
نظام التامین ضد البطالة

مقدمھ

طرحت وزارة االقتصاد موضوع التامین ضد البطالة من خالل حساب مشترك بین شركات التامین المصریة. 
وقد تناولت الورقة التي أرفقت مع خطاب الوزیر األنظمة المختلفة للتامین ضد البطالة و المزایا والعیوب.

أن توضح ما بلي بخصوص ھذا النوع من Insure Egyptوقد أثار ھذا الموضوع الكثیر من الجدل ویسعد 
التامین.

نظام التامین ضد البطالة كما تراه وزارة االقتصاد المصریة

والنظام المقترح تطبیقھ لنظام التامین ضد البطالة في مصر مع استعراض سریع لتجارب الدول األخرى في 
- ھذا النوع من التامین.و النظام الذي تقترحھ الوزارة: 

یجب أن یكون العامل المستفید و ویشمل كافة عمال مصر بما في ذلك العمالة الموسمیة!مستحقي التامین-1
من ھذا التامین اصبح عاطال دون اختیاره وأال یكون قد فقد وظیفتھ بسبب خطأ منھ. وان یكون قادرا علي 

وأال یرفض أي عمل مناسب یعرض علیھ.العمل مرة أخرى
% 3-% 2% من الرواتب من العامل نحو 2-%1یتم سداد اشتراكات تقدر ب كیفیة تمویل االشتراكات-2

%.5% إلى 3من أصحاب العمل أي في حدود 
لم یحدد أي نظام للمزایا من حیث الحد األقصى للمبالغ التي تصرف المزایا المستحقة للمؤمن علیھم-3

كنسبة من الراتب السابق للفصل.شھریا 
اقترح النظام أن تكون ھناك فترة تحمل أسبوع علي األقل ویتم صرف اإلطار الزمني لتقدیم التعویضات-4

شھور وسنة.6التعویض لمدد تتراوح ما بین 

نظام التامین ضد البطالة كما ھو مطبق بالخارج

العدید من الدول األوروبیة والوالیات المتحدة في تامین وعلي الرغم من أن الورقة البحثیة أشارت إلى تجارب
البطالة(والتي تمثل أساس االقتصاد الحر في العالم). إال أنھا تجاھلت وبصورة ترقي لمستوي العمد اإلشارة إلي 

حقیقة أساسیة وجوھریة 
د من الدول األوروبیة من ھي أن التامین ضد البطالة یتم إدارتھ في الوالیات المتحدة, بریطانیا كندا والعدی

خالل الحكومات بالتعاون مع النقابات العمالیة ومنظمات األعمال التي تمثل أصحاب األعمال

وقد قامت شركات التامین في الوالیات المتحدة مع بدایات القرن الحالي بتوفیر تامین البطالة ولكن مع كارثة 
شركات التامین عن توفیر ھذا التامین حتى أالن.توقفت كافة1935إلي 1929الكساد العظیم ما بین 

- ومن الغریب أن الوزارة تطرح ھذا االقتراح في ظل المتغیرات التالیة: 
حالة الكساد االقتصادي التي تعاني منھ البالد والذي یتوقع استمراره علي األقل خالل السنوات الثالث -أوال: 

1998تصادیات شرق أسیا عام القادمة.والذي الیقل في وطأتھ عن كارثة اق
االستمرار في عملیة الخصخصة - ثانیا: 
تشجیع االستثمار و اتباع سیاسات اقتصاد تحرریة وما یتبع ذلك من مزید من التغییرات للتشریعات -ثالثا: 

ة.القائمة لجعلھا اكثر تحررا ومن ھذه التشریعات ما یتعلق بحقوق العمال المكتسبة منذ الحقبة االشتراكی
وعلي الرغم من أن قوانین العمل التسمح بالفصل من العمل بدون أي تقصیر أو خطا من جانب العمال.

وطرح الوزارة لھذا النوع من التامین في ھذه الفترة یعكس وجود نیة إلحداث تغییر في التشریعات.

لمتحدة.وفیما یلي استعراض لكیفیة عمل ھذا النظام في الدول األوروبیة و الوالیات ا
- بدایة یتم تمویل ھذا التامین أساسا من خالل أحد النظم التالیة: -: أوال

والتي یقوم Payroll Taxفي الوالیات المتحدة وبریطانیا یتم تمویلھ من خالل ما یعرف بضریبة المرتبات 
بسدادھا أصحاب العمل



 ویجوز أن تمول الحكومة أي عجز . ولم تحذ فكرة التمویل من خالل ضرائب نفس القبول بالدول
األوروبیة رغبة في رفع مسویات التوظیف. 

 في كندا و العدید من الدول األوروبیة یقع عبا التمویل بنسبة كبیرة علي عاتق أصحاب العمل وبدرجة
جز .اقل علي العمال ویجوز أن تمول الحكومة أي ع

یعد ھذا النظام إجباریا في كافة ھذه الدول. ویكون علي العمالة غیر الموسمیة -: ثانیا

یتم توفیر ھذا التامین للعاملین الذین یتم فصلھم من أعمالھم بدون أي تقصیر أو خطا من جانبھم.-: ثالثا

الحد األقصى لمدة سداد ھذه المنافع یترواح بین -: رابعا
ا في الوالیات المتحدة األمریكیةأسبوع26
أسبوعا في المملكة المتحدة30
أسبوعا في كندا45

أسبوعا في غالبیة الدول األوروبیة.40-25مابین 

تتراوح بینWaiting Periodیكون ھنالك دائما فترة تحمل -: خامسا
أسبوع في الوالیات المتحدة وبریطانیا

أسبوعان في كندا
أسبوعان في غالبیة الدول األوروبیة.مابین أسبوع إلى

یكون ھنالك حد أقصى للمنافع التي یحصل علیھا المستفید كنسبة من الراتب الذي كان یحصل علیھ - : سادسا
-قبل الفصل وتترواح ھذه النسبة ما بین: 

% في كندا والوالیات المتحدة60% إلى 55
وبیة. وتنخفض ھذه النسبة كلما زادت مدة البطالة.% في بریطانیا وغالبیة الدول األور60% إلى 50

والسبب األساسي النخفاض  ھذه النسبة ھو دفع وتشجیع العمال علي سرعة البحث عن عمل أخر.

یتم إدارة ھذا النظام أساسا من خالل الحكومات و التواجد علي اإلطالق لشركات التامین في إدارة ھذا - : سابعا
النظام 
الوالیات المتحدة تقوم كل والیة بإدارة نظام التامین وذلك في إطار فیدرالي.بل في 

وفي كافة الدول األوروبیة وأمریكا وكندا یتم توفیر ھذا التامین في إطار تنسیق كامل مع نقابات العمال 
ومنظمات األعمال.

السابقة علي الفصل. یتم تقدیرھا إما یجب أن یكون العامل قد عمل علي األقل لفترة متصلة في الفترة - : ثامنا
ساعة عمل, وفي الوالیات المتحدة التقل 910الي 720بالساعات أو بعدد أیام ففي كندا مثال یجب أال تقل عن 

شھور.6المدة عن 

یتم یقوم العامل المستفید من ھذا التامین بتقدیم تقریر أسبوعي إلى الجھة المختصة بإدارة نظام التامین - : تاسعا
فیھ ذكر أي أعمال قام بھا المستفید ویكون قد حصل علي اجر منھا, أي وظائف تكون قد عرضت علیھ. وتقوم 

اإلدارات المختصة بھذا النوع من التامین بإنشاء إدارة مستقلة لتوفیر فرص العمل, التدریب ,إعادة التأھیل 
الالزمین إلیجاد فرص عمل مناسبة. 

-إعانة البطالة الشھریة علي أساس ما یلي: یتم تحدید قدر-: عاشرا
حجم راتب العامل خالل فترة الشھور الست إلى العام األخیر علي األقل السابق لفصلھ
عدد ساعات أو أیام العمل في خالل فترة الشھور الست إلى العام األخیر علي األقل السابق لفصلھ
یعیش فیھ.حجم البطالة في الوالیة أو النطاق الجغرافي إلى
.الحالة االجتماعیة للعامل سواء كان عازبا أو یعول
.متوسط حجم البطالة علي مستوي االقتصاد القومي

توصيات



وفي ضوء ما تقدم أعاله ال نعتقد إطالقا في أي إمكانیة الن تقوم شركات التامین بتوفیر ھذا النوع من التغطیات 
دول العالم الكبرى في الوالیات المتحدة والمجموعة األوروبیة. ویقوم ذلك الذي ال توجد أي سابقة لھ بأي من 

-علي االعتبارات التالیة: 

تعتمد نتائج ھذا النوع من التامین علي المتغیرات االقتصادیة من معدالت النمو العام, النمو في .أ
الستحالة التنبؤ بالتقلب في الخ وبالتالي یكون من ا………الصادرات, االستثمارات الجدیدة, معدالت التضخم

معدالت البطالة ولذلك كثیرا ما تواجھ صنادیق إدارة تأمینات البطالة بوجود عجز في میزانیاتھا وتقوم 
الحكومات بتمویلھ وعلي سبیل المثال. تزایدت معدالت البطالة في االقتصاد األمریكي في الربع األول من عام 

سنوات.4د األمریكي ألول مرة منذ نتیجة التباطؤ في أداء االقتصا2001
وما یتوقع من تدھور شدید في 2004نتوقع كأثر للتحریر الكامل لسوق التجارة في السلع مع عام .ب

الصناعات الوطنیة التي لن تستطیع مطلقا مواجھة طوفان السلع الرخیصة واألعلى جودة. وحدوث كساد شدید 
الشرقیة عندما تم فتح یترتب علیھ ارتفاع في معدالت البطالة. ویكفي مشاھدة ما حدث في روسیا والكتلة

أسواقھا تماما للتجارة في السلع والمؤشرات الفلكیة للبطالة بھا. 
یثار ھذا الموضوع في ظل تدھور شدید في االقتصاد المصري أو ما نشیر إلیھ تبسیطا بحالة الكساد .ت

االستثمار الحكومي الناتجة عن التدھور الشدید في میزان التجارة وارتفاع الدین الداخلي, عدم كفاءة سیاسة 
وضعف حجم المدخرات والتباطؤ في معدالت النمو االقتصادي. ولسنا متشائما إذا قلنا أن ھذه األزمة 

, ونتوقع أن تستمر ھذه األزمة لمدة 1998االقتصادیة التقل في وطأتھا عن األزمة االقتصادیة في أسیا عام 
طویلة لن تقل عن ثالث سنوات علي افضل األحوال. 

مد نتائج ھذا النوع من التامین علي المتغیرات االجتماعیة للدول بل وعوامل متعلقة بالتركیب تعت.ث
الدیموجرافي من تركیب عمري ونوعي للسكان والتوزیع الجغرافي. مثال علي ذلك ھل یتخیل أحد لو كان ھذا 

شدید في قطاع السیاحة عند وقوع حادث األقصر اإلرھابي وما نتج عنھ من كساد 1997التامین موجودا عام 
وفقد عشرات آالف ألعمالھم حجم التعویضات التي كان یمكن أن تسدد.

تعتمد نتائج ھذا التامین أیضا علي النظام القانوني المنظم لحقوق العمال. وفي اقتصادیات الدول الكبرى .ج
ل المثال اإلضراب أصبحت نقابات العمال ذات نفوذ سیاسي كبیر وانعكس ذلك في زیادة حقوقھم. وعلي سبی

ألف لزیادة رواتبھم علي الرغم من تأكید ھیئة السكك 180األخیر لعمال السكك الحدیدیة بفرنسا وعددھم 
الحدیدیة الفرنسیة أن ذلك سوف یؤدي الي زیادة خسائرھا السنویة بنحو ملیار فرنك فرنسي.وبالطبع سوف 

شعبي وھو "الموافقة علي زیادة الرواتب". تفضل الحكومة الحل الذي یحقق لھا مزید من التأیید ال
وطرح الوزارة لھذا النوع من التامین في ھذه الفترة یعكس وجود نیة إلحداث تغییر في التشریعات .ح

فقوانین العمل الحالیة التسمح بالفصل من العمل بدون أي تقصیر أو خطا من جانب العمال. وبما أن الوزارة 
االستثمار و اتباع سیاسات اقتصاد تحرریة فذلك یعني انھ سوف تكون ھنالك بتوجھاتھا التحرریة لتشجیع نمو

مزید من التغییرات للتشریعات فیما یتعلق بحقوق العمال المكتسبة منذ الحقبة االشتراكیة.
ال تعتمد نتائج ھذا النوع من التامین علي المتغیرات الداخلیة فقط بل والدولیة أیضا من متغیرات .خ

یاسیة. في فترة السبعینات مع وجود أزمة كساد نتیجة أزمة أسعار البترول ارتفعت تكالیف تمویل اقتصادیة وس
%. 200الحكومة لتأمینات البطالة بنسب نحو 

%. تلیھا 40تقوم الحكومات بتمویل صنادیق تامین البطالة بنسب متفاوتة تبلغ أقصاھا في السوید نحو .د
%.وھذه النسب عرضة للتغییر وتجوز أن ترتفع  تبعا لتوافر 10نحو فرنسا فإنجلترا ثم الوالیات المتحدة

األموال الالزمة لسداد التأمینات للعمال. وھذا یعكس الي حد كبیر مدي التقلب في نتائج ھذا التامین.
یمكن زیادة إسھامات أصحاب األعمال أیضا لمواجھة أي عدم كفایة أموال التامین لمواجھة تعویضات .ذ

البطالة. 
حتاج التطبیق الجید لھذا التامین إلى التعاون الكامل ما بین الحكومات ,نقابات العمال و منظمات ی.ر

األعمال.
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