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دۆلەت ئىگىدارچىلىقىدىكى ئىجتىمائىي كاپالەت سۇغۇرتىسىنىڭ  

  ھۆكمى نېمە؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -312342   
 :سوئال   
ھەممەيلەنگە مەلۇمكى، بەزى دۆلەتلەر شېركەتلەرنى ئىشچىالرغا سۇغۇرتا قىلىشقا    

 غابۇ پۇلالر تولەيدۇ.مەجبۇراليدۇ، شېركەت ھەر بىر ئىشچى ئۈچۈن مەلۇم مىقداردا پۇل 
بۇ  دۇ.ئورگان ئىگىدارچىلىق قىلىئىجتىمائى كاپالەت ساندۇقى دەپ ئاتىلىدىغان 

سىغا ئېرىشىشى ئۈچۈن ىئىشچىالرنىڭ ساغلىق سۇغۇرت ۇپ،ساندۇق دۆلەتكە تەۋە بول
ا قساندۇقمەزكۇر ئۇالرنىڭ ھەر ئايلىق مائاشىدىن مەلۇم مىقداردا تۇتۇپ قىلىپ 

يىل ئىشلىگەنلەرگە دەم  23يىل ياكى  32ئۇنىڭدىن باشقا شېركەتتە . قويىلىدۇ
نىڭ بۇ تۈرلىرى ھااللمۇ ياكى ىرىلىدۇ، سۇغۇرتا چىققاندا پىنسىيە پۇلى بېئىلىشق

سۇغۇرتا قىلىش ياكى قىلماسلىق مېنىڭ ئىختىيارلىقىمدا بولسا،  ئەگەر، ھاراممۇ؟
سۇغۇرتا قىلماسلىق شەرتى بىلەن ئايلىق مۇئاشىمنى ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلسام 

بۇ ھەقتە  .؟بارمۇ تەتقىقاتالرسىدا يېزىلغان كىتاب ياكى ىربۇ مەسىلە توغ، بوالمدۇ؟
 تەپسىلى جاۋاپ بېرىشىڭالرنى سورايمەن.  

 پ:جاۋا    
 .خاستۇر ئالالھقا بولغان پەرۋەردىگارى ئالەملەرنىڭ ماختاشالر گۈزەل بارلىق    

 ۋە تاۋابىئاتلىرى ئائىلە ئۇنىڭ ئەلەيھىسساالمغا، مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز
 .لسۇنبو ساالملىرى رەھمەت نىڭتائاال ئالالھ غاىرىساھابىل

دۆلەت ئىگىدارچىلىق بۇ تۈردىكى سۇغۇرتا : ىسىسۇغۇرتكاپالەت  يئىجتىمائى    
 ۋە نىڭغا شېركەتبۇ بولۇپ، ى مەقسەت قىلماستىن باشقۇرىدىغانقىلىدىغان، پايدىن

شېركەت  ىتىلگەن شەرىتلەر ئەمەلىلەشكەندەمەبلەغ سالىدۇ، بىك كارخانىچىالردۆلەت 
 تۆلەمگە ئېرىشىدۇ.

 شەكىللىرى كۆپ بولۇپ:بۇنىڭ     
ئىشچىالرنىڭ ئايلىق ئىش ھەققىدىن مەلۇم مىقداردا  :ئىجتىمائى كاپالەت-4   

ئاجىزلىشىپ  ،تۇتۇپ قىلىش بەدىلىگە، ئىشچىالر كېسەل ياكى مىيىپ بولۇپ قالسا
 ئىلىشقا چېقىش يىشىغا يەتسە ئۇالرغا تۆلەم بېرىشنى ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ. ياكى دەم

ئىشچىالرنىڭ ئايلىق ئىش ھەققىدىن مەلۇم : قا چېقىش تۈزۈمىدەم ئىلىش -3   
مىقداردا تۇتۇپ قىلىش بەدىلىگە، ئۇالر مەلۇم مۇددەت خىزمەت قىلغاندىن كېيىن 
ياكى مەلۇم ياش ئۆلچىمىگە يەتكەندىن كېيىن دۆلەت ئۇالرغا ئايلىق ئىش ھەققى 

 بىكىتىپ بېرىدۇ.
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ئايلىق ئىش ھەققىدىن مەلۇم مىقداردا ئىشچىالرنىڭ  :سىىۇغۇرتس ساالمەتلىك -2   
تۇتۇپ قىلىش بەدىلىگە ئىشچىالر كېسەل بولۇپ قالغاندا ئۇالرنى ھەقسىز داۋاالشقا 

 دۆلەت ئىگە بولىدۇ. 
بەزى دۆلەتلەردە ئىشسىزلىق نىسبىتى ئىشىپ ئىشسىزلىق سۇغۇرتىسى: -1   

ۇالرغا مەلۇم كەتكەنلىك سەۋەبىدىن ئىشچىالر مۇناسىپ خىزمەت تىپىپ بولغىچە ئ
ئۆلۈپ كەتكەنلەرنىڭ  مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلى شۇنىڭدەك. بېرىدۇ ئايلىقمىقداردا 

جەريانىدا كېسەل بولغان ياكى ئائىلىسىگە تۆلەم بېرىش ياكى خىزمەت 
 .تۇرزەخمىلەنگەنلەرگە تۆلەم بېرىشتىن ئىبارەت

كەسپىگە -نەرئىجتىمائىي كاپالەت قارىشى بويىچە ھۈ": ىسىئىجتىمائى سۇغۇرت    
تايىنىپ تۇرمۇش كۆچۈرىدىغان كىشىلەرنى بەزى خەتەرلەرگە ئۇچراپ، كېسەللىك، 

تىدا قياشانغانلىق ۋە ئىشسىزلىق سەۋەبىدىن  كەسىپ قىلىشتىن ئاجىز كەلگەن ۋا
ھۆكۈمەت ئەھۋالالردا كۆپىنچە بۇ تۈردىكى سۇغۇرتا تۆلەم بېرىشتىن ئىبارەت بولۇپ، 

ئىشچى، شېركەت ۋە ھۆكۈمەت ئورتاق  بۇنى .بولىدۇ لدەىتەرەپتىن مەجبۇرى شەك
سۇغۇرتا قىلغۇچىغا بېرىدىغان تۆلەمنىڭ كۆپ قىسمىنى دائىم  .ئۈستىگە ئالىدۇ

 ھۆكۈمەت ئۈستىگە ئالىدۇ. 
دۆلەتنىڭ ئومۇمى سىياسىتىنىڭ نامايەندىسى ھېسابلىنىدۇ،  سۇغۇرتابۇ تۈردىكى     

جەمىئىيەتتىكى  .ائىرىسىنى بەلگىلەيدۇدۋە  ىسىنى تۈزىدۇمدۆلەت بۇنىڭ پىراگرام
يەتنىڭ ئورنىنى تۈرلۈك تەبىقىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ، جەمئى

 بەزى ۋاقىتتا ھۆكۈمەت تەرەپ سۇغۇرتا قىلغۇچى بولىدۇ. يۇقىرى كۆتىرىدۇ،
 ساالمەتلىك، سى، ئىجتىمائى سۇغۇرتاىنىڭ شەكىللىرى: دەم ئىلىش سۇغۇرتبۇ تۈر     

-12توم -1ئۆلماالر ھەيئىتى تەتقىقاتى" ]" ".تۇرئىبارەتقاتارلىقالردىن سى ىرتسۇغۇ
 .[بەتتىن ئېلىندى

ئۇنىڭدىن ا ۋە غا قاتناشسىە بولۇپ، باشقۇرۇپ تۇرغان سۇغۇرتئىككىنچى: دۆلەت ئىگ    
 پايدىالنسا بولىدۇ، بۇنىڭ يوللىرى:

ققىدىن پايدىلىنىش دىن ئۇنىڭغا قاتناشقانالرنىڭ ھەىئىجتىمائى سۇغۇرت-4    
-مەقسەت قىلىنمايدۇ، بەلكى ئۇنىڭ پايدىسى مۇشۇ تۇزۇم ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىشچى

 خىزمەتچىلەرگە قايتىدۇ.
مەنپەئەت -دا پەقەت پايداىنىڭ ئەكسى بولۇپ، تىجارى سۇغۇرتىبۇ تىجارى سۇغۇرت

ا ئاساسى مەقسەت قېلىنىدۇ، ئۇنىڭدا پايدىغا ئېرىشىدىغانالر ئاساسەن سۇغۇرت
 شېركىتىنىڭ ئەزالىرى بولىدۇ.

 سىدا ئۆلماالر ھەيئىتى تەتقىقاتىدا مۇنداق بايان قىلىنغان:ىسۇغۇرتا توغر 
نىڭ ئارىسىدىكى پەرق، يەككە سۇغۇرتا ى"ئىجتىمائى سۇغۇرتا بىلەن يەككە سۇغۇرت

 زېيانغا شەخسلەر ئىگە بولىدۇ".-دۆلەتنىڭ ئاالقىسى يوق، پايدا بىلەن
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ۇرتادا، تىجارەت ئەمەس بەلكى ھەمكارلىق ئاساس قىلىنىدۇ، ئىجتىمائى سۇغ    
غان ئىشالردىن دىشۇنىڭ ئۈچۈن مۇمكىن قەدەر ئۇنىڭ دۇرۇسلىقىغا شەك پەيدا قىلى

 ساقلىنىش كېرەك.
شەرئى يولنىڭ غەيرىدىكى تىجارەت مەقسەت قىلىنىدۇ، ئۇنىڭ  داىيەككە سۇغۇرت

ئۆلماالر ھەيئىتى ]" ." خالى بولمايدۇ قۇرۇلمىلىرى جازانە، ئالدامچىلىق ۋە قىماردىن
 .[بەتتىن ئېلىندى-232توم - 1 تەتقىقاتى"

تىجارى سۇغۇرتا  "ئىجتىمائى سۇغۇرتا: دوكتۇر ئەلى ئەھمەد سالۇس مۇنداق دەيدۇ:    
شۇنداقال  ،مەلۇم خەتەر چىقىپ قىلىش ئەندىشىسى بولمايدۇ دائىرىسىگە كىرمەيدۇ،

رتا ئەمەس، بەلكى ئومۇمى سۇغۇرتا بولۇپ، ئاساسى مەلۇم شەخسكە خاس بولغان سۇغۇ
كىشىلەرگە ياردەم بېرىش نىشان  ئىھتىياجلىقغايە پايدا ئىلىش ئەمەس بەلكى 

قېلىنىدۇ، بەزى ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ سانى مىليۇنغا يېتىپ قالىدۇ، بۇ خۇددى، دۆلەتنىڭ 
ئوخشايدۇ، بۇ  خىزمەتچىلىرىگە سۇغۇرتا قىلىشىغا-ئۆز پۇخرالىرىدىن بولغان ئىشچى

-دەم ئىلىش تۈزىمى ياكى مائاش تۈزىمى دېگەن ئاتالغۇ بىلەن بىلىنىدۇ، ئىشچى
خىزمەتچىلەرنىڭ ئايلىق ئىش ھەققىدىن مەلۇم مىقداردا تۇتۇپ قالىدۇ، ئۇالر دەم 
ئىلىش يىشىغا يەتكەندە ياكى مەلۇم تۇرمۇش سەۋىيسىگە يەتكەندە ھۆكۈمەت ئۇالرغا 

ېرىدۇ ياكى ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىغا ئىقتىسادى ياردەم بېرىدۇ، ئايلىق مائاش بېكىتىپ ب
"يېڭى دەۋىر ]سى دەپ بىلىنىدۇ". ىسۇغۇرت ساالمەتلىكتىمائى سۇغۇرتا ۋە بۇ ئىج

 .[بەت– 273ناملىق ئەسەر  پىقھى مەسىلىلىرى ۋە ئىسالم ئىقتىسادى توپالنمىسى"
بۆلۈش، ئۇالر كېسەللىك،  ئىجتىمائى سۇغۇرتا: دۆلەتنىڭ ئۆز پۇخرالىرىغا كۆڭۈل-3    
ئۇالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر تەك ئەھۋال ئاستىدا شانغانلىق ۋە خىزمەت قىاللماسلىقيا

خىزمەتچىلەر ۋاپات بولغاندىن -ئىشچى .ئېلىش زۈرۈر بولغان ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇ
ە ئېرىشىدۇ، خەلقىنىڭ تۇرمۇشىغا گتىكاپال تۇرمۇش كېيىنمۇ ئۇالرنىڭ ئائىلىسى

 ك قىلىشقا ھۆكۈمەت مەسئۇل بولىدۇ.كاپالەتلى
كاپالەت ئىجتىمائى " ھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:دوكتۇر ۋەھبەتىز زۈھەيلى رەھىمە    

خىزمەتچىلەر ئۈچۈن ھۆكۈمەت -شۇ دۆلەتتە ياشاۋاتقان كادىر، ئىشچى :ىسىسۇغۇرت
تۇرمۇش ياردەم پۇلى بېرىش ساندۇقى ۋە سۇغۇرتا شېركەتلىرى تۇرمۇش كاپالەت ياكى 

پۇلى بېرىشتىن ئىبارەت بولۇپ، مېنىڭ قارىشىمدا بۇنىڭ ھەممىسى دۇرۇس، چۈنكى 
-نەرۈھ ياشانغانلىق سەۋەبىدىن شۇنىڭدەك دۆلەتنىڭ ئۆز پۇخرالىرى كېسەللىك،

لىدىن خەۋەر ئېلىش ەسىپ قىلىشتىن قېينىلىپ قالغاندا ئۇالرنىڭ ھاك
 . [بەت-442توم -2 "پىقھىل ئىسالمى ۋە ئۇنىڭ دەلىللىرى"] ".مەجبۇرىيتى بولىدۇ

خىزمەتچىلەرگە ئالغان سۇغۇرتىدىن كۆپ -بەزى ۋاقىتتا ھۆكۈمەتنىڭ ئىشچى    
نەرسىلەرنى بېرىشى جازانە بولمايدۇ، ئالدامچىلىقنىڭ قاتارىغىمۇ كىرمەيدۇ، بەلكى ئۇ 

خىزمەتچىلەر ھۆكۈمەت بىلەن بىرگە -ئۇلىيتى، ھەقىقەتەن ئىشچىھۆكۈمەتنىڭ مەس
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 مەلۇم مىقداردا ئايلىق ياكى يىللىق پاي قوشتى. 
"دەم ئىلىشقا چىققاندا  ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    

بېرىلىدىغان پۇلدا شەك يوق، چۈنكى ئۇ پۇل  بىز جازانىنىڭ شۈبھىسى بار دەپ 
ان مەلۇم شەخس بىلەن شەخسنىڭ ئارىسىدىكى مۇئامىلە بولماستىن بەلكى قارايدىغ

شقا شۈبھىسىز دەم ئىلى-ھۆكۈمەت خەزىنىسىدىن بېرىلىدىغان پۇل بولۇپ، شەك
"ئايلىق ]" .بولغان پۇلدۇر ھەقلىقئېلىشقا  چىققۇچى ھۆكۈمەت خەزىنىسىدىن

 .[بەت-35سان -25 ئۈچرىشىش"
"دۆلەتنىڭ ئىشچىالرنىڭ  ھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:رەھىمەدوكتۇر ۋەھبەتىۇز زۈھەيلى      

رى ئىجتىمائى ئايلىق ئىش ھەققىدىن تۇتۇپ قالىدىغان باج ياكى ئىش ئىگىلى
-چىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن بېرىدىغان ئايلىق تەمىنات ياكى ئىشىسۇغۇرت

ققاندا ياكى تۇرمۇش قىيىنچىلىقىغا بولغاندا ىخىزمەتچىلەرنىڭ دەم ئىلىشقا چ
تۆلەمگە ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆز ئىختىيارىلىقى بىلەن بېرىدىغان يىللىق ئومۇمى 

مەلۇم نىسبەتتىكى مەبلەغلىرىگە قارالمايدۇ، بۇالرنىڭ ھەممىسىگە جازانە 
خىزمەتچىلەر ئۆزى بەرگەندىن -مۇئامىلىسىگە قارىغاندەك قارالمايدۇ، ئەگەر ئىشچى

ىنى دۆلەت تەرەپتىن قۇرۇلغان كۆپرەك ھەق ئالغان بولسا ئەمەلىيەتتە ئۇالرغا بېرىلگ
ئىجتىمائى سۇغۇرتا شېركىتى ياكى ئۇالر ئورتاق بولغان دەم ئىلىشقا چېققانالرغا 

ىدا بېرىلگەن ھەق بانا ياكى سوۋغا ياكى ياردەم ھېسائىئ ۆلەم بېرىش ساندۇقىدىنت
 . [بەت-442توم -2 "پىقھىل ئىسالمى ۋە ئۇنىڭ دەلىللىرى"]" .ھېسابلىنىدۇ

سىغا ىۇس دەپ قارىغان ھەمكارلىق سۇغۇرتئۆلىماالر دۇر: ىمائى سۇغۇرتائىجت-2    
-خىزمەتچى بىلەن ھۆكۈمەت ئارىسىدىكى ئاالقە بىر-چۈنكى ئىشچى ئوخشايدۇ،

ۋە ئىگە  بىرىگە ياردەم بېرىش-س بەلكى بىربىرىدىن ھەق ئېلىش ۋە پايدا ئىلىش ئەمە
غان مەقسەت: جەمئىيەت ئۈچۈن دىن بولىئىجتىمائى سۇغۇرت .ساسىدا بولىدۇبولۇش ئا

ئومۇمى مەنپەئەتنى روياپقا چېقىرىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ سۇغۇرتا قىلغۇچىنىڭ 
 مەنپەئەتىنىال ئاساس قىلىدىغان چەكلەنگەن تىجارى سۇغۇرتاغا تامامەن ئوخشىمايدۇ.

ئەمەلىيەتتە : "ئىجتىمائى سۇغۇرتا دوكتۇر يۈسۈپ شۈبەيلى مۇنداق دەيدۇ:    
سىدۇر، چۈنكى ئۇنىڭدىن پايدا ئېلىش مەقسەت قىلىنمايدۇ، بۇنى ىىق سۇغۇرتھەمكارل

قۇرۇلغان ئومۇمى شېركەت باشقۇرىدۇ، بۇنىڭدىن  ئىگىدارچىلىقىدادۆلەت ياكى دۆلەت 
خىزمەتچىلەر خىزمەت قىاللمايدىغان مەلۇم ياشقا يەتكەندە، -بولغان مەقسەت ئىشچى

 .سىدۇرىئىگە بولۇش ۋە ھەمكارلىق سۇغۇرت تتەئۇالرغا ياردەم بېرىش بولۇپ، بۇ ھەقىقە
پاي چېكى ۋە مالىيە  "ھازىرقى دەۋر] ھەرگىزمۇ تىجارى سۇغۇرتا ئەمەس".بۇ 

 . [بەت-43توم -2مۇئامىالت" ناملىق ئەسەر 
دا بايان قىلىنغان قاراشالر ھازىرقى دەۋرىدىكى كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ ىيۇقىر-1   

قىتىلمىغان، ھەتتا بۇ مەسىلە ز بىر قىسىم ئۆلىماالر بۇ قاراشقا ئا ،قارىشى بولۇپ
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دا بايان ىمەن يۇقىر" سىدا ئۇستاز مۇھەممەد سىددىق ئەددەرىر دېگەن كىشى:ىرتوغ
كاپالەتنىڭ دۇرۇس  كاپالىتى ۋە ئىجتىمائى ساالمەتلىكقىلىنغان قاراشالر بويىچە 

 .ىنى بىلمەيمەنسىدا ئۆلىماالرنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ بارلىقىرئىكەنلىكى توغ
بەزى ئىسالم پىقھى  .كاپالىتىگە تايىنىدۇ ساالمەتلىكئىجتىمائى كاپالەت 

ش رىئاكادىمىيلىرى تەرىپىدىن بۇنىڭ دۇرۇسلىقى ۋە بۇنى ئومۇمالشتۇرۇشقا چاقى
-42"ئىسالم پىقھى ئاكادىمىيسى ژورنىلى ]" .دەيدۇ ،سىدا قارارالر چىقىرىلدىىرتوغ

 .[بەتتىن ئېلىندى-4275سان 
ررەم ئېيىدا يىلى مۇھە-4252"ئىسالم تەتقىقات ئاكادېمىيسى"نىڭ ھىجىريە      

قاھىرەدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىككىنچى قېتىملىق قۇرۇلتايدا  يىلى-4622مىالدىيە 
"ھۆكۈمەتنىڭ مائاش تۈزۈمى ۋە شۇنىڭغا ئوخشايدىغان بەزى  مۇنداق قارار قىلىنغان:

ەنە بەزى دۆلەتلەردىكى ئىجتىمائى سۇغۇرتا ي كى ئىجتىمائى كاپالەت تۈزۈمى،ىدۆلەتلەرد
 تۈزۈمى قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى دۇرۇس بولغان ئىشالردۇر". ئۇستاز جىزانىينىڭ

 . [بەتكە قارالسۇن-322توم -2ناملىق ئەسەرى  "يېڭى پىقھى مەسىلىلەر"]
دەرىجىلىك ئۆلىماالر قارارىدا: بۇ يۇقىرى  "ئىسالم پىقھى ئاكادېمىيسىنىڭ"    

دەم ئىلىشقا چىققاندا بېرىلىدىغان مائاش، ھاكىمىيەت  كىستى:ېارارىنىڭ تق
باشقۇرغۇچىالرنىڭ ئۆز خەلقىگە مەسئۇل بولۇش ئېتىبارى بىلەن مەسئۇلالرنىڭ ئادا 
قىلىشقا تىگىشلىك مەجبۇرىيتى، ئۇالر خىزمەتچىلەرنىڭ خەلق ئۈچۈن قىلغان 

دۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن خىزمەتلىرىگە ئاساسەن مائاش بېرىشكە كۆڭۈل بولى
خىزمەتچىلەرگە يېقىن بولغان كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە رائىيە قىلغان ئاساستا 

 بەلگىلىمە بېكىتىدۇ، ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىدۇ. 
دەم ئىلىشقا چېقىش تۈزۈمى دۆلەت بىلەن خىزمەتچى ئارىسىدىكى مالىيە تۆلەم     

بۇنىڭ بىلەن سۇغۇرتانىڭ ئارىسىدا بېرىشنىڭ قاتارىدىن ئەمەس، شۇنىڭ ئۈچۈن 
ئوخشاشلىق يوق، سۇغۇرتا دېگەن تىجارەت شەكلىدىكى مالىيە تۆلەم كېلىشىمىدىن 
ئىبارەت بولۇپ، بۇنىڭدا سۇغۇرتا شېركەتلىرى پايدا ئېلىشنىال مەقسەت قىلىدۇ، 
بۇنىڭدىن باشقا شەرىئەتتە توغرا بولمىغان يولالر بىلەن ئىش قىلىدۇ، دەم ئىلىشقا 

ققاندا بېرىلىدىغان پىيىنسىيە پۇلى دېگەن، ھۆكۈمەت ئۆز خەلقىگە مەسئۇل بولۇپ، چى
ئۇالرنىڭ ياش ۋاقتىدا خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا ياردەم بېرىش 

ئۆزىنىڭ ياشلىقى،  تۇر. چۈنكى ئۇالرخشىلىقىنى مۇكاپاتالشتىن ئىبارەتۋە ئۇالرنىڭ يا
نىڭ گۈللىنىش يولىغا سەرپ پۈتۈن ھاياتىنى مىللەت ساقلىقى، جىسمى ، پىكرى ۋە

بېرىلىدىغان  شقا چىققاندا ھۆكۈمەت تەرىپىدىن لىقى ئۈچۈن دەم ئىلىقىلغان
بەت. -26"ئىسالم پىقھى ئاكادېمىيسى قارارى"] ".ئىقتىسادى ياردەمدىن ئىبارەت

 .[بەت-242توم -1 "يۇقىرى دەرىجىلىك ئۆلىماالر ھەيئىتى تەتقىقاتى"
دۆلەت ئىگە بولۇپ باشقۇرىدىغان ئىجتىمائى سۇغۇرتا دۇرۇس بولغان سۇغۇرتا  :ەۇالسخ    
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سىغا ئوخشاپ كېتىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ىبولۇپ، ئاساسەن ھەمكارلىق سۇغۇرت
تناشسا ۋە بۇنىڭدىن غا قاىن ياكى مەجبۇرى بولسۇن بۇ سۇغۇرتئىخىتىيارى بولسۇ

 ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.  مەپەئەتلەنسە
سىدا يەنىمۇ زىيادە مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن: دوكتۇر ئەھمەد ىرتوغبۇ مەسىلە 

مىين" ناملىق ئئەھكام ئەتتەبىئيە لىئوقۇد ئەتتە"ئەل ۋەنىيسنىڭھەمەد ئەل ىنبئى
مىين ئەتتەكاپۇلىل ئ"ئەتتە قۇرە داغىنىڭدوكتۇر ئەلى مۇھيىددىن ئەلى، رىئەس

 ھەسەننىڭ:دوكتۇر سەمىيھ ئەلسالىھ ئەلى ۋە دوكتۇر  ىرى، ناملىق ئەس ئىسالمى"
 گە مۇراجىئەت قىلىنسۇن. ىرىمىين ئەلئىسالمى" ناملىق ئەسەرلئمەئالىم ئەتتە"

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.     
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