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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. 



1

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


