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  نوالتأمي اإلحصاء التطبيقي  بقسمأستاذ  اإلحصاء التطبيقي والتأمين                أستاذ مساعد بقسم 

   جامعة المنصورة– كلية التجارة  جامعة المنصورة                               –كلية التجارة 

   م٢٠٠٨   - هـ   ١٤٢٩



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وما توفيقي إال باهللا علية توكلت وإلية أنيب

  ٨٨سوره هود آية 



-أ- 

 وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا ، الحمد هللا حمد الشاكرين المعترفين              الحمد هللا الذي هدانا لهذا    

  . وعظيم فضله ، الحمد هللا حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانة هبنعم

 أستاذ   ، مهدي إبراهيم محمد  / الدكتور   لألستاذ والعرفان   ر الشك آياتتتشرف الباحثة بان تتقدم باسمي      

ة بقبول االشتراك   تعلي تفضل سياد   ري كلية التجارة جامعة المنصورة ،     الرياضيات واإلحصاء االكتوا  

 . الباحثة شرفاً لها وإضافة للرسالة ه الرسالة وهو ما تعتبرةفي لجنة الحكم ومناقش

 ورئيس  أستاذ،   العاطيفاطمة علي عبد  / األستاذة الدكتورة    إليكما تتقدم الباحثة بوافر الشكر والتقدير       

  واالشـتراك  باإلشرافقسم اإلحصاء التطبيقي والتامين بكلية التجارة جامعة المنصورة ،علي تفضلها           

  . الباحثة تشريفا لهاهفي لجنة الحكم والمناقشة وهو ما تعتبر

 أسـتاذ   ، فجمال عبد الباقي واص    / كما تتقدم الباحثة بخالص الشكر وعظيم االمتنان لألستاذ الدكتور        

 الباحثـة   الذي تـشرفت بـه      ، م اإلحصاء التطبيقي والتامين كلية التجارة جامعة المنصورة       مساعد بقس 

  . هذا البحث إخراج في األثر عظيم  آراءهذلك حيث كان لتوجيهات و  ، وأستاذا ومعلما ومشرفا

 ن حس دعبد الحمي محمود   / الدكتور لألستاذ الشكر والعرفان    آياتكما تتشرف الباحثة بان تتقدم باسمي       

والخبيـر  ) سـابقا ( الكمية والتامين كلية العلوم اإلدارية جامعة الملك سعود األساليب ورئيس قسم    أستاذ

 وذلـك لقبـول     -بالقطاع الحكومي  صندوق العاملين    - االجتماعية للتأميناتلهيئة القومية   بااالكتواري  

ة بالوقت والجهد أثنـاء فتـرة        لم يبخل علي الباحث    هكما أن  سيادته االشتراك في لجنة الحكم والمناقشة ،      

  .إعداد الرسالة

 إعـداد  محمد عبد اللطيف زايد علي مساعدة الباحثة في          / الدكتور إليكما تتقدم الباحثة بخالص الشكر      

  . للبحث ياإلحصائالنموذج 

  .ب العالمين ر الحمد هللا أن دعوانا وآخر

  نها عبداللطيف عبدالحميد
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מא

  

א   دراسة إمكانية التحول في تمويل نظام التأمين االجتماعي :א

   في جمهورية مصر العربية
  

אא   لطيف عبد الحميد شاهينلنها عبد ا :מ
  
  
  
  

אאמאמ

١ 
/אא

  العاطيفاطمة على عبد 

اإلحصاء قسم ورئيس أستاذ 

 كلية -التطبيقي والتأمين

   جامعة المنصورة-التجارة

  

٢ 
/א

  جمال عبد الباقي واصف 

اإلحصاء  بقسم أستاذ مساعد

 كلية - التطبيقي والتأمين

   جامعة المنصورة-التجارة
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א   دراسة إمكانية التحول في تمويل نظام التأمين االجتماعي :א

   في جمهورية مصر العربية
  

א מ   نها عبد اللطيف عبد الحميد شاهين :א
 

   
  
  
ממ אאא

١  
א /א

  براهيم محمد مهدي إ
أستاذ الرياضيات واإلحصاء اإلكتواري بكلية التجارة 

)سابقاً(  وعميد كلية التجارة جامعة المنصورة  
  رئيساً

٢  
/אא

  فاطمة على عبد العاطي

 - أستاذ ورئيس قسم اإلحصاء التطبيقي والتأمين 

   جامعة المنصورة-كلية التجارة

مشرفا 

  واًــعضو

٣  
/אא

 محمود عبد الحميد حسن

 كلية –أستاذ ورئيس قسم األساليب الكمية والتأمين 

والخبير ) سابقاً( جامعة الملك سعود -العلوم اإلدارية

 –اإلكتواري للهيئة القومية للتأمينات االجتماعية 

  صندوق العاملين بالقطاع الحكومي 

  واًــعض

  
  

ממ אא

١  
א /א

  إبراهيم محمد مهدي
  

٢  
א /א

فاطمة على عبد العاطي
  

٣  
א /א

  محمود عبد الحميد حسن
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א

א..   א
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א
  هالصفح     

  ١     المقدمة

  ١٥  االجتماعينظام التأمين :  الفصل األول

  ١٧  نظام التأمين االجتماعيالتزامات : لمبحث األول ا   

  ٣٢  تمويل نظام التأمين االجتماعي: المبحث الثاني    

  ٤٥  أثرها علي المجتمعات السكانيةالتغيرات الديموجرافية و:  الفصل الثاني

  ٤٧  التغيرات الديموجرافية في المجتمع المصري: حث األول المب   

  ٧٠  تقدير أعداد المؤمن عليهم في المجتمع المصري:   الثانيالمبحث   

  ٨٣  الدراسة التطبيقية:   الثالثالفصل

الدوال الماليـة االكتواريـة فـي نظـم التأمينـات            المبحث األول    
  االجتماعية

٨٥  

 بيقية لتقـدير القيمـة الحاليـة للمزايـا        دراسة تط : المبحث الثاني      
   في ظل أساليب التمويل الثالثةواالشتراكات

٩٧  

  ١٠٩     والتوصياتالنتائج 

  ١١٤     المراجع

  ١٢٠     المالحق
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א
 

يعتبر التأمين االجتماعي من العناصر الهامة التي يتعين أخذها في االعتبـار فـي التخطـيط                
طبق علي  تبح يأخذ شكل النظم القومية التي       خاصة بعد أن تطور مفهومه وأص     ،االقتصادي ألي مجتمع    

هتم بفئة من فئات المجتمع دون      تال  فنظم التأمينات االجتماعية الحديثة      ،كل المواطنين في معظم الدول      
غيرها وإنما تمتد جبرا وتعمل علي مستوي قومي يهتم بكافة أفراد المجتمع سواء في ذلك من يعملون                 
لحساب الغير بالقطاع الحكومي أو العام والخاص والتعاوني أو بالقوات المسلحة أو من يعملون لحساب               

عمال من ذوي النشاط التجاري أو الصناعي أو فـي          أنفسهم كذوي الحرف والمهن الحرة وأصحاب األ      
  . وسواء كان مقر العمل داخل الدولة أو في دولة أخري ، مجال الزراعة والخدمات

التأمين االجتماعي نظام اجتماعي قانوني يعمل علي تحقيق األمن االقتـصادي للمـؤمن             ويعتبر
ة أو االجتماعية الواردة  فـي اتفاقيـة   عليهم وأسرهم وحمايتهم في حالة تعرضهم ألحد األخطار المهني      

وتحقيق أهدافه السياسية واالجتماعية واالقتصادية من       ،م من جهة    ١٩٥٢ لسنة   ١٠٢العمل الدولية رقم    
ولذلك فان أي خلل في القدرات المالية لنظم التأمين االجتماعي يمثل عدم وفاء بالتزاماته               ،جهة أخري   

 باإلضافة إلي حرمان االقتصاد القومي من األموال التي         ،قوقهم  تجاه المؤمن عليهم ومن ثم ضياعا لح      
  .تضخ في القنوات االستثمارية المختلفة 

حيث يثير هذا الجانـب     ،ويعتبر التمويل من أهم الجوانب االقتصادية  لنظم التامين االجتماعي           
   -:العديد من القضايا التي توضح أهميته باستمرار منها 

تأمينية والحماية االجتماعية وتطوير نظـم التأمينـات االجتماعيـة يتطلـب            إن امتداد التغطية ال    -
  .باستمرار وسائل اكبر للتمويل 

فان الشواهد تدل علي زيادة سريعة في نفقات التامين      ،انه مع بقاء التشريعات التأمينية دون تغير         -
ازن المركز المـالي    ومع استمرار هذه الزيادة في النفقات تتولد صعوبات تواجه تو         . االجتماعي  

  .وتظهر الحاجة لموارد اكبر للنظام ،لنظم التأمين االجتماعي
أن المؤسسات التي يناط بها مسئولية تغطية األخطار طويلة األجل يتـراكم لـديها الكثيـر مـن                -

 .األموال

 وفي هذا البحث سيتم دراسة طرق التمويل المختلفة في ظل موارد والتزامـات هـذا النظـام                
كن تجنب أي هزات مالية في قـدرة هـذا          محتى ي  التحول في تلك الطرق      إمكانيةراسة مدى   وبالتالي د 

  .النظام علي الوفاء بالتزاماته
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.א:
حيث يحدد مدي قدرة تلـك األنظمـة        ،يحتل التمويل أهمية خاصة في نظم التأمين االجتماعي         

ديم المزايا المكفولة لألشخاص المؤمن عليهم أو مجال        علي الوفاء بالتزاماتها الحالية  والمستقبلية في تق       
ويقصد بالتمويل بمفهومه المبسط انه مجموعة من الفعاليات التي تؤدي إلي توفير األمـوال               ،   تطورها

والغرض منه تزويد المنشأة أو أي قطاع عامل باألموال الالزمة لتحقيق أهدافه وتسديد             . الالزمة للدفع   
  )١(.مويل البرامج المقترحة التزاماته المالية وت

  
وتكمن المشكلة موضوع البحث في تحول الحكومة في طريقة تمويل التأمين االجتماعي مـن              

 وال شـك أن لكـال      ،م  ٢٠٠٥وذلك في أواخر عام     نظام التمويل الكامل إلي طريقة الموازنة السنوية        
م أحداهما أو إتبـاع نظـا      ن اختيار ولك ، النظامين المطبق  حاليا والذي تم التحول عنه مزاياه وعيوبه         

 ما هو النظام األفضل واألكثر فائـدة للمـستحقين بـصفة خاصـة              ثالث يتوقف بالدرجة األولي علي    
  .وللمجتمع بصفة عامة 

  
א: :א

يهدف الباحث من دراسة طرق تمويل التأمينات االجتماعية الوصول إلي أفضل طريقة للتمويل             
وذلك من خـالل اسـتخدام األسـاليب         ،االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المصري     في ظل الظروف    

اإلكتوارية في تحديد مدي قدرة كل طريقة من طرق التمويل علي الوفاء بالتزامات التأمين االجتماعي               
  .)والمتمثلة في االشتراكات(من خالل  ما تم تحصيله من اإليرادات 

 
 :א:

ية هذا البحث من أهمية نظام التأمين االجتماعي حيث يـسعى هـذا النظـام لتحقيـق           تنبع أهم 
مجموعة من األهداف االجتماعية واالقتصادية تمثل مدي أهمية هذا النظام لكل فرد من أفراد المجتمع               

ـ    ،ككل من جهة أخري     للمجتمع  وأهميته   ،علي حدة من جهة      اول فيمـا يلـي األهميـة       وسـوف نتن
  : االجتماعي في مصر واألهمية االقتصادية لنظام التأمين ،االجتماعية
  
  

                                                 
 .١٦٤، ص) ١٩٧٨دار الكتاب العربي ، : بيروت " (معجم المصطلحات التجارية و المصرفية " حسن النجفي )١(
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א  − :א
يهتم التأمين االجتماعي بأهم األخطار التي نتعرض لها كبشر والتي تتعامـل معهـا تأمينـات                

ويتم التعامل معها من خالل تأمين الشيخوخة       الشيخوخة والعجز والوفاة    : األشخاص وهي ستة أخطار     
إصـابات العمـل وأمـراض    تأمين ويتم التعامل معها من خالل     العمل   إصاباتوخطر  وفاة  والعجز وال 

 .ويتم التعامل معه خالل تأمين البطالة وخطر البطالة  ،المهنة 

التأمين االجتماعي يحقق مجموعة من األهداف االجتماعية والتي        نظام  وباإلضافة إلي ذلك فان     
  :تتمثل في 

 من خالل تحويل دخل الفرد من مرحلة معينة من مراحـل حياتـه إلـي                 ويأتي ، تعويض الدخل    :أوال
  .مرحلة أخري

  .الدخل بين كافة األفراد المعرضين لألخطار ل يتحو ويأتي ذلك من خالل ، تعويض الخطر:ثانيا
 ويأتي ذلك من خالل تحويل الدخول بـين مختلـف األفـراد المعرضـين             ،لو إعادة توزيع الدخ   :ثالثا

  .تم التعامل معها بينهم وبين المصادر التمويل االخري لألخطار التي ي
ومما الشك فيه أن ذلك يعمل علي تحقيق االستقرار المادي للمؤمن عليه وألسرته مما يجعلـه                

  .  عمله علي أحسن وجه ممكنءوذهني يسمح له بأدانفسى  عمله في إطار ىيؤد
  

א− .א
 كما يمثل   ، أساسية من دعامات االستقرار لالقتصاد المصري        دعامةاالجتماعي  ويمثل التأمين   

 حيث بلغ رصيد المال االحتياطي لنظـام التـأمين          ،محور هام من محاور التنمية االقتصادية في مصر       
ومما ال شك فيه أن هذا الفائض المتـراكم والمبـالغ           ) هجني مليار٢٧٠( ٣٠/٦/٢٠٠٧االجتماعي في   

  .ستقرار لالقتصاد المصريالمستثمرة تعمل علي تحقيق اال
  

:א:א
صـندوق العـاملين بالقطـاع       ( للتـامين االجتمـاعي    الهيئة القومية   في يتمثل النطاق المكاني  

م حيث سيتم   ٢٠٤٠ عام   وحتى ٢٠٠٥الفترة من عام    يشمل  أما النطاق الزمني للبحث فانه       ، )الحكومي
خالل نفس  بااللتزامات   في هذه الفترة وكيفية الوفاء       ارهاوائد استثم  وف الشتراكات المحصلة ا ةتقدير قيم 

  .التوصل إلي ما يناسب االقتصاد المصري من طرق التمويل المختلفة يمكن الفترة حتى 
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א: א :א
بموضوع تمويل التأمينات االجتماعية وكان مـن       العلمية  اهتمت العديد من البحوث والدراسات      

  -:ات ما يلي أهم هذه الدراس
دراسة تحليلية مقارنة لمشاكل تمويـل التأمينـات        " :تحت عنوان  )١٩٧٣(دراسة سامي نجيب     -١

ولقد حدد الباحث الهدف من وراء هـذا البحـث فـي            " االجتماعية في جمهورية مصر العربية    
مسترشداً في ذلك بخبرة الـدول        االجتماعية القائمة في مصر ،      التأمينات دراسة مشاكل تمويل  

وذلـك  ،  خاصة الدول النامية واالشـتراكية       خرى التي تكون قد واجهت مثل هذه المشاكل ،        األ
للوصول إلي حلول مناسبة تشكل اإلطار العام الذي يجب أن يحكم سياسية تمويل نظام التأمينات               

  .االجتماعية في جمهورية مصر العربية
يتعلق بالعالقة بـين المـوارد      هما  اولوحيث أن مشاكل تمويل التأمينات االجتماعية لها جانبين         

ـ            يهـتم  والثـاني     ، اوالنفقات لتأثيرها علي التوازن النهائي لهذا النظام ومقدرتها علي الوفاء بالتزاماته
فلقد تمثل   بين مصادر التمويل المختلفة وتحديد مدي وطريقة مساهمة كل منهما ،          نفقات التأمين   بتوزيع  

ة بالنسبة لكل مصدر من مصادر التمويل فقام بدراسـة مـشاكل        منهج البحث في دراسة المشاكل القائم     
  . وتراكمها تاالشتراكات والموارد المتنوعة وكذلك دراسة مشاكل استثمار االحتياطيا

  :ولقد أوصي الباحث في هذه الدراسة بالتالي

ي ضرورة إعادة النظر في معدل اشتراكات تأمين البطالة وفي معدل اشتراكات التأمين الصح             -أ  
 .التأمين هذا وذلك نظراً لعجز هذه االشتراكات عن تغطية مزايا 

اتفاقاً مع المبادئ الدولية انه من المناسب قيام الدولة في مصر بتحمـل اشـتراكات تـأمين                  -ب  
 .البطالة والعجز بالكامل واالشتراكات المستحقة عن مدد تجنيد المؤمن عليهم 

 . علي أي من المؤمن عليهم وأصحاب األعمال أعباء تمويليةأى يجب أن ال تلقي  -جـ 

 ةتعديل سياسية االستثمار المتبعة بالهيئة القومية للتأمين االجتمـاعي وذلـك بوضـع سياسـي      -د  
 التأمينات االجتماعية ترتبط بقواعد تنظيمية يراعي فيها تحقيق الهدف          ت الحتياطيا  سليمة استثمارية

  .تمن تكوين االحتياطيا

  
االرتفاع النسبي الشتراكات التأمينات االجتماعية في      "تحت عنوان   ) ١٩٧٦(يب  دراسة سامي نج   -٢

االرتفاع النـسبي الشـتراكات     مشكلة  حيث يهدف الباحث من دراسة      " جمهورية مصر العربية  
في جمهورية مـصر العربيـة       )لغير العاملين في القطاع الحكومي    (نظام التأمينات االجتماعية    
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خاصـة الناميـة     (ىخـر  الدول األ  ةا النظام وطبيعته وأثاره وبخبر    مسترشدا في ذلك بفلسفة هذ    
إلـي  ،في مجال تقدير االشتراكات وتوزيع نفقات التأمين بين مـصادر التمويـل              )واالشتراكية

التوصل للحلول المناسبة لمواجهة المشكلة موضوع البحث والتي تشكل في ذات الوقت اإلطار             
ة تقدير االشتراكات  وبين مصادر التمويـل االخـري          العام الذي يجب أن يحكم أسلوب وعملي      

  .ومما يحقق في النهاية استراتيجية الدولة في شمول نظام التامين االجتماعي وحسن تطبيقه 
 االشتراكات للنظـام     تقدير ولقد تناول الباحث مشكلة البحث عن طريق دراسة أسلوب وعملية         

سلوب المالئم لتقدير اشتراكات تأمين الشيخوخة       محل البحث ومظاهر ارتفاعها النسبي ثم استخلص األ       
 .والعجز والوفاة وكذلك اشتراكات التأمينات المؤقتة المتمثلة في تأمين البطالة وتأمين إصابات العمل 

 تولقد تناول الباحث باإلضافة إلي ذلك دراسة االنخفاض النسبي لعائد اسـتثمار االحتياطيـا             
جتماعية وذلك بغرض استخالص األسس والعالقات والمفاهيم التأمينيـة         وقيمتها الحقيقية بالتأمينات اال   

تمويل التأمينات االجتماعيـة    لوالرياضية واالجتماعية واالقتصادية التي تشكل إطارا علميا نحو نظرية          
  .واستثمار احتياطها في ظل النمو االقتصادي 

 مالئمة المعاشات مـع     ءتمويل عب "تحت عنوان    )١٩٩٤(دراسة احمد محمد سيد احمد عراقي        -٣
وجاءت هذه الدراسة نتيجة االرتفاع المـستمر فـي         " التغيير في األرقام القياسية لنفقات المعيشة     

نفقات المعيشة والذي تمخض عنه حدوث فجوة كبيرة بين تلك النفقات والمعاشات فـي الـدول                
ه لكي تتحقـق  ويري الباحث ان   النامية بصفة عامة وفي جمهورية مصر العربية بصفة خاصة ،         

أي  ة في نفقات المعيشة ،    دللمعاشات فاعليتها ،فإنه يجب ان تتناسب قيمتها مع الزيادة المضطر         
  .ينبغي تعديل المعاشات كلما ارتفعت تلك النفقات حتى يحتفظ لها بقوتها الشرائية 

  

  :ولذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو 

ع التغيرات في األسعار بجمهوريـة مـصر        التوصل إلي األسلوب األمثل لتعديل المعاشات م        - أ
 .العربية 

 . في األسعار رتقدير العبء الناتج عن مالءمة المعاشات مع التغي  - ب

 .في األسعارمع التغيير تمويل العبء الناتج عن مالئمة المعاشات لاقتراح نظام  -جـ

لـشيخوخة  ولقد قام الباحث بدراسة موارد التأمين االجتماعي بصفة عامة وتـأمين العجـز وا             
خـالل فتـرة زمنيـة      لالسـتثمار   والوفاة بصفة خاصة بغرض تقدير المال االحتياطي والمال الموجه          
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المعاشات مع التغير في األرقام     مالءمة  مستقبلية تمهيداً القتراح األساليب البديلة والممكنة لتمويل عبء         
  .القياسية لنفقات المعيشة 

إليرادات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن      طبيقية  التولقد استخلص الباحث من خالل الدراسة       
الجزء األكبر فيها محصل من فروع التأمينات االجتماعية التي يترتب عليها التزامات آجلة  كمعاشات               
العجز والشيخوخة والوفاة ،وهذا يتطلب وفقاً لألسس العملية أن يتم تكوين احتياطي فني يتناسـب مـع                 

 يتم استثمار هذا االحتياطي االستثمار السليم بالشكل الذي يضمن ويـصون            حجم هذه االشتراكات وان   
 اإلهمال أو التراخي في تكـوين االحتيـاطي         نألحقوق المشتركين في نظام التأمين االجتماعي وذلك        

غير المراعي فيه أصول االستثمار السليم سيجعل نظام التـأمين          االستثمار   استثماره   أوالفني المناسب   
ي قابالً للتهاوي عند الوصول إلي نقطة التوازن وهي النقطة التي تتساوي فيها االشـتراكات               االجتماع
 مع االلتزامات السنوية وال يبقي أي جزء في هـذه الحالـة إلضـافته إلـي                  وريع االستثمار  السنوية

اليـة وهـي     في المرحلة الت   ا للنظام والتي سيبدأ اإلحساس به     ةاالحتياطي لمواجهة االلتزامات المستقبلي   
 حيث سـيعتمد     وريع االستثمار   السنوية خاللها عن االشتراكات السنوية     تالمرحلة التي ستزيد االلتزاما   

علي االحتياطي الفني المستثمر والمكون من فائض االشتراكات فـي المرحلـة            االلتزامات  في مواجهة   
  .األولي للتأمين االجتماعي 

 
الدوال الماليـة اإلكتواريـة الالزمـة       "عنوان  تحت  ) ١٩٩٨(دراسة جمال عبد الباقي واصف       -٤

 التوصـل   حيث تهدف هذه الدراسة إلي     ، "مالي لمشروعات التأمين االجتماعي    المركز ال  صلفح
القيم الحالية للمزايا واالشتراكات فـي نظـام        لتقدير  الدوال المالية اإلكتوراية الالزمة     ب لجداول

وذلـك   ،كز المالي لمشروع التأمين االجتماعي      التامين االجتماعي والتي يقوم عليها فحص المر      
إن كـان هنـاك     العجز   ةلتحديد الفائض أو العجز وكيفية التصرف في الفائض إن وجد ومدارك          

 . عجز 
 

التى تمثل األسـاس الكمـى فـى    من الجداول   ببناء مجموعة   ولقد قام الباحث في هذه الدراسة       
  :داول  هي علي هذا النحو التالي ية وهذه الجلمشروعات التأمينات االجتماعفحص المركز المالى 

 . جدول الخدمة -أ

 .لية للمعاشات المستحقة عن الوفاة مجموعة جداول الدوال المالية الالزمة لحساب القيم الحا-ب
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عن العجـز الكلـي     المستحقة   مجموعة جداول الدوال المالية لحساب القيم الحالية للمعاشات          -جـ
 .المستديم 

 . الدوال المالية اإلكتوارية الالزمة لحساب القيم الحالية لالشتراكاتجدول حساب -د

كما قام الباحث بعرض مثال تطبيقي لبيان كيفية استخدام الدوال الماليـة اإلكتواريـة الـسابق                
بناؤها في حساب القيم الحالية ألهم المزايا التي يمنحها النظام المصري للتـأمين االجتمـاعي وكـذلك     

  .قطاع األعمال العام على بيانات  مع تطبيقه ،لحالية لالشتراكات حساب القيم ا
لمجتمع المصري  لالتحليل الديمجرافي   "تحت عنوان    )٢٠٠١(دراسة هاني عبد الحكيم إسماعيل       -٥

 : ولقد استهدفت هذه الدراسة "تماعيوأثره علي المالءة المالية لنظام التأمين االج

 جرافية المؤثرة فيه مـن    وصري مع تحديد اتجاه التغيرات الديم     الدراسة الديمجرافية للمجتمع الم    -أ
 محاكاتها للمجتمعات   خالل تحديد مدي محاكاتها لنظريات الخصوبة والنمو السكاني من جهة ومدي          

التي مرت بمثل هذه الظروف من جهة أخري وأيضا من خالل حصر وتحليل مجموعة العوامـل                
   .المؤثرة ديموجرافياً في المجتمع المصري

  .جرافيو م في ضوء ما يتم من تحليل ديم٢٠٣٦تقدير سكان مصر حتى عام  -ب
  .المالءة المالية لنظام التأمين االجتماعي المصري -جـ
تقدير عدد السكان المؤمن عليهم خالل فترة الدراسة ،مع تقييم الموقف المالي للنظام في ضوء                -د

جرافية في المجتمع   والقة بين اتجاه التغيرات الديم    نتائج اإلسقاط السكاني ،ومن ثم تحديد طبيعة الع       
  .المصري والموقف المالي لنظام التأمين االجتماعي 

تحديد مدي مقدرة نظام التأمين االجتماعي علي الوفاء بالتزاماتـه قبـل المـؤمن علـيهم                  -هـ
  .والمستحقين مستقبال وبما يضمن حقوقهم 

  .المتعاقبة لمجتمع المؤمن عليهم من قبل النظام تحقيق العدالة االجتماعية بين األجيال   -ح
ولقد أشارت هذه الدراسة إلي مجموعة من النتائج والتي تتعلق بمدي مالئمة المـالءة الماليـة                

  : لنظام التأمين االجتماعي وهي
 .ضرورة وجود شكل قومي لنظام التأمين االجتماعي المصري  -أ

ا يتضح االرتفـاع المـستمر فـي نـسبة المزايـا إلـي              انه من خالل تقدير االشتراكات والمزاي      -ب
 .االشتراكات
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االجتماعي المصري يتزايد ثم يـنخفض إذا مـا اسـتثمر           التأمين  رصيد الفائض المتراكم لنظام      -جـ
أو عندما يتساوى كال المعدلين وتكون الخصوبة مرتفعة في          ، بمعدل يقل عن معدل التضخم في المزايا      

 .كل متراكم عندما يفوق معدل استثماره معدل تضخم المزايا شبالفائض هذا حين يتضخم 
 

א: א :א
 في الفترة األخيرة نظام الموزانة السنوية والعزوف عن نظام التمويل           ع بتطبيق .م. لقيام ج  نظراً

 إلـي  قامت بالتحول من نظام التمويل الكامل        الكامل فلقد كان من الضروري دراسة تجارب الدول التي        
  .نظام الموازنة وذلك حتى يمكن االستفادة من تجارب هذه الدول 

 تبني نظام الموازنة السنوية كأحد أساليب تكوين األموال لنظم          إليفلقد اتجهت العديد من الدول      
 هذا األسلوب للتمويل قد واجهـة        استخدام رال أن استمرا  إالتأمين االجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية       

العديد من العقبات التي تعوق دوره في توفير الحماية االجتماعية ورفـع مـستوي معيـشة أصـحاب                  
  :ومن أهم العوامل المؤثرة في ذلك األتي  ،المعاشات 

 ، ارتفاع معدل اإلعالة     إلي وتعني تغير هيكل السكان بما يؤدي        ):الديموجرافية(التغيرات السكانية    .١
حـديات المرتبطـة بمـدي تـوافر        ويثير ذلك احد الت   .ومن ثم يعني تزايد اإلنفاق علي كبار السن         

  . المالية لذلك والتي تعبر عنها االشتراكات دفقاتالت
مما أدي إلي عجـز بعـض        :انخفاض العائد المحقق علي استثمارات أموال صناديق المعاشات          .٢

ويمكن االسترشاد في هذا الصدد      ، االدني للمعاش    الدول مثل دول أمريكا الالتينية عن صرف الحد       
بتجربة شيلي والتي كانت تطبق أسلوب الموازنة السنوية بحيث يحصل صـاحب المعـاش علـي                

 ،إال أن شيلي لم تستطع الوفاء بذلك منذ أوائـل الثمانينـات            .من أجرة في صورة معاش      %  ٧٠
ره أي علي الحد االدنـي مـن        فقط من أج  % ٤٠حيث أصبح صاحب المعاش ال يحصل إال علي         

  . المعاش فقط
ممـا أدي إلـي     ، أدي إلي انخفاض أعداد المشتركين في نظم المعاشات           :ارتفاع معدالت البطالة     .٣

وقد ). معدل اإلعالة   (ارتفاع نسبة أصحاب المعاشات إلي عدد العاملين والمؤمن عليهم في النظام            
اتجهت العديد من الدول نحو إصالح       لذلك. ريا  في بلغا % ٧٩ ،في بولندا   % ٦١بلغ معدل اإلعالة    

  .أساليب تكوين األموال لديها والتحول من أسلوب الموازنة السنوية إلي أسلوب التمويل الكامل 
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سلوب التمويل الكامل بـسبب     أمجموعة الدول التي قامت بالتحول من أسلوب الموازنة السنوية إلي           

زنة السنوية واالنتقال إلي النظم الخاصة الممولـة تمـويال          فشل النظم العامة الممولة بأسلوب الموا     

  :كامالً

فقد اتجهت كثيـر مـن      ،نظراً للنتائج التي حققها نظام التأمين االجتماعي في شيلي في بداية الثمانيات             
 – المكسيك   – كولومبيا   –األرجنتين   (ةبأسلوب الموازنة السنوية في دول أمريكا الالتيني      الممولة  النظم  
–كازاخـستان   (ودول االتحاد السوفيتي    )  بولندا -المجر(با  وباإلضافة إلي بعض دول شرق أور     ) بيرو
إلي التحول إلي نظم التأمين االجتماعي الخاصة الممولـة تمـويالً           )  أوكرانيا – االتحاد الروسي    -التفيا
اء الـدروس   تى يمكن استقر   ويمكن تناول بعض التجارب الدولية في إصالح نظم المعاشات ح           ، كامالً

  : للتجربة المصرية ، كما يليهالمستفاد

)(−:
حيث بـدأت حركـة     ، نحو إصالح نظم صناديق المعاشات       ةدول أمريكيا الالتيني  اتجهت بعض   

-١٩٩١المكـسيك (وتبعها حركات اإلصالح في بعض الدول األخرى        ،١٩٨١اإلصالح في شيلي عام     
  ).١٩٩٤ وكولومبيا -١٩٩٤ األرجنتين -١٩٩٣بيرو 

وقد تحولت شيلي من أسلوب الموازنة السنوية المدار بمعرفة الحكومة إلي نظام االشـتراكات              
  :والذي يتسم بالخصائص التالية،المحددة المدار بمعرفة القطاع الخاص 

  .)١(االشتراك إجباري للداخلين الجدد إلي سوق العمل واختياري للعاملين لحساب أنفسهم  -
 .اش يضمن النظام حد ادني للمع -

 علي أن يتحملها العامل بالكامل % ١٣إلي % ١٩انخفاض نسبة االشتراك من  -

تحويل مديونية الحكومة تجاه المشتركين في النظام القديم إلي سندات حكومية علي أن يتحولـوا                -
 .لالشتراك في النظام الجديد 

 :يتحدد هيكل االستثمار لموارد النظام الجديد كما يلي -

  )٢(سندات حكومية% ٣٤،سندات الشركات % ٣٤، سندات أجنبية %١٣،أسهم عادية % ١٩

                                                 
)١(  Jose Pinera (1995),"Empowering Workers : The Privatization of Social Security in Chile ",Cato – Journal , 

Fall Winter,V15 n 2-3,P.155. 
 (2) Diario Estrategia (2004), "Chile, Various issues", Available at www . estrategia CL.   
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)(−:
  :)١(يستند نظم المعاشات المقترح في كولومبيا علي الخصائص التالية

والذي يتم حسابه علي أساس متوسط األجـر        ،من األجر األساسي    % ٦٥يحسب المعاش بنسبة     •
  . ةاألخيرالسنوي الذي حصل عليه المؤمن خالل العشر سنوات 

 .يطبق النظام الجديد علي الداخلين الجدد إلي سوق العمل والمؤمن عليهم في النظام القديم  •

 . سنة للنساء٥٧ سنة للرجال و٦٢ارتفع سن التقاعد ليصبح  •

 . سنوات ١٠ سنة للسيدات بعد أن كانت ٢٠ للمعاش بشرط االشتراك دنياأليصرف الحد  •

 .ياً في كولومبيا دوالر شهر١٦٠ للمعاش يالحد االدن •

 .كل من يزيد دخله عن أربعة أضعاف الحد االدني لألجور ل % ١زيادة نسبة االشتراك بنسبة  •

 %.١٤,٥إلي  % ١٣,٥إلي نسبة تتراوح بين % ٦,٥ارتفاع نسبة اشتراك العامل من  •

 .الخضوع للنظام إجباري •

 :عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد يختار المؤمن عليه بين األتي •

الحصول علي سند بقيمة أمواله يحصل بموجبه من شركات التأمين علي الحياة علـي مبلـغ                 )١(
  .ثابت كل سنة أو علي مدار عدة سنوات 

ولكن من خالل أن تضمن الحكومة له الحد االدني للمعاش          ،أن يستمر حسابه في ذات النظام        )٢(
 . سنة ٢٠بشرط االستمرار في العمل لمدة 

:א−)(
نظـام  ( األرجنتين إلي التحول من أسلوب الموازنة السنوية إلي نظام تعدد مستويات المعـاش                اتجهت
 :والذي يتكون من  ، )ثنائي 

 .نظام يمول بأسلوب الموازنة السنوية المدار بمعرفة الحكومة  •

 .نظام االشتراكات المحددة المدار بمعرفة القطاع الخاص •
 

 علي دفع المزايا المستحقة مما أدي بالحكومـة         جنتيني مقدرته موازنة السنوية األر  فلقد فقد نظام ال   
 العمل بعائدات ضريبة القيمة المضافة ، وكان هذا غير          أصحاب استبدال مساهمة    إلي ١٩٨٠عام  

 . )٢(١٩٨٤ في عام األعمال أصحاب مساهمة إعادةكافي لتمويل النظام ولذلك فلقد تم 
                                                 

(1) SSA, Social Security Administrion (1999), Office of Policy,Office of Research , Evaluation ,and Statistics, 
Social Security Pograms Throughout The World , Washington ,D.C: Government Printing Office, P.3 . 
(2) Monika Queisser (1998), "The Second - Generation Pension Reforms in Latin America",Aging Working 
Paper  Series AWP5.4.Organization for Economic Co-operation and Development, Paris. 
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ط حكـومي خـاص ، وتكـون        السنوية بنظام مخـتل    تم استبدال نظام الموازنة      ١٩٩٤وفي عام   

مـن  %١١ المهن الحرة ، حيث يدفع العمـال         وأصحابفين  ظ لمعظم المو  إجبارية المشاركة فيه 
 ، وتشارك الحكومة في البـرامج العامـة مـن خـالل             األجرمن  % ١٦الدخل وصاحب العمل    

لقيمة المـضافة   من ضربة ا  % ١٠ تضمن   إعانة العامة ، واالستثمارات ، وتخصيص       اإليرادات
  .من عوائد خصخصة الشركات % ٣٠من ضريبة الممتلكات الشخصية و% ٩٠و

)(−:
 ، فلقد ارتفعت التكـاليف      ت بيرو العديد من المشاكل نتيجة استخدام الموازنة السنوية        هلقد واج 

لحقيقيـة  ض القيمـة ا    انخفـا  إلي باإلضافة ،   ١٩٨٦ الكلي سنة    اإلنفاقمن  % ٥٢ حوالي   إلي اإلدارية
 قدمت بيـرو    ١٩٩٣وفي سنة    . )٢(في السنة % ٣٠٠لمعاشات التقاعد وذلك نتيجة التضخم حيث بلغت        

نظام الحسابات الفردية الخاصة كبديل لنظام الموازنة السنوية ويتم تمويل تكاليف االنتقال مـن خـالل                
مـشروعات   صندوق خاص يتضمن عوائد خصخـصة ال       وبإنشاء دين الحكومة    بإصداريام الحكومة   ق

  .الحكومية لتغطية مزايا نظام معاش التقاعد 
 في النظام   أما الموازنة السنوية ،     أسلوبفي ظل   %١٣ولقد كانت حصة الموظف في االشتراك         

 شخـصي لتغطيـة مزايـا الـشيخوخة ،        حساب   تودع في    األجرمن  % ١٠ إليالجديد فلقد تخفضت    
 يكون اشتراك اختياري ليوضع كمدخرات      فانه عن ذلك  يزيد لتامين العجز وما  % ١,٣٨ إلي باإلضافة
للرجال (ة   سن ٢٠قدارها   م إشتراك   مع توافر مدة   ٦٥لتقاعد عند عمر    امين يجيز ا  ظوكال الن . )٣(للعمال  

 خـالل الخمـس     األجرمن متوسط   % ٥٥ و ٥٠، والمزايا تحت النظام القديم تتراوح مابين        ) وللنساء  
الفائـدة  +  المؤمن علية    إشتراك( الجديد فان المزايا تنتج من        تحت النظام  أما من العمل    األخيرةسنوات  

  ) .اإلدارية الرسوم –المستحقة 
 
א−)( :א

إلي أسلوب الموازنة الـسنوية فـي النظـام           التمويل الكامل  أسلوبعدلت الحكومة الفرنسية عن      -
  .القومي والنظم التكميلية والنظم المهنية

                                                 
(2) Carmelo Lago Mesa  (1997), '' Comparative Analysis of Structural Pension Reform in Eight  Latin  America        
 countries; Description, Evaluation and Lessons.'' In Capitalization; The Bolivian Model of Social and 
 Economic Reform, edited by Margaret Peirce.  Washington, D.C. Woodrow Wilson Center, Current  Studies 
Latin America. 
(3) FIAP,Federacion Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones  (1998), Boletin , No.4 June.  



 
 

 -١٣-

علي فترات مع خضوع تقديرات المـوارد والنفقـات للفحـص           الموازنة  أسلوب  تتبع هذه النظم     -
 .المستمر

خاصة فيمـا    تواجه مناقشة موازنة نظم التأمين االجتماعي في البرلمان الفرنسي مشاكل كثيرة ،            -
يتعلق بفرع تأمين الشيخوخة ، حيث تستهدف النظم أهداف طموحه للتخطيط الجيد لمستقبل نظـم               

 .ة أصحاب المعاشات في ثمار النمو االقتصاديالتقاعد ومشارك

نظرا لما تواجهه نظم التأمين االجتماعي من صعوبات تمويل فـرع تـأمين الـشيخوخة نتيجـة         -
 لـسنة   ٢٦٤رافية الحالية والمتوقعة خالل الفترة القادمة صدر القـانون رقـم            جوالضغوط الديم 

 للمتقاعدين لـدعم    االحتياطي أموال   صندوق الودائع واألمانات تكون مهمته إدارة      بإنشاء   ٢٠٠١
 .فرع تأمين الشيخوخةتأمين 

א:   א
  : الدراسة في صورة فصول ومباحث علي النحو التالي  سنتناول هذهأننا  
   التأمين االجتماعي نظام - :األولالفصل 

 ،  جتمـاعي اال ، وما هو النظام المـصري للتـامين          االجتماعيوفية يتم تناول ماهية التامين      
 وعلي ذلـك     ، ع.م.االجتماعي علي المستوي العالمي وعلي األخص في ج       مين  أوكيفية تمويل نظام الت   

  :يتم تناول هذا الفصل في صورة مبحثين 

  التزامات نظام التأمين اإلجتماعي  - ١
  تمويل نظم التامين االجتماعي -٢

  السكانية تمعاترافية وأثرها علي المجالديموج  التغيرات-:الفصل الثاني 

  ي هذا الفصل نتناول التقديرات السكانية كأساس لتقدير مزايـا والتزامـات نظـام التـامين               ف
  

من حيث الخصوبة    رافيةجاالجتماعي ، ولعمل التقديرات السكانية يلزم دراسة التغيرات الديمو        
  :نتناول دراسة هذا الفصل في صورة مبحثين والوفيات وعلي ذلك  والمواليد

  رافية في المجتمع المصريجغيرات الديمو الت-١
   تقدير اعدد المؤمن عليهم في المجتمع المصري-٢
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  الدراسة التطبيقية:ثالث الفصل ال

فـي  وااللتزامات  وفي هذا الفصل سيتم عمل دراسة تطبيقية لتقدير القيمة الحالية لالشتراكات              
اسة والتحليل لماهية الدوال الماليـة      رلدا ب  التمويل المختلفة ولعمل هذة الدراسة يجب تناول       أساليبظل  

  :االكتوارية الالزمة ، وعلي ذلك سوف يتم تناول هذا الفصل من خالل مبحثين 
  في نظم التامين االجتماعيالدوال المالية االكتوارية  -١
   في ظل طرق التمويل المختلفة وااللتزاماتالشتراكاتا  قيمة دراسة تطبيقية لتقدير-٢

  النتائج و التوصيات: ع الفصل الراب
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  مقدمة
يعتبر نظم التأمين االجتماعي أحد أهم دعامات االستقرار االجتماعي واالقتصادي فقد بلغ عـدد                
 وتعتبر  )١(٢٠٠٣ شخص في يونيه     ١٩١٩٠٠٣. ع. م.  من نظام التأمينات االجتماعية في ج      نالمستفيدي

 احد أهم مصادر الدخل لهؤالء المستفيدين مـن نظـام التأمينـات             )تقاعد ،عجز،وفاة    ( المعاشات هذه
منهم شانهم في ذلك شان كافة المستفيدين       %٧٠كثر من   أل للدخل لم يكن المصدر الوحيد       إن االجتماعية

 ٦ن بين كل     فعلى سبيل المثال يحصل فرد م       ،   من نظام التأمينات االجتماعية في كافة الدول األخرى       
أفراد على مزايا التأمينات االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية وتمثل هذه المعاشات أكثـر مـن                

  .)٢(منهم%٢٢لـ الدخل الوحيد  يمثلمنهم بينما%٦٦نصف دخل 

 علي دعامتين أساسـيتين     ١٩٧٥ لسنة   ٧٩قم  رو يقوم نظام التامين االجتماعي الصادر بالقانون          
 و لذلك فان جانب التمويل يعتبـر        ،) االلتزامات(و سداد المعاشات    ) الموارد(شتراكات  هما تحصيل اال  

ن مـن هـذا     و االجتماعية وكذلك المستفيد   ن علي نظام التأمينات   و الجوانب التي يهتم بها القائم     من أهم 
ك فان سـداد     ولذل ،النظام حيث يمثل التمويل مدى قدرة نظام التامين االجتماعي علي الوفاء بالتزاماته             

االلتزامات و المتمثلة في دفع المعاشات تعتبر من أهم جوانب قيام نظام التامين االجتمـاعي و التـي                  
 هذا النظام بعد انقطاع الدخل نتيجـة التعـرض ألحـد            انهأ يسرى في ش   يتاليعتمد عليه جميع الفئات     
  . أسباب استحقاق المعاش 

   -: االجتماعي من خالل مبحثين و لهذا فان هذا الفصل سيتناول نظام التامين

  .التزامات نظام التامين االجتماعي: المبحث األول  •

 .تمويل نظام التامين االجتماعي : المبحث الثاني  •

  

  

  

                                                 
   .٣٢ص  ، ٢٠٠٣-٢٠٠٢ األعمال في تتقرير الهيئة القومية للتأمين االجتماعي العاملين بالقطاع الحكومي عن نتائج و إنجازا )١(

(2) National Academy of social Insurance. (2007), www.nasi.org . 
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א א
א א מ א א

تتعامل نظم التأمينات االجتماعية مع ستة أخطار تتعرض لها كافـة المجتمعـات أيـا كانـت                   
 وتتمثل هذه األخطار في الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض         ،لوجيتها أو درجة تقدمها االقتصادي      أيد

 و حقيقة األمر أن هذه اإلخطار تعتبر أخطار كبيرة بحيث يصعب علي العـاملين               ،واإلصابة والبطالة   
 وقد تمتد إلـى     ، العاملين   إلي أسر تحملها أو تحمل أضرارها في حالة تحققها و تمتد آثار تلك األخطار           

  .)١(االقتصاد القومي ككل

ويتم التعامل مع أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة من خالل تأمين واحد يعتبـر أهـم أنـواع                   
 فكل منا ستنتهي حياته العملية حتماً إما بالشيخوخة أو العجـز             ، التأمينات االجتماعية من حيث الشمول    

 عليه في معيشته هو ومن يعولهم مما يستلزم تعويـضه فـي             أو الوفاة ويفقد بالتالي الدخل الذي يعتمد      
 هو المحافظـة علـى مـستوى         االجتماعي  ولذلك فإن الهدف من التأمين      ، صورة ما يسمى بالمعاش   

 أو   أو العجز أو الوفاة وذلك من خالل التعـويض الكلـي            ، المعيشة عند تحقق أحد أخطار الشيخوخة     
  .)٢( عليه لألجر الذي كان يتقاضاه المؤمنالجزئي

  فإننا سوف نتناول في هذا المبحث التزامـات نظـام التـأمين االجتمـاعي              المنطلق  هذا ومن  
تعويض األجر في حالة انقطاعه لبلوغ السن المعاشي أو عجز           أنها بمثابة    ، وذلك باعتبار   )المعاشات(

تراكات أثناء حياته    نظراً لم تم استقطاعه من دخل المؤمن عليه في صورة اش           )٣(المؤمن عليه أو وفاته   
  -:وفي هذا المبحث نتناول بالدراسة والتحليل . العملية

  الموجبة لصرف المعاشاألخطار االجتماعية : أوالً  
  كيفية تسوية المعاش: ثانياً  

  .وفيما يلي توضيح لحاالت انتهاء الخدمة الموجبة لصرف المعاش وكيفية تسوية المعاش  

  
                                                 

  .  ٣٣٣ ص ،) ١٩٩٨ /١٩٩٧ ،مكتبة الجالء الجديدة : المنصورة ("التأمين و رياضياته"بلقيني محمد توفيق ال )١(
  .٣٤ ص  ،)٩٩٨دار النهضة العربية ،ا:القاهرة( "أسس و مبادئ التأمين االجتماعي " سامي نجيب )٢(

 (3 ILO,International Labour Office (1985),"Financing Social Security: The Options, An international analysis" 
Geneva, P.3. 
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א: אאא
قق أي خطر من    ن يتم صرف المعاش في حالة تح      أ ب يقضي نظام التامين االجتماعي المصري    

  −:نقطاع الدخل بصفة كلية أو جزئية وهيألاألخطار التي تؤدى 
  . الشيخوخة–أ   
  . العجز–ب   
  . الوفاة–ج   

مين الشيخوخة والعجز    وهو ما يطلق عليه تأ      ، وهذه األخطار تم تغطيتها من خالل تأمين واحد       
  .ه والوفاة ، وفيما يلي نتناول كل خطر من هذه األخطار على حد

، ويطلق عليه فـي      سناً معيناً المؤمن علية    وهي مرحلة من العمر تبدأ ببلوغ        :א)(  
  -:وهي  ويستحق الشخص المؤمن عليه معاش الشيخوخة في خمس حاالت  ، )١(معاشيالالتأمين السن 

  لوغ السن المنهي للخدمة ب-١

إن الدول تختلف عن بعضها البعض في تحديد السن المنهي للخدمة فهناك بعض الدول يتحـدد                
 العظمى للدول يتحدد السن المعاشـي       ة سنة والغالبي  ٥٥ سنة والبعض عند     ٥٠السن المعاشي فيها عند     

ل دولـة عـن األخـرى        سنة ويرجع ذلك الختالف الظروف االقتصادية لك       ٦٥،  ٦٠فيها ما بين سن     
  .)٢(ويشترط للحصول على معاش هنا

  .انتهاء الخدمة ، أي العمل األساسي، الذي يقوم به العامل المؤمن عليه -
 . سنوات١٠أن يتوافر مدة اشتراك قدرها  -

 .أن يكون سبب انتهاء الخدمة بلوغ السن المعاشي المنصوص عليه داخل دولة المؤمن عليه -

ع عند سن الستين عام ويجوز للمؤمن عليه الذي يبلـغ سـن             .م.جويتحدد السن المعاشي في       
خمسين والمؤمن عليها التي تبلغ سن خمسة وأربعون طلب صرف المعاش بـشرط أن تكـون مـدة                  

   )٣( شهر ٢٤٠االشتراك 

                                                 
 .٢٧ ص  ،مرجع سبق ذآره  ، أسس و مبادئ التأمين االجتماعي ، سامي نجيب  )١(
 جامعـة    ، مكتبـة كليـة التجـارة     : المنصورة  ("التأمين ورياضياته " محمد توفيق البلقيني و ياسر محمد العدل و جمال عبد الباقي واصف            )٢(

  .٦٦٧ ص  ،) ٢٠٠٢ -٢٠٠١المنصورة  
" ع.م.دراسة تحليلية علي ج: نحو أسلوب علمي لتعديل المعاشات بما يتالءم مع التغير في القوة االشرائية للنقود "بيومي بيومي موسي صقر  )٣(
  .١٠٦،ص ) ١٩٨٧رسالة دآتوراة ، آلية التجارة ، جامعة القاهرة ، (
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   بلوغ السن بعد انتهاء الخدمة-٢

 خدمته قبل أن    ويكون ذلك في الحاالت التي يعمل بها المؤمن عليه في إحدى القطاعات وتنتهي            
  .يصل السن المعاشي، ويشترط الستحقاق معاش في هذه الحالة

  .انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد وقبل بلوغ سن الستين -
 .بلوغ المؤمن عليه سن الستين -

 .توافر مدة اشتراك قدرها عشرة سنوات سواء كانت هذه المدة فترة واحدة أو عدة فترات -

 .ي حقوق مالية عن هذه الفترةأن ال يكون قد سبق له صرف أ -

   الفصل-٣

ويشترط بالنسبة للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة أو بإحدى الوحدات االقتصادية بالقطاع العـام       
أن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، أما بالقطاع الخاص فيتم الفصل عن طريـق صـاحب                 

  ). شهر ١٨٠(  سنة ١٥العمل ويشترط هنا أن يكون قد أمضى مدة خدمة قدرها 

   إلغاء الوظيفة-٤

وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة أو بإحدى الوحدات االقتصادية بالقطـاع العـام                
  )١(دون القطاع الخاص ويشترط للحصول على معاش في هذه الحالة توافر الشروط اآلتية

  .انتهاء الخدمة -
 .بإلغاء الوظيفةأن يكون سبب انتهاء الخدمة هو صدور قرار  -

 .على األقل)  شهر ١٨٠(  سنة ١٥توافر مدة اشتراك قدرها  -

  )االستقالة (  المعاش المبكر -٥

  : ما يلي ويشترط لحصول المؤمن عليه معاش في هذه الحالة  
  .انتهاء الخدمة -
 . سنة٢٠توافر مدة اشتراك قدرها  -

 أو الفصل أو العجز أو الوفـاة        أن يكون سبب انتهاء الخدمة ليس بلوغ السن أو إلغاء الوظيفة           -
 .قبل تقديم طلب صرف المعاش المبكر

                                                 
 .٤٠عي ، مرجع سبق ذآره ، ص التأمين االجتماء سامي نجيب  ، أسس  ومبادى )١(



 
 

 -٢٠-

 .تقديم طلب صرف المعاش المبكر -

الذي يتحقق قبـل بلـوغ       وعادة ما نهتم هنا بالعجز المبكر         ،  وهو عدم القدرة على العمل     :א)(
  :وتوجد أربع حاالت الستحقاق المعاش هنا)١(ي السن المعاش

  هي للخدمة العجز الجزئي المن-١

  %.٥٠وأقل من % ٣٥وفي هذه الحالة يشترط أن تكون نسبة العجز أكبر من  -
  .أن يكون سبب انتهاء الخدمة هو العجز -
عدم وجود عمل مناسب لدى صاحب العمل ويكون ذلك من خالل قرار من اللجنة الخماسـية                 -

  .والتي تعقد بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات
 أشهر متقطعة وال يشترط توافر مدة خدمـة         ٦ أشهر متصلة أو     ٣ا  توافر مدة اشتراك مقداره    -

بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع العام والعاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجـز              
  .ناتجاً عن إصابة عمل

   العجز الكامل المنهي للخدمة-٢

  %.٥٠ويشترط في هذه الحالة أن تقدر نسبة العجز بأكبر من   
  .ن سبب انتهاء الخدمة العجز الكامل الطبيعيأن يكو -
 أشهر منفصلة وال يشترط مدة اشتراك معينة        ٦ أشهر متصلة أو     ٣توافر مدة اشتراك مقدارها      -

 في الحاالت اآلتية

 .العاملون بالقطاع الحكومي والقطاع العام •

 .العاملون بالقطاع الخاص إذا كان ناتجاً عن إصابة عمل •

 .تيجة إصابة عملثبوت عجز المؤمن عليه ن •

   العجز الكامل خالل سنة من ترك الخدمة-٣

  ويشترط الستحقاق المؤمن عليه معاش في هذه الحالة  
  .إثبات أن العجز الكامل قد حدث له قبل بلوغ سن الستين -
 .إثبات أن العجز الكامل قد حدث خالل سنة من ترك الخدمة -

                                                 
 .٦٦٨محمد توفيق البلقينى وياسر العدل وجمال عبد الباقي واصف ، مرجع سبق ذآره ، ص )١(
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 . أشهر منفصلة على األقل٦متصلة أو  أشهر ٣توافر مدة اشتراك بنظام التأمينات مقدارها  -

 .عدم صرف الحقوق التأمينية عن مدة االشتراك -

   حالة العجز الكامل بعد مرور سنة من ترك الخدمة-٤

ويشترط الستحقاق المؤمن عليه في هذه الحالة للحصول على معـاش أن تتـوافر فيـه هـذه                    
  :الشروط وهي

  .ينإثبات أن العجز الكامل قد حدث له قبل سن الست -
 .عدم صرف أي حقوق تأمينية عن مدة االشتراك -

 ). شهر ١٢٠(  سنوات ١٠توافر مدة اشتراك مقدارها  -

 الوفاة هي النهاية الحتمية ألي إنسان وبالتالي فهي نهاية مؤكدة لحياته العملية، واألصـل               :א)(
 أما وفاة صاحب المعاش فال تعني        ، هنا هو التعامل مع الوفاة المبكرة التي تقع قبل بلوغ السن المعاشي           

ويوجد . )١(من الناحية التأمينية سوى توزيع المعاش السابق تحديده بين من كان يعولهم صاحب المعاش             
  :ثالث حاالت الستحقاق المعاش في هذه الحالة

   الوفاة المنهية للخدمة-١

  :ويشترط الستحقاق المؤمن عليه في هذه الحالة للحصول على معاش   
  ون سبب ترك الخدمة هو الوفاة الطبيعيةأن يك -
 أشهر متقطعة وال يتطلب األمر توافر ٦ أشهر متصلة أو ٣أن تتوافر له مدة اشتراك مقدارها  -

 : هذا الشرط في الحاالت اآلتية 

 .العاملون بالحكومة أو القطاع العام •

 .العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل •

  خالل سنة من ترك الخدمة الوفاة -٢

  :يشترط الستحقاق المؤمن عليه معاش في هذه الحالة أن يتوافر فيه الشروط اآلتية   
  .حدوث الوفاة خالل سنة من ترك الخدمة -

                                                 
 .٤٢ ص  ، مرجع سبق ذكره ، أسس و مبادئ التأمين االجتماعي، نجيب سامي  )١(
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 .حدوث الوفاة قبل بلوغ سن الستين -

 .أن ال يكون قد صرف الحقوق التأمينية عن مدة االشتراك -

 أشهر منفصلة وال يتطلب األمر توافر هـذا         ٦ة أو    أشهر متصل  ٣توافر مدة اشتراك مقدارها      -
 :الشرط في الحاالت اآلتية

 .العاملون بالحكومة أو القطاع العام •

 .العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل •

   الوفاة بعد سنة من ترك الخدمة-٣

  : اآلتيةويشترط الستحقاق المؤمن عليه معاش في هذه الحالة توافر الشروط  
 .حدوث الوفاة قبل بلوغ سن الستين -

 .عدم صرف حقوقه التأمينية عن مدة االشتراك -

 . سنوات١٠توافر مدة اشتراك مقدارها  -

 فالبد من شرط انتهاء الخدمة باإلضافة للشروط         ، وفي جميع الحاالت الموجبة لصرف المعاش     
  .ه الواقعة الموجبة لصرف المعاش، وكذلك يستحق من بداية الشهر الذي حدثت في الخاصة بكل حالة

א:
تختلف طريقة تسوية المعاش المستحق للمؤمن عليه تبعاً الختالف سبب انتهاء الخدمة والـذي                

تم تناوله فيما سبق ولذلك فإننا سنقوم في هذا الجزء بتوضيح كيفية تسوية معاش الشيخوخة، المعـاش                 
  .فاةالمبكر، معاش العجز والو

   معاش الشيخوخة :أوال

، ومعـاش    معاش الشيخوخة عن األجر األساسي    (  وهما   نينقسم معاش الشيخوخة إلى جزئيي      
 ٧٩وذلك نظراً ألن أجر االشتراك طبقاً لقانون التأمين االجتماعي رقم           ) الشيخوخة عن األجر المتغير     

  : ينقسم إلى ٧٥لسنة 
  .أجر اشتراك أساسي -
 .أجر اشتراك متغير -
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  هذا فإننا سوف نتناول كيفية تسوية معاش الشيخوخةول
  .عن األجر األساسي -١
 .عن األجر المتغير -٢

  تسوية معاش الشيخوخة عن األجر األساسي) ١(

يتم تسوية معاش الشيخوخة عن األجر األساسي نتيجة حاصل ضرب عنصرين وهمـا أجـر                 
  .التسوية، المعامل حسب مدة االشتراك

  ةأجر التسوي: العنصر األول

أجر التسوية هو عبارة عن المتوسط الشهري لألجور التي أديت على أساسـها االشـتراكات                 
  .خالل السنتين األخيرتين من مدة االشتراك في التأمين

  :ما يلي )١(ويراعى عند حساب المتوسط الشهري  
  . يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كامالً-١
 لمعاش عن األجر األساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليـه           إذا تخللت فترة متوسط حساب ا      -٢

 .على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل األجر

 بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص أو المشتغلون بمنازل الغير يراعي عدم تجاوز متوسط األجر              -٣
ي الخمس سنوات الـسابقة،     من متوسط األجور ف   % ١٤٠األساسي الذي يربط على أساسه المعاش       

وإذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذي يربط علـى أساسـه                 
  :عن كل سنة ويستثنى من ذلك% ٨المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 

 أو جـددت أجـورهم       المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون          -
 وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافـق وزيـر               تهموعالوا

  . التأمينات على هذه اللوائح واالتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة
  . حاالت طلب الصرف للعجز أو الوفاة-

  

                                                 
 وفقاً ١٩٧٥ لسنة ٧٩جتماعي الصادر بالقانون رقم قانون التأمين اال " السيد رمضان ومحمود الجندى ووائل عبدالعزيزالسيد رياض و)١(

   .٢٥ -٢٤ص  ، )م ٢٠٠٠ ، الكتاب السابع ،مكتبة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي : القاهرة (  ،ألحدث التعديالت و القوانين المعدلة له
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  المعامل حسب مدة االشتراك: العنصر الثاني

عن كل سنة من سنوات مدة          ×شتراك في التأمين  وينتج هذا المعامل نتيجة ضرب مدة اال        
  .       ×المؤمن عليه فإنه يتم الضرب وإذا كان هناك مدد غير مشترك عنها . االشتراك في التأمين

ويقصد بمدة االشتراك في التأمين بأنها مدة االشتراك الفعلية التي أديت عنها اشتراكات تـأمين                 
 ،%١٠من إجمالي أجر المؤمن عليه يتحمل العامل منها         % ٢٦تبلغ حالياً   الشيخوخة والعجز والوفاة، و   

  :ويتحمل صاحب العمل الباقي، وتشمل هذه المدة ما يلي،% ١وتتحمل الدولة 

  :وهي         مدة محسوبة في المعاش بواقع)أ ( 
 بأحكـام    المدة الفعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تبدأ من تاريخ االنتفـاع             -١

 أو بقوانين التأمينات االجتماعية بحسب األحوال أو المدد التي قررت تلك            ١٩٧٥ لسنة   ٧٩القانون رقم   
  .القوانين ضمها لمدة االشتراك

 المدد التي تم ضمها إلى مدة االشتراك بناء على طلب المؤمن عليه وذلك طالما قام بسداد                 -٢
  .تكلفتها كدفعة واحدة أو على أقساط

البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مـدة               مدد   -٣
  .الخدمة أو التي روعيت في تقدير األجر

 مدة االشتراك في نظم التأمين الخاصة السابقة على بدء سريان قانون التأمين واالدخار رقم               -٤
  .بها ضمن مدة االشتراك في التأمين بحسا١٩٦٣ لسنة ٦٤ التي قضى القانون رقم ١٩٥٥ لسنة ٤١٩

ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة                
  .في هذا المجموع إذا كان ذلك يؤدى إلي استحقاق المؤمن عليه معاشاً

  مدد محسوبة في المعاش بواقع) ب(
             مؤمن عليه بسداد اشتراكات عنها تحسب بواقـع         فكما سبق أن وضحنا أن المدد التي لم يقوم ال         

  : وهي
 المدد السابقة على تاريخ بدء االنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات االجتماعيـة              -١  

  .التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة االشتراك في التأمين

١  
٤٥١  

٧٥

١  
٤٥

١  
٧٥

١  
٧٥
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شخصية أو باليومية   و المؤقتة أو على درجات       المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أ       -٢  
 بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المدرج في الموازنة العامة               أو بمكافأة أو  

للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع األزهر أو المعاهد الدينية أو                  
لس البلدية أو بمجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة اإلسكندرية وذلك            وزارة األوقاف أو المجا   

  :بالنسبة للمؤمن عليهم اآلتي بيانهم

 المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل االنتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم              -  
  .١٩٦٠ لسنة ٣٧ون رقم أو بالقان،  ١٩٦٠ لسنة ٣٦ أو بالقانون رقم  ،١٩٥٦ لسنة ٣٩٤

 د المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبن              -  
  .السابق وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة

   
ويشترط لحساب هذه المدة أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز اإلداري للدولـة أو                  

  .لهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو القطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم طلباً لحسابهاا

 قـضية   التياألجازات الدراسية بدون اجر     خارجية واألجازات االستثنائية و    مدة اإلعارة ال   – ٣  
  .مية المعاشات الحكو معاملين بقوانين التأمينات و وذلك بالنسبة لمن كانوا١/٩/١٩٧٥ قبل

المدد التي قضاها المؤمن عليه األجنبي بإحدى وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو الهيئات              - ٤  
  .العامة أو المؤسسات العامة ولم يكن معامالً خاللها بقوانين التأمين والمعاشات الحكومية

لمعـاش   في ا   يجوز للمومن عليه ان يطلب تعديل حساب مدد اإلشتراك المحسوبة بواقع                    و  
   .١٩٧٥ لسنة ٧٩المرفق بالقانون ) ٤(مقابل اداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم  لتكون بواقع      

  . على إضافتها لمدة االشتراك في التأمينت المدد التي تنص القوانين والقرارا)ج ( 
مثـل  هناك بعض المدد التي تنص القوانين والقرارات على إضافتها لمدة االشتراك في التأمين                

ينص علـي    ١٩٧٦ لسنة   ٢٨القانون رقم   ف،   مدة الحرب التي ينص على حسابها مضاعفة في المعاش        
مدة خدمة العاملين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقـدير المعـاش أو                تحسب   أن

  . ٥/٦/١٩٧٥ وحتى ٥/٦/١٩٦٧المكافأة اعتباراً من 

١  
٧٥

١  
٤٥
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لى مدة االشتراك في تأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة          وأيضاً إضافة مدة اشتراك اعتبارية إ       
 بمحافظـات   ١/٩/١٩٧٥قدرها ربع مدة االشتراك التي يقضيها العاملون بالقطاع العام اعتبـاراً مـن              

 لسنة  ٣٠سوهاج وقنا وأسوان والبحر األحمر ومطروح والوادي الجديد وسيناء وذلك وفقاً للقانون رقم              
١٩٧٨.  

 ٣٠من قيمته بموجب قانون     % ٢٥اش األساسي الزيادة المقررة بنسبة      ويدخل أيضاً ضمن المع     
  . جنيه شهريا٣٥ً جنيه وحد أقصى ٢٠ وذلك بحد أدنى ١٩٩٢لسنة 

  تسوية معاش الشيخوخة عن األجر المتغير) ٢(

يستحق معاش الشيخوخة عن األجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا األجر               
 ويـشترط لـصرف     ، في شأنه إحدى حاالت استحقاق المعاش عن األجر األساسي           وذلك متى توافرت  

المعاش عن األجر المتغير عند استحقاقه أن ال يقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة باإلضـافة إلـى             
  .شروط استحقاق معاش الشيخوخة

ـ               ها ويسوى معاش األجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لألجور التي أديت علـى أساس
  :االشتراكات خالل مدة االشتراك عن هذا األجر، ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يلي 

  .يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كامالً -
عن كل سنة كاملـة     % ٢يزداد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش لألجر المتغير بواقع            -

رط أال يزيد المتوسط بعـد إضـافة هـذه          من سنوات مدة االشتراك الفعلية عن هذا األجر بش        
 .الزيادة على الحد األقصى ألجر االشتراك المتغير

وكذلك فإنه يدخل ضمن معاش األجر المتغير ما يطلق عليه متغيرات الخزانة وهي عبارة عن                 
من آخر خمس عالوات خاصة حصل عليها المؤمن عليه والتي لم تُضم إلى األجـر األساسـي                 % ٨٠

 استحقاق المعاش لبلوغ سن التعاقد وكان المؤمن عليه مشترك عن العالوات الخاصـة              وذلك متى كان  
  . جنيه عن كل سنة٢٠ جنيهاً عن الخمس سنوات أي ١٠٠في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك بحد أقصى 

 وتـم   ٢٠٠٧ ،   ٢٠٠٦ عـام     لم يتم احتساب متغير خزانة عـن       ٧/٢٠٠٦إال انه اعتباراً من       
على ثـالث عـالوات      و ٢٠٠٦في عام    عالوات خاصة فقط     أربعةعن  % ٨٠االقتصار علي إضافة    
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ذلك رغـم   حصل عليها المؤمن عليه والتي لم تضم إلى األجر األساسي و           ٢٠٠٧خاصة فقط في عام     
هذا من شـانه تخفـيض معـاش المـؤمن عليـه             و ،اشتراك المؤمن عليه عن كل العالوات الخاصة        

  .بالتالي ضياع احد حقوق المؤمن عليه تضاف وبقيمة هذه لعالوة التي لم المستحقين و

   المعاش المبكر:ثانيا 
يطلق على المعاش الذي يطلب صرفه لغير حاالت بلوغ سن التقاعد أو الفـصل بقـرار مـن                    

  )١(أو الوفاة بالمعاش المبكر ) الجزئي أو الكلي ( رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز 

   عن األجر األساسيكيفية تسوية المعاش المبكر

يتم تسوية المعاش المبكر عن األجر األساسي بنفس كيفية تسوية معاش الشيخوخة وذلك مـع               
    :مراعاة أن هناك اختالفين

أن المعاش المبكر يستحق قبل بلوغ المؤمن عليه السن المعاشي وهذا من شأنه طول فترة               ) ١(  
ع تزايد طول فترة االستحقاق مثال علـى ذلـك          االستحقاق مما يستلزم تخفيض المعاش بنسبة تتزايد م       

 سنوات اعتباراً من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعـد            ١٠نفترض أن فترة االستحقاق في المتوسط       
  ). عاماً ٢٠( فإن استحقاق المعاش في سن الخمسين مثالً يعني أن فترة االستحقاق ستبلغ  ). عاما٦٠ً(

و كنا بصدد حساب معاش الشيخوخة ثم تخفيضه بنسبة تحدد          ولذلك يحسب المعاش المبكر كما ل       
تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفيما يلي عرض لنسبة التخفيض عن كل سـن                  

  .الموضح بعد ) ١ -١( من خالل الجدول 
   )١ -١( جدول 

  )١(نسب تخفيض المعاش كما وردت في القانون

  نسبة التخفيض في معاش األجر األساسي  اش المبكرالسن في تاريخ تقديم طلب صرف المع

   %١٥   سنة٤٥أقل من 
   %١٠   سنة٥٠ سنة إلى أقل من ٤٥من 

   %٥   سنة٥٥ إلى أقل من ٥٠من سن 
  ال يخفض   سنة فأكثر٥٥من سن 

                                                 
و الوفاة في قانون التامين االجتماعي الصادر بالقانون رقم  معاش األجرين األساسي و المتغير في تأمين الشيخوخة و العجز "محمد حامد الصياد  )١(

 .٥٥ص  ، )٢٠٠١، الكتاب األول ،مكتبة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي : القاهرة (" ١٩٧٥ لسنة ٧٩
، ١٩٩٩،ات و المؤمن عليهم دليل الخدمات التأمينية ألصحاب المعاش، صندوق العاملين بالقطاع الحكومي،الهيئة القومية للتأمين االجتماعي  )١(

  .٢٩ص 
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فإذا بلغت  . ال يسري في شأن المعاش المبكر أحكام الحد األدنى النسبي لمعاش الشيخوخة           ) ٢(
 عاماً يحسب المعاش المستحق عنها دون مراعاة األحكام المـشار إليهـا             ٢٠ في التأمين    مدة االشتراك 

ويعني ذلك أن مقدار المعاش المبكر يمكن أن يقل عن الحد األدنى القانوني لمعاش الـشيخوخة عنـد                  
حيث يـصرف   ( من متوسط األجر األساسي المحسوب عنه المعاش        % ٥٠التقاعد الطبيعي ويقدر بـ     

فإذا لم يبلغ المعاش هذا الحـد يـتم         )  سنة   ٢٢,٥حد أدنى عند توافر مدة اشتراك ال تقل عن          المعاش ك 
  .رفعه قانوناً إلى القدر المطلوب

 ٢٠أما في حالة المعاش المبكر فيتم حساب المعاش وفقاً لمدة االشتراك الفعلية طالمـا بلغـت                   
   . %٥٠ الشيخوخة عاماً حتى وإن لم يبلغ المعاش الحد األدنى القانوني لمعاش

  كيفية تسوية المعاش المبكر عن األجر المتغير

) المعاش المبكـر    ( وهنا يشترط لصرف المعاش المبكر عن األجر المتغير في حالة االستقالة              
أال يقل السن عن خمسين سنة ويتم تسوية المعاش المبكر بنفس طريقة تسوية معاش الشيخوخة على أن                 

.  من السنوات الباقية لبلوغ سن الستين ويعتبر كسر السنة سنة كاملـة            عن كل سنة  % ٥يخفض بنسبة   
  :ويترتب على ذلك

 ال يجوز للمؤمن عليه طلب إرجاء صرف المعاش المبكر عن األجر المتغير إلـى تـاريخ                 -أ  
  .الحق لتاريخ استحقاق صرفه

 لـه    إذا طلب المؤمن عليه صرف المعاش المبكر قبل بلوغ سن الخمسين فإنه يـصرف              -ب  
،  معاش األجر األساسي ويرجا صرف المعاش المبكر عن األجر المتغير حتى تاريخ بلوغه هذا السن              

عن كل سنة من السنوات المتبقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أي مخفض              % ٥ويخفض بنسبة   
  %.٥بنسبة 

فإنـه يـستحق      سن الخمسين   إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت وفاة المؤمن عليه قبل بلوغه           -ج  
  )١(المعاش المبكر عن األجر المتغير دون تخفيض

  

                                                 
معاش األجرين األساسي و المتغير في تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة في قانون التامين االجتماعي الصادر بالقانون  ، الصياد  حامد محمد )١(

 .١٥١  ،ص مرجع سبق ذكره ،١٩٧٥ لسنه٧٩رقم 
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   معاش العجز والوفاة:ثالثا 
في حاالت طلب صرف المعاش عن األجر األساسي للعجز أو الوفاة يـسوى المعـاش علـي                   

أساس المتوسط الشهري لألجور التي أديت علي أساسها االشتراكات خالل السنة األخيـرة مـن مـدة                 
  .  تأمين أو مدة االشتراك إن قلت عن ذلك االشتراك في ال

متوسط األجـر خـالل     : ( هما   أو الوفاة من خالل ضرب عنصرين و       يحسب معاش العجز  و  
  ) . المعامل حسب مدة االشتراك  ×السنة األخيرة 

لضرب في المعامـل    لقد اعتاد العاملون على تسوية المعاش على حساب المعاش من خالل ا           و  
طة هذا المعامل أما في حالة عدم استخدام المعامل فانه يتعين السـتخراج قيمـة               بسامباشرة لسهولة و  

  -:المعاش إتباع الخطوات اآلتية 
     

  متوسط أجر السنة األخيرة ×                        × =         ايجاد المعاش كحد أدنى -١
  %٨٠× السنة األخيرة  أجر متوسط=  إيجاد المعاش كحد أقصي – ٢
الفرق بين الحد األدنى     (     + د ذلك يتم استخراج المعاش القانوني عن طريق جمع الحد األدنى            بعو

 المعامـل يعتبـر أسـهل       ×ال شك أن ضرب متوسط األجر خالل السنة األخيرة           و ،) والحد األقصى 
من متوسـط األجـر     % ٦٥ سنة فانه يحصل علي      ٢٢,٥ أما بالنسبة لمن تقل مدة خدمتهم عن         ،بسطأو

  .ل السنة األخيرة كمعاش قانوني خال

من قيمته كمـا    % ٢٥الوفاة يزداد بنسبة    المعاش القانوني في حالة العجز و     يجب مالحظة أن    و  
 الـصادر   ٣٠ذلك بموجب قانون     جنيه و  ٣٥ جنيه وحد أقصي     ٢٠ذلك بحد دني    في حالة الشيخوخة و   

   . ١/٧/١٩٩٢في 

  تغيركيفية تحديد معاش العجز و الوفاة عن األجر الم

يحسب معاش األجر المتغير علي أساس متوسط األجور التي أديت عنها االشتراكات خالل مدة                
عن كل سنه من السنوات الكاملة من المدة المذكورة بـشرط           % ٢االشتراك عن هذا اآلجر مضافاً إليه       

  )١()ياً  جنيه سنو٦٠٠٠(أال يزيد المتوسط بعد اإلضافة عن الحد األقصى ألجر االشتراك المتغير 
                                                 

 مرجع سبق ،دليل الخدمات التأمينية ألصحاب المعاشات و المؤمن عليهم،ن بالقطاع الحكومي صندوق العاملي،الهيئة القومية للتأمين االجتماعي )١(
 .٣٦ ص ،ذآره

١  
٤٥

  مدة االشتراك بالشهور
١٢

١  
٢
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  ).أساسي و متغير ( الحد األقصى للمعاش 

 و يـستثنى مـن      ،من المتوسط الذي حسب على أساسه       % ٨٠يربط المعاش بحد أقصي قدره        
  :ذلك بالنسبة لمعاشات األجر األساسي ما يلي 

مـن المتوسـط أو     % ١٠٠ جنيهاً فتربط بحد أقـصي       ٧٠المعاشات التي تقل قيمتها عن       •
  .جيهاً أيهما اقل ٧٠

المعاشات التي تنص القوانين على تسويتها على غير المتوسط السالف ذكره يكون حـدها               •
 .من اجر اشتراك المؤمن عليه األخير % ١٠٠األقصى 

و يربط معاش األجر األساسي بحد أدنى أربعين جنيهاً شهرياً شامالً كافة الزيادات لغيـر                •
عين بتلك القوانين يكون الحـد األدنـى        بالنسبة للمنتف تفعين بقوانين العالوات الخاصة و    المن
يزداد في يوليو من كـل عـام بمقـدار خمـسة             و ١٩٩٩ جنيه من أول يوليو      ٨٠قمي  الر

  .٢٠٠٦ ولم تضاف بعد ذلك في عام ٢٠٠٥جنيهات حتى سنة 

  كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة

  -:هناك حالتين لصرف تعويض الدفعة الواحدة   
ـ في التأمين عن ستة وثالثون سنة و      مدة االشتراك    إذا زادت    : الحالة األولى  من األجـر   % ١٥يقدر ب

  .السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة 

اش استحق تعـويض    لم تتوافر فيه شروط استحقاق المع     عليه و إذا انتهت خدمة المؤمن     : الحالة الثانية   
ن سنوات االشـتراك فـي      من األجر السنوي عن كل سنه م      % ١٥يحسب أيضا بواقع    الدفعة الواحدة و  

  .التامين 

يقصد باألجر السنوي متوسط األجر الشهري الذي سدد عنـه االشـتراك خـالل الـسنتين                و
 ويـصرف هـذا     ،األخيرتين أو مدة االشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عـشرة                

  :)١(التعويض في الحاالت اآلتية 
 .بلوغ المؤمن عليه سن الستين .١

جنبي للبالد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسـية              مغادرة األ  .٢
 .في سفارة أو قنصليه دولية 

                                                 
املين      "سامي نجيب ،   )١( دل من                  ٢موسوعة التأمينات االجتماعية للع اعي المع أمين االجتم انون الت ذة لق ة المنف رارات الوزاري ى  ٧٥ ،مجموعة الق  ال

 .٣٦١، ص )١٩٩٤مينات ، يوليوالقاهرة ، دار التأ" (١٩٩٤يوليو 
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 .هجرة المؤمن عليه  .٣

الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقيـة لبلوغـه       .٤
 .سن الستين أيهما اقل 

 .ن عليه خالل مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل إذا نشأ لدى المؤم .٥

 .انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة  .٦

التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط               .٧
 .واألوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات 

 .الً عجز المؤمن عليه عجزاً كام .٨

  .علية وفاة المؤمن  .٩
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 אא
א אמ

ا الحـق فـي     لقد شغلت قضية تمويل التأمينات االجتماعية العديد من األطراف يتجاذب كل منه            
بالتالي الحق في استثمارها حيث يري خبراء وزارة المالية انـه نظـراً لاللتـزام            أيلولة األموال لديه و   

أصحاب المعاشات فانه يمكن أيلولة هـذه األمـوال         ولة في ضمان حقوق المؤمن عليهم و      لدستوري للد ا
بالتـالي  مصروفاتها التزاماً علي الدولـة و     لتكون إيراداتها هي إيرادات للخزانة العامة و      للدولة  بالكامل  

  .تكون ملتزمة بأي عجز ل إليها أي فائض وويؤ

أن أموال التأمينات االجتماعية طالما كانت ممولة بالكامل فإنهـا           أما خبراء التامين فإنهم يروا        
من ثم يجب أن تدار علـي       لمؤمن عليهم والمستفيدين منها و    مثلها مثل أموال أي نظام تأميني هي ملك ل        

  .هذا األساس وأن تكون مستقلة عن أموال الدولة 

 انه يجب أن يتم إصـالح نظـام         الجهات البحثية األجنبية فإنهم يرون    أما خبراء البنك الدولي و      
المعاشات في مصر بحيث تشتمل علي انظمه ثالث يقوم أولها على أساس التمويل بأسلوب الموازنـة                

pay as you go أما الثاني فيتكون من عدة أنظمة قطاعية تـم  ،من ثم عدم وجود أموال لالستثمار  و 
بالتالي يمكن أن توجد فرصـة تتوالهـا        و) ة الكلى أو الجزئي أو الموازن     التمويل(تمويلها بأي أسلوب    

الحصيلة من األقساط والمخصصات    من ثم زيادة    ما يزيد الطلب علي تلك الشركات و      شركات التامين م  
  .)١(من ثم زيادة فرصة االستثمارو

 المسالة وأصدرت حكما بان أموال التأمينات االجتماعيـة         هولقد حسمت المحكمة الدستورية هذ      
  .صة للمؤمن عليهم مملوكة ملكية خا

  -:ولهذا فانه سيتم تناول تمويل نظام التأمين االجتماعي من خالل عدة جوانب  
  .توزيعها بين مصادر التمويل تطور نسب االشتراكات و:  أوال  
  .مصادر تمويل التأمينات االجتماعية  :ثانيا   
  . تمويل التأمينات االجتماعيةأساليب  : لثاًثا  

                                                 
 ، تقرير مقدم للمؤتمر العلمي السنوي العشرون الدولي ، استثمار أموال صناديق المعاشات في مصر بين الواقع والكفاءة ،صفوت حميده  )١(

  .  ٢ –١  ص ،) ٢٠٠٤المؤتمر ، : المنصورة ( الذي عقد في جامعة المنصورة آلية التجارة ، ٢٠٠٤ ، ابريل ٢٢ -٢٠القاهرة، 
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אא: .א

 المتالحـق لمزايـا   ت االجتماعية مع التطـور المـستمر و       لقد تطورت نسب اشتراكات التأمينا      

  -:التأمينات االجتماعية سواء في ذلك تلك التي يتحملها العامل أو صاحب العمل كما هو موضح بعد

  .٣٠/١٢/١٩٦١ حتى ٢٣/٠٧/١٩٥٢الفترة األولى من *

ها هو العمل علي زيادة      أن من أهم أهداف    ١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣ أفصحت الحكومة بقيام ثورة      لقد  
إنشاء المشروعات االقتصادية مما يستلزم تطبيق نظام التأمين االجتمـاعي لتحقيـق األمـن              اإلنتاج و 

الجتمـاعي  تعتبر هذه الفترة هي المرحلة التمهيدية لقيام نظام التـأمين ا           و ،االستقرار النفسي للعمال    و
 بشان عقـد العمـل      ١٩٥٢نة   لس ٣١٧حيث أنشئ صندوق للتأمين وآخر لالدخار بموجب القانون رقم          

  .١٧/٠٧/١٩٥٤عداده بتاريخ إالذي انتهت وزارة الشئون االجتماعية من الفردي و

 الـصادر  ٤١٩ بموجـب القـانون رقـم     ١/٤/١٩٥٦ثم تم سريان قانون التامين اعتباراً مـن           
 ،الوفـاة تعويضاً في حالتي العجز الكامـل و  صندوقاً للتأمين يوفر   ءانشإ  تم  حيث ،٣١/٨/١٩٥٥بتاريخ

ـ   ي المبالغ التي قد ادخرهـا و      وآخر لالدخار ليحصل منه العامل عند انتهاء خدمته عل         ن المقتطعـة م
كذلك المبالغ التي قد أداها أصحاب األعمال تحت حساب مكافأة نهايـة            أجورهم باإلضافة إلي فوائدها و    

 بالقـانون  إنشاؤهاتم  االدخار التي    بها للعامل إلي مؤسسة التأمين و       الذي نقل االلتزام بالوفاء    ،لخدمة  ا
   .١٩٥٥ لسنة ٤١٩ رقم

    لـسنة   ٢٠٢بالقـانون    استحدث تامين إصـابات العمـل        ١٩٥٩اعتباراً من أول ابريل سنة      و  
ا العمـل بالقـانون رقـم       بـد ١/٨/١٩٥٩ وفي   التعويض عن إصابات العمل    شان التأمين و    في ١٩٥٨
 ١٩٥٥ لـسنة    ٤١٩تم إلغاء القانون رقـم      وبمقتضاة   يبإصدار قانون التامين االجتماع    ١٩٥٩لسنة٩٢
 وحتـى   ١/٤/١٩٥٦ حددت اشتراكاته الشهرية في الفترة مـن         ولقد ، ١٩٥٨ لسنة   ٢٠٢القانون رقم   و

امل و صـاحب العمـل      من األجور الشهرية للعاملين توزع ما بين الع       % ١٥,١ بواقع   ٣١/١٢/١٩٦١
لتـامين الـشيخوخة    % ٥%(١٠من أصـحاب األعمـال      من أجورهم و  % ٥ يقتطع من العمال     بحيث

لمواجهة الخسائر التي قد تتعـرض لهـا         %١و) لتامين إصابات العمل  %٣،الوفاة  لتامين العجز و  %٢،
  .الهيئة نتيجة عدم ضمان تحصيل مكافأة نهاية الخدمة 
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 لم يحدث تطوراً يعتد به في مجال هيكل و شـروط اسـتحقاق   نهأورغم صدور هذا القانون إال      
 فقد ظلت كما هي إلى أمد كبير دون تغير حتى تم تعديل هذا القانون بموجب القـانون رقـم                    ،المزايا  
   .١٩٦١ لسنة ١٤٣

   .٣١/٣/١٩٦٤ و حتى ١/١/١٩٦٢من : الفترة الثانية*
ي ادمج تامين الشيخوخة و      و الذ  ١٩٦١سنة   ل ١٤٣تعتبر هذه الفترة بداية العمل بالقانون رقم        و  

 و يتم تمويلهم باالشتراكات التي يتحملها العامل و صاحب العمـل            )١(الوفاة تحت مسمى واحد   العجز و 
من إجمالي أجره   % ٧ من األجور اإلجمالية يتحمل منها العامل        %٢٤,١حيث تم رفع االشتراكات إلى      

)  تامين إصابات العمل    % ٣،شيخوخة و العجز و الوفاة      لتامين ال % ١٤(الباقي يتحمله صاحب العمل     و
يعتبر نظام المعاشات أفضل لتكوين األموال المتاحة لالستثمار عن نظام االدخار وذلك نظراً لطـول               و

  .أجالها مما يسمح بتوجيه هذه األموال لتمويل خطط التنمية 

   ٣٠/٩/١٩٧١ و حتى ١/٤/١٩٦٤من : الفترة الثالثة*
الذي قد استحدث التأمين الصحي      و ١٩٦٤ لسنة   ٦٣فترة فترة العمل بالقانون رقم      تشمل هذه ال  و  

كذلك استحدث التأمين اإلضافي ضد العجز والوفاة ليـوفر تعويـضاً نقـدياً للعامـل               وتأمين البطالة و  
لقد نـص هـذا      و ،يتناسب هذا التعويض عكسياً مع السن        عنهم في حالة العجز أو الوفاة و       المستحقينو

من أجـره اإلجمـالي     % ١ يتحملها العامل بواقع     تن على أن يتم تمويل هذا التامين من اشتراكا        القانو
 ،وبذلك ارتفعـت اشـتراكات      من إجمالي أجورهم  % ٧بدالً من   % ٨ليصبح إجمالي ما يتحمله العامل      

   .%٢٢معاش الشيخوخة لتصبح

   .٣١/٨/١٩٧٥ و حتى ٩/١٩٧١ /٣٠من: الفترة الرابعة*

حصة صـاحب   حيث تم رفع     ٣٠/٩/١٩٧١الوفاة في   وير معاش الشيخوخة والعجز و    لقد تم تط    
               جة رفع معدل حساب معاش الشيخوخة     نتي% ١٤من األجور بدالً من     % ١٥العمل في االشتراكات إلي     

بـدالً مـن              وكذلك رفع معدل حساب المدد السابقة علي االشتراك إلـي            ،     بدالً من     
 ،من متوسط األجر في السنتين األخيرتين       % ٨٠إلضافة إلى رفع الحد ألقصي للمعاش إلي        با    

% ٨جور بدالً مـن     من األ % ٩الوفاة إلي   ل في اشتراكات الشيخوخة والعجز و     كما رفعت حصة العام   

                                                 
ومي        "محمد بدير على السرجانى،    )١( اهرة،              " (اثر التأمينات االجتماعية في إعادة توزيع الدخل الق ة الق ارة ، جامع ة التج وراه آلي الة دآت ) ١٩٧٥رس
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بدال مـن   % ٢٤ وبالتالي اصبحت اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة        ١/١/١٩٧٢ذلك اعتباراً من    و
٢٢ %.   

   .١/٩/١٩٧٥اعتباراً من : الفترة الخامسة*
ت أحكامه بسخاء ملحـوظ      حيث تميز  ١٩٧٥ لسنة   ٧٩تشمل هذه الفترة فترة العمل بالقانون رقم        

مع هذا الـسخاء فانـه لـم يـتم زيـادة       و،الوفاة في مستوى وهيكل مزايا تامين الشيخوخة والعجز و  
الوفاة فرفعت حصة العاملين     الشيخوخة والعجز و   ا لصالح تامين  االشتراكات وإنما تم تعديل طفيف فيه     

 التي كانت تبلغ    مقابل إلغاء حصتهم في اشتراكات تامين البطالة      % ٩بدالً من   % ١٠في اشتراكاته إلي    
مـن األجـور    % ٢٦ تامين الشيخوخة والعجز والوفاة   بالتالي أصبحت اشتراكات    من األجور و  % ١٠

  ) .ب العمل صاح%١٥ ،العامل % ١٠الدولة ،%١(الشهرية 

א: א

 حيث يحدد مدى قدرة تلك األنظمة       ،إن التمويل يحتل أهمية خاصة في نظم التامين االجتماعي            
  .  من هذا النظامنالمستفيديلي الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية تجاه المستحقين وع

 بأنه تدبير الموارد الماليـة الالزمـة لمواجهـة          ،ن االجتماعي   يقصد بالتمويل في مجال التامي    و  
والتعويضات  سواء في ذلك المزايا النقدية كالمعاشات        ،التزامات النظام التأميني في مجال تأدية المزايا        

 فضالً عن   ،المهني  الالزمة أو التأهيل الطبي و    تقديم األدوية    أو المزايا العينية كالعالج و     ،المساعدات  و
  . مصروفات اإلدارية التي يتطلبها التنفيذال

  -:تنقسم نظم التامين االجتماعي في مجال التمويل إلي ثالث أنواع رئيسية هي و  
  هي األكثر شيوعاً في العالم نظم تمويل باالشتراكات و ) ١( 
  نظم تساهم الميزانية العامة للدولة في تمويلها    )٢( 
  رضها الدولة لمواجهة تكاليف هذا النظام نظم تمويل من ضرائب خاصة تف ) ٣( 

ذلك لدعم مركزها المالي عن      و ،تستخدم نظم التأمين االجتماعي طرقاً أخرى ثانوية للتمويل          و  
يوضح الجدول   و ،إضافة عائد االستثمار إلي مواردها المالية        أموال احتياطيات النظام و    رطريق استثما 

 الميداني الذي أجرته منظمة العمل الدوليـة خـالل الفتـرة مـن              التالي هذه الحقيقة طبقاً لنتائج المسح     
   .١٩٩٢التي نشرت عام  و،١٩٨٦ -١٩٨٤
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  األهمية النسبية لطرق تمويل التأمينات االجتماعية

عدد   الدول الضرائب الخاصة  الميزانية العامة  االشتراكات
  %  الدول  %  الدول  %  الدول الدول

  ٣٦,٨  ٧  ١٠٠  ١٩  ١٠٠  ١٩  ١٩  الدول الصناعية
  ١١,١  ١  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٩  ٩  طة مركزياًطالدول المخ

  ١١,٨  ١٠  ٤٩,٤  ٤٢  ١٠٠  ٨٥  ٨٥  الدول النامية
  ١٥,٩  ١٨  ٦١,٩  ٧٠  ١٠٠  ١١٣ ١١٣  المجموع

       I L O. the cost of social security comparative tables ( 1984-1986 ) . I L O,    
       Geneva 1992. 

لـذي  ام التامين االجتماعي المصري في التمويل على طريقة االشـتراكات ا          يعتمد نظ لقد كان   و 
 تسعى لتقـدير     كانت لذلك فإنها باإلضافة إلي فوائد استثمارها و    )١(الدولةيؤديها العامل وصاحب العمل و    

 فيمـا يلـي    و ،المستقبلية  لحالية و اشتراكاتها عند المستوى الذي يكفل كفاية أموالها لمواجهة التزاماتها ا         
الخزانة العامة لتمويل نظـام     ت التي يتحملها كالً من العامل وصاحب العمل و        عرض لنسب االشتراكا  

  .)٢(التأمين االجتماعي المصري

   الوفاةتمويل تامين الشيخوخة والعجز و: أوالً 
 يمول تامين الشيخوخة والعجز     أن علي   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ من القانون رقم     ١٧وتنص المادة رقم      

  -:والوفاة كما هو موضح بعد 
 .حصة صاحب العمل من إجمالي أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً %١٥ -١

 .مل من إجمالي أجرة شهرياً احصة الع%١٠ -٢

 .المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة من إجمالي أجور المؤمن عليهم %١ -٣

مـن اجـر    % ٢و حصة العامـل     % ٣حصة صاحب العمل    ( الخدمة  تامين مكافأة نهاية    %٥ -٤
  ) .العامل األساسي 

                                                 
)١( ILO, ,International Labour Office (1995), " The Financing of social Security", European Regional Conference 

Report ,ILO Geneva, P1. 
: القاهرة " (  وفقًا ألحدث التعديالت و القوانين المعدلة له ١٩٧٥ لسنة ٧٩ قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم "محمد حامد الصياد  )٢(

  . ١٥ ،ص)م٢٠٠٠،  الكتاب السابع مكتبة الهيئه القومية للتامين االجتماعي ،
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  تمويل تامين إصابات العمل:ثانياً

 يمول تامين إصابات العمل مما      أن علي   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ من القانون رقم     ٤٦وتنص المادة رقم      
  -:يلي 

الهيئـات العامـة    من إجمالي أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز اإلداري للدولـة و          % ١ -١
  .يلتزم بها صاحب العمل والمؤسسات العامة و

ات المشار إليها بالبند الـسابق      من أجور المؤمن عليهم بالوحدات االقتصادية التابعة للجه       %٢ -٢
 .يلتزم بها صاحب العمل وحدات االقتصادية للقطاع العام وغيرها من الو

 -:من األجور بالنسبة %٣ -٣

أن يكـون  (انون العمل علي أن تتوفر فيهم الشروط اآلتية         للعاملين الخاضعين ألحكام ق    •
 أن تكون عالقة العمل التي تربط العامل بـصاحب          ، سنه فأكثر    ١٨سن المؤمن عليه    

 ).العمل عالقة منتظمة

المشتغلون باألعمال المتعلقة بخدمه المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخـل المنـازل               •
 .الخاصة 

المؤسـسات العامـة    ز اإلداري للدولة والهيئـات العامـة و       الجهاالعاملون المدنيون ب   •
غيرها من الوحدات االقتـصادية     دية التابعة ألي من هذه الجهات و      الوحدات االقتصا و

 .بالقطاع العام 

   تمويل تأمين المرض: ثالثاً
  : يمول تامين المرض مما يليأن علي ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من القانون رقم ٧٢وتنص المادة رقم    

 -:تقدر علي النحو التالي حب العمل وحصة صا -١

 عليهم بالجهاز اإلداري للدولة والهيئـات العامـة والمؤسـسات           من أجور المؤمن  %٣ •
رى بالقطاع  الوحدات االقتصادية التابعة ألي من هذه الجهات االقتصادية األخ        العامة و 

 .الرعاية الطبية العام و ذلك للعالج و

 : العمل الذين تتوفر فيهم الشروط اآلتية للعاملين الخاضعون ألحكام قانون% ٤ •

  .سنه فأكثر١٨أن يكون سن المؤمن عليه   - أ
  منتظمة عالقةأن تكون عالقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل  - ب
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لمشتغلون باإلعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا مـن يعمـل مـنهم داخـل           ل% ٤ •
 .منازلهم الخاصة 

  -:قدر على النحو التالي  حصة المؤمن عليهم و ت-٢
 .من األجور بالنسبة للعاملين % ١ •

من المعاش بالنسبة ألصحاب المعاشات الذين يطلبون االنتفاع بأحكام العـالج و            % ١ •
 .الرعاية الطبية 

  تمويل تامين البطالة : رابعاً
الة ممـا   مين البط أ يمول تامين ت   أن علي   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ من القانون رقم     ٩١ و ٩٠وتنص المادة رقم    

   -:يلي 

من أجور المؤمن علـيهم فيمـا       %٢االشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع          -١
   :عدا

 .بالهيئات العامة املين بالجهاز اإلداري بالدولة والع •

 .العاملين الذين يبلغون سن الستين  •

الـشركاء  كـذلك   آت الفردية حتى الدرجة الثانية و     أفراد أسرة صاحب العمل في المنش      •
 .الذين يعملون بأجر في شركاتهم 

خدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلي األخص عمال المقاوالت          العاملون الذين يست   •
 .التفريغ والعمال الموسمين وعمال الشحن و

 االشتراكات هريع استثمار هذ - ٢  
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א: א

التأمينات االجتماعية علي وجه الخصوص بأنها      لتأمين بشكل عام و   ب التمويل في ا   يقصد بأسالي      
يف المزايا التي يقررها النظام وكيفية تغطيتها مـن حيـث           األساليب االكتوارية التي يتم بها تقدير تكال      

أياً ما كان أسلوب التمويل المتبع فمـن الـضروري تحقيـق التـوازن المـالي                 و ،النسب  المصادر و 
Financial Equilibriumهو األمر الذي يتم بطرق مختلفة وفقـاً ألسـلوب    بين الموارد والنفقات و

  -:تنقسم هذه األساليب إلي  و،)١(التمويل

א−   . Full Funded א

وفي ظل هذا األسلوب يتم تحقيق التوازن المالي من خالل قيام المؤمن عليهم بأداء االشتراكات                   
ظام التامين في شانهم ألول مرة وحتى بلوغ السن القانوني          ت معاشاتهم منذ سريان ن    الالزمة لتمويل نفقا  

ما هو مقابل إن بأنه يجب علي األفراد أن يدركوا أن حصولهم علي المزايا  Beveridge هذا ما أكدهو
 جزء   وانه يجب عدم النظر إلى الدولة باعتبارها موزعة هدايا ال يتحمل األفراد            ،ما دفعوه من اشتراك     

تتحدد االشتراكات علي أسس اكتوارية بالنسبة لكل سن عند الدخول لكي تكون كافيـة               و ،)٢(من تكاليفها 
لصغيره اريع استثمارها عند األعمار     ظام مع فرض أن فائض االشتراكات و      لمقابلة المزايا المحددة بالن   

   .)٣(يقابل االلتزامات عند األعمار الكبيرة
ن الدول تلجأ لهذا األسلوب ليس فقط الستخدام هذه االشتراكات فـي            لذلك فان هناك العديد م    و  

  .تمويل المزايا ولكن أيضا الستخدامها في تنفيذ االستثمارات القومية 

  -:عيوب هذا األسلوب نجدها على النحو التالي وباستعراض مزايا و  

  : التمويل الكامل أسلوب مزايا -

   : تشملأنهالكامل علي  التمويل اأسلوبيمكن التعرف علي مزايا 

 إذ يتحمل كل جيل من األجيال المتعاقبـة باألعبـاء   ، العدالة في توزيع أعباء المزايا طويلة األجل        -١
  .الناتجة عن المزايا ألمستحقه له 

                                                 
 رسالة دآتوراه ، آلية التجارة ، جامعة القاهرة ( " العربيةر االرتفاع النسبي الشتراآات التأمينات االجتماعية في جمهورية مص"سامي نجيب  )١(

   .١١٧ ، ص )١٩٧٩
)٢(  Beveridge W. (1942) , "Social Insurance and Allied Services",London, P. 108 .  

 ،مكتبة آلية التجارة ،رسالة ماجستير" (مزايا نظام التأمين االجتماعي المصري  بديل لتقدير اشتراآات ووذج رياضينم"جيهان المعداوي محمد  )٣(
 .٦، ص ) م٢٠٠٢جامعة المنصورة ، 



 
 

 -٤٠-

  عدم تغيرها إال بقدر محدود نسبياً المتراكمة على ثبات االشتراكات و يعمل ريع استثمار األموال – ٢
االسـتمرار   بما يكفل للنظام عناصر الثبات و      زايا الممنوحة فيه مع االشتراكات المحصلة      تكافؤ الم  – ٣

  .السكانية  هناك اثر للتقلبات االقتصادية وفي األجل الطويل دون أن يكون
 تدعيم االقتصاد القومي خاصة في الدول النامية حيث يتيح هذا النظام توفير األمـوال المطلوبـة                 – ٤

  .ية االقتصادية بما يؤدى لزيادة الدخل القومي لتنفيذ خطط التنم
ثمارات الرأسمالية طويلة األجل ولـيس فقـط        تراكم األموال المتاحة لالست    تكوين المخصصات و   – ٥

  .المتوسط لألجلين القصير و
 تجنب اثر التغيرات في الهيكل السكاني خاصة إذا ما حدث انخفاض في عدد المواليد أو ارتفـاع                  – ٦

ة مما يترتب عليه انخفاض االشتراكات نتيجة انخفاض المنضمين للنظـام الجـدد وزيـادة               توقع الحيا 
  .االلتزامات نتيجة زيادة توقع الحياة 

  
   : عيوب أسلوب التمويل الكامل-

  : تتمثل عيوب أسلوب التمويل الكامل فيما يلي 
ذلك ما يتحمله العامـل أو       سواء في    )١( االرتفاع النسبي لالشتراكات في مصر عن السائد عالمياً        – ١

 حتمية تحمل كل جيل تكاليف نفقاته باإلضافة إلي األخذ في           إلييرجع ذلك االرتفاع     و ،صاحب العمل   
  . في المستقبل نتيجة التضخم أو أي عوامل أخرى تاالعتبار حتمية تزايد هذه النفقا

ة عن القيمـة االسـمية لهـذه         االنخفاض المستمر لقيمة العملة مما يؤدى النخفاض قيمتها الحقيقي         – ٢
  .بالتالي فقدانها ألهميتها في مواجهة االلتزامات المفروضة علي نظام التامين االجتماعي  و،األموال 

 تراكم األموال بشكل كبير مما يستلزم ضرورة استثمارها بمعدالت فائدة تفوق معدالت التـضخم               – ٣
  .الضمان ه والربحية ويولأو يتعادل معها علي أن يراعى بهذه االستثمارات الس

א)( א    . System of assessment א
 التوازن المالي في السنوات المختلفـة مـن خـالل قيـام مجموعـة               يتحققفي هذا األسلوب        

قد تزيد فترة التوازن إلي عدة       و ،المشتركين في كل سنة بتمويل معاشات المستفيدين خالل ذات السنة           
   .)٢( Assessment by intervalsون بصدد ما يسمى بأسلوب الموازنة على فترات سنوات ونك

                                                 
  .٣١النسبي الشتراكات التأمين االجتماعي في جمهورية مصر العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص سامي نجيب ، االرتفاع  )١(
  .١١٤بق ، ص اس الجعمرالسامي نجيب ،  )٢(



 
 

 -٤١-

  : السنوية الموازنة أسلوب  مزايا)ب ( 

  - : الموازنة السنوية فيأسلوبتتمثل مزايا 

المتمثلة في انخفاض قيمتها بسبب التضخم      ألسلوب لمشاكل االحتياطيات واستثمارها و     تفادى هذا ا   – ١
  .ه االقتصاد القومي الذي قد يتعرض ل

 انخفاض معدل االشتراكات نتيجة استخدمها المباشر في تمويل النفقات دون الحاجة إلـى تـراكم                – ٢
  .احتياطيات 

 حيث ال يتطلب األمر فيه لتقدير االشتراكات عمليات إكتواريـة معقـدة             ،بساطة النظام    سهولة و  – ٣
  .أعمارهم صة بعدد السكان وب لنجاحها توافر كافة البيانات واإلحصاءات الخايج
 حيث يتحمل كل جيـل      ،ليس فقط بين أبناء الجيل الواحد       التكامل بين األجيال المتعاقبة و     تحقيق   – ٤

  .تكاليف األجيال السابقة على أن تتحمل األجيال التالية تكلفة الجيل الحالي 

معيشة يترتب عليه زيـادة      فارتفاع مستوى ال   ، النظام وتكيفه السريع مع مستوى المعيشة        هنو مر – ٥
من ثم زيادة حصيلة االشتراكات مما يسمح بزيادة في الحقوق التأمينية للمؤمن علـيهم بمـا                األجور و 

  )١(يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة
  :الموازنة السنوية  عيوب أسلوب - 

  - :تتمثل عيوب أسلوب الموازنة السنوية فيما يلي

على ذلك فان أي تغير     لي طبيعة وهيكل المشتركين والمستفيدين و     مدي نجاح هذا النظام ع     يتوقف   -١
 بمعنى أن انخفاض    ،يحدث في تكوين هذا الهيكل قد تكون له أثار سيئة علي نظام التأمين االجتماعي               

 أعباء النظام نتيجة انخفاض     ة يعمل على زياد   ، في توقع الحياة أو كالهما       االرتفاعمعدالت المواليد مع    
زيادة النفقات نتيجة لزيادة توقع الحياة من       و) ة انخفاض عدد الداخلين الجدد      نتيج( ناحية  الموارد من   
  ) .تفاع ننتيجة زيادة فترة اال( ناحية أخرى 

 ال يعطى صورة واضحة اللتزامات األشخاص المؤمن عليهم أو حقوقهم نظـراً لعـدم اعتمـاد                 – ٢
يعمل علي خلـق  هو ما  و No underlying Fundأسلوب الموازنة السنوي علي هيكل تمويل ثابت 

  .الثقة في كافة المزايا في المستقبل شعور بعدم األمان و
                                                 

وال    "محمد طه محمد  )١( تثمارات أم شاآل اس  رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، جامعة القـاهرة ،  "(التأمينات االجتماعية  دراسة تحليلية مقارنة لم
 . ٢٦ ، ص )١٩٧٥



 
 

 -٤٢-

 ال يكون لمثل هذا النظام دور في التنمية االقتصادية نظراً ألن االشتراكات تتحـدد بمـا يكفـى                   – ٣
  .لتغطية االلتزامات الحالية و تكوين احتياطي طوارئ 

االرتفاع المستمر في تكلفـة اإلنتـاج نتيجـة الزيـادة المـستمرة فـي               و  ارتباك النظام التأميني   – ٤
  .االشتراكات وذلك نظراً ألن التمويل يتم من خالل تحميل المجتمع بالكامل 

א)( א(א   .Partial Fundig )א
 ثم يتم توزيع هـذه      ، فترة محددة    في ظل هذا النظام يتم تقدير نفقات النظام من المزايا خالل          و    

 )١( من خالل ما يـسمى بالقـسط المتوسـط العـام           ،النفقات على األجيال الحاضرة خالل هذه الفترة        
System of general average premium  The  

المـصرفات اإلداريـة    ن كافية لتغطية تكلفة المعاشات و     وتحدد طريقة االشتراكات بحيث تكو        
 توازن مع تكوين احتياطي متدرج وعندما تكـون          سنة يطلق عليها فترة    ١٥ أو   ١٠خالل فترة معينة    

عائد استثمارها غير كافية لتغطية هذه االلتزامات فيتم زيادتها إلى مستوى جديد يـستمر              االشتراكات و 
هذا بمعنى أن يبدأ التمويل بنسبة اشتراكات تقل عن النسبة الالزمـة لتمويـل               و ،لفترة توازن جديدة    

  .)٢(ايا ثم تزداد هذه النسبة مع الزمن المز

نظاما  مقدماً   ع يوض أن وبمقتضي هذا األسلوب تعني قدرة نظام التامين علي الوفاء بالتزامات               
االشتراكات الالزمة لمواجهة نفقاتها بحيـث تتـوازن قيمـة االلتزامـات الحاليـة              للمزايا المقررة و  

.  فـي ذات اللحظـة       النظامول الحالية و المحتملة لذات      المستقبلية للنظام في لحظة ما مع قيمة األص       و
حيث يتم التـوازن    الحقوق المستقبلية للنظام ككل ب    بالتقدير اإلكتوارى لاللتزامات و   يسمح هذا المفهوم    و

النفقات ليس فقط بالنسبة إلي المؤمن عليهم الموجودين في تاريخ معـين بـل أيـضا                بين اإليرادات و  
  .)٣(م المتوقعين في المستقبل سواء في ذلك المستقبل البعيد أو المستقبل القريببالنسبة إلي المؤمن عليه

 العيوب التي بهما إلي حداً ما حيـث         ى أي أن هذا األسلوب يجمع بين األسلوبين السابقين مع تفاد           
 وعنـدما يـستقر وتتـضح       ،الفوائد  االجتماعي من مجموع االشتراكات و    يمكن تكوين أموال التأمين     

 ثم يلجأ  إلـي      ، فان تلك المبالغ يمكن توزيعها علي الجيل الذي ساعد في تكوينها             ،التزاماته   و معالمه
                                                 

 .١١٥مرجع سبق ذآره ، ص سامي نجيب ، االرتفاع النسبي الشتراآات التأمينات االجتماعية في جمهورية مصر العربية ،  )١(
تأثير إلغاء فرع المعاشات بالنسبة لألجانب من نظام التأمين االجتماعي السعودي على األنظمة الخاصة المرتبطة "محمود عبد الحميد حسن )٢(

 . ٤ص ) ١٩٨٩آلية العلوم اإلدارية ، جامعة الملك سعود ، مرآز البحوث : الرياض" (بالنظام العام 
 .٩٩،صمرجع سب ذآره ماعيالتأمين االجتء  أسس ومبادىسامي نجيب، )٣(



 
 

 -٤٣-

كذلك فان أسلوب التراكم المالي يمكـن أن يـدعم التمويـل            و) مويل الجزئي   الت(  ألتوزيعي   نالتواز
نـاك حاجـة     حتى ال تكون ه    ،خالل تحديد االشتراكات لمدة طويلة نسبياً        يتأتى ذلك من   و ،المرحلي  

 حيث تكون قيمة االشتراكات أكثر مما يحتاج إليه النظام في السنوات األولـي              ،لتغير معدلها السنوي    
  .الذي سيظهر حتماً في آخر المدة

   : التمويل الجزئيأسلوب مزايا -

  - :تتمثل مزايا أسلوب التمويل الجزئي فيما يلي

 ثم فانه يمكن تدبير األمـوال الالزمـة لتغطيتهـا           منيرة على التنبؤ بتكاليف النظام و      الكب ةالقدر – ١
  .بالتالي القدرة علي معالجة أي عجز قد يلحق بأموال النظام و
 مقررة في النص    إمكانية تدبير الموارد المالية الالزمة لتمويل المزايا اإلضافية و ي المزايا الغير            – ٢

عين جدد أو زيادة المعاشات مع ارتفـاع        لكنها تضاف بقوانين الحقة مثل إضافة منتف      األصلي للقانون و  
اكات ذلك من خالل موارد ذاتية خاصة من االشـتر         و ،األسعار أو زيادة مدد انتفاع بعض المستحقين        

  . صاحب العملالمقررة على كل من العامل و
كالهمـا لـه    ا يتحمله العامل أو صاحب العمل و       انخفاض معدالت االشتراكات في النظام سواء م       – ٣

 حيث أن انخفاض االشتراكات يـؤدي       ،اليجابية علي كل من الفرد والمنشاة واالقتصاد القومي         آثاره ا 
التالي زيادة العـرض والطلـب الكلـي        زيادة الدخل المتاح لالستثمار وب    إلي انخفاض تكلفة األجور و    

  .بالتالي إحداث الرواج االقتصادي و
لهيكل السكاني خاصـة إذا حـدث تراجـع فـي           عن تغير ا   ة إمكانية معالجة اآلثار السلبية الناتج     – ٤

   .معدالت المواليد أو ارتفاع في توقع الحياة

    : التمويل الجزئيأسلوبعيوب -

 المطلوبـة لتنفيـذ خطـط التنميـة         األموالحرمان االقتصاد القومي خاصة في الدول النامية من          -١
  .األجلسطة وقصيرة  تكون متواألسلوب االستثمارات في ظل هذا أناالقتصادية وذلك حيث 

  .األسلوبعدم ثبات نسبة االشتراكات وذلك النخفاض ريع االستثمار في ظل هذا  -٢
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،  المزايا الخاصة بـة      ألعباء تحمل كل جيل     نظرا لعدم  المزايا وذلك    أعباءعدم العدالة في توزيع     -٣
  . تغير في الهيكل السكانيثخاصة إذا ما حد

حدهم أو التحول   أيل نظام التامين االجتماعي ، فان اختيار         عن أساليب تمو   ةوبعد التعرض لنبذ      
وفي هذا البحث نرغب في دراسة والحكـم        ق فيها ،     الدولة المطب  بمن نظام آلخر يتوقف علي ما يناس      
ـ        .م.علي ما هو األسلوب المالئم لـ ج       كتـواري  إ بأسـلوب    اع ، ولذلك فأنة سيتم إجراء مقارنة بينهم

 يلزم األمر التقـدير المـستقبلي       ةوإلجراء تلك المقارن  . تحقين وللدولة ككل     فائدة للمس  اأكثرهملتحديد  
ألعداد المؤمن عليهم ، ولعمل تلك التقديرات يلزم تقدير أعداد السكان في الدولة ، وهو ما سنتناوله في                  

  .    الفصل التالي 
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א
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  مةمقد
التعليمية تقوم على   ة في مختلف جوانبها االقتصادية والسياسية واالجتماعية والصحية و        إن الحيا 

 ومـن اجـل ذلـك يحتـاج          .تحسين نوعية الحيـاة   خطيط من أجل رفع مستوى المعيشة و      أساس الت 
متخذو القرار في مختلف الدول إلى التعرف علـى حجـم الـسكان              السياسات و  ضعوااووالمخططون  

 حتى يتمكن   هوتراكيب ومن هنا تنبع أهمية اإلسقاطات المستقبلية للمجتمع السكاني          ،ين والمستقبلين   الحالي
 السياسات من وضع الخطط المستقبلية على أساس سليم في ضـوء المجتمعـات              ضعوااووالمخططون  
جتمـاعي   فالتخطيط للخدمات التعليمية والصحية وخدمات التامين االجتماعي والضمان اال         ،المستهدفة  

  .وغيرها من الخدمات تعتمد اعتماداً كلياً على معرفة حجم السكان المتوقع في المستقبل 
 
مـن   الـسكانية    المجتمعات علي   وأثرهارافية  سيتناول التغيرات الديموج  هذا الفصل   ولهذا فان     
  :مبحثين خالل 

   .رافية في المجتمع المصريالتغيرات الديموج : األولالمبحث 
  . المؤمن عليهم في المجتمع المصريأعدادتقدير : لمبحث الثاني           ا
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א   א

א א אא א   א
يمكن القول بان التخطيط لتوفير المزايا الخاصة بأصحاب المعاشات يتطلب تـوافر البيانـات              

 وهناك العديد مـن     جم المؤمن عليهم والمستفيدين ،    الالزمة عن حجم السكان المتوقع مستقبالً لتحديد ح       
رافية التي تؤثر علي حجم السكان المتوقع في المستقبل وتركيبة العمري وتتمثل فـي              العوامل الديموج 

  .الخصوبة، المواليد ، الوفيات ، الهجرة للداخل وللخارج  
عامل الهجرة   ع إهمال  م  من خالل هذا المبحث    ة العوامل بالدارس  هولذلك فأننا سوف نتناول هذ    

  للداخل وللخارج
א:
 أهميـة  العوامل التي تؤثر في معدالت النمو السكاني ، ومن هنا تبرز             أهمتعتبر الخصوبة من           

دراسة العوامل التي تؤثر علي الخصوبة السكانية من اجل وضع سياسة لترشيد الخطط المـستقبلية ،                
تـصادية واالجتماعيـة لـذلك       للعوامل الـسياسية واالق    نتاجإال  ا هي    مجتمع م  ي الخصوبة أل  أنحيث  

في الدور الذي تقوم به عند رسم خطـط         تكمن   دراسة الخصوبة    أهمية فإن   ريخاومن جهة   . المجتمع
 والمواصـالت والمرافـق ،      واإلسكانالمستقبل في اى دولة في مجاالت متعددة مثل التعليم والصحة           

الخ ...... 
 الدراسات  أوضحتجتماعية حيث   سة الخصوبة في مجال التأمينات اإل      أهمية درا  تضحتوأخيراً  

 زيادة  إلي انخفاض معدل الخصوبة وزيادة مدة البقاء علي قيد الحياة بعد سن الستين مما يؤدي                األخيرة
 التأمينات االجتماعية خاصة بعد صدور حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا الـصادر بتـاريخ                 أعباء
 التأمينـات   أعبـاء  زيـادة    أي،  )١( والخاص باستحقاق الزوج في المعاش عن زوجته         ١٤/١٢/٢٠٠٣

من سداد التزاماتها وهو    تتمكن   حتى ألموالهاسياسة التمويل واالستثمار    ترشيد  االجتماعية مما يتطلب    
  .موضوع هذه الدراسة 

. لي مجمـوعتين    معدل الخصوبة والتي تنقسم إ    على  العوامل التي تؤثر    أهم  تناول  نوفيا يلي    
العوامـل  ( ، مجموعة العوامل الغيـر مباشـرة        ) جرافية  والعوامل الديم ( مجموعة العوامل المباشرة    

  . )٢()االقتصادية واالجتماعية
                                                 

انو          ) ١٠٦(من المادة   ) ٢(ع،الدستور بخصوص عدم دستورية البند      .م.ج )١( صادر بالق ة ال ات االجتماعي انون التأمين م  نمن ق سنة  ٧٩ رق  و ١٩٧٥ ل
 . ١٤/١٢/٢٠٠٣ من القانون المذآور ، ١١٢عدم دستورية المادة 

(2)Bagozzi , R.P.; Vanloo, M.F.(1978), ''Towarda a general theory of fertility'. A causal modeling approach, 
demography",vol. 15, No. 3, August  
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   رافيةج العوامل الديمو- أوالً
  -: التي تؤثر علي الخصوبة فيتتمثل العوامل الديموغرافية  

   األولسن الزوجة عند الزواج  -
  اإلنجابالزوجية للزوجة في سن مده الحياة  -

 عدد المواليد الباقية علي قيد الحياة  -

    العوامل االقتصادية واالجتماعية–ثانيا 
  -: في  التي تؤثر علي الخصوبة وتتمثل العوامل االقتصادية واالجتماعية  

 مستوي تعليم الزوجة  -        مستوي تعليم الزوج  -

 عمل الزوجة  -          عمل الزوج  -

  األعالم -         لألسرةلسكنية الظروف ا -

توضـيح   علي الخصوبة وكـذلك      هوفيما يلي شرح لكل عامل من هذه العوامل لتوضيح تأثير         
  . اتجاهات الخصوبة المستقبلية 

א)( א אא א :א
א)١( א אא

 فترة  أنالعوامل المؤثرة علي الخصوبة حيث       أهم تعتبر من    األولن سن الزوجة عند الزواج      إ
) ١-٢( ، وكما هو مالحظ من جـدول         األول عمرها عند الزواج     زاد تقل كلما    اإلنجابيةالحياة  

 أطفال بينمـا    ٨دون سن الخامسة عشرة كان       للسيدات الالئي تزوجن     األسرة متوسط حجم    أن
 طفل  ٤,٥كان حوالي   ) ٢٩ – ٢٥(عمر  تزوجن عند   متوسط حجم األسرة للسيدات الالئى      يبلغ  
 إلـي  يـنخفض    إنجابهمالذي تم   األطفال   السيدات الالئي تزوجن عند سن الثالثين فإن عدد          أما

هم بنجـا إالذي تم   األطفال  طفلين في المتوسط ، ويمكن تفسير العالقة العكسية بين متوسط عدد            
 كلما ارتفع السن عند      الحمل  لظاهرة والسن عند الزواج بأنها ناتجة عن انخفاض فترة التعرض        

   . األولالزواج 
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   )١ -٢( جدول 
   حسب العمر عند سن الزواجأحياءمتوسط عدد المواليد 

<l^òËÖ]]è†ÛÃÖííéÖ^£]<< < t]æˆÖ]<‚ßÂ<†ÛÃÖ]<
Ùæù]< <٤٩- ٤٤  ٤٤- ٤٠  ٣٩ -٣٥  ٣٤- ٣٠  ٢٩- ٢٥  ٢٤-٢٠  ١٩-١٥  

íè…çãÛ¢]<êÖ^¶c< << << << << << << << <

  ٨,٠٠  ٧,٦  ٧,١  ٦,١  ٤,٦  ٢,٩  ١,٠  ١٥اقل من 

٧,٣  ٦,٨  ٦,٣  ٥,٣  ٣,٨  ٢,١  ٠,٥  ١٧ – ١٥  
٦,٨  ٦,٤  ٥,٣  ٤,٥  ٣,١  ١,٣  ٠,١  ١٩ – ١٨  
٥,٤  ٥,٥  ٤,٧  ٣,٤  ٢,٢  ٠,٨  ----  ٢١ – ٢٠  
٥,١  ٤,٩  ٤,١  ٢,٩  ١,٥  ٠,٤  ----  ٢٤ – ٢٢  
٤,٥  ٣,٥  ٢,٦  ١,٧  ٠,٦  ----  ----  ٢٩ - ٢٥  

١,٨  ١,٥  ١,١  ٠,٤  ----  ----  ----   +٣٠  
.م٢٠٠٣د   تعدا "ألغراض التنمية فى مصر   التنبؤات السكانية   "جرافي بالقاهرة   وميدالمركز ال : المصدر  

א)٢( א   א
 حيـث   اإلنجاب مده الحياة الزوجية للزوجة في سن        يهم العوامل المحددة للخصوبة ه    أن من   أ

 أن خالل حياتها الزوجيـة ، اى        إلنجاباة كلما ازدادت فرصة     أانه كلما طالت مدة الحياة الزوجية للمر      
 ويقـل عـدد المواليـد       اإلنجابكلما زادت مدة الحياة الزوجية في سن        يزداد  أحياء  زيادة عدد المواليد    

 كما هـو     العالقة طرديه    أن هذه المدة اى      خالل حياتها الزوجية كلما قلت     المرأة   الذي تنجبهم    األحياء
   . هللمرأ وبين مدة الحياة الزوجية بين معدل الخصوبة ) ٢-٢ (موضح بجدول

   )٢-٢( جدول 
   ة متزوجة بحسب مدة زواجهاأمرإ لكل أحياءمتوسط عدد المواليد 

ð^éuù]<‚éÖ]ç¹]<‚Â<¼‰çjÚ< < ì_†¹]<t]æ‡<ì‚Ú< <
MUTLF< <MUTRFF< <

<àÚ<ØÎ]Ql]çß‰<< <LzU< <LzTT< <
Q<I< <NzR< <NzPP< <
ML<I< <PzM< <OzQU< <
MQ<I< <QzQ< <PzOR< <
NL<I< <RzQ< <PzR< <
NQ<I< <UzR< <PzSS< <

OL†nÒ`Ê<< <SzT< <PzTO< <
<¼‰çj¹]êÖ^¶ý]< <PzM< <OPR< <

* Source : Central Agency for public mobilisation and Statistics, vol. 11 ,1983, p. 35 .  
  .١٨٤ ص) ١٢٧(  ، جدول رقماألول ، المجلد ١٩٨٦ ، تعداد واإلحصاء الجهاز المركزي للتعبئة **
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 للمـرأة  لي طول مدة الحياة الزوجية ، هو المـستوي التعليمـي            ل المؤثرة ع  ومن ابرز العوام  
الـذي  األطفال  فض متوسط عدد    كلما انخ  للمرأة  اد المستوي التعليمي    ز ، حيت انه كلما      ةقاموكذلك اإل 

  . خالل حياتها الزوجية المرأة  متنجبه
 عـدد   بإنجـا الزواج مما يؤدي بالتالي النخفاض فرصـة        عند   ارتفاع السن    إليوذلك يرجع   

 نظرا للزواج في    حياءأ مواليد   إلنجابالغير متعلمة فيكون لديها فرصة اكبر        ةالمرأ أما ،   أحياءالمواليد  
  . سن مبكرة 

وبالتـالي زيـادة مـدة الحيـاة        في سن مبكر    المرأة   زواج   إليوكذلك من العوامل التي تؤدي      
التي تقيم  المرأة   أنما هو معروف    كف ،   اإلقامة زيادة معدل الخصوبة هو مكان       إليالزوجية مما يؤدي    

تي الالمرأة  الذي تنجبهم   األطفال   من متوسط عدد     أكثرالذي تنجبهم   األطفال  بالريف يكون متوسط عدد     
 انه ال يزال هناك     إالالمصرية  بالقرية   وكذلك االهتمام    اإلعالمل  انتشار وسائ من  رغم  التقيم بالحضر فب  

  . ضر حالمقيمة في الالمرأة  مقيمة في الريف عن امرأة كل لفرق بما يعادل طفل في المتوسط زيادة 
  

א)٣( א א א
الصحي والحضاري   بشكل مباشر بمستوي التقدم      يرتبط عدد المواليد الباقيين علي قيد الحياة        إن

لرعايـة   تحـسين مـستوي ا     إلـي للمجتمع ويمكن القول بان انخفاض وفيات الرضع في مصر يرجع           
، حيث انه كلما ارتفع الوعي واالهتمام الصحي كلما قـل عـدد              )١( والرضع لألمهاتلصحية المقدمة   ا

 المواليـد   عـداد أبر عن نقص فـي      ن كانت وفيات الرضع في ظاهرها تع      الرضع ، وا  األطفال  وفيات  
 التي تفقد طفلها    ةاألسرمستوي الخصوبة نتيجة رغبة     من   تزيد   األمر في حقيقة    أنها إالحديثي الوالدة ،    

 قد يكون التعويض بعدد اكبر من المواليد الجدد خوفـا           وإنمافي تعويض هذا الطفل ، ليس ذلك فحسب         
  . )٢(من حدوث الوفاة 

א:)( א אאא .א
א)١( מ

 عدد  ض انخفا  إلى ة من التعليم كلما أدي ذلك     من المالحظ انه كلما كان الزوج علي درجة عالي        
 عد اكبر ياألبناء وذلك رغبة في تحقيق مستوي معيشي أفضل لألبناء ، وان كان مستوي تعليم الزوجة                

                                                 
(1)UN, United Nations (1999) "world population prospects", the 1998 Revision New York .  

ئي مناسب لتوضيح العالقة بين وفيات األطفال وتعويضها بمواليد جدد بالتطبيق علي محافظة             تحديد نموذج إحصا  " رضا عبد الفتاح الشناوي     )٢(
   . ٩٥ص) ١٩٩٧ ،جامعة المنصور ، كلية التجارة،  رسالة ماجستير ("الدقهلية 
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أهمية من تعليم الزوج إال انه ال يمكن إغفال دوره في تحديد عدد األطفال الذي يتم إنجابهم حيث انـه                    
   . الزوج والزوجة علي الخصوبةكل منيوجد ارتباط قوي بين تعليم 

 والذي يوضح تأثير المستوي التعليمي      ١٩٨٠وفيما يلي عرض لمسح الخصوبة المصري لعام        
 طفل لكـل سـيدة      ٤,٦ أحياءحيث قد بلغ متوسط عدد المواليد       )  ٣-٢(للزوج علي الخصوبة جدول     

فل لكل سيدة قد تزوجت      ط ٢,٣لي  إ انخفض   هنأ في حين    ةنجابي خالل حياتها اإل   أميمتزوجة من رجل    
  . من شخص حاصل علي مؤهل جامعي 

   )٣-٢( جدول 

   ١٩٨٠مسح الخصوبة المصري عام 

  حياءأحسب تأثير تعليم الزوج علي مستوي عدد المواليد 

  )بالمولود (أحياءمستوي عدد المواليد   مستوي تعليم الزوج

  ٤,٦   ولم يلتحق بالمدرسةأمي
  ٣,٧   والتحق بالمدرسةأمي

  ٤,٥   ويكتبيقرأ
  ٤,٠٠  االبتدائية
  ٢,٨  الثانوية
  ٢,٣  جامعي

  ٤,١  اإلجماليالمتوسط 
* Source : Central Agency for public mobilisation and Statistics, vol. 11 , 1983, 
p . 97 .  

א)٢( מ
يث انه كلمـا كـان      ة عكسية بين الخصوبة وبين تعليم الزوجة ح       ق هناك عال  أنمما الشك فيه    

 المستوي التعليمي قد يترتـب      أنكلما كان السن عند الزواج مرتفعا اى        عاليا   للمرأةالمستوي التعليمي   
التي تمضي عدد كبيرا من السنوات خاصة في التعليم الجامعي او           المرأة   أنبمعني    الزواج تأخيرعلية  

المرأة ترتب علية انخفاض الخصوبة بينما      يستعدي ذلك االبتعاد عن الزواج فترة طويلة مما ي        المتوسط  
المتعلمة كما هو موضح بجـدول       المرأة   التي تتزوج في سن مبكر قد تكون خصوبتها عالية عن            األمية

 حتـى  ١٩٨٠ هناك عالقة عكسية ما بين الخصوبة والتعليم خالل الفترة من            أنحيث نالحظ    ) ٤-٢(
  . م ٢٠٠٠عام 
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   )٤-٢(جدول 

  TFR)  ( بمعدل الخصوبة الكلي هسحالية ، مقياتجاهات الخصوبة ال

  تبعا للمستوي التعليمي

السنوات
   المستوي التعليمي

١٩٩٥  ١٩٩٢  ١٩٨٨  ١٩٨٠  

  ٤,٥٨  ٥,٠٣  ٥,٣٨  ٥,٧٣  غير متعلمة
  ٣,٧٢  ٣,٨٩  ٤,٧٦  ٥,٠٩  بعض سنوات ابتدائي

  ٣,٠٧  ٣,٠٣  ٦,٣١  ٣,٧٩   ثانويإليمن ابتدائي 
  ٣,٠٠  ٢,٩١  ٣,١٥  ٣,٢٣   المرحلة الثانوية واعليأكملت

 –م  ٢٠٠٣ " التنمية في مـصر    ألغراضالتنبؤات السكانية   "بالقاهرة  جرافي  وديم المركز ال  -:المصدر  
   هـ ١٤٢٤

 وذلك مـن خـالل تنظـيم        ألبنائها أفضل المتعلمة غالبا ما تسعي لتحقيق مستوي معيشة         فاألم
قل أ ذو مستوي تعليمي     األمهات أما علي حساب عددهم ،   األطفال   برفاهية   مهتماإلنها تسعي ل  إسرتها ف أ
 الـسيدات   أنحيـث   ) ٤-٢(خصوبة عالية كما هو موضح بجدول        علي العكس يتمتعن بمعدالت      نفه

 أن فـي حـين      ١٩٩٥ طفل عام    ٤,٥٨ إليالتي تنجبهم   األطفال  الغير متعلمات قد يصل متوسط عدد       
م ، وبـالرجوع    ١٩٩٥ عام   أطفال ٣و اعلي تنجب في المتوسط      أ المرحلة الثانوية    أكملتالسيدات التي   

 طفـل   ٥,٧٣ مـن    أحياءعدد المواليد   متوسط  ، يالحظ انخفاض    زمنيا  لنفس الجدول وتفسير الخصوبة     
 الغير متعلمات كما انه يالحـظ نفـس         لألمهاتم وذلك بالنسبة    ١٩٩٥ في عام    ٤,٥٨ إلي ١٩٨٠عام  

المتعلمـة  المـرأة    زيـادة وعـي      إلي التأثير علي باقي المستويات التعليمية االخري ، وقد يرجع ذلك         
   . األخيرةالمفاهيم والمعتقدات المورثة في السنوات وتحريرها من بعض 

  
א)٣(

اقل من تأثير عمل تأثيره  من العوامل التي تؤثر علي الخصوبة وان كان      أيضايعد عمل الزوج    
لتعليمي وكـذلك الـدخل الـذي        عمل الزوج علي الخصوبة من خالل مستواه ا        تأثيرالزوجة ويتوقف   

 األسـرة بما يحقق تنظيم    وعى أعلى   ، فكلما كان مستواه التعليمي مرتفع كان علي درجة          عليه  يحصل  
لدخل كلما انخفضت    ماديا وصحيا ، وكذلك فانه كلما انخفض مستوي ا         لألبناء أفضلفي تحقيق مستوي    

ادة الدخل بانخفاض في المستوي التعليمي او        اقترنت زي  إذا أما ،   األبناء عدد كبير من     ةعالإقدرته علي   
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 أنالذي ينجـبهم حيـث      األطفال   زيادة عدد    إليالعمل بالمهنة الزراعية او الحرفية فانه يؤدي بالعكس         
  .  الزراعية والحرفية األعمال ألصحابالخصوبة ترتفع 

  .والذي يوضح تأثير عمل الزوج علي الخصوبة  ) ٥-٢( وفيما يلي عرض لجدول 
   )٥-٢ ( جدول

  ١٩٨٠حياء بحسب مهنة الزوج أمتوسط عدد المواليد 

  حياءأمتوسط عدد المواليد   مهنة الزوج
  ٢,٧  وإداريونمهنيون وفنيون 
  ٣,٣  كتابيون
  ٤,٨  مبيعات
  ٤,٨  مزارعون
  ٤,٢  عمال زراعة
  ٤,٦  خدمات

  ٤,٠٠  اعمال يدوية
Source:  CAPMAS : Vol. 11 ، 1983 ، p 36 . 

انه كلما ارتقي المستوي الوظيفي كلما انخفض متوسط عدد          ) ٥-٢( ح بجدول   كما هو موض  ف
 علـي   مرفـاهيته  وزيادة   لألطفال  أفضل  رغبة منه في تحقيق مستوي معيشي      إنجابهمالذي تم   األطفال  

 يكـون مرتفـع     إنجابهمالذي تم   األطفال   المهن الزراعية فإن متوسط عدد       أصحاب أماحساب عددهم   
 بلوغ سن الشيخوخة وعـدم القـدرة        د لهم في المستقبل عن    وأمان مصدر لدخل    بأنهم ذلك اعتقاد منهم  و

المتزوجة من رجـل يعمـل      المرأة   تنجبهم   ذيالاألطفال   متوسط عدد    أنعلي العمل ، فكم هو موضح       
المتزوجة من رجـل مـزارع   المرأة  تنجبهم  ذيالاألطفال   عدد   أما طفل   ٢,٧ واإلدارية الفنية   باألعمال

  .  طفل ٤,٨يبلغ 
  

א)٤(
 تـتمكن مـن ممارسـة       حتى وذلك   لألسرةالعاملة تفضل حجما اصغر     المرأة   أنمن المالحظ   

 األسـرة  ثقافة مما يجعلها علي دراية بوسائل تنظـيم          أكثرالعاملة تكون   المرأة   أن إلي باإلضافةعملها  
 العمل خـارج    إنلسبب الوحيد بل      ، وليس هذا هو ا      لألسرة الذي يجعلها تفضل الحجم الصغير       األمر

 والمـشاكل   لإلجهادالعاملة مما قد يعرضها     المرأة  هم العوامل التي تسبب مشاق علي       أالمنزل يعد من    
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لتحقيـق  األطفـال    عدد كبير مـن      إنجاب يكون لديها رغبة في      فإنهاالغير عاملة   المرأة   آما،  الصحية  
  . ل تحقيق ذاتها في العمل العاملة من خالالمرأة  الذي قد تحصل علية اإلشباع

 الـسيدات   أنوبمقارنة استخدام وسائل منع الحمل بين السيدات العامالت وربات البيوت وجد            
 ربات البيوت يستخدمن    أن في حين    األسرةالعامالت يستخدمن وسائل منع الحمل مبكراً وبهدف تنظيم         

المـرأة  من المتوقع تزايـد مـساهمة   لديهم واألطفال هذه الوسائل في سن متأخر وذلك عند تزايد عدد     
المـرأة  المصرية في سوق العمل مستقبال بشكل اكبر ، مما يزيد من االنخفاض في معدالت  خصوبة                 

عالقة عكسية  المرأة  ن العالقة بين الخصوبة وعمل      أى  أقلت خصوبتها   المرأة  المصرية فكلما ذاد عمل     
 ) ٦-٢( عمل الذي تقوم به وفيما يلي جدول        ويتوقف تأثير عمل الزوجة علي الخصوبة علي نوعية ال        

 كل سيدة حسب نوعية العمل الذي تقوم به خالل تعداد           أنجبتهمالذي  األطفال  والذي يوضح متوسط عدد     
١٩٨٦ .  

   )٦-٢( جدول 

تبعا للحالة العملية في الفترة ) TFR(ة بمعدل الخصوبة الكلي سلكل سيدة مقياألطفال متوسط عدد 

  ١٩٩٥ – ١٩٨٠من 

  غير عامالت  عامالت بأجرالعمل    سنواتال

٤,٩٠  ٣,١٥  ١٩٨٠  
٤,٦٠  ٢,٩١  ١٩٩٢  
٤,١٠  ٢,٩٠  ١٩٩٣  
٣,٧٩  ٢,٦٨  ١٩٩٥  

   .٦٠، ص م٢٠٠٣" ى القرن العشرينسكان مصر ف"جرافى بالقاهرة والمركز الديم: المصدر 
  

ت الذي تنجبهم السيدات الغير عـامال     األطفال   متوسط عدد    أنيتضح  ) ٦-٢(من خالل جدول    
الذي األطفال  الذي تنجبهم السيدات العامالت حيث انه يبلغ متوسط عدد          األطفال   من متوسط عدد     أكثر

الغير عاملة  المرأة  الذي تنجبهم   األطفال  بلغ متوسط عدد    يبينما   ١٩٨٠ عام   ٣,١٥العاملة  المرأة  تنجبهم  
الغيـر  المرأة   و ٢,٩١ملة  الذي تنجبهم سيدة عا   األطفال   بلغ متوسط عدد     ١٩٩٢ لنفس العام وعام     ٤,٩
 ٤,٦ طفل وكذلك في باقي سنوات الحصر، أي ان السيدة الغير عاملة تنجب في المتوسـط                 ٤,٦ ةعامل
  .طفل 
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א)٥( :א
هم العوامل المؤثرة على الخصوبة وذلك حيـث ان         أمن  )  ريف –حضر   ( اإلقامةتعتبر محل   
 المورثة التي تحث علـى كثـرة عـدد          إلنجابية والمعتقدات ا   من بعض المفاهيم   دالريف لم يتحرر بع   

علـى  %) ٥٩(، %) ٦٢(بشكل أفـضل   وتربيتهم دأما سيدات المدن تركز على تعليم األوال    . األطفال  
 بينما يرى نصفهم على األقـل أن        ،%)٥١( والخوف من األضرار الصحية من تكرار العمل         ،التوالي
بنـسبة  ظيـا   حراحة األسـرة قـد      ، و لريف فإن لألسباب العائلية     األسرة ليس ضد الدين ، أما ا      تنظيم  

فكما نالحظ من   . )١(%)٢٦(بشكل أفضل   على التوالى بينما كان دافع تعليم األوالد        %) ٤٨(،  %) ٦١(
واضحا فى متوسط عدد األطفال الذى تنجبهم الـسيدة مـا بـين             أن هناك اختالفا    ) ٧-٢(خالل جدول   

  . الحضر والريف 
  )٧-٢(جدول 

  ة بمعدل الخصوبة الكليساتجاهات الخصوبة الحالية مقي

)TFR ( اإلقامةتبعاً لمحل  

السنوات

  اإلقامةمحل 
٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٨٨ ١٩٨٠ 

  ٣,١٠  ٣,٠١  ٢,٦٠  ٢,٩١  ٣,٤٨  ٣,٦٩  حضر
  ٣,٩٠  ٤,١٩  ٤,١٦  ٤,٩١  ٥,٣٥  ٥,٧٣  ريف

  ٢,٩٠  ٢,٨٢  ١,١٢  ٢,٦٩  ٣,٠١  ٣,٢٦  المحافظات الحضرية
  ٣,٢٠  ٣,٢١  *  ٣,٧٠  ٤,٤٥  ٤,٨٣  يالوجه البحر
  ٣,١٠  ٢,٦٦  ٢,٧٦  ٢,٨٠  ٣,٨١  ٣,٩٥  حضر بحري
  ٣,٣٠  ٣,٤٥  ٣,٣١  ٤,١٠  ٤,٧٣  ٥,٢٢  ريف بحري
  ٤,٢٠  ٤,٧٣  *  ٥,١٧  ٥,٣٩  ٥,٦٠  الوجه القبلي
  ٣,٤٠  ٣,٨٠  ٣,٢٩  ٣,٥٨  ٤,١٧  ٤,٣٥  حضر قبلي
  ٤,٧٠  ٥,١٩  ٥,٣٣  ٥,٩٧  ٦,١٥  ٦,٣٨  ريف قبلي

   .٦٢م، ص ٢٠٠٣" سكان مصر فى القرن العشرين"ى بالقاهرة المركز الديمجراف: المصدر 

                                                 
، المجلة المصرية "  تنظيم األسرةتأثير محل اإلقامة ومستوى التعليم على إدراك وقبول اإلعالنات التليفزيونية عن"طلعت أسعد عبد الحميد ،  )١(

  .١، ص )  م١٩٩٢ العدد الثالث ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، ، المجلد السادس عشر (للدراسات التجارية 
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ما بين الحضر والريف وذلـك كمـا هـو           هناك اختالفا كبيرا في الخصوبة       أنفمن المالحظ   
في المتوسط وذلك عام    طفلين  حيث سجل الفارق بين الحضر والريف       ) ٧-٢(موضح من خالل جدول     

عل السبب في تضاؤل الفـروق بـين الحـضر           طفل ول  ٠,٨ فلقد سجل الفارق     ٢٠٠٠ عام   أما ١٩٨٠
 سـمة التحـضر علـى الريـف         إلضفاء سعي الحكومة حاليا     إلى يرجع   األخيرةوالريف في السنوات    

التقاليـد  و المفاهيم والعادات    تغييرمما ساعد على    "  تطوير القرية  مشروع"المصري من خالل برامجها     
 ٦,٣٨من  بة المسجل لريف الوجه القبلي      للفرد في الريف المصري ، وكذلك قد انخفض معدل الخصو         

  .  م٢٠٠٠ طفل في المتوسط لكل سيدة عام ٤,٧٠ إلى ١٩٨٠طفل في المتوسط لكل سيدة عام 
  

מ)٦( :א
جهت للحـد   تإ الدولة قد    أن العوامل المؤثرة علي الخصوبة حيث       أهم من   اإلعالمتعتبر وسائل   

 إعالميـة  المختلفة فلقد اسـتحدثت بـرامج        اإلعالميةائل  من الزيادة السكانية المرتفعة عن طريق الوس      
 الصغيرة الحجم وشرح استخدام كافة وسـائل منـع الحمـل ، وطـرق               األسرةمتعددة لتوضيح مزايا    

بين النساء أدى ذلك إلى     وشاع استخدامها   ما زادت وسائل منع الحمل      لفك. الحصول علي هذه الوسائل     
وبالفعل قد نجحت فـي خفـض معـدل         . )١( المواليد والخصوبة  وبالتالى معدالت تخفيض عدد المواليد    

في تنظـيم    عقد الندوات والمؤتمرات التي تساهم       إلي باإلضافةالخصوبة من خالل هذه البرامج وذلك       
 غيـر  بأسـلوب نـشرها   إلي باإلضافة ،   ١٩٩٤ ولقد عقد مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة عام         األسرة

 األسرة ، ولقد سجلت معدالت استخدام وسائل تنظيم         ةميلقضاء علي األ  مباشر من خالل نشر التعليم وا     
والذي يوضـح   ) ٨-٢( ارتفاعا ملحوظا في جميع المناطق الجغرافية كما هو موضح من خالل جدول           

  .١٩٩٥ – ١٩٨٠ تبعا للمناطق الجغرافية المختلفة في الفترة من األسرةمعدالت استخدام وسائل تنظيم 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
كلية التجارة ، جامعة ( "اإلحصاء السكاني " ، مني محمدعمار ومحمد غازي صابر ومصطفي عبد الغني احمدمحمد صالح الدين صدقى و )١(

  .١، ص  ) ١٩٩٣القاهرة ، 
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   )٨-٢( جدول 

   تبعا للمناطق الجغرافية المختلفةاألسرةمعدالت استخدام وسائل تنظيم 

  ١٩٩٥ – ١٩٨٠في الفترة من 

               السنوات 
  ١٩٩٥  ١٩٩٢  ١٩٨٨  ١٩٨٠   اإلقامةمحل 

  ٠,٤٢٩  ٠,٤٢٢  ٠,٤٥٠  ٠,٥٧٥  المحافظات الحضرية
  ٠,٤٢٢  ٠,٤٠٤  ٠,٤٦٠  ٠,٥٨١  الوجه  البحري حضر

  ٠,٤٧٠  ٠,٤٩٩  ٠,٦٤٦  ٠,٨٢٢  ريف الوجه البحري
  ٠,٥١١  ٠,٥٣٠  ٠,٥٩٢  ٠,٧٥٦  الوجه القبلي حضر

  ٠,٧٦١  ٠,٧٦٣  ٠,٨٨٨  ٠,٩٥٩  ريف الوجه القبلي
  .٧١م، ص ٢٠٠٣" سكان مصر فى القرن العشرين"جرافى بالقاهرة والمركز الديم: المصدر 

  
لي خفض معـدل     كبير ع  اً لها تأثير  األسرةمن الجدول السابق يتضح أن استخدام وسائل تنظيم           

 إلـي  األوليالخصوبة خاصة في حضر الوجه البحري والمحافظات الحضرية ، ويرجع ذلك بالدرجة             
   . األسرة التي تحث علي استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم اإلعالميةالبرامج 

א: א @א @

لـى تطـوره ونمـوه      هناك العديد من العوامل والظروف التى يتعرض المجتمع لها وتؤثر ع          
 أو صحية أو تعليمية ،      ةاقتصادياأو سياسية أو    اجتماعية  السكانى ، سواء كانت هذه العوامل والظروف        

كونهـا متـصلة بحيـاة      لكما أن هذه العوامل تربطها ببعضها البعض عالقات متبادلة غاية فى التعقيد             
لسكانية التى تهدف إلى حصر عدد       هذا المجتمع ومن هنا تتضح أهمية اإلحصاءات ا        في األفراد   سلوكو

 أباإلضافة إلى متابعة ما يطـر     " ت السكانية امن خالل التعداد  "هم فى لحظة زمنية معينة      صيفالسكان وتو 
ولهذا فإن اإلحصاءات السكانية تعتبر من أهـم        " وفيات"أو نقص   " مواليد"على هؤالء السكان من زيادة      

  .لبرامج فى مختلف المجاالتالركائز األساسية لواضعى السياسات ومخططى ا
  

" هى دراسة الخـصوبة "ولعل أنه من أهم المتغيرات التى تساهم فى تحديد معدل النمو السكاني       
حيث أن دراسة ظاهرة الخصوبة تنطوى على أهمية خاصة فى جمهورية مصر العربية ولقـد سـاعد                 
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ة افة إلى وجود وفرة كبيـر     ة طويلة من إحصاءات المواليد باإلض     لعلى دراسة تلك الظاهرة وجود سلس     
 مصر خالل   في الخصوبة   تاتجاهااوتحليل  باستعراض  من بيانات المسوح السكانية ولذلك فإننا سنقوم        

 المتوقعة لمستوى الخصوبة فى     االتجاهات حيث يهدف هذا المبحث إلى التعرف على         ،القرن الماضى   
ة ، وحيث أنه يوجد العديد من        بعض مؤشرات الخصوب   استخداممصر خالل القرن العشرين من خالل       
  :  أكثرها شيوعاً وذلك من خالل تناول  باستخدامالمؤشرات فإننا سنقوم فى هذا البحث

  

       Crude Birth Rate             (CBR) معدل المواليد الخام -١

 Total Fertility Rate             (TFR) معدل الخصوبة الكلى -٢

  Age Specific Rate         (ASFR's) العمرى  معدل الخصوبة-٣
  

מ א א  )CBR(א

يعتبر معدل المواليد الخام من أهم المؤشرات المعبرة عن مستوى الخصوبة فـى أى مجتمـع                
وهو بمثابة الخطوة األولى لقياس خصوبتها ، وفيه تنسب المواليد إلى عـدد الـسكان فـى منتـصف                   

  .)١(السنة
 عن مستوى الخـصوبة     ة من أهم المؤشرات المعبر    (CBR)ل المواليد الخام    ولذلك يعتبر معد  

 –م  ١٩١٧فى جمهورية مصر العربية حيث تساعد دراسة معدالت المواليد الخام خالل الفتـرة مـن                
 الخصوبة فى مصر خالل القـرن العـشرين ، وكمـا    التجاهاتم على إعطاء مؤشرات مبدئية  ٢٠٠٠

م ١٩١٧ سنة    في األلف  ٤٠,١نخفض من   ا معدل المواليد الخام قد      أن) ٩-٢(يتضح من خالل الجدول     
فيات نتيجة األوبئة واألمراض فـى       معدل الو  الرتفاعم وذلك نظراً    ١٩١٩ سنة   في األلف  ٣٧,٧٠إلى  
 السكانى بالوعى الصحى باإلضافة إلى ظروف الحرب العالمية األولى ، ولقد            االهتماملك الفترة وعدم    ت

ذلـك مـن     ثم انخفض بعد     في األلف  ٤٥,٤٠حيث وصل إلى    م  ١٩٣٠رى عام    مرة أخ  لالرتفاععاد  
م نظراً لظروف الحـرب العالميـة       ١٩٤٢عام   في األلف  ٣٧,٦٠م إلى   ١٩٣٠عام   في األلف  ٤٥,٤٠

م نظراً لتحـسن األحـوال      ١٩٥٢ عام   في األلف  ٤٥,٢٠  حتى وصل  لالرتفاعالثانية ، وبعد ذلك عاد      
م حيـث وصـل     ١٩٧٣م وحتى عـام     ١٩٦٧لظروف الحرب عام      نظراً    لالنخفاضالصحية ثم عاد    

 لتحـسن األحـوال الـصحية        بعد هذه الفترة نظراً    لالرتفاعم ، ثم عاد     ١٩٧٢عام   في األلف  ٣٥,١٠
 وذلك  االنخفاضم ، أما بعد ذلك فلقد أخذ فى         ١٩٧٩ عام   في األلف  ٤١,٥٠والطبية حيث قد وصل إلى      

 السن عند الزواج كنتيجة الرغبـة       ارتفاعتتبعها الدولة وكذلك     برامج تنظيم األسرة التى      النتشارنظراً  
                                                 

1 R. RAMAKIMAR  (1986),"Technical demography",India: University of Kerala. P. 86. 



 
 

 -٥٩-

 معدل الخصوبة كما هو موضـح بجـدول         انخفاض مما يعمل أيضاً على      اإلناثفى رفع مستوى تعليم     
   . التالي)٩-٢(

  )٩-٢(جدول 

  م٢٠٠٠ حتى عام ١٩١٧معدل المواليد فى مصر من عام 

 في معدلال السنة
 في المعدل السنة األلف

 في المعدل السنة األلف
 األلف

٣٦,٦٠ ١٩٧٣ ٤٢,٧٠ ١٩٤٥ ٤٠,١ ١٩١٧ 
٣٦,٧٠ ١٩٧٤ ٤١,٢٠ ١٩٤٦ ٣٨,٩٠ ١٩١٨ 
٣٧,٢٠ ١٩٧٥ ٤٣,٨٠ ١٩٤٧ ٣٧,٧٠ ١٩١٩ 
٣٧,٨٠ ١٩٧٦ ٤٢,٧٠ ١٩٤٨ ٤٢,٢٠ ١٩٢٠ 
٣٨,٨٠ ١٩٧٧ ٤١,٨٠ ١٩٤٩ ٤١,٨٠ ١٩٢١ 
٣٨,٧٠ ١٩٧٨ ٤٤,٢٠ ١٩٥٠ ٤٣,١٠ ١٩٢٢ 
٤١,٥٠ ١٩٧٩ ٤٤,٦٠ ١٩٥١ ٤٣,١٠ ١٩٢٣ 
٣٨,٧٠ ١٩٨٠ ٤٥,٢٠ ١٩٥٢ ٤٣,٨ ١٩٢٤ 
٢٨,٢٠ ١٩٨١ ٤٢,٦٠ ١٩٥٣ ٤٣,٥٠ ١٩٢٥ 
٣٧,٤٠ ١٩٨٢ ٤٢,٦٠ ١٩٥٤ ٤٤,٢٠ ١٩٢٦ 
٣٧,٩٠ ١٩٨٣ ٤٠,٣٠ ١٩٥٥ ٤٤,٠٠ ١٩٢٧ 
٣٧,٧٠ ١٩٨٤ ٤٠,٧٠ ١٩٥٦ ٤٣,٦٠ ١٩٢٨ 
٤٠,٩٠ ١٩٨٥ ٣٨,٠٠ ١٩٥٧ ٤٤,٢٠ ١٩٢٩ 
٤٠,٠٠ ١٩٨٦ ٤١,١٠ ١٩٥٨ ٤٥,٢٠ ١٩٣٠ 
٣٩,٠٠ ١٩٨٧ ٤٢,٨٠ ١٩٥٩ ٤٤,٥٠ ١٩٣١ 
٣٨,٤٠ ١٩٨٨ ٤٣,٠٠ ١٩٦٠ ٤٢,٥٠ ١٩٣٢ 
٣٣,٩٠ ١٩٨٩ ٤٤,١٠ ١٩٦١ ٤٣,٨٠ ١٩٣٣ 
٣٢,٥٠ ١٩٩٠ ٤١,٥٠ ١٩٦٢ ٤٢,٢٠ ١٩٣٤ 
٣٠,٩٨٠ ١٩٩١ ٤٣,٢٠ ١٩٦٣ ٤١,٢٠ ١٩٣٥ 
٢٧,٧٠ ١٩٩٢ ٤٢,٢٠ ١٩٦٤ ٤٤,٢٠ ١٩٣٦ 
٢٩,٠٠ ١٩٩٣ ٤١,٧٠ ١٩٦٥ ٤٣,٤٠ ١٩٣٧ 
٢٨,٦٠ ١٩٩٤ ٤١,٠٠ ١٩٦٦ ٤٣,٢٠ ١٩٣٨ 
٢٧,٩٠ ١٩٩٥ ٣٩,٤٠ ١٩٦٧ ٤٢,٠٠ ١٩٣٩ 
٢٨,٣٠ ١٩٩٦ ٣٨,٥٠ ١٩٦٨ ٤١,٣٠ ١٩٤٠ 
٢٧,٥٠ ١٩٩٧ ٣٧,٤٠ ١٩٦٩ ٤٠,٤٠ ١٩٤١ 
٢٧,٥٠ ١٩٩٨ ٣٥,٧٠ ١٩٧٠ ٣٧,٦٠ ١٩٤٢ 
٢٧,٠٠ ١٩٩٩ ٣٥,٧٠ ١٩٧١ ٣٨,٧٠ ١٩٤٣ 
٢٧,٤٠ ٢٠٠٠ ٣٥,١٠ ١٩٧٢ ٣٩,٨٠ ١٩٤٤ 

  .٥٠ص م، ٢٠٠٣"  القرن العشرينسكان مصر فى"جرافى بالقاهرة والمركز الديم: المصدر 



 
 

 -٦٠-

  :وبالرغم من سهولة وبساطة حساب معدل المواليد الخام إال أنه يعاب عليه 

أن هذا المعدل تنسب فيه المواليد إلى جملة عدد السكان وهذا العدد يصعب قياسه ألنه يتغيـر                   - أ
  . والوفياتكالهجرةكل عام بسبب عوامل أخرى 

وكبـار  األطفـال    ضمنها   ليدخال  ومجموعة معينة من الناس      إن صفة اإلنجاب تقتصر على       -    ب
ـ        ظاهرةالسن كما أن هذه المجموعة ال تتعرض ل        دل يتـأثر    اإلنجاب بدرجة واحده ولذلك فإن هذا المع

  . للسكانيبالتركيب العمر

عيار الذى  م تتوقف دقة هذا المعدل على دقة التسجيل الحيوى من حيث الشمول والكمال وال             - ـج
  .ه تعريف المولد الحىيؤخذ عن

  
א: א)TFR(א )S`ASFR(אא

 التى تدعوا إلى الحذر من االعتماد على معـدل المواليـد الخـام              االعتباراتهناك العديد من    
 العمريـة ومعـدل     )١( معدالت الخصوبة  استخدامكمؤشر للخصوبة كما سبق أن بينا ، ولذلك فإنه سيتم           

   .الخصوبة الكلى حيث أنه أقوى تعبيراً عن الخصوبة فى مصر 

                                                 
1 A.H. Pollard , Farhat Yusuf, G.N. pollard (1991)" Demographic techniques".Tokyo: Macquarie university , p. 
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 -٦١-

  )١٠-٢(جدول 

 فى ضوء ١٩٩٦ حتى ١٩٤٧ من ة عن المدةمعدالت الخصوبة العمرية بجمهورية مصر العربي

  ت السكانيةااإلحصاءات الحيوية والتعداد
السنوات

 ١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٧٦ ١٩٦٦ ١٩٦٠ ١٩٤٧ العمر

١٤,٦٠ ١٨,٠٠ ٢١,١ ٣٣,٩٠ ٣٤,٠٠ ٤٧,٨ ١٩-١٥ 

١٨٤,٩٠ ١٨٠,٧٠ ١٨٦,٩ ١٨٥,٥ ٢١٨,٦٠ ٢٥٦,٧ ٢٤-٢٠ 

٢٤٤,٤ ٢٧٥,٠٠ ٣٠٧,٥ ٢٩٧,٣ ٣٤٣,٤ ٣٣٨,٠٠ ٢٩-٢٥ 

١٨٣,٥ ٢٤٠,٦٠ ٢٧٢,٨ ٢٨٦,٣ ٣٦٦,١ ٢٧٠,٠٠ ٣٤-٣٠ 

٩٧,٤ ١٥٢,٣٠ ٢٠٥,٣ ٢٤٩,٣ ١٩٥,٨ ١٦٣,١ ٣٩-٣٥ 

٣١,٨ ٧٣,٠٠ ٨٨,٢ ١١٣,٠٠ ٨٥,٠٠ ٤٠,١ ٤٤-٤٠ 

١٠,١ ٣٠,٠٠ ٤٨,٩ ٥٥,٣٠ ١٨,٢٠ ١٦,٨ ٤٩-٤٥ 
 ٣,٨٠ ٤,٩٠ ٥,٦٠ ٦,١٠ ٦,٢٠ ٥,٧٠معدل الخصوبة الكلى

  .٥٥ ص ،م ٢٠٠٣" سكان مصر في القرن العشرين " المركز الديموجرافي بالقاهرة 

 قد أخذ اتجاها تنازلياً اعتبـارا مـن أوائـل           يحظ أن معدل الخصوبة الكلى والعمر     ومن المال 
كمـا هـو    ) ٢٤–٢٠(،  ) ١٩–١٥(الخمسينات خاصة فى الفئة العمرية       يه خالل الستينات عما كان عل   

 إلـى   ١٩٤٧ فى األلف عام     ٤٧,٨ من   ي معدل الخصوبة العمر   فلقد انخفض ) ١٠–٢(موضح بجدول   
 فى األلف إلـى     ٢٥٦,٧كما أنه انخفض من     ) ١٩ –١٥( بالفئة العمرية    ١٩٩٦ فى األلف عام     ١٤,٦٠
، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع الـسن عنـد الـزواج            ) ٢٤ – ٢٠(ية   فى األلف بالفئة العمر    ١٨٤,٩٠

 إلى  ١٩٤٧فى الفترة من    ) ٣٤-٣٠(،  ) ٢٩-٢٥( نسبة الخصوبة فى الفئة العمرية       ارتفاعوبالرغم من   
 كما هو موضح بالجدول     ١٩٩٦ التنازلى حتى عام     االتجاه إال أنه عاد مره أخرى للهبوط وأخذ         ١٩٦٠

 طفل لكل   ٣,٨ إلى   ٦٠كل سيده عام    ل طفل   ٦,٢٠ من    الخصوبة الكلي  عدلنخفض م افلقد  ) ١٠-٢(رقم  
  .١٩٩٦سيده عام  

موضح  المختلفة فكما هو  جرافية  ووفيما يلى عرض لمعدالت الخصوبة فى ضوء المسوح الديم        
 التنازلى  االتجاهأن معدل الخصوبة العمرى وكذلك معدل الخصوبة الكلى قد أخذ فى            ) ١١-٢(بالجدول  
 طفل لكل سـيده     ٥,٣م حيث هبط معدل الخصوبة من       ٢٠٠٠ وحتى سنة    ١٩٨٠رة من سنة    خالل الفت 
 وفى  ٤,١ إنخفض إلى    ١٩٩١ كما هو موضح بالجدول وفى عام        ١٩٨٨ عام   ٤,٤ إلى   ١٩٨٠فى عام   



 
 

 -٦٢-

 طفل لكـل سـيده عـام        ٣,٥ حتى وصل إلى     االنخفاض وظل فى هذا     ٣,٩٠ إلى   انخفض ١٩٩٢عام  
  .م٢٠٠٠

  )١١-٢(جدول 

 فى ٢٠٠٠ إلى ١٩٨٠ خالل الفترة من وجرافيةخصوبة العمرية فى ضوء المسوح الديممعدالت ال

  مصر

السنوات
٢٠٠٠ ٩٧ ٩٥ ٩٣ ٩٢ ١٩٨٠١٩٨٨٩١ الفئة

٥١ ٥٢ ٦١ ٥١ ٦٣ ٧٣ ٨٧,٠٠٧٢ ١٩ -١٥ 

٢٠٠١٨٦١٩٦ ١٨٣ ٣٠٨ ٢٠٧ ٢٥٦,٠٢٢٠ ٢٤ -٢٠ 

٢١٠١٨٩٢٠٨ ٢١٧ ٢٢٢ ٢٣٥ ٢٨٠,٠٢٤٣ ٢٩-٢٥ 

١٤٠١٣٥١٤٧ ١٣٩ ١٥٥ ١٥٨ ١٨٢ ٢٣٩ ٣٤ -٣٠ 

٧٥ ٦٥ ٨١ ٩٠ ٨٩ ٩٧ ١١٨ ١٣١ ٣٩ -٣٥ 

٢٤ ٨ ٢٧ ٢٩ ٤٣ ٤١ ٤١ ٥٣ ٤٤ -٤٠ 

٤ ٥ ٧ ٦ ٦ ١٤ ٦ ١٣ ٤٩ -٤٥ 
 ٣,٥ ٣,٣ ٣,٦ ٤,١٠٣,٩٠٣,٦ ٤,٤ ٥,٣٠ معدل الخصوبة الكلى

  .٥٦م ص ٢٠٠٣" سكان مصر في القرن العشرين " المركز الديموجرافي بالقاهرة 

 بالفئـة   ٢٠٠٠ إلى   ١٩٨٧ معدل الخصوبة فى الفترة من       انخفاضحظة أن   ومن الجدير بالمال  
 المـستوى   ارتفـاع  العام نحـو     لالتجاه السن عند الزواج كنتيجة      ارتفاعقد يرجع إلى    ) ٢٩ -١٥(من  

ابة جفإنه يرجـع إلـى إسـت      ) ٤٩ -٣٠( معدل الخصوبة فى الفئة من       انخفاضالتعليمى لإلناث ، أما     
ألسرة والرغبة فى التوقف عن اإلنجاب خاصة كنتيجة ضعف المقـدرة علـى             السيدات لبرامج تنظيم ا   

  .اإلنجاب وتحقيق العدد المرغوب فيه من األطفال
 التى سجلتها كل من معدالت المواليد الخام وكذلك معدالت          واالتجاهاتوفى ضوء المستويات    

نتوقع زيادة الخصوبة بمعـدالت     الخصوبة العمرية والكلية منذ بدايات هذا القرن وحتى نهايته فإننا ال            
  .كبيرة مرة أخرى كما قد كان فى بدايات القرن الماضى
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א: א
إن دراسة معدل الوفيات ال يقل أهمية عن دراسة معدل المواليد من حيث أنه يعـد مـن أهـم            

فإنه سيتم دراسة معـدل      لحجم ونمو السكان داخل أى مجتمع ، ولذلك          ةجرافية المحدد والمؤشرات الديم 
 فـي  ةالوفـا  معـدالت  واتجاهالوفيات من خالل هذا المبحث حتى يمكن التعرف على مستوى ونمط ،          

ع دراسة الوفيات داخل الدولة     .م.مصر خالل القرن العشرين ومن ثم تستلزم اإلسقاطات السكانية فى ج          
  . المتوقعة لها واالتجاهاتوتحليلها وكذلك دراسة تطورها 

  : ل هذا المبحث تحليل الوفيات فى مصر بدراسة كل من ويتناو
  .الرضعاألطفال معدل وفيات -أ
 .سنوات) ٤-١(من سن األطفال معدل وفيات -ب

  .معدل الوفاة الخام -ـج
  .معدالت الوفاة التفصيلية  -د
:אא:)١(

عـام مـن     عمرهم أقـل مـن       الرضع من اإلناث الذى يبلغ    األطفال  نخفض معدل وفيات    القد  
 ، أما بالنسبة للذكور األقل من عام        ١٩٩٦ فى األلف عام      ٥٨,٦ إلى   ١٩٣٧ فى األلف عام     ٢١١,٢٠

ـ  فـى األ   ٥٨,٢ إلى   ١٩٣٧ فى األلف عام     ٢٥٧,٦نخفض من   افلقد    ويرجـع هـذا     ١٩٩٦ف عـام    ل
ـ          األطفال   فى معدل وفيات     االنخفاض ادة وقايـة   الرضع إلى توافر الوعى الصحى مما ساهم فـى زي
األطفـال  الرضع من األمراض المعدية والطفيلية والتى تلعب الدور األكبر فى زيادة وفيـات              األطفال  

 -ذكـور (األطفـال    يوضح معدالت وفيات     والذي) ١٢-٢(الرضع األقل من عام ، وفيما يلى جدول         
  ) .١٩٩٦ – ١٩٣٧(فى السنوات من ) إناث
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  )١٢-٢(جدول 
  ١٩٩٦ - ١٩٣٧ من عام فى مصر عن السنوات) إناث/ ذكور (الرضع معدل وفيات األطفال 

  عام              فى األلف–من صفر 
 الـــفــتــرة

 إناث ذكور

٢١١,٢٠ ٢٥٧,٦ ١٩٣٧ 
١٩٧,٣٠ ٧١٩,٢ ٤٧ 

١٦٢,١٠ ١٧٧,٥ ٦٠ 

١٤٩,٦ ١٦٥,٠٠ ٦٦ 

١٢١,٧ ١٣٦,٣ ٧٦ 

٥٨,٦٠ ٥٨,٦٠ ٨٦ 

٥٨,٦٠ ٥٨,٢٠ ٩٦ 

   .م٢٠٠٣تعداد " ألغراض التنمية فى مصرالتنبؤات السكانية "جرافى بالقاهرة ويمالمركز الد: المصدر 

 اتجـاه   قد أخذ Infant Mortality Rate  (IMR)ومن المالحظ أن معدل وفيات الرضع  
 للسكان بوجـه عـام ،       يالصحى واإلجتماع   المستوى ارتفاعتنازلى خالل القرن العشرين مما يعكس       

 هـذا   اسـتمرار لصحية المقدمة لألمهات والرضع بوجه خاص ومن المتوقع         الرعاية ا مستوى  وتحسن  
  . بزيادة تحسن المستوى الصحى االنخفاض
  

)٢: א)٤−١(א:)
 يفوق مثيلـه لألطفـال      انخفاضا) ٤ -١(فى الفئة العمرية    األطفال   معدل وفيات    انخفضولقد  

 ، وفيما يلـى     ١٩٣٧ ، بالمقارنة بعام     ١٩٩٦عام  % ٩٣,٥ حوالي االنخفاضالرضع حيث بلغت نسبة     
  . سنوات ٤ -١فى الفئة العمرية من ) اإلناث/ الذكور (والذى يوضح معدل الوفيات ) ١٣ -٢(جدول 
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  )١٣-٢(جدول 

  إناث فى مصر/ سنوات ذكور ) ٤ -١(معدل وفيات األطفال فى الفئة العمرية من 

  ١٩٩٦ - ١٩٣٧فى السنوات من 

  سنوات               فى األلف٥ – ١من 
 ـتــرةالـف

 إناث  ذكور

٧٢,٧٠ ٨٥,٥٠ ١٩٣٧ 
٤٧,٢٠ ٥٢,٣٠ ١٩٤٧ 
٤٤,٥٠ ٣٩,٥٠ ١٩٦٠ 
٣١,٩ ٣٢,٤٠ ١٩٦٦ 
٢٤,١ ١٨٧,٥٠ ١٩٧٦ 
٨,٦ ٧,٦ ١٩٨٦ 
٤,٩ ٣,٨ ١٩٩٦ 

  

  .م ٢٠٠٣د التنبؤات للسكان ألغراض التنمية في مصر تعدا" المركز الديموجرافي بالقاهرة : المصدر
  

 بالمقارنـة بعـام     ١٩٩٦عام  % ٩٤ حوالى   ٤ -١من عمر   األطفال  ل وفيات   د مع انخفضفلقد  
وال يزال يـوالى معـدل وفيـات        % ٩٣ حوالى   انخفض وذلك بالنسبة للذكور أما اإلناث فلقد        ١٩٣٧

  . تقدم المستوى الصحىاستمرار نتيجة انخفاضهاألقل من خمس سنوات األطفال 
  

מא:)٣(  א

 فى األلف   ٦,٣ إلى   ١٩١٧ فى األلف سنة     ٢٩,٤٠ الخام فى مصر من      الوفاة معدل   انخفضلقد  
   .) ١٤-٢( ويتضح ذلك تفصيالً من جدول ٢٠٠٠سنة 



 
 

 -٦٦-

  )١٤-٢(جدول 
  ٢٠٠٠ - ١٩١٧معدل الوفاة الخام فى مصر خالل الفترة من 

معدل الوفاة السنةمعدل الوفاة السنة معدل الوفاة السنة
١٣,٣ ٧٣ ٢٧,٧ ٤٥ ٢٩,٤٠ ١٩١٧ 
١٣,٠٠ ٧٤ ٢٥,٠٠ ٤٦ ٣٩,٦٠ ١٨ 
١٢,٥ ٧٥ ٢١,٤ ٤٧ ٢٩,٤٠ ١٩ 
١٢,٢ ٧٦ ٢٠,٤ ٤٨ ٢٨,٠٠ ٢٠ 
١٢,٣ ٧٧ ٢٠,٦ ٤٩ ٢٥,٠٠ ٢١ 
١٠,٩ ٧٨ ١٩,٠٠ ٥٠ ٢٥,١ ٢٢ 
١١,٣ ٧٩ ١٩,٢ ٥١ ٢٥,٨ ٢٣ 
١٠,٤ ٨٠ ١٧,٨ ٥٢ ٢٤,٩ ٢٤ 
١٠,٤ ٨١ ١٩,٦ ٥٣ ٢٦,٥ ٢٥ 
١٠,٣ ٨٢ ١٧,٩ ٥٤ ٢٦,٧ ٢٦ 
١٠,٠٠ ٨٣ ١٧,٦ ٥٥ ٢٥,٢ ٢٧ 
٩,٨ ٨٤ ١٦,٤ ٥٦ ٢٦,٣ ٢٨ 
٩,٧ ٨٥ ١٧,٨ ٥٧ ٢٧,٦ ٢٩ 
٩,٥ ٨٦ ١٦,٦ ٥٨ ٢٤,٩ ٣٠ 
٩,٥ ٨٧ ١٦,٣ ٥٩ ٢٦,٦ ٣١ 
٨,٦ ٨٨ ١٩,٩ ٦٠ ٢٨,٥ ٣٢ 
٨,١ ٨٩ ١٥,٩ ٦١ ٢٧,٥ ٣٣ 
٧,٦ ٩٠ ١٧,٩ ٦٢ ٢٧,٨ ٣٤ 
٧,٤ ٩١ ١٥,٦ ٦٣ ٢٦,٤ ٣٥ 
٧,١ ٩٢ ١٥,٧ ٦٤ ٢٨,٨ ٣٦ 
٦,٩ ٩٣ ١٤,٠٠ ٦٥ ٢٧,١ ٣٧ 
٦,٨ ٩٤ ١٥,٨ ٦٦ ٢٦,٣ ٣٨ 
٦,٧ ٩٥ ١٤,٣ ٦٧ ٢٥,٩ ٣٩ 
٦,٥ ٩٦ ١٦,٣ ٦٨ ٢٦,٣ ٤٠ 
٦,٥ ٩٧ ١٤,٦ ٦٩ ٢٥,٧ ٤١ 
٦,٥ ٩٨ ١٥,٤ ٧٠ ٢٨,٣ ٤٢ 
٦,٤ ٩٩ ١٣,٤ ٧١ ٢٧,٧ ٤٣ 
٦,٣ ٢٠٠٠ ١٤,٨ ٧٢ ٣٦,٠٠ ٤٤ 

  .٧٦ص م،٢٠٠٣" فى القرن العشرين  مصرسكان "المركز الديمجرافى بالقاهرة : المصدر 
فمن المالحظ أن الفترة من أوائل العشرينات وحتى منتصف األربعينيات تمثل مرحلة استقرار             

 مستوى مرتفع نسبياً ، أما الفترة منـذ منتـصف األربعينيـات وحتـى     دفى معدالت الوفيات الخام عن    
أما الفترة التالية   منتصف الستينيات فإنها تمثل فترة هبوط فى معدالت الوفيات مقارنة بالفترة السابقة ،              
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 بداية الستينيات وحتى نهاية القرن العشرين فقد شهدت فيها معدالت الوفيات انخفاضا ملحوظاً               من وهى
  .م٢٠٠٠ بحلول عام ٦,٣مستوى منخفض حتى وصل إلى استقر عند 

  
א:)٤( א

 فى كل فئـة     الوفاة معدالت   ويهدف الباحث من وراء تناول معدالت الوفيات التفصيلية توضيح        
من فئات العمر ، حيث أن زيادة معدالت الوفاة لمن هم دون سن الستين تمثـل نقـص فـى مـوارد                      

 لمن هم بعـد سـن       الوفاة وزيادة فى النفقات والعكس صحيح فإن زيادة معدالت          االجتماعيةالتأمينات  
 اتجاهـا  جميع األعمار قد أخـذت        فى الوفاةالستين تمثل نقص فى النفقات ، ومن المالحظ أن معدالت           

  )١٦-٢( ، )١٥-٢( كما هو موضح بجدول واإلناثتنازلياً وذلك لكل من الذكور 
  )١٥-٢(جدول 

  فى األلف) إناث  ( ١٩٩٦ – ١٩٢٧معدالت الوفاة التفصيلية فى السنوات من 

السنوات
 العمر

١٩٦٠١٩٦٦١٩٧٦١٩٨٦١٩٩٦ ١٩٤٧ ١٩٢٧١٩٣٧

 ٠,٨ ١,٥ ١,٦ ١,٩ ٢,٥ ٤,٧ ٦,٧ -  ـ٥
 ٠,٦ ١,٠ ١,٢ ١,٤ ١,٩ ٣,٥ ٣,٩ ١٠,٢  ـ١٠
 ٠,٨ ١,٣ ١,٤ ١,٦ ٢,٢ ٣,٥ ٤,٢ ١١,٢  ـ١٥
 ٠,٩ ١,٥ ١,٥ ١,٩ ٢,٢ ٤,١ ٤,٣ ١٢,٣  ـ٢٠
 ١,١ ١,٨ ١,٧ ٢,٢ ٢,٦ ٥,٥ ٥,٤ ١٣,٧  ـ٢٥
 ١,٣ ٢,١ ٢,٠ ٢,٧ ٣,٦ ٨,٢ ٧,٣ ١٥,٥  ـ٣٠
 ١,٧ ٢,٧ ٢,٥ ٣,٤ ٤,١ ٨,١ ٧,٢ ١٧,٧  ـ٣٥
 ٢,٤ ٣,٤ ٣,٠ ٣,٧ ٤,٦ ٩,٩ ٩,٦ ٢٠,٤  ـ٤٠
 ٤,٢ ٥,١ ٤,٢ ٤,٥ ٥,٤ ٨,٧ ٨,٢ ٢٣,٩  ـ٤٥
 ٧,٣ ٩,٤ ٦,٥ ٧,٢ ٨,١ ١٢,٧ ١٣,٩ ٢٨,٢  ـ٥٠
 ١٢,٩ ١٥,٢ ١٠,١ ١٠,٨ ١١,٠٠١١,٩ ١٢,٥ ٣٣,٩  ـ٥٥
 ٢٠,٥ ٢٢,٠ ١٧,٥ ١٧,٢ ١٨,٠٠١٨,٤ ٢٢,١ ٤١,٣  ـ٦٠
 ٤٠,١ ٤٢,٥ ٣١,٤ ٣٨,٥ ٢٩,٨ ٣١,٥ ٢٥,٣ ٥١,٣  ـ٦٥
 ٦٦,٩ ٦٨,٤ ٥٩,٥ ٥٠,٤ ١٥٥,٥١١٣,٢٥١,٢ ٦٥,١  ـ٧٠

   .٨٠م، ص ٢٠٠٣" سكان مصرفى القرن العشرين "جرافى بالقاهرة والمركز الديم: المصدر 
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  )١٦-٢(جدول 

  فى األلف) ذكور  ( ١٩٩٦ – ١٩٢٧معدالت الوفاة التفصيلية فى السنوات من 

السنوات

 العمر
١٩٩٦ ١٩٨٦ ١٩٢٧١٩٣٧١٩٤٧١٩٦٠١٩٦٦١٩٧٦ 

 ٠,٩ ١,٨ ١,٩ ٢,٢ ٢,٩ ٥,٩ ٨,٥ -  ـ٥

 ٠,٨ ١,٣ ١,٦ ١,٩ ٢,٥ ٥,٠ ٥,١ ١٣,٢  ـ١٠

 ١,١ ١,٥ ١,٨ ٢,١ ٢,٧ ٥,٢ ٥,٨ ١٤,٢  ـ١٥

 ١,٣ ٢,٠ ٢,٤ ٢,٩ ٣,٦ ٧,١ ٨,١ ١٥,٤  ـ٢٠

 ١,٦ ٢,٤ ٢,٧ ٣,٥ ٤,٣ ٨,٦ ٨,٨ ١٦,٨  ـ٢٥

 ٢,١ ٢,٨ ٣,٠٠ ٤,٠٠ ٥,٢ ١٠,٨ ١٠,٥ ١٨,٧  ـ٣٠

 ٢,٦ ٣,٥ ٣,٨ ٥,٢ ٦,٤ ١٢,٤ ١٠,٥ ٢١,١  ـ٣٥

 ٤,٤ ٥,١ ٥,٨ ٧,٤ ٨,٣ ١٤,٢ ١٣,٧ ٢٣,٩  ـ٤٠

 ٦,٨ ٨,٢ ٨,٣ ١١,٧١٠,٢ ١٤,٠٠١٥,٢ ٢٧,٧  ـ٤٥

 ١١,٤ ١٦,٠ ١٢,٦ ١٦,٧١٥,٢ ٢٠,٣ ٢١,٩ ٣٢,٤  ـ٥٠

 ١٨,٦ ٢٥,٦ ٢٣,٧٢٢,٠٠١٨,٩ ٢٢,١ ٢٢,١ ٣٨,٥  ـ٥٥

 ٢٦,٨ ٣٤,٨ ٢٨,٩ ٣٣,٥٣١,٧ ٣٠,٣ ٣٧,٩ ٤٦,٥  ـ٦٠

٤٣,٠٠ ٤٩,٠ ٤٤,٧ ٤٨,٤٤٦,٤ ٥٠,٢ ٤٥,٣ ٥٧,٣  ـ٦٥
 ٧٠,٦ ٨٠,٠ ٧٤,٣٧١,٠٠٧٣,٧ ٧٣,١ ٧٢,٢ ٧٢,١  ـ٧٠

  .٨١م، ص ٢٠٠٣" سكان مصرفى القرن العشرين "جرافى بالقاهرة والمركز الديم: المصدر 
  

 بالنـسبة لإلنـاث     الوفاة ملحوظاً فى معدالت     انخفاضا) ١٦-٢(،  ) ١٥-٢(ويعكس الجدوالن   
على سبيل المثال   ٢٠ فى الفئة العمرية     اإلناث معدل وفيات    انخفض سن الستين حيث     والذكور فيما دون  

 فى  ١٣,٧ من   ٢٥ وفى الفئة العمرية     ١٩٩٦فى األلف عام    ٠,٩ إلى   ١٩٢٧ فى األلف عام     ١٢,١٣من  
 وكذلك بالنسبة لباقية األعمار كما هو موضح بجدول         ١٩٩٦ فى األلف عام     ١,١ إلى   ١٩٢٧األلف عام   

)١٥-٢.(  
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مـن   ٢٠ معدل وفيات الذكور فى الفئـة العمريـة          انخفضذلك معدالت وفيات الذكور فلقد      وك
 مـن   ٢٥ فى الفئـة العمريـة       وانخفض،  ١٩٩٦ عام   األلف فى   ١,٣ إلى   ١٩٢٧ فى األلف عام     ١٥,٤
 معدل وفيـات الـذكور      انخفض ، وكذلك    ١٩٩٦ فى األلف عام     ١,٦ إلى   ١٩٢٧ فى األلف عام     ١٦,٨

   . )١٦-٢(مار كما موضح بالجدول بالنسبة لباقية األع
 انخفـاض  حيث أن    الزيادة تأخذ شكل    ن موارد ونفقات التأمين االجتماعي    وعلى هذا فإنه كالً م    

 معـدالت  انخفـاض معدل الوفيات لمن هم دون سن الستين تعتبر بمثابة زيادة فى الموارد فى حين أن  
فقات وإن كانت الزيادة فى النفقات تفوق الزيادة         لمن هم بعد سن الستين تعتبر بمثابة زيادة فى الن          الوفاة

فى الموارد حيث أن معاشات من هم بعد سن الستين كبيرة وتصل للحد األقصى للمعاشات عند وقـت                  
 صغار السن تعتبر ضئيلة نظراً لصغر مرتباتهم ولهذا فإنه يجب           اشتراكاتربط المعاش ، فى حين أن       

لوب تمويل يتناسب مع هذا الوضع لضمان عدم ضياع حقـوق            على أس  االجتماعيةأن تعتمد التأمينات    
  . على موجهة التزاماتها على أكمل وجهاالجتماعيةالمؤمن عليهم ولزيادة قدره التأمينات 
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א א
מ א אא א

 السكانية فـي    لإلسقاطات السكانية وتطبيق    اإلسقاطات طرق   ةبالدراسوفي هذا المبحث نتناول       
م  وذلـك لتقـدير أعـداد المـؤمن علـيه           لجمهورية مصر العربية في المـستقبل       السكان أعدادتقدير  

  . االجتماعية التأمينات نظم والمستفيدون من
−: سنتناول هذا المبحث من خالل النقاط التالية فأننا ولذلك 

  السكانيةطرق اإلسقاطات  -١
  نتائج اإلسقاط السكاني لمصر -٢

א:    א
تماماً عن  السكانية وذلك نظراً الستخدام كل طريقه في ظروف تختلف اإلسقاطاتتتعدد طرق   
 لعمل هذه التقديرات كأساس تستخدم التي في البيانات الدقة وذلك بسبب اختالف مستوى ، األخرى

 ألهم تناول يلي وفيما ، يتناولها التقدير التيول الفترة الزمنية  طكما تختلف هذه التقديرات حسب،
  . السكانيةاإلسقاطاتالطرق الرئيسية المستخدمة في 

אא–١

 أو توفيق خط مـستقيم      ا للسكان يمكن عن طريقتهم    أكثر أوتتطلب هذه الطريقة توافر تعدادين      
ولتقـدير  .  في الفترة المطلوبة     اإلجمالي تقديرات عن عدد السكان      إلى الوصول   أساسهمنحنى يتم على    
  . لنمو السكان مختلفة تستخدم عدة صيغ األسلوبعدد السكان بهذا 

  .)١(  الهندسيةأوخدام المتوالية العددية تقدير السكان باست) أ(

ويحسب مقدار التغير السنوي بقسمة     .  الزيادة السنوية تبقى ثابتة      أنوتفترض المتوالية العددية    
 الـسكان    تاريخ  هذا ولم يحدث في    ،الفرق بين أي تعداديين متتاليين على عدد السنوات بين التعداديين           

  . ة عدديه  زاد عدد السكان في مجتمع بمتواليأن

                                           
 " عربية معاش الشيخوخة الشامل مع التطبيق على جمهورية مصر الءعباستخدام اإلسقاطات السكانية في تقدير  " جابر عبد القادر عليوه )١(
  .٨ص  ، )١٩٨٣ ، جامعة القاهرة ، كلية التجارة ،رسالة دكتوراه (
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 أو ويتم تحديد معدل النمو بالزيادة       ،ويعتبر استخدام المتوالية الهندسية في تقدير السكان شائعاً         
  -:تخدام المعادلة الرياضية التالية والمفترض كدالة في الزمن باسالتناقص

                                                                       = ى 
  معدل النمو: ى  - :حيث 

  األخيرعدد السكان في التعداد قبل :     ا         
   األخيرعدد السكان في التعداد  : ب         

  عدد الفترات الزمنية  : ن           
  تقدير السكان بتوفيق خط مستقيم ) ب(

    المستـقيمطـ من تعدادين و يتم توفيق الخأكثر وجود الطريقةترط لتطبيق هذه ـويش
  :استخدام طريقة المربعات الصغرى والمعادلة العامة للخط المستقيم هيب

  ب س + أ = ص   

  )المتغير المستقل(الزمن :  س -:حيث   
  )المتغير التابع(عدد السكان : ص      
  الجزء المقطوع من محور الصادات:   أ       
  معدل النمو: ب       
وتستخدم هـذه   .  المربعات الصغرى    ةبطريق  ب بحل المعادلتين   ، قيمه الثابتين أ     إيجادويمكن    

  .الطريقة لتقدير السكان في الزمن القصير 

  تقدير السكان بتوفيق منحنى من الدرجة الثانية ) ج(

 وذلـك باسـتخدام طريقـة       ، من ثالث تعـدادات      أكثروتستخدم هذه الطريقة في حالة وجود         
  -: هي والصورة العامة لهذه المعادلة ،المربعات الصغرى 

  ج +ب س +  ٢أس= ص   
 ج عن طريق تكوين ثالث معادالت وحلها وبهذا يمكن الحصول علـى             ، ب   ، الثوابت أ    إيجادويمكن  

 ج وعن س في الصورة العامة للمعادلة         ، ب   ،بالتعويض عن الثوابت أ      المحددعدد السكان في الزمن     
كان تقدير السكان كبيراً جداً      إال و ، ال تصلح لتقدير عدد السكان في الزمن الطويل          أيضاالطريقة   وهذه
  . سالباًأو

  

  الو  -ب لو
 ن
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  )المنحنى اللوجستي(تقدير السكان باستخدام منحنى النمو الطبيعي ) د(

.  المنحنيات استعماالً وأوسعها انتشاراً في تقدير عدد السكان          أكثريعتبر منحنى النمو الطبيعي       
 كلما تزايـد حجـم      باطرادحده زمنية يتزايد     النمو في كل و    أنويمثل هذا المنحني اتجاهاً للنمو بحيث       

 حـد   إلـى عدل الزيادة حتى يصل     م ثم يتناقص    ، نقطه يبلغ فيها النمو ذروته       إلي يصل   أن إليالسكان  
  .االستقرار
  - :اآلتيةويمكن حساب منحنى النمو الطبيعي رياضياً باستخدام المعادلة   

Pt = Po(1+rt)   
  -:حيث 

Pt : رقدعدد السكان الم  
po :  عدد السكان في الفترة السابقة)o(  
r : نمو السكانمعدل   
t:  بين تاريخ التعداد السابق و تاريخ التقديرالفترة الزمنية طول   

 انتشاراً في تقدير عدد الـسكان   وأوسعها المنحنيات استعماالً أكثرويعتبر منحني النمو الطبيعي     
   .األجلات طويلة  التقديرإجراء عند إليهولكن ال يفضل اللجوء 

  )١(استخدام النموذج األسى على الصورة) هـ(

pn = po ern 
   - :حيث
pn :  عدد السكان المراد تقديره في الفترة)n(  
po :  عدد السكان في الفترة السابقة)o(  
r : نمو السكانمعدل   
n : الفترة الزمنية  
e : أساس اللوغاريتم الطبيعي  

ـ ه  هذ  بان كفاءة  ويعاب علي الطرق الرياضية    ق تتناسـب عكـسيا مـع طـول الفتـة           رالط
بشكل يتغير   البشرى والذي يرتبط و    اإلنجابي مع طبيعة السلوك     قال تتواف  الطرق   ه هذ أنالزمنية،حيث  

  .قوى ليساير الظروف المحيطة والمستحدثة
                                           

 .٤٨٧ص  ، )١٩٩٤،مكتبة الكويت  :الكويت( يجرافوطرق التحليل الديم:لديمجرافىاإلحصاء السكاني وا ، مصطفى الشلقانى )١(
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א−٢ א א א א א   : א
  )٢( في التقديراآلتيةعلي استخدام العالقة  لطريقة هذه اتعتمد  

( ) ( )
Λ

= + − + −
i O

B D I Ep p   

Λ-:حيث 

i
p السكان في تاريخ التقديرعدد   

        OP  الفترة   أولعدد السكان في  

           B  عدد المواليد خالل الفترة  
           D   عدد الوفيات خالل فترة التنبؤ  
            Iالهجرة إلى الداخل   
           Eالهجرة إلي الخارج   

 فـي   أمـا  ،) بـضع سـنوات      أوسنة  ( كانت فترة التقدير قصيرة      إذاوالتقدير بهذه المعادلة يعتبر مفيد      
  :منها  تشوبها ولتيايمكن االعتماد علي هذه الطريقة لبعض العيوب   فانه الاألجلالتقديرات طويلة 

 فـي نهايـة     األسلوب عدد السكان المقدر طبقاً لهذا       عن الفعليانه نادراً ما ينقص عدد السكان        .١
 .التقدير 

ال يمكن مد التقديرات هنا للمستقبل وذلك نظـراً العتمـاد هـذه الطريقـة علـي مؤشـرات                  .٢
 . تمت فعالًالتي الحيوية اإلحصاءات

لتقسيمات الداخلية للدولة صغيرة العدد سكانياً حيـث تتبـاين           في ا  إال هذه الطريقة ال تصلح      إن .٣
 .المعدالت الحيوية 

  אא−٣

 تقدير السكان خاصة في المجتمع الـسكاني        أساليب أفضل من   لسكانيل  التركيبى اإلسقاطيعتبر  
ستقبل علي ثـالث     التركيبي للسكان في الم    اإلسقاطويعتمد   . األجل طويلة   اإلسقاطاتالكبير وكذلك في    

                                           
رسـالة  " ( على المالءة المالية لنظام التأمين االجتمـاعي        أثره  ليل الديمجرافي للمجتمع المصري و    التح" صالح   عبد الحكيم إسماعيل     هاني )٢(

  . ٦٨، ص  ) ٢٠٠١مكتبة كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، . ماجستير غير منشورة 
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هو نتيجـة   إنما للسكان الحالي التركيب   أن أساسمؤشرات وهي المواليد والوفيات والهجرة وذلك علي        
 كـل   واإلناث المنفصل لعدد من الذكور      اإلسقاط التركيبي من    اإلسقاطويتكون  . تفاعل هذه المؤشرات    

 المـستقل   اإلسـقاط  علي   كيبيالتر اإلسقاط وال يقتصر    ، في كل مجموعة عمريه من السكان        هعلي حد 
 اإلسقاط يتم   أنلكل مجموعة من السكان تجتمع فيها سمات وخصائص معينة وعلي سبيل المثال يمكن              

  .اللغوية و أالتركيبي طبقاً للطوائف الدينية

ع .م. سـكان ج   أعداد التركيبي للسكان لتقدير     اإلسقاط و لهذا فان الباحث سيقوم باالعتماد علي      
  . في الفئات المختلفة واإلناث المنفصل لكل من الذكور اإلسقاطلى وذلك اعتماداً ع

  . نوعين من الجداولأعداد التركيبي اإلسقاطوتتطلب طريقة 

  األساسالباقين علي قيد الحياة من سكان فترة  أعدادتقدير  :אא
 وجود تعـداد     ويتحدد هذا المنطلق من ضرورة     ، من منطلق    التركيبي اإلسقاط يبدأ   أن ويتحتم  

 كانت فئات العمـر     فإذا . حدي على   واإلناث للسكان موزعاً حسب فئات العمر لكل من الذكور          شامل
حسب أحاد السن فإنه يتم تحريك السكان إلى األمام على فترات سنوية أي ينتقل جميع األعضاء الباقين                 

نه في نهاية خمس سنوات ينتقـل       خمسيه فا و إذا كانت فئات العمر        ، على قيد الحياة إلى السن التالي       
 إلـى  ةيالخمس التعداد الموزع حسب فئات العمر       أعضاء من بين    الحياة الباقين على قيد     األعضاءجميع  

 في كل مجموعه عمريه بالتعداد األصلية األعداد تليها  ويتم ذلك عن طريق ضرب         التيمجموعة السن   
  )١(.إسقاطها بفئة العمر المراد اصةالخ في نسب البقاء على قيد الحياة حديلكل نوع علي 

   تقدير الخصوبة المتوقعة:אא
 المتوقعة    األم   ويتم تحديد مواليد المستقبل عن طريق تحديد معدالت الخصوبة النوعية حسب فئات سن                           

عمر الخصوبة        ويضرب عدد النساء المتوقعة في فئات               ، في المستقبل علي أساس فروض مختلفة            
جمع نتائج   ب  و  ، ملحعدالت الخصوبة التفصيلية حسب فئات عمر النساء في سن ال                  في م  )   ٤٩-١٥( 

 و وبضربه في عدد سنوات اإلسقاط ثم في نسبة                ةعمليات الضرب ينتج عدد المواليد المتوقعة في السن                  
ويضرب عدد     .   النوع يمكن فصل عدد الذكور من المواليد عن عدد اإلناث لفترة اإلسقاط السكاني                                  

  المواليد اإلناث المتوقعة لكل فترة إسقاط كل على حدي في نسبة البقاء علي قيد                           د لذكور وعد     المواليد ا     

                                           
)١(  A.H.Pollard ,etal , op. cit., P.119. 
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الحياة الخاصة بكل نوع نحصل على عدد لسكان الذكور وعدد السكان اإلناث في فئة العمر من صفر                                   
 )٢(وتكرر هذه العملية في كل فترة إسقاط .  خمسة –

عدد السكان اعتماداً علي تعـداد سـنة         الدراسة لتقدير   في هذه  Excelولقد تم استخدام برنامج       
ع كسنة أساس للتنبؤ وكذلك نسب البقاء على قيـد الحيـاة ومعـدالت              .م. للسكان اإلناث في ج    ١٩٩٦

   .)١٧-٢(الخصوبة المعدة في نفس السنة والموضحة بجدول 

  )١٧-٢ (جدول 
   الخصوبة لنفس السنة ونسب البقاء ومعدالت١٩٩٦ للسكان اإلناث سنة ألعمريالتوزيع 

  ***معدل الخصوبة  **نسب البقاء  *اإلناثعد   العمر
  ــــــ  ٠,٩٨٦٠٣  ٣٣٤٣٤٦٦  ٥اقل من 
  ــــــ  ٠,٩٩٦٥٥  ٣٦٨٧١٣١  -٥
  ــــــ  ٠,٩٩٦٥٥  ٣٧٨٧٤٠١  -١٠
٠,٠٥٨  ٠,٩٩٥٧٣  ٣٢٩٨٧٥٤  -١٥  
٠,١٨٩  ٠,٩٩٥٠٦  ٢٤٣٢٥١٦  -٢٠  
٠,١٩١٥  ٠,٩٩٤١١  ٢٢٦٥٤٥٩  -٢٥  
٠,١٣٥  ٠,٩٩٢٦٠  ١٩٨٦٥٠٨  -٣٠  
٠,٠٦٩  ٠,٩٨٩٩٩  ١٩٤٥٧٣٨  -٣٥  
٠,٠٢٠  ٠,٩٨٤٠٦  ١٥٥٦٧٧٧  -٤٠  
٠,٠٠٣  ٠,٩٧٢٣٠  ١٢٨٧٦٧١  -٤٥  
  ــــــ  ٠,٩٥١٦٨  ١٠٢٧٢٢٠٠  -٥٠
  ــــــ  ٠,٩٢١٥٨  ٧٠٠١٣٦  -٥٥
  ــــــ  ٠,٨٦٣٨٣  ٦٩٢٨٠٥  -٦٠
  ــــــ  ٠,٧٧٠٩٩  ٤٢٣٤٩١  -٦٥
  ــــــ  ٠,٥٩٩٤٣  ٣٠١٩٠٢  -٧٠
  ــــــ  ٠,٣٩٤١٣  ٢٢٤٥٥٦  -٧٥
  ــــــ  ٠,٢٠٦٢٤       ١٣  +٨٠

    .٣١ص   ،٢٠٠٣-١٩٩٥ السنويالكتاب واإلحصاء ـ  للتعبئة العامة المركزيالجهاز :المصدر*
  ).١٩٩٦(بالقاهرة ـ جدول الحياة إناث رافي جالمركز الديم:المصدر**

   .١٦ ، ص ٢٠٠٣-١٩٩٥الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ الكتاب السنوي ***

                                           
  .١٢ص  ،  مرجع سبق ذكره،جابر عبد القادر عليوه  )٢(
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  אא:
 السكان وذلك من خالل دراسة      اإلسقاطفي هذا المبحث سوف نتعرض للدراسة التطبيقية لنتائج           

 التمويل المالئـم    أسلوب وتفيد هذه المعلومات في تحديد       ،الخصوبة والوفيات وتوقع الحياة عند الميالد       
  .هم والمستفيدين من هذا النظام  المؤمن عليدللتأمينات االجتماعية من خالل تحديد عد

א: א

سيـصل  ) ٢٠٥٠-٢٠١٥( انه خالل الفترة مـن  (United Nation) المتحدة األممدرت قلقد 
 مولود لكل سيدة وطبقاً للفـرض المتوسـط         ٢,٦ إليللفرض المرتفع    ً معدل الخصوبة في مصر طبقا    

  )١( مولود لكل سيدة ١,٦ل سيدة وطبقاً للفرض المنخفض الى مولود لك٢,١٠
 قام بها المركز الديمجرافي بالقاهرة فلقد قدرت انه سيصل معدل الخـصوبة             الذي الدراسة   أما  

 أما المخفض طبقاً للفرض    ٢٠٢٠ بحلول عام    اإلنجابية خالل فترة حياتها     امرأةطفل لكل   ٢,١ إلىالكلي  
 والفـرض المرتفـع عـام       ٢٠٣٠ام   هذا المستوى بحلول ع    إلى ستصل   فإنهابالنسبة للفرض المتوسط    

٢(.٢٠٤٠(   

א: א

الفرض (  بالقاهرة ثالث مستويات للوفاة    جرافيولقد افترضت الدراسة التي قام بها المركز الديم         
-١٩٩٦(وتوقعت الدراسة انه خـالل الفتـرة مـن          )  الفرض العالي    ، الفرض المتوسط    ،المنخفض  

 في األلف وطبقـاً     ٦,٠ إلي   ٧,١مصر طبقاً للفرض المنخفض من      سيصل معدل الوفيات في     ) ٢٠٢١
 وذلك كما هـو موضـح       ٥,٨ إلى   ٧,٢ وطبقاً للفرض العالي من      ٥,٨ إلى   ٧,٢للفرض المتوسط من    

  .)١٨-٢(بجدول 

  

  
  

                                           
 )١(  UN,nited Nations (1999),"World population prospects The 1998 Revisions ",New York. 

  . ٣٣٨ ، ص ٢٠٠٣،" سكان مصر في القرن العشرين" بالقاهرة المركز الديمجرافي )٢(
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  )١٨-٢(جدول 
حسب الفروض الثالثة والمعدالت في ) ٢٠٢١-١٩٩٦(معدل الوفاة الخام المقدر خالل الفترة من 

  األلف

  الفرض العالي  الفرض المتوسط  الفرض المنخفض  لسنواتا

٧,٢  ٧,٢  ٧,١  ٢٠٠١-١٩٩٦  
٦,٦  ٦,٥  ٦,٥  ٢٠٠٦-٢٠٠١  

٦,١  ٦,١  ٦,١  ٢٠١١-٢٠٠٦  
٥,٩  ٥,٩  ٦,٠  ٢٠١٦-٢٠٠١  
٥,٨  ٥,٨  ٦,٠  ٢٠٢١-٢٠١٦  

-٢٠٠١ التخطيط والتنميـة     ألغراض السكان   إسقاط) "م٢٠٠٣(المركز الديمجرافي بالقاهرة    :المصدر
٢٠٢١"  

 اتجاهاً تنازلياً الرتفـاع االهتمـام       األعمار معدالت الوفيات في جميع      تأخذ أن ويتوقع الباحث   
ممـا   االجتماعية   للتأمينات ةالقوميزيادة االلتزامات المفروضة علي الهيئة      بالتالي  بالمستوي الصحي و  

  . االلتزاماتهذه قدرة علي تحمل األساليب أكثريستلزم االعتماد علي 

א: א

 التـي  حيث قدرت الدراسة     واإلناثلقد ارتفع معدل توقع البقاء علي قيد الحياة لكل من الذكور              
 سـنة   ٤٧ من حوالي    اإلناث توقع الحياة قد ارتفع بين       أن) CDC(قام بها المركز الديمجرافي بالقاهرة      

 سنة في   ٦٤ حوالي   إلي سنة   ٤١ ور من حوالي  ك وبين الذ  ١٩٩٦عام    سنة ٦٥ حوالي إلي ١٩٤٧عام  
ـ ويتوقع المركز الديمجرافي استمرار التحسن في توقـع الب        )١( علي التوالي    ١٩٤٧،١٩٩٦ األعوام اء ق

 سـنة   ٧١,١٢ إلي سنة والذكور    ٧٣,٢٠ يصل معدل البقاء للسيدات الي     أنعلي قيد الحياة حيث يتوقع      
   .)١٩-٢( وذلك كما هو موضح بجدول ٢٠٢١وذلك بحلول عام 

  

                                           
  . ٨، ص ،مرجع سبق ذكره بالقاهرة المركز الديمجرافي  )١(
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  )١٩-٢(جدول 
   )٢٠٢١-١٩٩٦(توقع البقاء علي قيد الحياة عند الميالد حسب النوع 

  إناث  ذكور  السنوات
٦٥,٣٧  ٦٣,٧٨  ١٩٩٦  
٦٧,٤٥  ٦٥,٦٣  ٢٠٠١  
٦٩,٢٢  ٦٧,٢٥  ٢٠٠٦  
٧٠,٧٤  ٦٨,٦٦  ٢٠١١  
٧٢,٠٦  ٦٩,٨٩  ٢٠١٦  
٧٣,٢٠  ٧١,١٢  ٢٠٢١  

  )٢٠٢١-٢٠٠١(والتخطيط تنميةإسقاط السكان المستقبليين لمحافظات مصر ألغراض ال: المصدر

بان توقع البقاء علي قيـد   )  CAPMAS(ويحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
بها في الفترة مـن عـام       الحياة سيظل في تحسن مستمر وفيما يلي عرض لملخص الدراسة الذي قام             

  ).٢٠-٢(كما هو موضح بجدول  ٢٠٢١-١٩٩٦

  )٢٠-٢(جدول
  )٢٠٢١-١٩٩٦( الحياة حسب النوع عن الفترة توقع البقاء علي قيد

  إناث  ذكور النوع                السنوات
٦٩,٠  ٦٥,١  ١٩٩٦  
٧٠,٥  ٦٦,٣  ١٩٩٩  
٧١,٥  ٦٧,١٠  ٢٠٠١  
٧١,٩  ٦٧,٥  ٢٠٠٢  
٧٢,٣  ٦٧,٩  ٢٠٠٣  
٧٣,٦  ٦٩,٢  ٢٠٠٦  
٧٥,٥  ٧٠,٩  ٢٠١١  
٧٧,٢  ٧٢,٥  ٢٠١٦  
٧٨,٧  ٧٣,٩  ٢٠٢١  

.١٥  ص ،٦/٢٠٠٤ الكتاب السنوىعبئة واإلحصاءالجهاز المركزي للت :المصدر     
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א:א א

 أسـلوب  بإتبـاع  ) ١ملحق رقم    ( ٢٠٤٠حتى عام    للباحث تقدير عدد سكان مصر       أمكنلقد  
 تم بمعرفة المركـز الـديموجرافي عـن الفتـرة مـن             الذياستكماال للتقدير    وذلك ً  التركيبي اإلسقاط

 ٢٠٢١-٢٠٠٠عام

 المتـوقعين مـستقبال حتـي        المـؤمن علـيهم    عـدد تحديـد   في  لقد تم استخدام هذه النتائج      و
رح نسب الوفيات المتوقعة من عـدد        وط  المتوقعة تالتعيينا نسبة   إضافةبعد   )٢ملحق رقم   (٢٠٤٠عام

 التـي  األمـوال  عدد المشتركين في النظام ومقدار       ةمعرف يتم   لكيوذلك  ) ٢١-٢(المؤمن عليهم جدول  
 مركـز   أموالمع لديها من    ج حيث تعد الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية بما يت        ، لدى النظام    ستتراكم
وان . بجانب تغطية المصروفات والخدمات التأمينية التي تكفلها أنظمة التأمينات االجتماعيـة            استثمار  

لة لتحقيق أهداف النظام    التأمينات االجتماعية ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسي        م  ااالستثمار بالنسبة لنظ  
 ي واالستثمار الناجح يساعد على تحقيق الرسوخ المـال ،بصالح الفئات المنتجة في المجتمع    الذي يتعلق   

 وتجنب آثار التضخم ، حيث      )١(للنظام وتخفيف أعباء االشتراكات لكل من العامل ورب العمل والدولة           
 يتعلق بضرورة تعديل المعاشات مـن       األولشق  ال النظم مشكلة ذات شقين ،     تضخم بالنسبة لهذه  يمثل ال 

 يتعلـق بـضرورة مـسايرة       الثـاني  نفقات المعيـشة، والـشق       فيحين آلخر حتى تتمشى مع التغير       
تزامـات   االل أن تواجـه   الـنظم    لهذهاالحتياطيات النقدية لمعدالت التضخم السارية ، وذلك حتى يمكن          

  .ه الدراسة وهو ما تسعي إليه هذ ،المستقبلية الواقعة عليها 

  
  
  
  
  
  
  

                                           
   .٢، ص ) ٢٠٠١كلية التجارة ، جامعة أسيوط ، يناير " (ية استثمار أموال التأمينات االجتماعقياس كفاءة"  عزه عبد السالم إبراهيم )١(
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  )٢١-٢( جدول

   بالقطاع الحكومي٢٠٤٠حتى عام ٢٠٠٤ المتوقعة خالل الفترة من عامتالتعيينامعدالت الوفاة ونسب 

 من إجمالى نسب التعينات  معدالت الوفاة  العمر
  عدد السكان

٠,٠٠١١١  ١٨ -  
٠,٠٠١١١ ١٩ - 
٠,٠٠٠٢ ٠,٠٠١١١ ٢٠ 
٠,٠٠٠٢ ٠,٠٠١١١ ٢١ 
٠,٠٠٠٣ ٠,٠٠١١١ ٢٢ 
٠,٠٠٠٣ ٠,٠٠١١٢ ٢٣ 
٠,٠٠٠٤ ٠,٠٠١١٢ ٢٤ 
٠,٠٠٠٤ ٠,٠٠١١٢ ٢٥ 
٠,٠٠٠٤ ٠,٠٠١١٣ ٢٦ 
٠,٠٠٠٤ ٠,٠٠١١٣ ٢٧ 
٠,٠٠٠٣ ٠,٠٠١١٤ ٢٨ 
٠,٠٠٠٢ ٠,٠٠١١٥ ٢٩ 
٠,٠٠٠١ ٠,٠٠١١٦ ٣٠ 
٠,٠٠٠١ ٠,٠٠١١٨ ٣١ 
٠,٠٠٠١ ٠,٠٠١٢٠ ٣٢ 
٠,٠٠١٢٣ ٣٣ - 
٠,٠٠١٢٧ ٣٤ - 
٠,٠٠١٣٢ ٣٥ - 
٠,٠٠١٣٩ ٣٦ - 
٠,٠٠١٤٧ ٣٧ - 
٠,٠٠١٥٨ ٣٨ - 
٠,٠٠١٧١ ٣٩ - 
٠,٠٠١٨٨ ٤٠ - 
٠,٠٠٢٠٨ ٤١ - 
٠,٠٠٢٠٣١ ٤٢ - 
٠,٠٠٢٥٩ ٤٣ - 
٠,٠٠٢٩٢ ٤٤ - 
٠,٠٠٣٣٠ ٤٥ - 
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٠,٠٠٣٧٢ ٤٦ - 
٠,٠٠٤٢٠ ٤٧ - 
٠,٠٠٤٧٤ ٤٨ - 
٠,٠٠٥٣٤ ٤٩ - 
٠,٠٠٥٩٩ ٥٠ - 
٠,٠٠٦٧١ ٥١ - 
٠,٠٠٧٢٠ ٥٢ - 
٠,٠٠٨٣٧ ٥٣ - 
٠,٠٠٩٣١ ٥٤ - 
٠,٠١٠٣٥ ٥٥ - 
٠,٠١١٤٨ ٥٦ - 
٠,٠١٢٧٢ ٥٧ - 
٠,٠١٤٠٨  ٥٨  - 
٠,٠١٥٥٧  ٥٩  - 
٠,٠١٧٢٠  ٦٠  - 

 عتمادااطاع الحكومي ، والذي تم تقديرهم        بالق  المستقبلين  المؤمن عليهم  أعدادوبناء علي تقدير    
-٢٠٠٤ لعـام    – وأجورهمعدد المؤمن عليهم    عن   وباستخدام  آخر تقرير       السكان ،  عدادأعلي تقدير   

لكل مـن األجـور     % ٦وذلك بمعدل تدرج     مستقبال   ة تحديد األجور المتوقع    يمكن فأنة )٢٢-٢(جدول  
) المعاشـات   ( وااللتزامات  ) االشتراكات  (تقدير قيمة الموارد    وبالتالي فأنة يمكن     األساسية والمتغيرة 

مويل علي الوفاء    الت أساليبقدر   ، وذلك بغرض معرفة أ     ية األساليب االكتوار  باستخدام المتوقعة مستقبالً 
 من خـالل    سنتناول ، وذلك ما     بااللتزامات المستقبلية حتي ال تضيع حقوق المؤمن عليهم والمستفيدون        

   .الفصل الثالث
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  )٢٢-٢(جدول 

  ٢٠٠٤    عدد المؤمن عليهم وأجورهم األساسية والمتغيرة عام 

 متوسط مجموع متوسط مجموع العددالعمر
 األجر المتغيرةاألجور المتغيرة األجر األساسىاألجور األساسية     

18 160 21182 132.39 21297 133.11 
19 524 64316 122.74 57093 108.96 
20 1723 214081  124.25 196696 114.16 
21 2675 332566 124.32 338726 126.63 
22 4192 551074 131.46 572206 136.50 
23 6930 952653 137.47 1050088 151.53 
24 11773 1684463 143.08 1930309 163.96 
25 18530 2744292 148.10 3237484 174.72 
26 23439 3620314 154.46 4294290 183.21 
27 28740 4488004 156.16 5238657 182.28 
28 38515 6254117 162.38 7291495 189.32 
29 53478 8987558 168.06 10746687 200.96 
30 59766 10308094 172.47 12395306 207.40 
31 72068 12769343 177.18 15468670 214.64 
32 87703 15962166 182.00 19272726 219.75 
33 96055 17785251 185.16 21584741 224.71 
34 91042 17103605 187.86 21004715 230.71 
35 91770 17572576 191.48 21808496 237.64 
36 93936 18252773 194.31 22629896 240.91 
37 97519 19292525 197.83 23746699 243.51 
38 11270822324293 198.07 27062804 240.11 
39 13939827396238 196.53 31911512 228.92 
40 16211632392153 199.81 36661136 226.14 
41 17566436086351 205.43 40145432 228.54 
42 17510837394520 213.55 41271891 235.69 
43 17218838409146 223.07 41954459 243.65 
44 16109137555144 233.13 40473072 251.24 
45 15129236898772 243.89 39105328 258.48 
46 13706634939405 254.91 36441329 265.87 
47 12620433690744 266.95 34343815 272.13 
48 12298334479593 280.36 34521080 280.70 
49 11389333324337 292.59 32886150 288.75 
50 10721132639709 304.44 32134622 299.73 
51 98975 31243770 315.67 30478212 307.94 
52 93385 30482956 326.42 29428537 315.13 
53 85318 28794920 337.50 27359739 320.68 
54 76831 26377400 343.32 24731828 321.90 
55 75367 25704601 341.06 23623255 313.44 
56 67434 23760640 352.35 21411394 317.52 
57 63551 22924863 360.73 20289735 319.27 
58 60560 22297164 368.18 19350236 319.52 
59 55978 20888619 373.16 18221465 325.51 
60 29306 11289070 385.21 9665184 329.80 
 ، الماليالمركز  ، صندوق العاملين بالقطاع الحكومي،  االجتماعيالهيئة القومية للتامين : المصدر 

  . ٢٠٠٤تقرير عام 



 

 -٨٣-

אא
אא א
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  المقدمة
عن الفتـرة مـن      االجتماعية   التأميناتسيتم تقدير قيمة التزامات وموارد       ظل هذا الفصل   في

كـذلك   و  ،  االكتواريه المستخدمة في حساب القيمة الحالية للمزايـا        ألساليبم باستخدام ا  ٢٠٤٠-٢٠٠٥
 ألفـضل  وذلك بغرض الوصـول       التمويل السابق تناولها ،    أساليب في ظل    الشتراكاتالقيمة الحالية ل  

 القـائم   األمـوال  فهذه   ، تالئم نظام المعاشات بجمهورية مصر العربية        والتيطريقه من طرق التمويل     
 دعامات  كأحد ملك للمؤمن عليهم ويجب الحفاظ عليها        بأنها ناحضو أنعليها نظام المعاشات كما سبق و     

  .االقتصادياالستقرار 
وكذلك .  الالزمة لعمل هذة التقديرات       فان هذا الفصل سيتناول الدوال المالية االكتوارية       ولذلك

  -: في تقدير قيمة االلتزامات والموارد من خالل مبحثين استخدامها
   االجتماعية لتأميناتا  في نظمالدوال المالية االكتواريه  :األولالمبحث 
 ظـل طـرق   فـي  االشـتراكات ويمة الحالية للمزايا  القة لتقدير   تطبيقي دراسة  :الثانيالمبحث  
   .المصري االجتماعي  بنظام التأمينالتمويل المختلفة
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  אא

א א מ א א א א א
يـة   القيمـة الحال   كـذلك الحالية للمعاشـات المـستقبلية ، و       القيمة   إيجاد يدور هذا المبحث حول     

  - :اآلتية سنتناول هذا المبحث من خالل النقاط فإننا التمويل الثالثة ، لذلك أساليب  ظللالشتراكات في
  الزمة لحساب المزايالالدوال المالية االكتوارية ا - ١
 الزمة لحساب االشتراكاتلية اراالكتواالدوال المالية - ٢

א)( א א א אאאא

اشـات  نتناول الدوال المالية االكتوارية الالزمة لحساب القيمة الحالية للمع         سوف   الجزءفي هذا   
يمة االلتزامات المستحقة تدفع في حالـة       قمن  % ٢٤اعد وذلك حيث انه     قالتالمستحقة في حالتي الوفاة و    

 العجـز   حـالتي  فـي   تـدفع  فهي الباقية% ١١ أما عليهم   المؤمن تقاعد    حالة فيتدفع  % ٦٥الوفاة و   
 وذلك كما هو موضح بعد      ،والتقاعد   الخدمة   أثناءالوفاة  تم االقتصار علي حالتي     لة ولذلك فانه    قااالستو

نتيجة بلوغ السن والوفاة وذلـك        تكون  لحاالت ترك الخدمة   ه الغالبية العظم  أن) ١-٣(من خالل جدول    
 والمعاشات نتيجة بلـوغ     للتأمينات القومية    تقع على عاتق الهيئة    أخرى هناك التزامات    أن إلى باإلضافة

  -: الخدمة وهي أثناء الوفاة أوالسن 

 . بعد بلوغ  سن المعاش  حالة وفاة المؤمن عليهفيمنحة الوفاة االلتزام بمصاريف الجنازة و .١

 سـنه   ٣٦مدة خدمة المؤمن عليه عـن        الواحدة وذلك في حالة زيادة       الدفعةااللتزام بتعويض    .٢
  . الخدمة أثناء الوفاة أوتقاعد  حالة الفيسواء 

الخدمة وذلـك    أثناء المتغير في حالة الوفاة      األجر و األجر األساسي لتزام بدفع التعويض عن     اال .٣
 .)١(١٩٧٥ لسنة ٧٩المرفق بالقانون رقم ) ٥( رقم لنسب المنصوص عليها بجدوللطبقاً 

  

  

  

  

                                           
 .١٤٧ص )١٩٩١القاهرة ، دار النهضة العربية ، (١٩٧٥ لسنة ٧٩سامي نجيب ، موسوعة قانون التامين االجتماعي رقم  )١(
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  )١-٣(جدول 

  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٠تطور حاالت انتهاء الخدمة خالل المدة من 
              الفترة

  البيان  
٢٠٠٢/٢٠٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  

  ٤٤٠١٨  ٤١٢٨١  ٣٨٥٧٨  بلوغ السن
  ١٧١٢٥  ١٥٣٢٧  ١٤٠٧٣  الوفاة

  ٤٤٦٨  ٤٥١٥  ٤٣٨٨  االستقالة والفصل
  ٢١٥٤  ٢٠٠٤  ٢٤٧  العجز

  ٦٧٧٦٥  ٦٣١٢٧  ٥٩٤٨٦  الجمـــلة

  .٢٩ص ، ٢٠٠٣،ية للتامين االجتماعي الهيئة القوم، األعمال وإنجازاتتقرير نتائج :المصدر     

א:)( א א א א א אאמא
:א

 يجب حسابها كمقدمة لحساب القيمة الحالية للمعـاش         التيمجموعة من الدوال المالية االكتوارية      هناك  
عاش لعدة فئـات     الخدمة دفع م   أثناءرتب على الوفاة     يت أنةحيث   الخدمة و  أثناء حالة الوفاة    فيالمستحق  

 تلزم لحساب القيمـة الحاليـة للمعـاش         التيوهم المستحقين فانه سيتم تناول الدوال المالية االكتوارية         
  .المستحق لكل فئة من الفئات كما هو موضح بعد

  األرمل أو لألرملةللمعاش المستحق الدوال المالية االكتوارية الالزمة لحساب القيمة الحالية -:أوالً

يمة الحالية للمعاش المستحق عن وفـاة المـؤمن         ق ال في األرمل أو األرملةيمكن تحديد نصيب      
  -:التالي الخدمة على النحو ثناءأعلية 
 فان القيمة  ،  منتصف السنة الميالدية   في بين المؤمن عليهم تحدث بانتظام        الوفيات أنبافتراض   •

 تأخذ الصورة   Xره جنية واحد تدفع لألرملة عند وفاة المؤمن علية عند العمر          الحالية لمعاش قد  
 :التالية

(P.V) ٠ 
xL ٠ 

xs  = [( 
1
2v ٠ 

xs  ٠ 1
2

xh +
٠ d

wxa ٠ 
xd )+( 

3
2v ٠ 

1xs +
٠ 3

2
xh +

 

٠
( 1)

d
w xa +

 ٠ 
1xd +
)+………+(

1
2

R xv − −  ٠ 
1Rs −
٠ 1

2
Rh −

٠ 
( 1)

d
w Ra −

٠ 
1Rd −
)] (3-1) 
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  -: الصورة التاليةتأخذ فإنها  Xvفي المعادلة طرفيوبضرب 

(P.V)٠
xD ٠ 

xs =[(
1
2

xv + ٠  
xs ٠ 1

2
xh +

٠ d
wxa ٠ 

xd )+(
3
2

xv + ٠ 
1xs +
٠ 3

2
xh +

 

٠
( 1)

d
w xa +

٠ 
1xd +
)+………+

1
2

Rv − . 
1Rs −
. 1

2
Rh −

. 
( 1)

d
w Ra −

. 
1Rd −
)]            (3-2) 

  :حيث ان 

xD =
xL ٠  xv  

  -:وباستخدام العالقة التالية
Z dwa

xC = 
1
2

xv + ٠ 
xs ٠ 1

2
xh +

. d
wxa . xd                                          (3-3) 

: الصورة التالية تأخذ السابقة الحالية القيمةفان معادلة وبالتالي
(P.V) . 

xD . 
xs = Z dwa

xC +
1

Z dwa

xC +
+……….+

1

Z dwa

RC −
                    (3-4) 
  -:وباستخدام العالقات التالية 

s

xD =
xD . 

xs  
Z dwa

xM = 
1

0

R x

k

− −

=
∑

Z dwa

x kC +
 

{ }+
= +

1

1
2

wadZ Z Zaw wad d
x xx M MM  

− −

=

= ∑
1

0

R X
wa wad dZ Z

x x
K

R M  

 بعد وفاة المؤمن عليـه  لألرملة الحالية لمعاش قدره جنيه واحد مستحق   معادلة القيمة و على ذلك تكون     
  -: الخدمة أداءخالل فترة 

 (P.V) = 

z dwa

x
s

x

R
D

                                                                                       (3-5) 

 في لألرملة حساب القيمة الحالية االكتوارية للمزايا المستحقة في المعادلة المستخدمة هيوهذه المعادلة 
  .ة المعاش قيمفي الخدمة وذلك بعد ضرب هذه المعادلة أثناء حالة وفاة المؤمن عليه

 : التعريف بالرموز المستخدمة يليوفيما 
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( )xv :  وهى تمثل القيمة الحالية لمبلغ جنيه واحد يستحق الدفع بعد( )x من السنوات وذلك على
) سنوي يعادل ةأساس معدل فائد )i وعلى ذلك :-  

( )
1 (1 )

1
x x

X i
iv −= = +

+
 

% ٦ بمعدل فائدة يتراوح مابين القومي االجتماعية تستثمر ببنك االستثمار التأمينات أموال أن وحيث
  -: ذلك فان ىوعل% ٨فانه سيتم تثبيت معدل الفائدة عند% ١٠،

60 60(1.08)v −=  

( )xS :  ن تمام العمر بيالمتوقعةتمثل نسبة المرتبات( )x و العمر ( )1x  أن و من المالحظ +
 صورة المتوالية تأخذ  بنسبه ثابتة كل فترة من الزمن أيالمرتبات بجمهورية مصر العربية تتزايد

)مام العمر  تفي بالنسبة لمجموعة المؤمن عليهم المتوقعةتبات روعلى ذلك فان الم ،الهندسية  )x 
)ومرتباتهم السنوية  )S بعد ( )t بداية كل في المرتبات تحدد في الزيادة أنبافتراض (  من السنوات 

  :تعادل ) سنة مالية 
.V  OF SALARIES . .x t x t

x x

s LS
s L
+ +=  

( )xh:  الحذر فانه يفتـرض     الحيطة و  بمبدأ ولألخذالمتزوجين من بين المؤمن عليهم      وهى تمثل نسبة
  . تمثل واحد صحيحأنها

( )d

wxa ) عمرهـا    أرملـة تمثل القيمة الحالية لدفعة معاش مدى الحياة سنوية عادية على حياة             : − )w 
)عمرة  عند وفاة صاحب المعاش و     )x    يهما أو الوفاة أ  ية واحد وذلك حتى الزواج       جن السنوي و مبلغها

   .أوالًيحدث 

( )Xd :    تمام العمر    في الذين   األشخاصتمثل عدد ( )x   بالمجموعة ( )xL   يحتمل وفـاتهم    الذي و 
)بين تمام العمر  )x والعمر ( )1x +.   

اإلخـوة  حالية للمعاشات المستحقة لألوالد و    الدوال المالية االكتوارية الالزمة لحساب القيم ال       :ثانياً   

:الذكور 

 علـى النحـو   قيمة الحالية للمعاش المـستح    ق ال في الذكور   واإلخوة األبناءيمكن تحديد نصيب      
 الذكور  األوالد أعمار متوسط   أو سيتم الرمز لعمر الولد الذكر       بأنه االعتبار   في األخذ وذلك بعد    التالي
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) التاليبالرمز   )chx أما و ( )n بعده صـرف المعـاش     ف  ق يتو الذيمر   للع األقصى تمثل الحد    فإنها  
  

( ) 1 1
. . . .......Z Zdcha dcha dchaZ

x x x x R
P V s C C CD + −

= + + +                               (3-6) 

  :حيث 
∧

+

+ −
=

1
2 1 :(

2
. . . .dcha xZ d

xx x chx n chx xC V S a dh   

  :وباستخدام العالقة التالية 
.s

x x xDSD =  
Z dcha

xM = 
1

0

R x

k

− −

=
∑

Z dcha

x kC +
 

{ }+
= +

1

1
2

chadZ Z Zach ad dch
x xx M MM  

− −

=

= ∑
1

0

R X
a adch dchZ Z

x x
K

R M  

 
 حالة وفاة المؤمن علية في األخ أووعلى ذلك فان القيمة الحالية لمعاش قدرة جنية واحد يدفع لالبن 

  :  الخدمة تكون كما هو موضح بعدأثناء

( ) =.
Z dcha

s

x

P V R
D

                                                                                            (3-7) 

 لألبناء نحصل على القيمة الحالية للمعاش المستحق فإننا قيمة المعاش فيوبضرب هذه المعادلة 
  . الذكور واإلخوة

  -:التعريف بالرموز 

( ):( )
d
chx n chxa −

تة لحظية عادية على حياة شخص قمعاش مؤ عبارة عن القيمة الحالية لدفعة هي - :
)عمرة  )chx تدفع لحظياً بمعدل سنوياً جنية واحد وذلك لمدة ( )n chx− من السنوات .  

  



 

 -٩٠-

 أو لـألوالد الدوال المالية االكتوارية الالزمة لحساب القيمة الحاليـة للمعاشـات المـستحقة             : ثالثاً  

   :اإلناث األخوات

) األخت أو االبنة تحديد نصيب    فييمكن استخدام نفس الدوال السابقة       )gra يمة الحالية للمعاش   ق ال في
   : التاليوذلك على النحو المستحق عن صاحب المعاش المتوفى 

( ) + −
= + + +

1 1
. . . .......dgra dgra dgraZ Z Z

x x x x R
P V S C C CD                               (3-8) 

  -:حيث 
 

∧
+

+
=

1
2 1

2
. . . .dgra xZ

d
xx x grx xC V S a dh  

Z dgra

xM = 
1

0

R x

k

− −

=
∑

Z dgra

x kC +
 

{ }+
= +

1

1
2

gradZ Z Zgra ad dgr
x xx M MM  

− −

=

= ∑
1

0

R X grgra ad dZ Z

x x
K

R M  

 
  -:وعلى ذلك فان القيمة الحالية لمعاش قدرة جنية واحد يمكن حسابها كما هو موضح بعد

( ) =.
Z dgra

s

x

P V R
D

                                                                                       (3-9) 

 القيمـة الحاليـة     في األخت أو االبنة نحصل على نصيب     فإننا قيمة المعاش    في المعادلة   وبضرب هذه 
  .للمعاش المستحق عن صاحب المعاش المتوفى 

  -:التعريف بالرموز 
( )d

grxa عبارة عن القيمة الحالية لدفعة معاش مدى الحياة سنوية عادية على حياة شخص عمـرة                هي 
( )grx   ة أو العمـل    ا الوف أو وتضمن دفع مبلغ قدره جنية واحد سنوياً وذلك حتى الزواج            االبنةوهى

   .أوالًيهما يحدث أ



 

 -٩١-

مالية االكتوارية الالزمة لحساب القيمة الحاليـة للمعاشـات المـستحقة  ألي مـن     الدوال ال: ً    رابعاً

  :الوالدين 

 الخدمـة   أثنـاء ة جنية واحد يدفع للوالدين عند وفاة المؤمن عليه          ر القيمة الحالية لمعاش قد    إن  
  :يمكن حسابها كما هو موضح بعد 

( ) 1 1
. . . ....... dpradpradpra ZZZ

x x x x R
P V S C C CD + −

= + + +                             (3-10) 

   :اآلتيةو باستخدام العالقة 
.s

x x xDsD =  
+=

1
2 . . .

Z dpra x d
x x prx xC V S a d  

 
Z dpra

xM = 
1

0

R x

k

− −

=
∑

Z dpra

x kC +
 

{ }+
= +

1

1
2

dpra dpra dpraZ Z Z
x xx M MM  

− −

=

= ∑
1

0

R Xdpra dpraZ Z

x x
K

R M  

 
   :يليالية يمكن حسابها كما يمة الحقفان الوعلى ذلك 

( ) =.

Z dpra

s

x

P V R
D

                                                                                    (3-11) 

 في القيمـة الحاليـة   نه يمكن تحديد نصيب الوالدين أو أحدهم      قيمة المعاش فا   في المعادلة   وبضرب هذه 
  . الخدمة أثناءحب المعاش المتوفى للمعاش المستحق عن صا

  -:التعريف بالرموز 
( )d

prxa: -  دى الحياة سنوية عادية علـى حيـاة شـخص عمـره      ميمة الحالية لدفعة معاش     ق تمثل ال
( )prx حياةال قدرة جنية واحد طالما كان على قيد سنوي و هو احد الوالدين وتضمن دفع مبلغ.   



 

 -٩٢-

): א) א א א א א אא א מ
:א

) تدفع عند بلوغ سن التقاعد      ( نظام لشراء دفعات معاش مؤجلة       االجتماعييعتبر نظام التقاعد      
 فتـرة   أثنـاء ل دفعات    شك في وذلك مقابل قيام المشترك بدفع اشتراك يكون         ، اإلضافيةوبعض المزايا   

 فان سن التقاعد هو سـن الـستين         المصريوطبقاً للنظام   )١() قبل بلوغ سن التقاعد      أي( اإلنتاجيةحياته  
 الخدمة ولذلك يعتبر عمر الـستين       أداء الحالة لم يعد قادراً على       في هذه  المؤمن عليه    أنحيث يفترض   

  .)٢( الموجبة الستحقاق معاش الشيخوخة األسبابسبباً من 

فـان   التقاعد ثم لزويه من بعده       ندولحساب القيمة الحالية للمعاش المستحق لصاحب المعاش ع         
  : قيمة عدة دوال و هي إيجاد يستلزم األمر

 سـيرمز لهـا     التياعد و   ق لصاحب معاش الت   قيمة الدالة الخاصة بقيمة المعاش المستح     ق إيجاد •
raZبالرمز

RC  

 والتـي الة الخاصة بقيمة المعاش المستحق لزوجة صاحب المعاش بعـد وفاتـه             يمة الد ق إيجاد •
rwaZسيرمز لها بالرمز  

RC 

 صاحب المعاش بعد وفاتـه و       أخوة و   ألبناءيمة الدالة الخاصة بقيمة المعاش المستحق       ق إيجاد •
rchaZ سيرمز لها بالرمز التي

RC 

 والتـي  الدالة الخاصة بقيمة المعاش المستحق للوالدين بعد وفاة صـاحب المعـاش               قيمة إيجاد •
rpraZسيرمز لها بالرمز 

RC  

raZ: قيمة الدالة إيجاد - :أوالً
RC  

 ، القانوني حتى يمكن معرفة القيمة الحالية للمعاش المستحق لصاحب المعاش عند بلوغه السن             
القيمـة الحاليـة   ، فالبد من معرفة نسبة الزيادة في المرتبات ، المصريوبفرض انه ستين طبقاً للنظام      

                                           
  .٣٨ ، مرجع سبق ذكره ، ص جيهان مسعد المعداوى )١(
رسالة دكتوراه غير (،" الدوال المالية االكتوارية الالزمة لفحص المركز المالي لمشروعات التامين االجتماعي "  جمال عبد الباقي واصف )٢(

 .٣١،ص ١٩٩٨منشورة ، مكتبة كلية التجارة ، جامعة المنصورة ،



 

 -٩٣-

)لمبلغ جنيه واحد بعد      )x    القيمة الحالية لدفعة معـاش مـدى        ، للتقاعد   القانوني السن   ، من السنوات 
)وعمرة  التقاعد   الحياة لحظية عادية على حياة صاحب معاش       )R     جنيـه   سـنوي  تدفع لحظياً بمعدل 

 الدالة تكون علـى الـصورة       وعلى هذا فان هذه   . تمر مدى حياته    واحد لصاحب معاش التقاعد و مس     
  -:التالية 

−= . . . rraZ R
R RRRC S V ar                                                                (3-12) 

  :حيث   
Rr: - للتقاعـد   القـانوني  عبارة عن عدد المؤمن عليهم المحتمل تقاعدهم نتيجة لبلوغهم السن             هي 

( )Rسنة .  

وعلى ذلك فان القيمة الحالية لمعاش قدره جنيه واحد يدفع سنوياً بصفه لحظيه عند بلوغ السن                  
  -:كون على الصورة التالية  للتقاعد يالقانوني

( ).
raZ

s

x

P V C
D

=                                                                                       (3-13) 

rwaZ  :إيجاد قيمة الدالة: ثانياً 
RC  

  مة الحالية للمعاش المستـحق ألرمـلة يمـكن معرفة القيهومن خالل إيجاد قيمة هذه الدالة فان  
 زوج صاحب معاش التقاعـد      أو الدالة يرمز لعمر زوجة       وفى هذه  ،معاش التقاعد بعد وفاته     صاحب  
)بالرمز  )wR وتكون هذه الدالة على الصورة التالية :  

−=
/

. . .rrwaZ R
RwrR RRC V S a r                                                          (3-14) 

 عند وفـاة    األرمل أو لألرملة يدفع لحظياً    سنويوعلى ذلك فان القيمة الحالية لمبلغ جنيه واحد           
  - :يليصاحب معاش التقاعد المتوفى يحسب كما 

( ).
Z rwa

R
s

x

P V C
D

=                                                                                      (3-15) 
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rchaZ:  قيمة الدالة إيجاد: ثالثا 
RC  

 إخوة و   ألبناءالية للمعاش المستحق     الح القيمة فانه يمكن معرفة     الدالةيمة هذه   ق إيجادمن خالل     
   : لتاليةا الصورة على الدالة و تكون هذه ،صاحب معاش التقاعد المتوفى 

/ : ( ) /
. . .rchaZ R r

Rchr n chrR RRC V S a r−
−

=                                                   (3-16) 

)وعلى ذلك فان القيمة الحالية لمعاش قدره جنيه واحد بالنسبة لمؤمن عليه عمره               )X     ًيـدفع سـنويا 
   :يلي يمكن حسابه كما ،عد  بعد وفاة صاحب معاش التقااألخ أوبصفه لحظية لالبن 

( ).
rchaZ
R

s
x

P V C
D

=                                                                                       (3-17) 

rpraZ : يمة الدالةق إيجاد: رابعاً 
RC  

 بعد وفاة االبن صاحب     األم أو لألب قستح للمعاش الم  الحاليةيمة  ق ال إليجادوتستخدم هذه الدالة       
   :التالي وتكون هذه الدالة على الشكل ،معاش التقاعد 

−=
/

. . .rZ Rrpra
RprRR RRC V S a r                                                          (3-18) 

بعد وفاة صاحب معـاش   لحظياً األم أو لألبوعلى ذلك فان القيمة الحالية لمبلغ جنيه واحد سنوياً يدفع           
   :يليالتقاعد يحسب كما 

( ).
rpraZ
R

s
x

P V C
D

=                                                                                      (3-19) 

 
א)( אא א אאא   א

ـ ألالمالية االكتواريـة     نتناول الدوال ال    سوف الجزء هذا   في   حـساب القيمـة الحاليـة        ل  هزم
   .األوللالشتراكات وفقاً لطرق التمويل الثالثة السابق شرحها بالفصل 



 

 -٩٥-

א: א    א

مصادر الرئيسية المتعـارف    قة يتم تحصيل االشتراكات السنوية من الثالث        ظل هذه الطري   في  
 وذلك  ، كإيرادات للموازنة العامة للدولة     إضافتهاو ) األعمال أصحاب –ه   المؤمن علي  –الدولة  ( عليها  

مع التزام الدولة بسداد االلتزامات وبصرف النظر عن مدى كفايتها من عدمه و على ذلك فانه سـيتم                   
   .٢٠٤٠ – ٢٠٠٠ عن الفترة من األسلوب ظل هذا فيحساب االشتراكات المستقبلية 

 وبذلك يمكن اعتبار    ،ظام على مدار السنة الميالدية      تنا الدفع ب   االشتراكات موزعة  أنو بفرض     
  . منتصف السنة مرة واحدة في تم دفعها أنها

) تمام العمر    فيبفرض وجود مجموعه من المؤمن عليهم       و كذلك    )x     وان المرتبات  السنوية 

) هيالخاصة بهم    )S ،  درج األجور   ومعدل تxs ،     بين تمام العمـر    للمرتبات  فان القيمة المتوقعة
( )x t+ وتمام العمر ( )1x t+   : هي +

        ( )1

1.
2.x X Xs S L L +

= +                                                                     (3-20) 

) بين تمام العمر لالشتراكات فان القيمة المتوقعة بالتاليو  )X و العمر ( )1X   : هي +

( )1

1. %. .
2.x X XP V y s S L L +

= +∑                                                         (3-21) 

א: א

المعاشـات عـن    ء  ل هذه الطريقة بتمويل عـب     ظ في االجتماعية   للتأمينات القومية   الهيئةتقوم  
 تراكم رؤوس   إلى يؤدى   األسلوب بان هذا    وضخنا أن فكما سبق    ،استثمارها  فوائد  طريق االشتراكات و  

حقـوق   صـرف ال   في تسبق البدء    التي المراحل   في االجتماعي أي  للتامين   األولىحل   المرا في األموال
 سداد   في للمساهمة   االجتماعي التامين   أجهزة يمكن استثمارها من قبل      التيب و ، للمؤمن عليهم    التأمينية

على ذلك فانه سيتم حساب القيمة الحالية لالشتراكات المستقبلية وذلك بمعـدل        و ،االلتزامات المناط بها    
   التالية  وذلك  باستخدام الدوال٢٠٤٠ – ٢٠٠٥عن الفترة سنوياً % ٨فائدة 



 

 -٩٦-

 أنهـا  منتصف السنة على اعتبار      في االشتراكات يتم دفعها مرة واحدة       أن بفرض   أيضاًوذلك  
   موزعة الدفع بانتظام على مدار السنة الميالدية 

.
x x xVD L=                                                                                        (3-22) 

( )1

1
2 x xx D DD +

= +                                                                                 (3-23) 

.s
xx xsD D=                                                                                         (3-24)  

1

0

R x
s s

x kx
k

N D
− −

+
=

= ∑                                                                                  (3-25) 

)وبفرض وجود مجموعة من المؤمن عليهم عند تمام العمر         )x       هي وان المرتبات السنوية الخاصة بهم 
( )S .  الحالية للمرتبات المتوقعة بين تمام العمر ةالقيمفان ( )x t+ العمر ( )1x t+   - :يه +

s

x t
s

x

DS D
+∑                                                                                          (3-26) 

  - :هي الحالية للمرتبات عن السنوات المستقبلية ةالقيموبذلك تكون 

1

0
.

sR x
x t

s
t x

DS
D

− −
+

=
∑ ∑                                                                      (3-27) 

% ٢٦هذه القيمة في نسبة االشتراكات الخاصة بالمعاش التي يحددها القانون بـ            وبضرب      
ـ   y -  والتي يرمز لها بالرمز -مرتبات العاملين  ةمن قيم  الحاليـة  ةفإننا نكون قد توصـلنا إلـى القيم

  :الة  وذلك باستخدام هذه الد، ةلالشتراكات المستقبل

. . % .
s

xP V OF CONT
s

x

Ny S
D

=∑                                     (3-28) 
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   ) (Partial Fundingאא:

 بنظام التمويـل الكامـل      ةمقارنفانه يتم تجميع نسبة اشتراكات بسيطة        األسلوبفي ظل هذا    و  
توزع هـذه   دة عشرة سنوات على سبيل المثال و      ترة محد  نفقات النظام خالل ف    رذلك حيث انه يتم تقدي    و

 مـن   أدنـى  حـد  توافر   ضافترا يقوم على    بأنه االعتبار   في األخذ الحاضرة مع    األجيال على   تالنفقا
  . مع ضمان بان الدولة ستقوم بالوفاء بالمزايا عند استحقاقها األوقات كافة فيالمشتركين 

 التـي  تاالشـتراكا  ظل تخفيض نسبة     فيلالشتراكات   الحالية   ةالقيمعلى ذلك فانه تم حساب      و  
مـع  %١٠لنفرض انه سيتم اخذ نسبة اشـتراك         و ،سيتم أخذها في البداية على ضوء المزايا المقررة         

 .تعديل هذه النسبة بناء على ما يطرأ من نتائج

   :التالي هذه الحالة تكون على الشكل في الدالة الخاصة بحساب االشتراكات  فانوعلى ذلك

. . % .
s

xP V OF CONT
s

x

Ny S
D

=∑                                              (3-30) 



 

 -٩٨-

א א
א א א א אא

א א

 المزايا  ألهمالقيم الحالية    حساب   في هذا المبحث يدور حول تطبيق الدوال المالية االكتوارية          إن
- ٢٠٠٥ التمويل المختلفة و السابق تناولها فيما سبق خالل الفترة           أساليب ظل   فياالشتراكات وذلك   و

 هذا النظـام  أن و، فقط الحكومي النظام المطبق يغطى القطاع      أن نفترض   فإننا ولهذا الغرض    ، ٢٠٤٠
  يمنح المزايا التالية فقط 

   التقاعد لبلوغ السن  حالةفيتعويضات معاشات و -
  بعد التقاعد أوبالخدمة   حالة الوفاةفيتعويضات معاشات و -

  - : باالتيو لهذا الغرض فلقد قام الباحث 

كما هو موضح بالفصل    ٢٠٤٠ وحتى    ٢٠٠٥ المؤمن عليهم خالل الفترة من     أعدادحساب توقع    .١
 . الثالث

 .قبالالمتوقعة مستBasic Salary (BS) )١( األجور األساسيةحساب  .٢

 المتوقعة مستقبال Variable Salary (VS) )٢( المتغيرة األجورحساب  .٣

  .xa ،xaجدول حساب الدوال  .٤

 األرمل أواب القيمة الحالية للمعاش المستحق لألرملة       لحسزمة  اللا الماليةجدول حساب الدوال     .٥
 . الخدمةأثناء هفي حالة وفاة المؤمن علي

 في حالـة    لألبناءلحساب القيمة الحالية للمعاش المستحق      الالزمة  جدول حساب الدوال المالية      .٦
 .وفاة المؤمن علية اثنا الخدمة

 .زمة لحساب القيمة الحالية للمعاش المستحق في حالة التقاعداللاجدول حساب الدوال المالية  .٧

 .لقيمة الحالية لالشتراكاتزمة لحساب االلاجدول حساب الدوال المالية  .٨
 

                                           
 ).٢( ملحق رقم انظر مالحق الدراسة ،  )١(
 .) ٢(انظر مالحق الدراسة ، ملحق رقم  )٢(



 

 -٩٩-

باسـتخدام  Excel  فلقد تم صياغة برنامج كتـب بلغـة   ه التطبيقيالدراسة هفي سبيل تنفيذ هذو  
  .وفيما يلي توضيح لكيفية عمل هذة الجداول. الحاسب اآللي 

أو اب القيمة الحالية للمعاش المستحق لألرملـة        الزمة لحس  وال xa ،xaجدول حساب الدوال  : أوال

  . في حالة وفاة المؤمن علية اثنا الخدمةاألرمل
 . ويتكون هذا الجدول من الخانات التالية

  
)وهى تمثل العمر  : األولى الخانة - )X.  
  . تمثل عدد المؤمن عليهم المتوقع هيو:  الخانة الثانية -
) تمثل قيم الدالة هيو: ثالثة ال الخانة - )XV يتم حسابها كما هو موضح بعدو  

(1.08)x xV −=  
16 16(1.08)V −= =0.29189 

) تمثل قيم الدالة هيو:  الخانة الرابعة - )XD يتم حسابها كما هو موضح بعد و:  
= ×X

X xVD L  

= ×16

16 16VD L  

         =0.29189 × 9921487000= 2895982840 

) تمثل قيم الدالة هيو:  الخانة الخامسة - )XN ويتم حسابها كما هو موضح بعد :  
N D 6060

816103868= =  

5959 60N ND= +  
       = 94120780+816103868=910224648 

  :يتم حسابها كما هو موضح بعد و xaتمثل قيم الدالة هي و:  الخانة السادسة -
1616

16

1Na
D

= −  

       38174569993 1 12.182
2895982840

− =  

) عبارة عن قيم الدالة هيو:  الخانة السابعة - )Xaيتم حسابها كما هو موضح بعد  و:  

 ( )16 16 16

1 1
2 2a a µ δ⎡ ⎤= + − +⎢ ⎥⎣ ⎦

 



 

 -١٠٠-

        = 12.182 + 0.5- 1/12( .0202231 + 0.076969) =12.675 

  :حيث أن 
log 1.08eδ =   

( ) ( ) ( )2 2 1 1
8 .

12 .
X X X X

X

X

L L L L
L

µ + − + −
− − −

= )١(  

لمعاش المستحق لألرملة أو األرمل عنـد       مة الحالية ل  الدوال الالزمة لحساب القي    حساب   جدول :ثانيا

  . أثناء الخدمةوفاة المؤمن عليه

المـستحق   برنامج لحساب الدوال المالية الالزمة لحساب القيمة الحالية للمعـاش            إعداد لقد تم   
ـ و ، Excel بلغة   كتب هذا البرنامج  ومن علية أثناء الخدمة     ؤالموفاة  في حالة    األرمل أو لألرملة ت كان

  -:المخرجات كما هو موضح بعد المدخالت و

  البرنامجمدخالت .١

  الخدمة أثناء وفيات المؤمن عليهم معدل •

 % ٨ وهو السنويمعدل الفائدة  •

 %٦ مع السن وهو األجرمعدل تدرج  •

  المستقبليهالخدمةمدة  •

  السنوية األجور •

)قيم الدالة    • )d
wxa       وهي مستنتجة من قيم الدالة ( )xa     بـالملحق   )١( بالجدول رقـم 

 .الثالث 

• ( )xh النـسبة   ن بين المؤمن عليهم ونفترض أن هذه       تمثل نسبة المتزوجين م    هي و 
 .الحذر بمبدأ الحيطة ولألخذواحد صحيح وذلك 

 مخرجات البرنامج . ٢

مـن  الجـدول   هـذا   ويتكون  ) ٣( بالملحق رقم    )٢( مكونات الجدول رقم     فيتتمثل المخرجات     
  - :التاليةخانات ال

                                           
   .٣٩، ص ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، الطبعة األولى ( واصف ، اإلحصاء االكتوارى جمال عبد الباقي )١(



 

 -١٠١-

)تمثل العمر  : األولىالخانة  - )x  
)تمثل قيم الدالة : الخانة الثانية  - )xd عدد الوفيات .  
)تمثل قيم الدالة    :  الثالثة   الخانة - )xs ين يتكون واحد صحيح عند التع    و مع السن    األجردل تدرج    مع

  .سنوياً كما سبق وان وضحنا % ٦كما تزيد بمقدار 

تمثل قيم الدالة : الخانة الرابعة  -
1
2

xV +⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  وذلك طبقاً لمعدل الفائدة  

( ) ( ) 16.516 0.5
16.5

1 0.28087
1.08

1.08V
−+ = = =  

)تمثل قيمة الدالة : الخانة الخامسة  - )d
wxaمستنتجة من قيم الدالة هي و ( )xa  

)تمثل قيم الدالة    : الخانة السادسة    - )Z dwa

xC    الدالة طبقاً للعالقـة الرياضـية       ويتم حساب قيم هذه 
   الدالة  تكون قيمة هذه١٦لمثال عند العمر التالية فعلى سبيل ا

16.5

1616 16 (16) 16
. . . .Z dwa dZ

wC S V a dh=  

            =0.823 × 0.28087 × 12.673 × 1× 111 
    = 325  

)تمثل قيمة الدالة    : الخانة السابعة    - )Z dwa

xM    كمـا   أعلى إلى أسفل الدالة من     ولقد تم حساب هذه 
    :يلي

59 59

Z Z dwadwa CM = = 1697 
 

58 59 58

Z Z Z dwadwa dwa CM M= +  
              = 11697 + 1580 = 3278 

57 58 57

Z Z Z dwadwa dwa CM M= +  
              = 3278 + 1470 = 4748 

) تمثل قيمة الدالة     هيو: الخانة الثامنة    - )wadZ

xM        ولقد تم حساب نواتج هذه الدالة باستخدام نواتج

   فعلى سبيل المثال،الخانة السابعة 
 { }16 17

1
2

wadZ Z Zaw wad d

x M MM = +  

                = 1/2 (24036 + 23710) = 23873    



 

 -١٠٢-

)وهى تمثل قيمة الدالة     : الخانة التاسعة    - )Z dwa

xR   أعلـى  إلـى  أسـفل  الدالة من  ويتم حساب هذه 

   :يليبالجدول كما 
 

59 59

Z Zdwa dwa

R M= = 848 

58 59 58

Z Z Zdwa dwa dwa

R R M= +  

            = 848 + 2487 = 3336 
  

 عنـد وفـاة     األقـارب  و لألوالدمعاش المستحق   لل القيمة الحالية  الدوال الالزمة لحساب   جدول: ثالثا  

   الخدمةأداءالمؤمن عليه خالل فترة 

 برنامج لعمل الجداول الخاصة لحساب الدوال المالية الالزمة لحساب القيمة الحالية            إعدادلقد تم     
 Excel الخدمة وكتب هذا البرنـامج بلغـة    أثناء المؤمن علية المتوفى     وأخوة لألوالدحق  للمعاش المست 

  :المخرجات كما هو موضح بعد دخالت وموكانت ال

  مدخالت البرنامج .١

  الخدمة أثناءمعدالت وفيات المؤمن عليهم  •

 %٦هو  مع السن واألجرج رمعدل تد •

حدى الدراسات        من خالل إ    عالقة ال    ه ولقد تم الحصول علي هذ          األب   العالقة بين عمر       •
 .)١(العربية في هذا المجال

• 
xh

Λ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 الخدمـة   أثناء عن المتزوجين من بين المؤمن عليهم الذين توفوا          ةعباروهى   

 الحيطـة  بمبـدأ    لألخـذ  النسبة واحد صحيح وذلك      أوالد ويفترض أن هذه   لديهم  و
 .الحذرو

  
 
 

                                           
لتامين االجتماعي ،مرجع سـبق ذكـره ص        الدوال المالية اإلكتوارية الالزمة لفحص المركز المالي لمشروعات ا        "جمال عبد الباقي واصف      )١(

١٩٠ .  
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 برنامجمخرجات ال .٢

 و تكـون هـذا      الثاني من الملحق    )٤( مكونات الجدول رقم     فيجات هذا البرنامج    مخروتتمثل    
  . عشر خانةإحدىالجدول من 

)تمثل العمر  : األولىالخانة  - )X.   
)تمثل قيم الدالة : الخانة الثانية  - )xd.   
)تمثل قيم الدالة : الخانة الثالثة  - )xS.  

تمثل قيم الدالة : الخانة الرابعة  -
1
2

xV +⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

)تمثل قيم الدالة    : الخانة الخامسة    - )( ):
d
chx n chxa −

 الدالة اعتمادا علـي     هويتم الحصول علي قيمة هذ     
سنة وعمـر االبـن     ١٦كون عمر االب   عندما ي  فعلي سبيل المثال  االبن   وعمر   األبالعالقة مابين عمر    
  -:صفر فأنها تساوي

d
ch

N Na
D

0 2616

0

11.619
−

= =  

) تمثل قيم الدالة     هيو: الخانة السادسة    - )dchaZ

xC القة الرياضية  لقد تم حساب هذه الدالة طبقاً للع       و

  .١٦التالية فعلى سبيل المثال عند العمر 

( )
16.5

16.516 16 16: 16 16
. . . .dchaZ d

ch n chC V S a dh
∧

−
=  

              =0.823 × 0.28087 × 11.619 ×  1 × 111 = 287 

)وهى تمثل قيمة الدالة     : الخانة السابعة    - )Z dcha

xM        أعلى إلى أسفل ولقد تم حساب هذه الدالة من 

  .كما هو موضح بعد 

59 59

ZZ dchadcha CM = = 1119 

58 5958

ZZ Zdchadcha dchaCM M= +  
              = 1119+ 1031 = 2151 



 

 -١٠٤-

)وهى تمثل قيم الدالة     : الخانة الثامنة    - )dchaZ

xM          ولقد تم حساب قيم هذه الدالة باستخدام نـواتج 

   :يلي كما ، السابعةالخانة 

{ }16 1716

1
2

dcha dcha dchaZ Z ZM MM = +  

               =1/2(18317+18019)= 18168 

)وهى تمثل قيم الدالة     : التاسعة  الخانة   - )dchaZ

xR         أعلى إلى أسفل ولقد تم حساب قيم هذه الدالة من 

  :بالجدول كما هو موضح بعد 

59 59

dcha dchaZ Z

R M= = 560 

58 59 58

dcha dcha dchaZ Z Z

R R M= +  

            = 560+ 1635 = 2195 

   لالشتراكاتمالية أالزمة لحساب القيمة الحاليةجدول حساب الدوال ال :رابعا 

  االكتواريـة   يستلزم وجود جداول بالدوال الماليـة      األمر القيمة الحالية لالشتراكات فان      إليجاد  
 وقد كتب علـى الحاسـب   ، برنامج لحساب هذه الدوال  إعدادلذلك فلقد تم    يمة و قالالزمة لحساب هذه ال   

  : هذا البرنامج كما يلى  وكانت مدخالت ومخرجات Excelبلغة 

 .مدخالت البرنامج  .١

  .٢٠٤٠ وحتى عام ٢٠٠٠يهم خالل الفترة من عام عدد المؤمن عل •

  .٦٠تقاعد  للالقانونيالسن  •

 %.٨معدل الفائدة  •

 % .٦ مع السن األجرمعدل تدرج  •

   .جمخرجات البرنام .٢

  - :بالملحق الثاني )٤( رقم لو مكونات الجدفيجات هذا البرنامج مخرتتمثل 
)تمثل العمر : األولى الخانة - )X٦٠ العمرى وحت١٦ من العمر.   



 

 -١٠٥-

  تمثل عدد المؤمن عليهم : نية الخانة الثا-
)تمثل قيم الدالة  : ةالخانة الثالث - )xV يلي وتحسب كما:   

(1.08)x xV −=  
16 16(1.08)V −= =0.29189 

)تمثل قيم الدالة  : ةالخانة الرابع - )xD يلي وهى تحسب كما:   
= .X

X xVD L  
 

= 16

16 16
.VD L  

         =0.29189 × 100000 = 29189 

)تمثل قيم الدالة     : الخامسة الخانة   - )xS د تم توضـيح كيفيـة      ق مع السن ول   األجردل تدرج    مع أي
  .حسابها فيما سبق

)وهى تمثل قيم الدالة : السادسة الخانة - )s

xD وتم حسابها كما هو موضح بعد :  
= .s

x xxSD D  

=
16 1616

.s SD D  

         = 0.8230 × 29189 
         =24022.5 

)وهى تمثل قيم الدالة : السابعةالخانة  - )xD  

( )1

1
2 x xx D DD +

= +   

 ( )16 1716

1
2 D DD = +  

         = 0.5 × (298189+26997.5) = 28093.3 

)وهى تمثل قيم الدالة     : الثامنة الخانة   - )s

xD       طريـق ضـرب نـواتج       ويتم حساب هذه الدالة عن
   .السابعة في الخانة الخامسةالخانة 

) تمثل قيم الدالة     هيو: التاسعة الخانة   - )s

xN فعلى  أعلى إلى أسفليتم حساب قيم هذه الدالة من       و 
  -:سبيل المثال 

5959

s sN D= =8359.8 

 



 

 -١٠٦-

5858 59

s s sN ND= +  

           = 8659.6+8359.8 
           = 17019.4 

)وهى تمثل قيم الدالة     : شرةاعال الخانة   - )s S
Xx DN          ويتم حساب هذه الدالـة بقـسمة نـواتج 

  : فعلى سبيل المثال ، السادسة على نواتج الخانة التاسعةالخانة 

16

16

s

s
N
D

= 653924.2/24022.5=27.221 

אא− א   א
وكذلك حساب الدوال المالية الالزمـة      ) ٢ملحق رقم   ( المتوقعة مستقبال    األجوربعد تقدير قيمة      
دير القيمـة الحاليـة للمعاشـات       ق سيتم ت   فأنة )٣ملحق رقم    (تواالشتراكا للمزايا    الحالية  القيمة إليجاد

 )٤ملحق رقـم     (٢٠٤٠-٢٠٠٥ات خالل الفترة من     المستقبلية وكذلك االشتراكات لمجموعة من السنو     
 مـع   وفيما يلي الدوال المالية المستخدمة في حساب القيمة الحالية في كل حالة من حاالت االسـتحقاق               

األخذ في االعتبار بأن معاش التقاعد يسوى بواقع جزء من خمسة وأربعون جزء من المرتب و ذلـك                  
  .من المرتب % ٦٥من المعاش في حالة الوفاة والحد األدنى ، من المرتب % ٨٠بحد أقصى 

  
   الخدمةأثناءالقيمة الحالية للمزايا المستحقة لألرملة في حالة وفاة المؤمن علية الدالة الخاصة بحساب -

   
z d w a

x
s

x

R
D

d

XWt BS VS a1 1. . . ( ). .
2 45

+( )P V. =  

  األبناء على النصف األخر ن األرملة تحصل على نصف المعاش و أبافتراض وذلك
   الخدمةأثناءالدالة الخاصة بحساب القيمة الحالية للمزايا المستحقة لألبناء في حالة وفاة المؤمن علية -

( )P V. =
d
chat BS VS a1 1. . . ( ). .

2 45
+

z d cha

x
s

x

R
D

 

  لخاصة بحساب القيمة الحالية للمزايا المستحقة في حالة التقاعد الدالة ا-

( ) ( )
x

s
P V t BS VS

s
Da
D

60
60

1. . . .
45

= +  



 

 -١٠٧-

  )١(و ذلك حيث أن 
r r r

y cha a aa 60 60 / 60 /60 1650
= + +  

          = 8.983 + 2.314 + 0.5514 = 11.8484 
 

א− א    א

ملحـق  ( لالشتراكات في ظل أساليب التمويل الثالثـة    لقد تم إعداد برنامج لتقدير القيمة الحالية        
  :الت ومخرجات هذا البرنامج كما هو موضح بعد خوكانت مد) ٤رقم 
   مدخالت البرنامج-١

  x  العمر-  
  ٦٠ السن عند التقاعد -  
  %٦ معدل تدرج األجور -  

  % ٨ معدل الفائدة -
  يل الكامل والموازنة السنويةبالنسبة ألسلوب التمو%٢٦ نسبة االشتراكات الثالثة مجمعة -
خـالل العـشر    %١٥خالل العشر سنوات األولـى ،     %١٠ نسبة االشتراكات الثالثة مجمعة      -

  . بالنسبة ألسلوب التمويل الجزئيخالل الفترة الالحقة% ٢٠سنوات التالية و
  مخرجات البرنامج -٢

  x  العمر-  
  مل في ظل أسلوب التمويل الكات القيمة الحالية لالشتراكا-   

   في ظل أسلوب التمويل الجزئيت القيمة الحالية لالشتراكا-  
   السنويةة في ظل أسلوب الموازنت القيمة الحالية لالشتراكا-  

  
 أنثبـوت   و وبعد حساب االشتراكات المتوقعة مستقبال في ظل كل طريقة من طرق التمويـل              

األمـوال المتاحـة لالسـتثمارات       هي طريقة التمويل الكامل وذلك نظرا لتراكم         أفضل طريقة للتمويل  
 بدورة علي ثبات معدل االشتراكات والقـدرة علـي الوفـاء            لما يعم الرأسمالية طويلة األجل ، وهو      

بالمزايا المستقبلية ، فإننا سنقوم بعرض مثال توضيحي وذلك لتوضيح أهمية عامل االستثمار طويـل               
  .مستحقة من المزايا ال% ٥٠األجل في المساهمة في تمويل أكثر من 

                                           
  .١٢٠ص ، المرجع السابق )١(



 

 -١٠٨-

 الشامل عنـد التعـين      أجرة شخص تم تعينة عند سن الثالثين وكان متوسط           هناك أنولنفرض    
ـ بلو القيمة الحالية للمعاش بفرض      إيجاد ، والمطلوب    ٢٠٠٥ وذلك عام    جنية١٧٩  ،   سـن التقاعـد    ةغ

 ألجـر ا معدل تدرج    أنض  روذلك بف  االشتراكات في سداد االلتزامات ،      عامل استثمار  أهميةوتوضيح  
  . الشامل األجرمن % ٢٦ونسبة االشتراكات % ٨ومعدل الفائدة % ٦مع السن 
 القيمة الحالية للمعاش المستحق لهذا الشخص وكذلك قيمـة االشـتراكات المتراكمـة              وإليجاد  

محـصلة  جر مع السن وكذلك االشـتراكات ال       نقوم بحساب تدرج اال    فإننا ، األموال هوفوائد استثمار هذ  
  )٢ -٣(  من خالل جدول ةتوضيحيرها وذلك ما يتم ئد استثمااوفو

  )٢ -٣( جدول 
   المستحق عند كل سن وكذلك االشتراكات المحصلةاألجرحساب 

قيمة االشتراكات بعد 
  فوائد االستثمارإضافة

االشتراكات 
 المحصلة

 األجرمتوسط 
 العمر الشامل

468.32 46.54 179 30 
459.64 49.33 189.74 31 
451.13 52.29 201.124 32 
442.78 55.43 213.192 33 
434.58 58.76 225.983 34 
426.53 62.28 239.542 35 
418.63 66.02 253.915 36 
410.88 69.98 269.15 37 
403.27 74.18 285.299 38 
395.80 78.63 302.417 39 
388.47 83.35 320.562 40 
381.28 88.35 339.795 41 
374.22 93.65 360.183 42 
367.29 99.27 381.794 43 
360.49 105.22 404.702 44 
353.81 111.54 428.984 45 
347.26 118.23 454.723 46 
340.83 125.32 482.006 47 
334.52 132.84 510.927 48 
328.32 140.81 541.582 49 
322.24 149.26 574.077 50 
316.27 158.22 608.522 51 
310.42 167.71 645.033 52 
304.67 177.77 683.735 53 
299.03 188.44 724.759 54 
293.49 199.74 768.245 55 
288.05 211.73 814.34 56 
282.72 224.43 863.2 57 
277.48 237.90 914.992 58 
272.35 252.17 969.891 59 
 اإلجمالي  3679.37 10854.7
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   ق لهذا الشخص للمعاش المستحةوعلية فان القيمة الحال
  في حالة التقاعد%٨فائدة للجنية بمعدل  القيمة الحالية ×ألخر سنتين  الشاملاألجرمتوسط  =
  سنوات الخدمة ×١/٤٥×

 =٧٨٩٤,٦٣=٠,٦٦٧×١١,٨٤٨×٩٩٨,٩٩  
  

 من قيمة المعاش وذلك ما يوضح       %٥٠ أكثر من    في سداد ومن هنا نجد أن فوائد االستثمار قد ساهمت         
طريقـة التمويـل     هو ما يتم في ظـل      المتاحة لالستثمار و   األموالصات وتراكم    تكوين المخص  أهمية
 من قبـل    األمر الذي يجب بحثه    وهو    الطريقة ههذ وان كان معدل االشتراكات مرتفع في ظل         ،الكامل

  .المختصين 
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  النتائج و التوصيات 

  النتائج  : أوالً

  : هذه الدراسة فلقد توصل الباحث للنتائج التالية جراءإبعد   
إن العديد من الدول قد تبنت نظام الموازنة السنوية كأحد أساليب تكوين األمـوال لـنظم التـامين                  -١

إال أن استمرار استخدام هذا األسلوب للتمويل قد واجهه العديد          . االجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية      
 التي تعوق دوره في توفير الحماية االجتماعية و رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشـات               من العقبات 

  :من أهم هذه العوامل و
 )الديموجرافية(التغيرات السكانية  •
 انخفاض العائد المحق على استثمارات أموال صندوق المعاشات •
  .ارتفاع معدل البطالة •

 السكانية و االعتماد على الطريقة التركيبية       عرض أهم الطرق الرئيسية المستخدمة في اإلسقاطات       -٢
 المؤمن عليهم خالل هذه     م ، وذلك للحصول على تقدير أعداد      ٢٠٤٠في تقدير أعداد السكان حتى عام       

 . االلتزامات الواقعة على عاتق التامين االجتماعي تقدير قيمة االشتراكات المحصلة وبالتالي الفترة و

 وذلك حتى يمكن تقـدير قيمـة        ٢٠٤٠ والمتغيرة المتوقعة حتى عام      تقدير قيمة األجور األساسية    -٣
  . االلتزامات  الموارد المستقبلية 

تقدير قيمة المزايا المستحقة في حالتي التقاعد والوفـاة أثنـاء الخدمـة لعـدة سـنوات مختـارة                    -٤
  .وتظهر نتائج هذا التقدير بالملحق الرابع) ٢٠٤٠،٢٠٣٠، ٢٠٢٠،٢٠١٠،٢٠٠٥،(

محور هـام    المصري و  دلالقتصا من دعامات االستقرار     أساسيةتامين االجتماعي يمثل دعامة      ال إن -٥
  .المتاح لالستثمار حجم االحتياطي المتراكم ورذلك نظراً لكباور التنمية االقتصادية في مصر ومن مح

ات فلقـد وجـد     فاء بااللتزام ومدى قدرة كالً منها على ال     يل الثالثة و  و التم أساليب عند المقارنة بين     -٦
   :اآلتي
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بالنسبة ألسلوب الموازنة السنوية فان قيمة االلتزامات التي تقع على عاتق التامين االجتماعي              •
وبالتالي فان ذلك العجز سيؤدي لعدم المقدرة علـي سـدادا            تفوق قيمة االشتراكات المحصلة   

 سبيل المثال فانه في      فعلى . المحصلة لتغطية هذا العجز    ت وبالتالي زيادة االشتراكا   تاللتزاما
 جنية عن األجـرين  األساسـي        ٧٩٣٦٢٩٤٤٤٧٦ تبلغ قيمة االلتزامات المقدرة      ٢٠١٠سنة  

والمتغير في حين إن االشتراكات المقدرة عن األجرين األساسي والمتغيـر فـي ظـل هـذا                 
 ٢٩٩٥٤٨٠٦٦١٣تبلغ قيمة االلتزامات  ٢٠٣٠ جنية ، وفي عام      ٦١١١٧٩٠٣٥,٦األسلوب تبلغ 

مع األخذ في االعتبار بان المعاش يحسب       .  جنية   ٤٦٢٤٠٢٣٠١ين إن االشتراكات  جنية في ح  
 .في حالة التقاعد% ٨٠في حالة الوفاة أثناء الخدمة وبواقع %٦٥بواقع 

ات األولـى   بالنسبة ألسلوب التمويل الجزئي فلقد تم تحديد نسبة االشتراكات خالل العشر سنو            •
ـ  سنوات التا  العشرمن األجر و  % ١٠بمقدار   شرين سـنة التاليـة     العمن األجر و  % ١٥لية ب

جد أن هذا األسلوب يحقق عجـز        نسبة االشتراكات إلي هذا الحد و      مع رفع من األجر و  % ٢٠
بمقدار كبير وذلك حيث إن االستثمار بهذا األسلوب يكون قصير ومتوسط األجل ، وبالتـالي               

 -واليد أو ارتفاع توقع الحيـاة      زيادة الم  -فان تقرير أي مزايا إضافية أو أي تغيرات سكانية          
 يبلغ  ٢٠١٠فعلى سبيل المثال نجد انه في عام        . يؤدي إلى عدم المقدرة علي الوفاة االلتزامات      

جنيـة وباسـتثمار هـذا      ٤٢٨٠٣٢٩٥٤١,٦قيمة االشتراكات المحققة من خالل هذا األسلوب        
ة في حـين    جني٩٢٤٠٩١٠٤٤٤نجد أنة يصل إلي     % ٨المبلغ لمدة عشر سنوات بمعدل فائدة       

 نجـد ان قيمـة      ٢٠٣٠، وفـي عـام      ٧٩٣٦٢٩٤٤٤٧٦إجمالي االلتزامات  المقدرة تبلـغ       
% ٨جنية ، وباستثمار هذا المبلغ لمدة عشر سنوات بمعدل فائـدة       ١٧١٢١٧٦٨٣٠االشتراكات

 . جنية ٢٩٩٥٤٨٠٦٦١٣ جنية ، أما االلتزامات ٣٦٩٦٤٦١٣٥٨نجد أنة يصل الي

ننا نجد أنة في األعمار الصغيرة تفوق فيهـا االشـتراكات           بالنسبة ألسلوب التمويل الكامل فإ     •
ية تزيد عن   السنوية قيمة االلتزامات السنوية أما في األعمار الكبيرة فان قيمة االلتزامات السنو           

من هنا تظهر أهمية االحتياطي الذي تم تكوينه فـي المرحلـة األولـى              االشتراكات السنوية و  
ار طويل األجل لسد الفجوة مـابين االلتزامـات والمـوارد            للتامين االجتماعي وفوائد االستثم   

مقـدار سـبع    وذلك حيث إن االستثمار لألجل الطويل يؤدي إلي زيادة المبالغ المـستثمرة  ب             
 تبلـغ   ٢٠١٠، فعلى سبيل المثال في عـام        %٨وذلك بمعدل فائدة  أضعاف خالل عشرين عام     

 االشـتراكات المقـدرة     جنيـة أمـا قيمـة     ١٢١٠٤٧٩١٦٩٤٤قيمة االلتزامـات المقـدرة      
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 ٥٨٢٣٢٠٧٥٧٦٣جنية و باستثمار هذا المبلغ لمدة ثالثون عام فأنـة يبلـغ           ٥٧٨٦٩٤٨٣٥٨
تبلـغ قيمـة    ٢٠٣٠ جنية ،وفي عـام      ١٢٥٧١٨٦٨٤٠٠٧جنية، ولمدة أربعون عام فأنة يبلغ     

باستثمار هذا ، و٢٤٦٣٠٥١٠٠٤حين إن االشتراكات   جنية في    ٢٩٩٥٦٤٨٠٦٦١٣االلتزامات
 .٢٨٩٠٩٠٣٤٠٦٠ثون عام فأنة يبلغ المبلغ لمدة ثال

 باإلضافة إلي المزايا المعروفة ألسلوب التمويل الكامل من حيث تراكم األموال وما لهذا التـراكم                -٧
االجتماعي علي المستوي القومي ، فانـه        االستثمار ومردودها االقتصادي و    من اثر ايجابي علي حركة    

 حدث تراجـع فـي معـدالت        لهيكل السكاني خاصة إذا   من أهم مزاياه أيضاً تجنب اثر التغيرات في ا        
بالتـالي انخفـاض     من انخفاض عـدد الـداخلين الجـدد و         ارتفاع توقع الحياة وما يستتبعه    المواليد و 

 . زيادة سنوات االنتفاع ات نتيجة لزيادة عدد المنتفعين واالشتراكات مقابل زيادة النفق

 علـى   ءالتي تعد عب  ة لتمويل التأمينات االجتماعية و    لعام إن المبالغ السنوية التي تتحملها الخزانة ا       -٨
ذلك بشرط استخدام الفائض المحقق من النظـام عـن طريـق التأمينـات              الدولة يمكن التخلي عنها و    

  . االجتماعية بدالً من وضعها في بنك االستثمار القومي أو تقديمها كقروض لوزارة المالية 
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  التوصيات: ثانياً 
  -:يلي عنها الدراسة يوصى الباحث بما أسفرت التيالنتائج في ضوء   

ذلـك حيـث     و المصري التمويل الكامل على نظام التامين االجتماعي        أسلوب ضرورة اإلبقاء علي   -١
 التمويل و اقدرها على الوفاء بااللتزامات وذلك من خالل الفـائض المحقـق              أساليب أفضلأثبتت انه   
   . همارثاست و فوائد األولىبالمرحلة 

بمعدل فائدة يفوق معدل التضخم وذلك حتى        و األولى المرحلة   في الفائض المحقق    ر ضرورة استثما  -٢
  .يمكن الوفاء بااللتزامات عند استحقاها 

 تستوعب عدد كبير من العمالة وذلك للحفاظ على    التي و   اإلنتاجية استثمار الفائض في المشروعات      -٣
 ايجابية  آثار يحدثه ذلك من     لمالك للمساهمة فى حل مشكلة البطالة        من عامل التضخم وكذ    األموالهذه  

  . و اجتماعية ةاقتصادي

 لم تحسب اكتوارياً من قبل سـواء مـا يفـرض            إضافية التمويل الذاتي ألية مزايا      قيق البد من تح   -٤
م وذلك من    و التضخ  األسعار الزيادة في المعاشات لمقابلة ارتفاع       ء لتمويل عب  أوبقانون لمنتفعين جدد    

 مـصادر   رالية و جميع هذه المـصاد     األوراق الم  و العقارات و     الل االستثمار الحقيقي في األراضي    خ
  .تمويل العادية ل مصادر اإلي تضاف رأسمالية أرباحيقية تحقق قح

 المحصلة من جانب العامل وصاحب العمـل وذلـك نظـرا            تضرورة النظر في معدل االشتراكا     -٥
 الفائـدة  حينما كان معدل     ١٩٧٥ عام   النسبةحيث تم تحديد هذه      المحصلة   تشتراكالالرتفاع النسبي لال  

  . اعن السائد عالمي مرتفع مصر معدل االشتراكات بأن إلي باإلضافة،%٤السائد 
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جامعة المنـصورة ،     " . التامين و رياضياته  ) " ١٩٩٨-١٩٩٧. (البلقيني ، محمد توفيق      .١
 .مكتبة الجالء الجديدة 

جامعـة  " التـامين و رياضـياته    ) . " ٢٠٠٢-٢٠٠١.(البلقينى وآخرون ، توفيق البلقينى       .٢
 . الطبعة الثانية –المنصورة ، مكتبة الجالء الجديدة 

" الـديمجرافي    التحليل: اإلحصاء السكاني و الديمجرافي     ) " ١٩٩٤. (الشلقاني ، مصطفى     .٣
 . الكويت ،ة الكويت مكتب

 لسنة  ٧٩قانون التامين االجتماعي الصادر بالقانون رقم       ) " ٢٠٠٠. (الصياد ، محمد حامد      .٤
، القاهرة ، مكتبة الهيئة     الكتاب السابع "  وفقاً ألحدث التعديالت و القوانين المعدلة له         ١٩٧٥

 .القومية للتامين االجتماعي
ساسي و المتغير في تامين الشيخوخة      معاش األجرين األ  ) " ٢٠٠١ . (ــــــــــ .٥

 " ١٩٧٥ لـسنة    ٧٩و العجز و الوفاة في قانون التامين االجتماعي الصادر بالقانون رقـم             
 . الكتاب األول ، القاهرة ، مكتبة الهيئة القومية للتامين االجتماعي 

العربـي ،    دار الكتاب "معجم المصطلحات التجارية والمصرفية    ")١٩٧٨.(حسن    ، النجفى  .٦
 .بيروت 

جامعـة المنـصورة ، كليـة        "اإلحصاء االكتواري ) "٢٠٠٣.(واصف ، جمال عبدالباقي      .٧
 . الطبعة األولي –التجارة

 ٧٩قانون التامين االجتماعي الصاد بالقانون رقـم        ) " ٢٠٠٠. (رياض و آخرون ، السيد       .٨
القـاهرة ،  ، الكتـاب الـسابع ،   "  وفقاً ألحدث التعديالت و الوانين المعدلة له         ١٩٧٥لسنة  

 . مكتبة الهيئة القومية للتامين االجتماعي 
 جامعـة   ،كليـة التجـارة     " اإلحصاء السكاني ) " ١٩٩٦.( صالح    محمد ، صدقي وآخرون  .٩

 .القاهرة 
 " ١٩٧٥ لسنة   ٧٩موسوعة قانون التامين االجتماعي رقم      ) " ١٩٩١. (نجيب ، سامي     .١٠

 .دار النهضة العربية ، القاهرة 
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  ،دار النهـضة العربيـة    " االجتماعي   ينالتام ءسس و مبادى  أ) ." ١٩٩٨. (ـــــ .١١
 .القاهرة 

 مجموعة القرارات   ، ٢موسوعة التأمينات االجتماعية للعاملين     ) " ١٩٩٤. (ـــــ .١٢
دار  "  ١٩٩٤ إلـى يوليـو      ١٩٧٥الوزارية المنفذة لقانون التامين االجتماعي المعدل من        

 . القاهرة ،التأمينات 
جامعـة المنـصورة ،   "   االكتـواري اإلحصاء) "٢٠٠٣.(اقي واصف ، جمال عبد الب  .١٣

 .مكتبة الجالء الجديدة 

א)( א    א
كلية " قياس كفاءة استثمار أموال التأمينات االجتماعية       ) " ٢٠٠١. (إبراهيم ، عزه عبد السالم       .١

 .التجارة ، جامعة أسيوط 
المستوى و الحاالت بمراعاة الحسابات     ... المبكر  المعاش  ) " ٢٠٠٠.(البلقيني ، محمد توفيق      .٢

 " .االكتوارية و مصادر تدعيم 
اثر التأمينات االجتماعية في إعادة توزيـع الـدخل         ) " ١٩٧١. (السرجانى ، محمد بدير علي       .٣

 .رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة " القومي 
موذج إحصائي مناسب لتوضيح العالقة بـين       تحديد ن ) . " ١٩٩٧( رضا عبد الفتاح     ،الشناوي   .٤

 ،رسالة ماجـستير    " . وفيات األطفال و تعويضها بمواليد جدد بالتطبيق على محافظة الدقهلية           
 .كلية التجارة جامعة المنصورة 

تأثير إلغاء فرع المعاشات بالنسبة لألجانب مـن نظـام          ) " ١٩٨٩(حسن ، محمود عبد الحميد       .٥
كلية العلوم اإلدارية   " دي علي األنظمة الخاصة المرتبطة بالنظام العام        التامين االجتماعي السعو  

 .، جامعة الملك سعود ، الرياض 
المؤتمر   ."استثمار أموال صناديق المعاشات بين الواقع والكفاءة") ٢٠٠٤(.  ،صفوتحميده .٦

  .كلية التجارة ، جامعة المنصورة ،العلمي السنوي العشرون الدولي 
التحليل الديموجرافي للمجتمـع المـصري و       ) " ٢٠٠١. (بد الحكيم إسماعيل    صالح ، هاني ع    .٧

، رسالة ماجستير ، مكتبة كليـة التجـارة          " أثره على المالءة المالية لنظام التامين االجتماعي        
 .جامعة المنصورة 
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نحو أسلوب علمي لتعديل المعاشات بما يتالئم مع التغير         ) "١٩٨٧.(صقر،بيومى بيومى موسى     .٨
رسالة دكتوراة ،كلية   " . دراسة تحليلية على جمهورية مصر العربية       : القوة الشرائية للنقود     فى

 .التجارة ، جامعة القاهرة 
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אא
  

א   . تمويل نظام التامين االجتماعي فى جمهورية مصر العربية في التحول إمكانيةدراسة :א

א يتجاذب  تكمن الظاهرة موضوع هذا البحث في إن هناك العديد من اإلطراف :א
ستثمارها ، حيث يرى خبـراء وزارة        لدية وبالتالي الحق في ا      التامينات أموالكل منها الحق في أيلولة      

المالية أنة نظرا لاللتزام الدستوري للدولة في ضمان حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشـات فأنـة                
يمكن أيلولة هذه األموال بالكامل للدولة ليكون إيراداتها من إيرادات الخزانة العامة ومصروفاتها التزام              

  .على الدولة 

يرو أن أموال التأمينات االجتماعية طالما كانت ممولة بالكامل فأنهـا           أما خبراء التامين فإنهم     
 هي ملك للمؤمن عليهم  والمستفيدين منها ومن ثم يجب أن تدار علي              أي نظام تأميني  مثلها مثل أموال    

  .هذا األساس 

أما خبراء البنك الدولي و الجهات البحثية األجنبية فإنهم يرو أنة يجب أن يتم إصـالح نظـام                  
 أولها علي أساس التمويل بأسلوب الموازنـة         يموللمعاشات في مصر بحيث تشتمل علي ثالث أنظمة         ا

 أسـلوب   بأيأما الثاني فيتكون من عدة أنظمة قطاعية ثم يمولها           ومن ثم عدم وجود أموال لالستثمار ،      
ممـا يزيـد     يمكن أن توجد فرصة تتولها شركات التـامين          وبالتالي) تمويل كلي أو جزئي أو موازنة     (

الطلب علي تلك الشركات ومن ثم زيادة الحصيلة من األقساط و المخصصات ومن ثم زيـادة فرصـة           
  .  االستثمار 

ولذلك فان مشكلة هذا البحث تدور حول معرفة ماهيـة أفـضل أسـاليب تمويـل التأمينـات                  
 خاصـة فـي     وهذا نظرا لما للتمويل من أهمية      ، االجتماعية وذلك في ظل ظروف االقتصاد المصري      

 الحالية والمستقبلية    احيث يحدد مدى قدرة تلك األنظمة على الوفاء بالتزاماته         نظم التامين االجتماعي ،   
 األموال تعتبر من أهم دعامات االستقرار لالقتصاد المصري  ومن أهم محـاور              هباإلضافة إلي أن هذ   

  . هذا النظام التنمية وهذا يرجع إلي كبر حجم االحتياطيات أو االستثمارات لدي

ولقد استهدف هذا البحث دراسة طرق تمويل التأمينات االجتماعيـة الثالثـة وذلـك بغـرض                
الوصول إلى أفضل طريقة للتمويل في ظل  الظروف االقتصادية واالجتماعية للمجتمـع المـصري ،                
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مويل علي  وذلك من خالل استخدام األساليب االكتوارية في تحديد مدي قدرة كل أسلوب من أساليب الت              
  ) .والمتمثلة في االشتراكات ( من اإليرادات هتم تحصيل الوفاء بااللتزامات من خالل ما

   -:وفي سبيل ذلك فلقد تضمن هذا البحث الفصول التالية 

א א
ويهدف هذا الفصل التعرف علي موارد والتزامات نظام التامين االجتماعي ، حيث ان نظـام               

همـا تحـصيل     يقوم علي دعامتين أساسيتين      ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ الصادر بالقانون رقم     التامين االجتماعي 
، ولذلك فإن جانب التمويل يعتبر من أهم الجوانب         ) االلتزامات( سداد المعاشات    الموارد و (االشتراكات  

 وكذلك المستفيدين من هذا النظـام حيـث يمثـل           االجتماعين على نظام التأمين     مو يهتم بها القائ   التي
التمويل مدى القدرة على الوفاء بااللتزامات ، ولذلك فإن سداد االلتزامات يعتبر من أهم جوانب قيـام                 

 يعتمد عليها جميع الفئات الذى يسرى فى شأنهم هذا النظام بعد انقطاع الدخل              والتي االجتماعيالتأمين  
  . تحقاق المعاش نتيجة التعرض ألحد أسباب اس

א א
 تقدير أعـداد المـؤمن علـيهم         يمكن حتى هو تناول التقديرات السكانية       هذا الفصل   من هدفوال     

 وذلك لمعرفة قيمة الموارد وااللتزامات خالل ذلـك         ٢٠٤٠-٢٠٠٠بالقطاع الحكومي خالل الفترة من      
 من خالل تقدير أعداد الـسكان       االلتزامات وذلك  ةالفترة وبالتالي معرفة اقدر أساليب التمويل علي الوفا       

من أجمالي عدد   % ٧ هذه الفترة وبالتالي تقدير أعداد المؤمن عليهم بالقطاع الحكومي والذي يبلغ             خالل
السكان وهذا اعتمادا علي نسبة أعداد المؤمن عليهم بالقطاع الحكومي ألجمالي عـدد الـسكان خـالل              

  . ٢٠٠٣ -٩٩الفترة من 

אא
 القيمة الحالية للمزايا المستحقة في            لقد تناول هذا الفصل الدوال المالية االكتوارية الالزمة لحساب        

 في  ت لحساب القيمة الحالية لالشتراكا    ة، وكذلك الدوال المالية االكتوارية الالزم      حالتي التقاعد والوفاة  
مة فـي حـساب القيمـة الحاليـة للمزايـا            وتطبيق هذه الدوال المستخد     ، ظل أساليب التمويل الثالثة   

  . علي المثال التطبيقي الذي تضمنه هذا الفصل بالمبحث الثالث تواالشتراكا

  -: الدراسة لعدد من النتائج أهمها ه      ولقد تم التوصل خالل هذ
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  . إن أفضل أساليب التمويل في ظل ظروف االقتصاد المصري هو أسلوب التمويل الكامل -١

 قباتيد من الدول والتي قد تبنت نظام الموازنة السنوية في التمويل قد واجهت العديد من الع                إن العد  -٢
  .التي تعو دورها في توفير الحماية االجتماعية ورفع مستوي معيشة أصحاب المعاشات

من قيمة االلتزامات تكون في صورة معاشات للمتقاعدين مم يؤدي الي زيادة االلتزامات             %٦٥ إن   -٣
  . كبر حجم المعاشات المستحقة نتيجة 

 إنه يمكن التخلي عن األموال التي تتحملها الخزانة العامة في تمويل المعاشات مقابل الحرية فـي                 -٤
  .استثمار الفائض المحقق من النظام بدال من وضعة في بنك االستثمار القومي 

ياً من قبل سـواء مـا يفـرض          البد من تحقيق التمويل الذاتي ألية مزايا إضافية لم تحسب اكتوار           -٥
 وذلك من خالل االستثمار الحقيقـي فـي         ، الزيادة في المعاشات     ءبقانون لمنتفعين جدد أو لتمويل عب     

  .األراضي و العقارات واألوراق المالية



 - 1 -

English Summary  

Title research: Study of a possible shift in the financing of the social insurance 
system in the Arab Republic of Egypt.  
The phenomenon in question: The phenomenon is the subject of this research 
that there are many parties every There are three possible options including the 
right to devolution of funds and therefore has the right to invest, in the opinion 
of experts of the Ministry of Finance, because of its constitutional obligation of 
the State to guarantee the rights of the insured and pensioners can be fully 
running these funds to the state to be revenue from the general treasury revenues 
and expenditure obligation of the State. 

The insurance experts that they Leroy social insurance funds as long as 
they were fully funded, like any system of insurance funds are the property of 
the insured and beneficiaries, and therefore must be managed as such.  

The World Bank experts and foreign research bodies they Leroy there 
must be reform of the pension system in Egypt to include three systems on the 
basis of the first funding in a budget, and hence the lack of money for 
investment, while the second includes a number of sectoral regulations then 
financed by any method (holistic financing or partial or budget) therefore there 
may be a chance the insurance companies which increases the demand for those 
companies and therefore increase revenues from premiums and allocations and 
hence increase the chance of investment.  

Therefore, the problem of this research is about to know what the best 
methods of financing social insurance, and under conditions of the Egyptian 
economy, and this view of the funding of particular importance in the social 
insurance systems, which determines the ability of those systems to meet their 
current and future, in addition to these funds is one of the most important pillars 
of stability for the Egyptian economy is the most important axes of development 
and this is due to the large size of the reserves or investments in the system.  

The purpose of this research study ways to finance three social insurance 
for the purpose of access to the best way of funding in light of the economic and 
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social conditions of the Egyptian society, and so through the use of actuarial 
methods in determining the extent of each mode of funding to meet the 
obligations through a funeral revenue collections (of the contributions).  

In order to ensure that this research has the following chapters :  
Chapter I:  

The purpose of this chapter to identify the resources and obligations of the 
social insurance system, since the system of Social Insurance Act No. 79 of 
1975 based on the fundamental pillars, namely the collection of contributions 
(resources) and the payment of pensions (obligations), Therefore, the funding is 
one of the most important aspects that concerned based on the social insurance 
system as well as beneficiaries of this system, where financing is the ability to 
meet obligations, Therefore, the payment of the obligations one of the most 
important aspects of the social insurance and relied upon by all groups who 
apply in their system after an interruption income as a result of exposure to one 
of the reasons for the pension benefit.  
Chapter II:  

Aims to assess the numbers of insured government sector during the 
period 2000-2040 in order to know the value of the resources and commitments 
during that period and therefore know better methods of funding commitments 
to death, through estimating population numbers specifying the period and 
therefore the numbers of insured government sector, which amounts 7% of the 
total population, depending on the proportion of insured government sector to 
the total population during the period from 99-2003.  
Chapter III: 

We have dealt with this chapter of functions necessary for the financial 
actuarial calculation of the present value of accrued benefits in cases of 
retirement and death, financial as well as of functions necessary for the 
calculation of the actuarial present value of contributions in light of the funding 
methods and the application of these three of functions used to calculate the 
present value of benefits and contributions for example applied guaranteed in 
this chapter III.  
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It has been reached through the study of a number of results which are as 
follows :- 
1- That the best funding methods under conditions of the Egyptian economy is 
the method of full funding.  
2- Many of the countries which have adopted the annual budget for funding has 
faced many obstacles that hinder their role in providing social protection and 
raising the standard of living of pensioners.  
3- 65% of the value of the obligations are in the form of pensions for retirees 
mm lead to increased commitments by the magnitude of the pensions owed.  
4- It could abandon the funds to be borne by the public treasury to finance 
pensions for freedom in investing surplus investigator of the system rather than 
placed in the National Investment Bank.  
5- Must achieve self-financing for any additional benefits not actuarially 
calculated by either the law to impose new or beneficiaries of the financing 
burden of the increase in pensions, including through investment in land and real 
estate and securities.  
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