمتغيـر  المجتمعـياستعداد شركات القطاع الخاص لتطبيـق الضـمان 

 .  الشركة

ضزؼذاد شركبد ال انمزُضطبد انحطبثٕخ َاالوحرافبد انمؼٕبرٔخ الضزدبثخ أفراد ػٕىخ انذراضخ (:17.4)خذَل 

 انمطبع انزٓ رؼمم ثً انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓانمطبع انخبص نزطجٕك انضمبن 

 االوحراف انمؼٕبرْ انمزُضظ انحطبثٓ انؼذد القطاع التي تعمل بو الشركة

 0.99511 3.2865 33 قطاع الزراعة وصيد االسماك

 0.87568 3.6222 90 قطاع التجارة

 0.96745 3.1962 19 قطاع النقل والمواصالت

 0.72720 3.7848 49 قطاع  الخدمات

تكنموجيا المعمومات  قطاع  
 واالتصاالت

39 3.2448 1.05651 

 0.89207 3.6446 11 قطاع السياحة

 0.87068 3.5909 12 قطاع التصنيع واستخراج المعادن

 0.94341 2.9091 14 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات

 0.90425 2.9986 66 القطاع المالي

 0.91390 2.7121 12 القطاعات المجتمعية التعميم

 1.11652 3.9935 14 القطاعات المجتمعية الصحة

 0.52276 3.8077 26 قطاعات أخرى

استعداد شركات القطاع الخاص لتطبيـق وجود فروق ظاىرية في  (17.4)يالحظ من الجدول رقم 

تم استخدام  ، ولمعرفة داللة الفروقالقطاع التي تعمل بو الشركةيعزى لمتغير  المجتمعيالضمان 

 (:7..4كما يظير في الجدول رقم ) (one way ANOVA)األحادي تحميل التباين 



66 

 

اضزؼذاد شركبد انمطبع انخبص انؼٕىخ فٓ  أفرادالضزدبثخ  األحبدْوزبئح اخزجبر رحهٕم انزجبٔه : (18.4)لخذَ

 انمطبع انزٓ رؼمم ثً انشركخٔؼسِ نمزغٕر  انمدزمؼٓنزطجٕك انضمبن 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 4.980 3.977 11 43.743 بين المجموعات

 

0.000 

 0.798 373 297.822 داخل المجموعات 
 

 384 341.565 المجموع

من مستوى  أقل( وىي 0.000( ومستوى الداللة )4.980يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) 

استعداد شركات القطاع الخاص ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في α ≥ 0.05الداللة )

الفرضية  رفضوبذلك تم ، يعزى لمتغير القطاع التي تعمل بو الشركة المجتمعيلتطبيق الضمان 

 يمي: لبيان اتجاه الفروق وىي كما  (LSD. وتم فحص نتائج اختبار )السادسة

( نهممبروبد انجؼذٔخ ثٕه انمزُضطبد انحطبثٕخ الضزدبثبد أفراد ػٕىخ LSD(: وزبئح اخزجبر )19.4)اندذَل 

 انمطبع انزٓ رؼمم ثً انشركخمزغٕر انذراضخ حطت 

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

قطاع الزراعة وصيد 
 االسماك

 0.066 0.33572- قطاع التجارة

 0.726 0.09033 والمواصالتقطاع النقل 

0.49829- قطاع  الخدمات
*

 0.014 

 0.844 0.04175 قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت

 0.250 0.35813- قطاع السياحة

 0.313 0.30441- قطاع التصنيع واستخراج المعادن

 0.186 0.37741 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات

 0.132 0.28788 القطاع المالي

 0.057 0.57438 القطاعات المجتمعية التعميم

0.70701- القطاعات المجتمعية الصحة
*

 0.014 

0.52119- قطاعات أخرى
*

 0.027 

 0.066 0.33572 قطاع الزراعة وصيد االسماك قطاع التجارة

 0.060 0.42605 قطاع النقل والمواصالت

 0.306 0.16256- قطاع  الخدمات

0.37747 قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت
*

 0.028 

 0.937 0.02241- قطاع السياحة
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 0.909 0.03131 قطاع التصنيع واستخراج المعادن

0.71313 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات
*

 0.006 

0.62360 القطاع المالي
*

 0.000 

0.91010 القطاعات المجتمعية التعميم
*

 0.001 

 0.149 0.37128- القطاعات المجتمعية الصحة

 0.352 0.18547- قطاعات أخرى

قطاع النقل 
 والمواصالت

 0.726 0.09033- قطاع الزراعة وصيد االسماك

 0.060 0.42605- قطاع التجارة

0.58861- قطاع  الخدمات
*

 0.015 

 0.846 0.04858- قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت

 0.186 0.44846- السياحة قطاع

 0.232 0.39474- قطاع التصنيع واستخراج المعادن

 0.362 0.28708 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات

 0.396 0.19755 القطاع المالي

 0.143 0.48405 القطاعات المجتمعية التعميم

0.79733- القطاعات المجتمعية الصحة
*

 0.012 

0.61152- قطاعات أخرى
*

 0.024 

0.49829 قطاع الزراعة وصيد االسماك قطاع  الخدمات
*

 0.014 

 0.306 0.16256 قطاع التجارة

0.58861 قطاع النقل والمواصالت
*

 0.015 

0.54003 قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت
*

 0.005 

 0.639 0.14016 قطاع السياحة

 0.501 0.19388 قطاع التصنيع واستخراج المعادن

0.87570 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات
*

 0.001 

0.78616 القطاع المالي
*

 0.000 

1.07267 القطاعات المجتمعية التعميم
*

 0.000 

 0.441 0.20872- القطاعات المجتمعية الصحة

 0.916 0.02291- قطاعات أخرى

قطاع  تكنموجيا 
المعمومات  
 واالتصاالت

 0.844 0.04175- الزراعة وصيد االسماكقطاع 

0.37747- قطاع التجارة
*

 0.028 

 0.846 0.04858 قطاع النقل والمواصالت

0.54003- قطاع  الخدمات
*

 0.005 

 0.191 0.39987- قطاع السياحة

 0.241 0.34615- قطاع التصنيع واستخراج المعادن
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 0.229 0.33566 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات

 0.173 0.24613 القطاع المالي

 0.072 0.53263 القطاعات المجتمعية التعميم

0.74875- القطاعات المجتمعية الصحة
*

 0.007 

0.56294- قطاعات أخرى
*

 0.013 

 0.250 0.35813 قطاع الزراعة وصيد االسماك قطاع السياحة

 0.937 0.02241 قطاع التجارة

 0.186 0.44846 والمواصالتقطاع النقل 

 0.639 0.14016- قطاع  الخدمات

 0.191 0.39987 قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت

 0.886 0.05372 قطاع التصنيع واستخراج المعادن

0.73554 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات
*

 0.042 

0.64601 القطاع المالي
*

 0.027 

0.93251 المجتمعية التعميم القطاعات
*

 0.013 

 0.333 0.34888- القطاعات المجتمعية الصحة

 0.612 0.16306- قطاعات أخرى

قطاع التصنيع 
 واستخراج المعادن

 0.313 0.30441 قطاع الزراعة وصيد االسماك

 0.909 0.03131- قطاع التجارة

 0.232 0.39474 قطاع النقل والمواصالت

 0.501 0.19388- الخدماتقطاع  

 0.241 0.34615 قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت

 0.886 0.05372- قطاع السياحة

 0.053 0.68182 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات

0.59229 القطاع المالي
*

 0.035 

0.87879 القطاعات المجتمعية التعميم
*

 0.016 

 0.253 0.40260- الصحةالقطاعات المجتمعية 

 0.487 0.21678- قطاعات أخرى

قطاع االنشاءات 
 والبناء واالسكانات

 0.186 0.37741- قطاع الزراعة وصيد االسماك

0.71313- قطاع التجارة
*

 0.006 

 0.362 0.28708- قطاع النقل والمواصالت

0.87570- قطاع  الخدمات
*

 0.001 

 0.229 0.33566- واالتصاالتقطاع  تكنموجيا المعمومات  

0.73554- قطاع السياحة
*

 0.042 

 0.053 0.68182- قطاع التصنيع واستخراج المعادن
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 0.734 0.08953- القطاع المالي

 0.576 0.19697 القطاعات المجتمعية التعميم

1.08442- القطاعات المجتمعية الصحة
*

 0.001 

0.89860- قطاعات أخرى
*

 0.003 

 0.132 0.28788- قطاع الزراعة وصيد االسماك القطاع المالي

0.62360- قطاع التجارة
*

 0.000 

 0.396 0.19755- قطاع  الخدمات

0.78616- قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت
*

 0.000 

 0.173 0.24613- قطاع السياحة

0.64601- قطاع التصنيع واستخراج المعادن
*

 0.027 

0.59229- القطاع المالي
*

 0.035 

 0.734 0.08953 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات

 0.308 0.28650 القطاعات المجتمعية التعميم

0.99488- القطاعات المجتمعية الصحة
*

 0.000 

0.80907- قطاعات أخرى
*

 0.000 

القطاعات المجتمعية 
 التعميم

 0.057 0.57438- قطاع الزراعة وصيد االسماك

0.91010- قطاع التجارة
*

 0.001 

 0.143 0.48405- قطاع  الخدمات

1.07267- قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت
*

 0.000 

 0.072 0.53263- قطاع السياحة

0.93251- قطاع التصنيع واستخراج المعادن
*

 0.013 

0.87879- القطاع المالي
*

 0.016 

 0.576 0.19697- االنشاءات والبناء واالسكاناتقطاع 

 0.308 0.28650- القطاع المالي

1.28139- القطاعات المجتمعية الصحة
*

 0.000 

1.09557- قطاعات أخرى
*

 0.000 

القطاعات المجتمعية 
 الصحة

0.70701 قطاع الزراعة وصيد االسماك
*

 0.014 

 0.149 0.37128 قطاع التجارة

0.79733 الخدماتقطاع  
*

 0.012 

 0.441 0.20872 قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت

0.74875 قطاع السياحة
*

 0.007 

 0.333 0.34888 قطاع التصنيع واستخراج المعادن

 0.253 0.40260 القطاع المالي

1.08442 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات
*

 0.001 
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0.99488 القطاع المالي
*

 0.000 

1.28139 القطاعات المجتمعية التعميم
*

 0.000 

 0.531 0.18581 قطاعات أخرى

0.52119 قطاع الزراعة وصيد االسماك قطاعات أخرى
*

 0.027 

 0.352 0.18547 قطاع التجارة

0.61152 قطاع  الخدمات
*

 0.024 

 0.916 0.02291 قطاع  تكنموجيا المعمومات  واالتصاالت

0.56294 السياحة قطاع
*

 0.013 

 0.612 0.16306 قطاع التصنيع واستخراج المعادن

 0.487 0.21678 القطاع المالي

0.89860 قطاع االنشاءات والبناء واالسكانات
*

 0.003 

0.80907 القطاع المالي
*

 0.000 

1.09557 القطاعات المجتمعية التعميم
*

 0.000 

 0.531 0.18581- القطاعات المجتمعية الصحة

ومن ثم القطاعات األخرى، يميو قطاع ، الصحة ،وكانت الفروق لصالح القطاعات المجتمعية

 الخدمات، ومن ثم قطاع السياحة، يميو قطاع التجارة، ومن ثم قطاع التصنيع واستخراج المعادن. 

لدييا  المجتمعيبتطبيق الضمان  القطاعات التي ال تتأثر كثيراً  نّ ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى أ

حسب  المجتمعيالقطاعات التي تتأثر من تطبيق الضمان  نّ أ استعداد لتقبل تطبيق القانون، فيما

وجية نظرىم ال يسعون إلى تطبيقو مثل قطاع السياحة والتجارة والتصنيع، كون ىذه القطاعات ال 

بيق القوانين خسارة في رأس المال، يوجد لدييا مستوى عمل مرتفع في فمسطين، لذلك ترى في تط

 إلى عدم تقبل تطبيق ىذه القوانين.وىذا يدفعيا 

قميل، وعدد فيو ا الجزء الخاص قطاع حكومي، أمّ  أغمبوالصحة في إضافة الى كون قطاع 

. العاممين لدييم غير مرتفع، فال يتأثر ىذا القطاع بشكل كبير بتطبيق قانون الضمان المجتمعي

الشركات التي لدييا عدد مرتفع من العاممين يكون لدييم اعتراض عمى تطبيق القانون  كون اغمب

 بشكمو الحالي. 
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 انفظم انخبمص
_____________________________________________________________________

 انىزبئح َانزُطٕبد

 



 أوال: نتائج الدراسة 

 المجتمعيشركات القطاع الخاص لتطبيق الضمان لدى استعداد ىناك  ظيرت النتائج أنّ أ.1

 .المجتمعيجاىزية القطاع الخاص لتطبيق الضمان عمى مستوى وأيضا ولكن بدرجة متوسطة،  

أّن أسباب رفض القطاع الخاص لتطبيق الضمان المجتمعي جاءت بدرجة لى إأشارت النتائج .2

كون قانون الضمان ال يحمي األموال التي يتم اقتطاعيا، ىم ىذه االسباب تمثل في أو  عالية

لى وجود ىاجس لدى الشركات بأّن اليدف من القانون ىو تحصيل األموال منيم وليس إإضافة 

 .االىتمام بالموظف

 المجتمعيالقطاع الخاص لممقترحات من أجل قبول الضمان  أمكانية  شارت النتائج إلى تقبلأ.3

مجمس إدارة الضمان المجتمعي األموال التي يتم اقتطاعيا من قبل يضمن  وأىميا ضرورة أنْ 

الشركة بأّنيا لمموظف، إضافة الى رغبة الشركات في إشراكيا باالستثمارات التي ستتم من قبل 

 .مؤسسة الضمان المجتمعي

، وكان يالمجتمعالنتائج الى أنو ال توجد فروق في آراء المبحوثين تبعًا لمتغير النوع  وضحت. 4

ىناك فروق تبعا لمتغير المؤىل العممي ولصالح الماجستير، كما تبين وجود فروق لصالح عدد 

العمال في الشركة، وكان الفروق لصالح عدد العمال القميل، وتبين أيضا وجود فروق تبعا لمتغير 
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القطاع ، وتبين ان ىناك فروق تبعا لمتغير نوع عمر الشركة، وكانت  لصالح الشركات الصغيرة

 وكانت الفروق لصالح قطاع الصحة ثم القطاعات االخرى.

 التوصياتثانيا: 

 توصي الدراسة بما يأتي: 

الشركات في كافة القطاعات، معظم غالبية ضرورة القيام بتعديالت عمى القانون ليتوافق مع -

 بما يخص الفترة الزمنية واالشتراك وغيرىا من النقاط. ويتناسب مع الموظفين فييا

عطاء الثقة لمؤسسة الضمان إوضع ضمانات تمكن الموظفين والشركات من العمل عمى  -

 فيما يخص االموال المدفوعة ليم.  المجتمعي

ضرورة التزام الشركات وجيوزيتيا لتقبل قانون الضمان في حال تم تعديمو من خالل القيام  -

 فيما يخص حقوق الموظفين. بتطبيق قانون العمل بشكل كامل

من قبل مؤسسة  المجتمعيالعمل عمى توضيح آلية االستثمار لألموال الخاص بالضمان  -

 الضمان ليكون لدى الموظفين ثقة بالمؤسسة. 
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 مقترحات عامة

اعتبار شركات القطاع الخاص شريك حقيقي فيما يخص  المجتمعيعمى مؤسسة الضمان  .1

، وعميو من االفضل أن فع االموالكونيا الجية التي ستقوم بد المجتمعيتطبيق قانون الضمان 

 ممثل بما يتناسب مع حجم الشركات بالسوق.  المجتمعيدارة لمؤسسة الضمان يكون مجمس اإل

ىو تحقيق األمان الوظيفي و أْن تراعي مؤسسة الضمان المجتمعي اليدف من وجود القانون  .2

لمعاممين في القطاع الخاص، لذلك يجب العمل عمى تحقيق ىذا الحق من خالل مراعاة كافة 

ن تتناسب مع الدخل أ، و عالية تضر بالموظفالعوامل المؤثرة فيو، فال تكون نسبة االقتطاع 

 العام الذي يحصل عميو.

قبل العاممين في المؤسسات الخاصة  تقبل مؤسسة الضمان المجتمعي ما تم اقتراحو من نْ أ .3

%( الى 7.2كتخفيض نسبة الضمان من )يدركون مصالحيم باعتبارىم اصحاب الحق، وكونيم 

%(، إضافة 7%( الى )9، وخفض نسبة الشركات من)%( وىي نسبة مناسبة لمعامل5نسبة )

 في حالة وفاة العامل.  المجتمعيالى االخذ بعين االعتبار المستفيدين من راتب الضمان 

ضرورة القيام بعمل دراسات وأبحاث تخص الضمان االجتماعي كونو من الموضوعات  .4

 الميمة  والتي تحتاج الى دراسة بشكل مستمر تحديدًا كون العمل بالقانون تأجل.
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 لبئمخ انمراخغ 


 : الكتب والدراسات أوالً 
 

، مؤسسة الضمان 20/2/2019بتاريخ  مقابمة شخصية،(. 2019أبو ريحان، موسى.)

 ، صندوق اصابات العمل.المجتمعي

، رسالة المجتمعيحقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان (. 2013ابو عرة، مراد.)

 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.

، رسالة ى االقتصاد الفمسطينيأنظمة التقاعد الفمسطينية وأثرىا عم(. 2013االفغاني، محمود)

 ماجستير غير منشورة، جامعة االزىر، غزة، فمسطين.

، ة في فمسطينالمجتمعيوالحماية  المجتمعيخيارات انظمة الضمان (. 2016جميل، مسيف.)

 معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني، ماس، رام ا، فمسطين.

معيد  ابحاث السياسات   ،2016لسنو  6رقم تقييم قرار بقانون (. 2016الخضر، محمد)

 رام ا، فمسطين.االقتصادية الفمسطيني، 

في  المجتمعيتجسيد اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات الضمان  (.2016شنايت، صباح.)

، مجمة شؤون اجتماعيةالجزائر: نظام الدفع من قبل الغير المدعم ببطاقة الشفاء نموذجا، 

 .216-201(: 130)33االمارات، 

مجمة جامعة والوصمة،  المجتمعي(. العالقة بين تمقي خدمات الضمان 2014عمي، سحر.)

 .343-307(: 3)3، كمية التربية، الفيوم لمعموم التربوية والنفسية

المقدمة لألسر الفقيرة التي تعوليا  المجتمعي(. واقع خدمات الضمان 2014العنزي، نشمي.)

 .290-233: 7ية السعودية لعمم االجتماع، السعودية، ، الجمعةالمجتمعيمجمة نساء، 
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بشأن الضمان  2016( لسنو 19قرار بقانون رقم )( 2016)المجتمعيقانون الضمان 

 ، فمسطين.13، الوقائع الفمسطينية، عدد المجتمعي

 المجتمعيلضمان ا (.2012المالكي، مجدي؛  لداودة، حسن؛ صوالحة، ايمن؛ البرغوثي، خالد.)
، معيد ابحاث السياسات دراسة استكشافية -في األراضي الفمسطينية: الوضع الراىن والتحديات

 االقتصادية الفمسطيني، ماس، رام ا، فمسطين.
(. أثر الخدمات التي تقدميا المؤسسة العامة لمضمان 2014المبيضين، محمد؛ نجم، عبود.)

مجمة دراسات األردني عمى مستوى رضا عن األداء في المؤسسة في مدينة عمان،  المجتمعي

 .169-155(. 2)41، العموم االدارية

، الييئة الفمسطينية في فمسطين المجتمعياالطار القانوني لمضمان (. 1999ممحم، فراس)

 المستقمة لحقوق المواطن، رام ا، فمسطين.

، رام ا، المجتمعي، مؤسسة الضمان راسة االكتواريةالد( 2015)المجتمعيمؤسسة الضمان 

 فمسطين.

 .1/4/2018اصحاب سوبر ماركت الشني، البيرة. بتاريخ ( مقابمة مع 2019الشني)

 

 مواقع االنترنت ثانيًا: 

 ، عمى الرابط،المجتمعيالضمان (  2016جريدة الحدث)

https://www.alhadath.ps/tag/362/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A 
، المجتمعيعشر مآخذ عمى قانون الضمان ( 2016جريدة القدس)

.alquds.com/articles/1458897357771901100http://www/ 

، معيقات التطبيق وآليات تجاوزىا، في فمسطين المجتمعيالضمان ( 2019حرز ا، أسامة)

  https://www.alhadath.psمجمة الحدث،

http://www.alquds.com/articles/1458897357771901100/
https://www.alhadath.ps/
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، المجتمعيورشة عمل حول قرار بقانون الضمان ( 2017مركز الديمقراطية وحقوق االنسان)

https://www.wattan.tv/ar/news/237908.html 
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 الذي يتوافق مع وجية نظرك.

 الفقرة الرقم
 

 موافق
 بشدة

غير  موافق
 متأكد

معارض  معارض
 بشدة

 المحور األول: تطبيق الضمان المجتمعي ميم ألّنو:
      يسيم في توفير تقاعد لمموظفين في القطاع الخاص.  .1

      عند انتياء الخدمة. يشكل حماية الموظفين  .2

يضمن لمموظف الحصول عمى حقوقو من الشركة التي يعمل بيا  من   .3
      خالل مساىمة الشركة بدفع استحقاقاتو.

يجبر الشركات عمى االلتزام بالحد االدنى لألجور المقر في قانون العمل   .4
      والضمان.

يحتاجيا عند التعرض يضمن لمموظف الحصول عمى كافة التأمينات التي   .5
      لمضرر.

      تمكن الموظفين من تكوين نقابة خاصة بيم في الشركات التي يعممون بيا  .6

      ( سنو.60يحقق السن الزامي لمتقاعد من الشركة وىو عمر )  .7

      تحصل الموظفات عمى إجازة االمومة أسوة بالقطاع الحكومي.  .8

      بتوفر كافة أنواع الحماية المينية لمموظف لدييا. ي مزم الشركة  .9

يستطيع الموظف من خالل الضمان المطالبة بكافة حقوقو دون أن يتم   .10
      االستغناء عن خدماتو.

      في حالة وفاة العامل وىو في عممو يتم تعويض أسرتو من قبل الشركة.  .11

 الثاني: يحقق القطاع الخاص شروط الضمان المجتمعي حيث: المحور
      تقدم الشركة كافة التأمينات المطموبة منيا لمموظف.  .1

      تقدم الشركة نياية الخدمة لمموظف عند تركو العمل.  .2

      تعمل الشركة عمى اعطاء الحد االدنى لألجور لمموظف.  .3

      لدى الشركة قسم خاص بشؤون الموظفين.  .4

      لدى الموظفين نقابة خاصة بيم منتخبة في الشركة.  .5
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 نت مؤيد لمضمان المجتمعي مع تعديل بعض بنوده: أىل 
 لث ثم الرابع) ال( اذىب لممحور الثا.2                   (برجاء التوجو نحو المحور الرابع): نعم .1

 المحور الثالث: القطاع الخاص يرفض الضمان المجتمعي لألسباب اآلتية:

      لوجود نسبة يجب أْن يتم دفعيا من قبل الشركة.   .1

      ( %.9كون النسبة التي سيتم دفعيا مرتفعة من وجية نظر الشركة وىي )  .2

      المقرة يمكن أْن تؤثر عمى السيولة الشيرية لمشركة. كون النسبة  .3

      كون قانون الضمان يفرض عمى الشركة االلتزام بقانون العمل.  .4

      كون قانون الضمان ال يحمي األموال التي يتم اقتطاعيا.  .5

      كون الشركة غير جاىزة من ناحية عممية لتطبيق قانون الضمان.  .6

      الشرائية لممواطنين في تراجع وىذا يؤثر عمى الشركة.كون القوة   .7

      كون القانون الزامي لمشركة  في حال تطبيقو.  .8

      وجود ىاجس لدى الشركات بأّن القانون وجد لتحصيل األموال منيم فقط.  .9

      كون تطبيق ىذا القانون يؤدي الى تمرد الموظفين عمى الشركة.  .10

      يحصل الموظف عمى إجازة إذا كان لديو إصابة عمل.  .6

يحصل الموظف عمى بدل راتب في فترة غيابو إذا كان ناتجًا عن اصابة   .7
      العمل.

      يتم تطبيق قانون العمل الفمسطيني في كل ما يخص الموظف.  .8

      حال حدوث اعاقة لمموظف بسبب العمل يتم تعويضو عن ذلك.في   .9

ىناك عقد عمل بين الشركة والموظف يتعرف بموجبو الموظف عمى حقوقو   .10
      في الشركة.

تقوم الشركة بااللتزام بمعايير العمل من خالل عدم قيام الموظف بعمل   .11
      آخر ال يتناسب مع تخصصو.

( 8تمتزم الشركة بوقت مخصص لعمل الموظف وىو المتعارف عميو)  .12
      ساعات يوميًا.

إذا كان ىناك احتياج لتأخر الموظف عن العمل فيكون ىذا التأخير مدفوع   .13
      الثمن.
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      سيجبر الشركة عمى االفصاح عن الرواتب المقدمة لمموظفين.كون القانون   .11

 المحور الرابع: القطاع الخاص يقترح لقبول الضمان ما يأتي:

      %( والمقرة من قبل القانون عمى الشركة.9الغاء النسبة)  .1

      %( الى نسبة أقل.9تقميل نسبة )  .2

ضمان مجمس إدارة الضمان المجتمعي لألموال التي يتم اقتطاعيا من قبل   .3

 الشركة بأّنيا لمموظف.

     

      إشراك الشركة باالستثمارات التي ستتم من قبل مؤسسة الضمان المجتمعي  .4

      اعتبار االشتراك في قانون الضمان حرية لمشركة وليس إلزاما ليا.  .5

حتى تكون الشركات قادرة عمى االلتزام بقانون العمل تأجيل تطبيق القانون   .6

 تجاه الموظف.

     

      إلغاء التأمين المتعمق بالشيخوخة والعجز والوفاة من القانون.  .7

      إلغاء المواد المتعمقة بالتقاعد واالبقاء عمى نياية الخدمة فقط.  .8

      الشركات باإلفصاح عن الرواتب التي يتقاضاىا الموظفين عدم إلزام  .9

      عدم اجبار الشركات عمى االلتزام بالحد االدنى لألجور.  .10

(%  الخاصة بالموظفين، حسب 9تمكين الشركات من تقسيط نسبة )  .11

 السيولة النقدية لمشركة.

     



 اقتراحات أخرى لم يتم التطرق ليا
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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