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 ِرِقشلَ الْمِقب كُموهجلُّواْ ووأَن ت الِْبر سلَّي لَِكنِرِب وغالْمو 
 نيِبيالناِب والِْكتالِئكَِة والْمِم اآلِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم الِْبر
 نابو اِكنيسالْمى وامتالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو

م الصالةَ وآتى الزكَاةَ السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَاِب وأَقَا
والْموفُونَ ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ والصاِبِرين ِفي الْبأْساء 
 مه أُولَِئكقُوا ودص الَِّذين لَِئكأِْس أُوالْب ِحنياء ورالضو

  الْمتقُونَ 
  

 
  )١٧٧ –البقرة (
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ان أحسن،   : قال في غده و كتابًا في یومھ إاللن یكتب إنسانُُُ  لو ُغیر ھذا لك
ذا   رك ھ و ُت ان أفضل ، ول ذا لك دم ھ و ُق ان ُیستحسن، ول ذا لك د ھ و زی ول
ى                 نقص عل ى استیالء ال ل عل و دلی ر، وھ لكان أجمل، وھذا من أعظم العب

   .ُجملة البشر
  

  عماد الدين األصفهاني
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  اإلهداء
  
  

  إلى أمة تفیق من ُثباِتھا
  وتنھض من كبوتھا

  إلى األمة اإلسالمیة أعزھا اهللا
  وإلى مصرنا الحبیبة
   كنانة اهللا في األرض
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  أمحد عبده حممود/ د.أ

  )بنین( بكلیة التجارة  المتفرغأستاذ االقتصاد
  جامعة األزھر

  ًرئيسا 

  محدي عبد العظيم / د.أ
  أستاذ االقتصاد

  )األسبق(السادات  رئیس أكادیمیة 

  ًمشرفا

  أمحد حسن الربعي/ د.أ
  أستاذ التشریعات االجتماعیة بكلیة الحقوق بجامعة القاھرة

 وزیر القوى العاملة األسبق

  ًعضوا

  بركات حممد أبو النور/ د.أ
  )بنین(ستاذ االقتصاد المساعد بكلیة التجارة أ

  جامعة األزھر

  ًمشرفا
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  شكر وعرفان
 

، ُھَل  هللا نحمُده ونستعیُنھ ونستغفُره، ونعوُذ باهللا ِمْن شروِر أنفِسنا ومن سیئاِت أعماِلنا، َمْن َیْھِدِه اُهللا فال ُمِضلَّإنَّ الحمَد  
شھُد أنَّ محمدا  وَأ سبحانھ وتعالى لذو فضل عظیم،لھ، ریَك، وأشھُد أن ال إلھ إال اهللا، وحَده ال َشُھَل وَمْن ُیْضِلْل َفال َھادَي

 وعلى  وسلم تسلیمًا كثیرًا، صلى اهللا علیھ وكشف اهللا بھ الُغمھ،وُلُھ ، َبلَّغ الرَساَلة، َوأدَّى اَألَماَنة، َوَنَصَح األمة،ُسُه وَرعبُد
  : أما بعد .  آلھ وأصحابھ، ومن اھتدى بھدیھ واقتفى أثره إلى یوم الدین

  

َديَّ فأتقدم بخالص الشكر والعرفان         ًال  لواِل ھ   عم ا   . )١(أَِن اشكُر ِلي وِلواِلديك  بقول وأسأل اهللا أن یرزقھم

ا تحماله من        .الصحة والعافیة وطول العمر، وأن یرحمھما كما ربیاني صغیراً    ي، وم دماه ل ا ق ة م ي  فلم أكن أدرك حقیق  أجل
   . وناریماننوران حتى وھب اهللا لي بنتاي

  

  
تاذ  ستاذيألأتقدم بجزیل الشكر       و دكت  ، األس یم   ور   ال د العظ ة السادات األسبق؛    أستاذ االقتصاد   حمدي عب یس أكادیمی   ورئ

ر             ي خی ھ عن كور، وأسأل اهللا أن یجزی د مش ر وجھ افع وغزی لقبولھ اإلشراف على ھذه الرسالة، وعلى ما قدمھ لي من علم ن
   .الجزاء

  
بالكلیة لقبولھ اإلشراف المساعد  االقتصاد أستاذ  بركات محمد أبو النور الدكتور ، األستاذ ستاذيأل  كما اتقدم بجزیل الشكر     

  .على ھذه الرسالة، وعلى ما قدم لي من توجیھات وإرشادات علمیة مھمة ونافعة، وأسأل اهللا أن یجزیھ عني خیر الجزاء
  
  
  :الشكرإلى كل من خالص أتوجھ بو

ود    /  الدكتور  األستاذ أستاذي، ده محم ة التجارة   أستاذ االقتصاد  ،  أحمد عب ی – بكلی ة األزھر   بن تاذ  وأستاذي، . ن، بجامع  األس
ة األسبق         أحمد حسن البرعي، / الدكتور وى العامل ر الق اھرة، ووزی ة الق وق بجامع ة الحق ة بكلی .  أستاذ التشریعات االجتماعی

و اهللا أن                ذه الرسالة ، وأدع ى ھ م عل ة والحك ة المناقش ا   على تفضلھم رغم مشاغلھم الكثیرة بقبول االشتراك في لجن یجعل م
  .ا حسناتھمقدمونھ من جھد في میزانَّيی

  
ة       ات الخاص در البیان ى مص ي عل ذي دلن ة، ال ات االجتماعی ار التأمین یاد، مستش تاذ محمد الص كر األس وتني أن أش   وال یف

ات     ة وزارة التأمین ة بمكتب ات االجتماعی ھ      . بالتأمین ات موقع رًا من محتوی ت كثی ت .الصیاد (وانتفع ات    ) ن ى شبكة المعلوم عل
  .، فجزاه اهللا خیرًا كثیرًا وجعلھ في میزان حسناتھ)نترنتاإل(
  

ا                 ائمین علیھ ة، والق ا العلمی ي استعنت بثرواتھ ات الت املین بالمكتب وات الع كر اإلخوة واألخ ة    .   كما أش ذكر مكتب وأخص بال
المي     اد اإلس ل لالقتص الح كام ز ص ة مرك ات، ومكتب ة وزارة التأمین اد، ومكتب ریة لالقتص ة المص ة الجمعی ة العام ، والھیئ

  .لالستثمار
  
  
 

  

  

  
                                                

  .١٤سورة لقمان، آية رقم  (1)
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  قائمة احملتويات
  رقم الصفحة  البيــــــــــان

    املقدمة

   ر-أ

  الفصل األول
  التأمني االجتماعي يف الفكر االقتصادي

  
٥٨- ١   

  ٣٣- ٢  التأمین االجتماعي في الفكر االقتصادي الوضعي  المبحث األول
   
   
  ٥٨-٣٤   االجتماعي في الفكر االقتصادي اإلسالمي)التكافل (التأمین  المبحث الثاني
   
   

   الثانيالفصل
  تقويم اقتصادي لنظام التأمني االجتماعي يف مصر

  

١٤٩ -٥٩  

   ٨٥ -٦٠  تقییم اقتصادي لقوانین التأمین االجتماعي في مصر  المبحث األول
   
   
ر     المبحث الثاني ي مص اعي ف أمین االجتم ام الت ر نظ ادي لعناص یم اقتص تقی

  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من
١٢٣-٨٦  

 
 

– 

 
 

 

  ١٤٩- ١٢٤  جتماعي في مصر االتأمین النظام ات إصالح مقترح  المبحث الثالث
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  الفصل الثالث
ري لآلثار االقتصادية للتأمني االجتماعي الوضعي مع حتليل نظ

  التطبيق على مصر

٢٠٦ -١٥٠  

ى التضخم          المبحث األول اعي الوضعي عل أمین االجتم تحلیل نظري ألثر الت
  وإعادة توزیع الدخل مع التطبیق على مصر

١٧٧- ١٥١  

 
 

 

 
 

 

ار            المبحث الثاني ى االدخ اعي الوضعي عل أمین االجتم ر الت تحلیل نظري ألث
  واالستثمار مع التطبیق على مصر

٢٠٦- ١٧٨  

 
 

 

 
 

 

  ٢٠٩-٢٠٧  النتائج والتوصيات
  ٢١٦-٢١٠  امللخص

  ٢٦٠-٢١٧  امللحق املوضوعي
  ٢٩٤-٢٦١  امللحق اإلحصائي

  ٣١١ -٢٩٥  قائمة املراجع
  

  فهرس اجلداول
  

رقم 
  اجلدول

  

  عنوان اجلدول
رقم 

  الصفحة
  ٦٢  م١٩٧٥ لسنة ٧٩حصص االشتراكات وفقاً ألحكام القانون رقم   ١
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  ٧٥  م٢٠١٠ لسنة ١٣٥حصص االشتراك وفقاً ألحكام القانون رقم   ٢
  ٧٧  م٢٠١٠ لسنة ١٣٥تحديد سن التقاعد في القانون رقم   ٣
نسب تخفيض المعاش المبكر التي اقترحها االكتواريون مقارنة بما أخذ            ٤

  مشرعونبه ال
٩٩  

  ١٠٠  ٢٠٠٩ لسنة ١٣٠المعامالت االكتوارية للمعاش المبكر وفقاً للقانون   ٥
م والقانون رقم   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩مقارنة البديل المقترح مع القانون رقم         ٦

  م٢٠١٠ لسنة ١٣٥
١٣٤  

باط بين معدل نمـو حصـيلة االشـتراكات ومعـدل      نتائج تحليل االرت    ٧
  نات ممهدةا بي–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦التضخم في مصر من 

١٦٠  

  ١٦٥  مثال على إعادة توزيع الدخل بين أعضاء نظام التأمين االجتماعي  ٨
  ١٦٨  م٢٠٠٦شرائح المعاشات في نظام التأمين االجتماعي في مصر سنة   ٩
لي تغير كل من االدخار واالشتراكات بعد     نتائج تحليل االرتباط بين معد      ١٠

  حذف أثر تغير الدخل منهما
١٨٧  

نتائج حساب معاملي االرتباط والتحديد بين الرقم القياسـي لألسـعار             ١١
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦والدخل القومي في مصر من 

١٨٩  

نتائج تحليل االرتباط واالنحدار للعالقة بين معدل التضخم ومعدل تغير            ١٢
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦ومي في مصر من الدخل الق

١٩٠  

نتائج تحليل االرتباط ومعامل التفسير بين االدخـار القـومي والـدخل       ١٣
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦القومي في مصر من 

  

١٩٢  

رقم 
  اجلدول

  

رقم   عنوان اجلدول
  الصفحة

نتائج تحليل االرتباط بين االدخار واالستثمار اإلجماليين في مصر من            ١٤
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

١٩٨  

نتائج تحليل االرتباط بين معدل التضخم ومعدل تغير المخـزون فـي              ١٥
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥مصر من 

٢٠٣  
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نتائج تحليل االرتباط بين معدل التضخم والوزن النسبي لالستثمار فـي        ١٦
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥القطاعات السلعية في مصر من 

٢٠٤  

لوزن النسبي لالستثمار فـي  نتائج تحليل االرتباط بين معدل التضخم وا      ١٧
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥القطاعات الخدمية في مصر من 

٢٠٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس األشكال
  

رقم 
  الشكل

  

رقم   عنوان الشكل
  الصفحة

م ٢٠٠٩م حتـى  ١٩٧٥تطور أعداد إجمالي المؤمن عليهم في مصر من      ١
   بالمليون فرد–

٨٧  
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م حتـى  ١٩٧٥صـر مـن   تطور نسبة المؤمن عليهم لقوة العمل فـي م     ٢
  (%)م ٢٠٠٩

٨٨  

متوسط الوزن النسبي لقوانين التأمين االجتماعي األربع السـارية فـي             ٣
م حتى  ١٩٧٥مصر وفقاً ألعداد المؤمن عليهم الخاضعين لكل قانون من          

  (%)م ٢٠٠٧

٨٩  

تطور صافي حصيلة اشتراكات التأمين االجتمـاعي فـي مصـر مـن               ٤
  ه بالمليون جني–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

٩٠  

متوسط الوزن النسبي لقوانين التأمين االجتماعي السارية في مصر وفقاً            ٥
  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥لحصيلة اشتراكات كل قانون من 

٩١  

تطور حصيلة اشتراكات التأمين االجتماعاي كنسبة من االدخار الكلي في          ٦
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥مصر من 

٩٣  

بة من الدخل اإلجمالي في مصـر       تطور صافي حصيلة االشتراكات كنس      ٧
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من 

٩٤  

م ١٩٧٥تطور أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مصر من            ٨
   بالمليون فرد–م ٢٠٠٩حتى 

٩٥  

تطور نسبة أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إلجمـالي عـدد             ٩
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥السكان في مصر من 

٩٦  

داد أصحاب المعاشات كنسبة من المؤمن عليهم في مصر مـن           تطور أع   ١٠
  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥

٩٧  

رقم 
  الشكل

  

رقم   عنوان الشكل
  الصفحة

تطور الوزن النسبي للمعاش المبكر من إجمالي أعداد أصحاب المعاشات            ١١
م حتـى  ١٩٩٢في صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص مـن        

  (%)م ٢٠٠٧

٩٨  

م ١٩٧٥المزايا المنصرفة من التأمين االجتماعي في مصر مـن          تطور    ١٢
   بالمليون جنيه–م ٢٠٠٩حتى 

١٠١  
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تطور اإلعانات اإلضافية والزيادات التي تحملتها الخزانة العامة لـدعم            ١٣
   بالمليون جنيه–م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥نظام المعاشات في مصر من 

١٠٢  

جمالي المزايا المنصـرفة فـي      نسبة الزيادات واإلعانات اإلضافية إلى إ       ١٤
  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥مصر من 

١٠٢  

تطور نسبة ما تتحمله الخزانة العامة من زيادات إلى النفقات العامة فـي            ١٥
  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥مصر من 

١٠٣  

تطور فائض النشاط الجاري لنظام التأمين االجتماعي في مصـر مـن              ١٦
  . بالمليون جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

١٠٧  

الفرق بين االشتراكات المحصلة والمزايا المنصـرفة بنظـام التـأمين             ١٧
   بالمليون جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥االجتماعي في مصر من 

١٠٩  

تطور رصيد أموال التأمين االجتماعي الموظفة لـدى بنـك االسـتثمار              ١٨
   بالمليار جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥القومي في مصر من 

١١٠  

وال التأمين االجتماعي الموظفة لدى الخزانة العامة فـي         تطور رصيد أم    ١٩
   بالمليار جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥مصر من 

١١٢  

تطور رصيد أموال التأمين االجتماعي في مصر الموظفة لدى البنـوك             ٢٠
   بالمليار جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥التجارية كودائع ألجل من 

١١٣  

 في مصر الموظفـة فـي أوراق        تطور رصيد أموال التأمين االجتماعي      ٢١
   بالمليار جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥مالية ومشروعات من 

١١٥  

رقم 
  الشكل

  

رقم   عنوان الشكل
  الصفحة

تطور رصيد أموال التأمين االجتماعي في مصر الموظفة في القـروض             ٢٢
   بالمليار جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥واالستبدال والمدة السابقة من 

١١٧  

ن النسبي ألوجه استثمار أموال التأمين االجتماعي في مصر         متوسط الوز   ٢٣
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من 

١١٨  

متوسط معدل العائد المحقق على أوجه توظيف أموال التأمين االجتماعي            ٢٤
  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٩٢/ ٩١في مصر من 

١١٩  
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تطور إجمالي رصيد أموال التأمين االجتماعي الموظفة في مصـر مـن      ٢٥
   بالمليار جنيه–م ٢٠٠٩حتى م ١٩٧٥

١٢٠  

تطور العائد على األموال الموظفة لنظام التأمين االجتماعي في مصـر             ٢٦
   (%)٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من 

١٢١  

تطور متوسط معدل العائد االسمي على إجمالي أموال التأمين االجتماعي            ٢٧
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥الموظفة في مصر من 

١٢١  

عائد الحقيقي على إجمالي أموال التأمين االجتماعي       تطور متوسط معدل ال     ٢٨
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥الموظفة في مصر من 

١٢٢  

متوسط معدل العائد على رأس المال في القطاعات االستثمارية الرئيسـة       ٢٩
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ٢٠٠٥في مصر من 

١٤١  

متوسط العائد على رأس المال في القطاعات الصناعية في مصـر مـن              ٣٠
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ٢٠٠٥

١٤٦  

رسم توضيحي للعالقة التبادلية بـين اشـتراكات التـأمين االجتمـاعي              ٣١
  والتضخم

١٥٤  

  ١٥٥  رسم بياني للعالقة التبادلية بين اشتراكات التأمين االجتماعي والتضخم  ٣٢
تطور معدل نمو حصيلة االشتراكات ومعدل التضخم فـي مصـر مـن        ٣٣

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦
١٥٩  

رقم 
  الشكل

  

  عنوان الشكل
رقم 

  الصفحة
التشابك المالي بين التأمين االجتماعي والموازنة العامة في مصـر مـن              ٣٤

   بالمليار جنيه–م ٢٠٠٧م حتى ١٩٩١
١٧٠  

م ١٩٧٥تطور نصيب األجور في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر من             ٣٥
  (%)م ٢٠٠٠حتى 

١٧٣  

المحلي اإلجمالي في مصـر مـن       تطور نصيب عوائد التملك في الناتج         ٣٦
  (%)م ٢٠٠٠م حتى ١٩٧٥

١٧٤  

  ١٧٩رسم توضيحي لتوزيع الدخل ما بين االسـتهالك واالدخـار اإلجبـاري       ٣٧
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  واالختياري
رسم توضيحي للعالقة بين بين اشتراكات التأمين االجتماعي والتضـخم            ٣٨

  واالدخار النقدي
١٨٤  

تراكات التـأمين االجتمـاعي   رسم بياني لتوضيح األثر غير المباشر الش       ٣٩
  على االدخار

١٨٤  

تطور معدلي تغير االدخار واالشتراكات بعد حذف أثر الدخل منهما في             ٤٠
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥مصر من 

١٨٦  

بالمليـار  (تطور كل من الرقم القياسي لألسعار والدخل القومي اإلجمالي          ٤١
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥في مصر من ) جنيه

١٨٨  

دل تغير الدخل القومي اإلجمالي ومعدل التضخم في مصر من          تطور مع   ٤٢
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٤

١٨٩  

م ١٩٧٥تطور كل من الدخل واالدخار القوميان اإلجماليان في مصر من             ٤٣
   بالمليون جنيه–م ٢٠٠٩حتى 

  

١٩١  

م حتى ١٩٧٦القيمة الحقيقية لمعدل نمو االدخار االختياري في مصر من            ٤٤
  (%) ممهدة  بيانات–م ٢٠٠٩

١٩٣  

رقم 
  الشكل

  

رقم   عنوان الشكل
  الصفحة

  ١٩٥  رسم توضيحي لألثر النظري للتأمين االجتماعي على االستثمار  ٤٥
م ٢٠٠٩م حتـى    ١٩٧٥االدخار واالستثمار اإلجماليين في مصر مـن          ٤٦

  )بالمليار جنيه(
١٩٨  

تطور نصيب االستثمار العام من إجمالي االسـتثمار فـي مصـر مـن           ٤٧
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

٢٠٠  

 من إجمالي االستثمار في مصـر مـن         خاصتطور نصيب االستثمار ال     ٤٨
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

٢٠١  

  ٢٠٢  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور معدل تغير المخزون في مصر من   ٤٩
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تطور الوزن النسبي لالستثمار في القطاعات السلعية فـي مصـر مـن              ٥٠
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

٢٠٤  

تطور الوزن النسبي لالستثمار في القطاعات الخدمية في مصـر مـن               ٥١
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

٢٠٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  املقدمة

ًأوال 
  :مشكلة البحث -

    أدى التطور االقتصادي خالل مراحل عديدة من حياة البشـرية إلـى االنتقـال مـن       
ومن الزراعة إلى التجـارة     اقتصاديات العائلة واإلقطاع إلى اقتصاديات المدينة والسوق،        
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ثم إلى الصناعة والخدمات، ومن الوحدات االقتصادية واالجتماعية الصغيرة إلى وحدات           
ولما كان التأمين االجتماعي ضرورة حياتية، فقد أصبح أمراً حتمياً على مستوى            . عمالقة

لـة،  األمم؛ لعالج النقص في صور التكافل التي كانت توفرهـا األسـرة والعائلـة والقبي      
. )١(ولمواجهة المشاكل واألوضاع الجديدة التي أتت مع تطور البشرية عبر تلك المراحل           

ولقد عرف مصطلح التأمين االجتماعي تداخالً وتقارباً مع مصطلحات أخرى؛ كالتكافـل            
  . )٢(االجتماعي، والضمان االجتماعي، والمساعدات االجتماعية

  

اهتم به اإلسـالم، فعمـل علـى تـأمين األمـة         ونظراً ألهمية التأمين االجتماعي فقد  
اإلسالمية ضد كافة المخاطر، ومنها األخطار االجتماعية، فكان التكافل االجتماعي بمعناه           

هـو السـبيل لبلـوغ األمـن         والمعنوي،) المعاشي(الواسع، الذي يشمل التكافل المادي      
ل نظـام التكافـل     إسالمياً مـن خـال     بعبارة أخرى فالتأمين االجتماعي يتم    . االجتماعي
  .االجتماعي

  

لذلك فإن كان من . )٣(    أما وضعياً فالتأمين االجتماعي هو نوع من االدخار اإلجباري
؛ )٤(المألوف اعتبار نظام التأمين االجتماعي الوضعي جزء من شبكة الضمان االجتماعي
على إال أن هذا النظام يتميز بصفة أساسية أنه قائم على مدخرات األفراد وليس 

فاشتراكات المؤمن عليهم هي استقطاع من دخلهم أثناء وجودهم في . المساعدات المالية
الخدمة، وبالتالي ما يحصل عليه العامل من مزايا عند االستحقاق، هو استرداد لما سبق 

ئد توظيفه عبر سنوات الخدمة، وليس إعانة من ن دخله مضافاً إليه عواوتم خصمه م
  . )١(الدولة

                                                
سلسلة الدراسات والبحوث االقتصادية، مركز صـالح كامـل،   .  االجتماعي في القرآن الكريم  التكافل: ربيع الروبي  )١(

 .٣١ص . م١٩٩٨جامعة األزهر، القاهرة، 
 .١٣ص، المرجع السابق )٢(

 مركز .نظام التأمين االجتماعي المصري ما بين التطوير والتقليد للتجارب الدولية: محمد عطية أحمد سالم) ٣( 
 .٥ص. م٢٠٠٨سية واالستراتيجية، مؤسسة األهرام، الدراسات السيا

والمساعدات االجتماعية الممولة   ) االدخار اإلجباري (وضعياً تتكون شبكة الضمان االجتماعي من التأمين االجتماعي         ) ٤(
 .من الضرائب

سلسلة قضايا . يرالمعاشات والتأمينات في جمهورية مصر العربية الواقع وإمكانيات التطو   : معهد التخطيط القومي   )١(
  .٣م، ص ٢٠٠٦، القاهرة )١٨٩(التخطيط والتنمية رقم 
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فقد طبقت النظام   .  نظامي التأمين االجتماعي؛ اإلسالمي والوضعي     قد عرفت مصر  و    

كما اتبعت نظاماً وضعياً مقتبس من مختلـف    . التكافلي اإلسالمي في ظل الحكم اإلسالمي     
الثقافات والنظم األجنبية، والذي تبلور كنظام تأميني شامل يتكون من أربعة قوانين، كـان    

م الخاص بالتأمين على العاملين لـدى الغيـر، تـاله           ١٩٧٥لسنة   ٧٩أهمها القانون رقم    
م الخاص بالتأمين على العاملين لدى أنفسهم، ثـم القـانون   ١٩٧٦ لسنة ١٠٨القانون رقم  

م للتأمين على المصريين العاملين بالخارج، وأخيراً القـانون رقـم           ١٩٧٨ لسنة   ٥٠رقم  
  . ةم للتأمين على العمالة غير المنتظم١٩٨٠ لسنة ١١٢

  
م، أثيرت بعـض  ١٩٩١   ومنذ بداية تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي في مصر سنة     

القضايا لعل من أهمها ما يتعلق بقدرة نظام التأمين االجتماعي علـى االسـتمرار؛ بمـا                
ينصرف إلى قدرة هذا النظام على توفير المزايا المقررة وزيادتها بما يضمن عدم تعرض  

خصوصـاً بعـد أن     . )٢( للتدهور بسبب زيادة تكاليف المعيشة     مستوى معيشة المستحقين  
م، بتشـكيل الحكومـة وتبعيـة التأمينـات     ٢٠٠٥صدر القرار الجمهوري في نهاية عام       

مما أثار الخوف على أمـوال  ). وبالتالي إلغاء وزارة التأمينات(االجتماعية لوزارة المالية  
اصة أنه كان قد صدر قبل ذلك قـرار         التأمينات التي أودعت ببنك االستثمار القومي؛ وخ      
ولعل لهذا الخوف ما يبرره؛ إذ يرأس . بنقل تبعية بنك االستثمار القومي إلى وزارة المالية

وزير المالية في نفس الوقت كالً من مجلس إدارة بنك االستثمار القومي ومجلـس إدارة               
دائن والمدين، وهو ما    الهيئة القومية للتأمين االجتماعي؛ أي يرأس مجلس إدارة كل من ال          

  . )١(قد يؤدي لتضارب المصالح وسوء استخدام السلطة

  
   وثمة إجماع بين المتخصصين على أن نظام التأمين االجتماعي القـومي فـي مصـر       

بينما أكدت وزارة المالية   . يعاني من مشكلة رئيسة تتمثل في سوء استثمار فوائضه المالية         
أن هناك المزيد من المشاكل والعيوب في نظام التـأمين          ) بعد توليها مسؤولية التأمينات   (

                                                
 .٢ ص ،المرجع السابق )٢(
، ٢٠٠٦، مايو   ٢٢٤دي، العدد    كتاب األهرام االقتصا   .أموال التأمينات االجتماعية إلى أين؟    : برهام محمد عطا اهللا    )١(

 .٥ص 
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ويمكن تلخيص أهم تلك العيوب والمشاكل التي أبرزتها وزارة المالية فيمـا             .االجتماعي
  :)٢(يلي

 .عدم تناسب االشتراكات المحصلة مع المزايا المستحقة .١

ـ       .٢ ن فلسـفة  الفلسفة القائم عليها النظام من ضمان حدود الكفاية لجميع أفراده بدالً م
التأمين وامتداد األجر عند التقاعد، قد أدت إلى عدم قدرته على توفير حياة كريمة              

باإلضافة لوجود حدود قصوى لألجر الخاضع لالشتراك؛ مما  .ألصحاب المعاشات
يؤدي إلى عدم تناسب المعاشات مع األجور الفعلية التي كان يتقاضـاها المـؤمن              

 .دي لسوء أحواله بعد التقاعدعليه قبل اإلحالة للمعاش، مما يؤ
مـن دخـل    % ٤١يعد النظام من أكثر األنظمة تكلفة؛ إذ تبلغ نسبة االشـتراكات             .٣

 .المؤمن عليه
ال يتعامل مع جميع العمالة بشكل منصف وعادل؛ وذلك لوجود قـوانين متعـددة               .٤

 .باشتراكات ومزايا وأخطار مغطاة وطرق تطبيق مختلفة
اً بالنسبة لمستوى االشتراكات التي قاموا بسدادها       منح بعض الفئات مزايا عالية جد      .٥

فيمنح العاملين التي ترتفـع دخـولهم فـي         . والعكس صحيح بالنسبة لفئات أخرى    
حيث تكمن المشـكلة فـي      . السنوات األخيرة قبل التقاعد مزايا أفضل من غيرهم       

طريقة حساب المزايا والتي تعتمد على عدد سنوات االشـتراك ومتوسـط أجـر              
) بالنسبة للعاملين في الحكومة وقطاع األعمـال العـام        (اك في آخر سنتين     االشتر

 ).بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص(وآخر سبع سنوات 
يحد النظام من كفاءة سوق العمل وقدرة االقتصاد على تنميـة وخلـق الوظـائف          .٦

عمالـة،  الجديدة؛ حيث يؤدي ارتفاع تكلفة التأمين االجتماعي إلى ارتفاع تكلفـة ال           
كما يؤدي إلى خلق دوافع قوية ألصحاب       . وعدم التشجيع على خلق وظائف جديدة     

 . من التأمين االجتماعي)١()جزئياً أو كلياً(األعمال للتهرب 

                                                
ورقة نقاش بندوة  .نات االجتماعية و المعاشات المصريةاستراتيجية تطوير و إصالح نظم التأمي: محمد أحمد معيط )٢(

  .١٥ – ٩ص ص . م٢٠٠٩انعقدت في الجمعية المصرية لالقتصاد ، القاهرة ، نوفمبر 
التهرب الكلي هو عدم تأمين صاحب العمل على العمال، والتهرب الجزئي هو التأمين على بعض العمال دون  )١(

 . من األجر الفعلي الذي يتقاضونهالبعض اآلخر، أو التأمين عليهم بأقل
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زيادة عدد حاالت المعاش المبكر في ظل سياسة الخصخصة، والتي لم يكن النظام              .٧
 .كبيرمستعد لها، أدت لزيادة المزايا المنصرفة بشكل مفاجئ و

ضعف العائد على الفوائض المالية للنظام، فضالً عن عدم حريته فـي توظيفهـا،            .٨
باإلضافة إلى التضخم الذي يأكل في القيمة الحقيقية لتلك األمـوال، ممـا يزيـد               

 .)٢(المشكلة تعقيداً

  
   ولمواجهة تلك المشاكل والعيوب اقترحت وزارة المالية نظاماً جديداً، يقوم على أساس            

االشتراكات المحددة؛ بحجة أن ذلك سيخلق عالقة مباشرة وقوية بين االشـتراكات            نظام  
التي يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التي يقدمها لهم النظام، وتم إقـراره بعـد مراجعتـه                

م؛ الذي أثار ومازال يثير الكثير من الجدل ٢٠١٠ لسنة ١٣٥وتعديله ليصدر بالقانون رقم 
  :)١(جاز أهم أسس هذا النظام  فيما يليويمكن إي. والخالف حوله

مع تخفيض نسـب االشـتراكات،     . إنشاء حساب ادخار شخصي لكل مؤمن عليه       .١
 .وإلغاء الحدود القصوى ألجر االشتراك

  

إنشاء حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم، يتم تمويله بجزء مـن اشـتراكات              .٢
ة في رعاية الفئـات     وتحديد دور الخزانة العام   . المؤمن عليهم وأصحاب األعمال   

 .األولى بالرعاية
  

 يتم استثمار أموال التأمينات في استثمارات حكومية مضمونة، مع استثمار جزء            .٣
 .منها في محفظة استثمار متنوعة

  

                                                
  : لمزيد من التفاصيل انظر )٢(

  على بالتأثير المدى وارتباطها  بعيدة اإلقتصادية وآثارها اإلجتماعية التأمينات إشتراكات حجم: سامي نجيب 
   .بدون ناشر، بدون تاريخ. لألفراد الشرائية القدرة

http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/magazine/83/83-2.pdf 
  .٢٣ – ١٦ص ص مرجع سابق، :  محمد أحمد معيط)١(

        إلـى  م٢٠١٠ لسنة  ١٣٥رقم   تقرر تأجيل تطبيق القانون      ،م٢٠١١ يناير   ٢٥جدير بالذكر أنه في أعقاب ثورة 
رة اإلنقاذ  كما تم إعادة وزارة التأمينات والشئون االجتماعية في وزا        . أو إلغاؤه بالكامل  حين مراجعته وتنقيحه،    

 .م٢٠١١ أواخر عامالوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري في 
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تضمن الخزانة العامة جميع أرصدة المؤمن عليهم في النظام الجديد، كما تضمن             .٤
عن متوسط معـدل التضـخم      حد أدنى للعائد المحقق على مدخراتهم بما ال يقل          

 .خالل مدة االشتراك) المعلن(السائد 
  

سيتم العمل بالنظام الجديد بالتوازي مع النظام القديم، مع حرية االختيار للخضوع           .٥
للنظام الجديد بالنسبة للخاضعين حالياً للقـديم، والخضـوع اإلجبـاري لهـؤالء             

 .الداخلين الجدد لسوق العمل للنظام الجديد
  
  
  
  
  
  : البحث  فرضيتا–ًا ثاني  

  :يمكن صياغة فرضيتا البحث على النحو التالي
 .إن التأمين االجتماعي في مصر يواجه مشكالت اقتصادية خطيرة .١
على الرغم من أن التأمين االجتماعي في مصر يهدف أساساً لتحقيـق غايـات          .٢

 . مهمة منها ما هو سلبياجتماعية، إال أنه ينطوي على آثار اقتصادية
  
  : هدف البحث – ًثالثا
 التعرف على الجوانب المالية واآلثار االقتصـادية لنظـام التـأمين            يستهدف البحث      

االجتماعي في مصر، للوقوف على أهم المشاكل والسلبيات التي يعـاني منهـا، بهـدف               
  .القضاء عليها، وكذلك اإليجابيات التي ينطوي عليها إلبرازها وتدعيمها

  

  :البحث   أهمية–ًرابعا 
 تكمن أهمية البحث في دراسة أحد أهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية في مصـر               

وهو قطاع التأمين االجتماعي، ويعد هذا البحث من األبحاث القليلة التي تتناول بالتحليـل              
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والدراسة اآلثار االقتصادية لنظام التأمين االجتماعي القومي في مصر باإلضافة لجوانبـه    
  .تصر معظم األبحاث السابقة على دراسة جوانبه المالية فقطالمالية؛ إذ تق

  

  : البحث وإطار حدود–ًخامسا 
 بدايـة  ، وزمنياً بالفترة الممتدة منسة مكانياً بجمهورية مصر العربية     ستتحدد هذه الدرا   

م تاريخ آخر بيان متـاح  ٢٠٠٩م في مصر وحتى عام ١٩٧٥ لسنة ٧٩تطبيق قانون رقم    
 تتحـدد   و). م٢٠٠٩ إلى سنة    م١٩٧٥سنة  أي خالل الفترة من     (  ماعيعن التأمين االجت  

الجوانب المالية واآلثار االقتصادية لنظام التأمين االجتماعي في مصر، مـع           موضوعياً ب 
قصر تلك اآلثار على متغيرات بعينها هي التضخم وإعـادة توزيـع الـدخل واالدخـار                

  .التأمين االجتماعيواالستثمار؛ باعتبارها أهم المتغيرات المتصلة ب
  

  : على النحو التالي، يمكن إيجازهاويتكون البحث من ثالثة فصول
فيتصدى المبحث األول .   يتناول الفصل األول التأمين االجتماعي على المستوى النظري

للتأمين االجتماعي في الفكر االقتصادي الوضعي من خالل المبحث األول، والذي غطى 
مين االجتماعي وأنواع نظمه وما يواجهه من عقبات باإلضافة المفاهيم األساسية للتأ

وأما المبحث الثاني فقد استعرض التكافل االجتماعي في الفكر . لمزاياه وعيوبه
  .االقتصادي اإلسالمي موضحاً مستوياته، وأهم مميزاته

  

 التأمين االجتماعي في مصر، من خـالل      ) تقييم وإصالح (  ويهتم الفصل الثاني، بتقويم     
مـدخالت  (تقييم التشريعات كما جاء بالمبحث األول، وكـذلك تقيـيم عناصـر النظـام               

وأصـحاب  . من مؤمن عليهم وحصيلة اشـتراكاتهم فـي النظـام         ) ومخرجات وعمليات 
والفـوائض الماليـة    . المعاشات والتعويضات والمستحقين عنهم والمزايا المنصرفة لهـم       

ثمارها والعوائد المحققة عليها، خـالل فتـرة        المتراكمة لدى النظام، وأوجه توظيفها واست     
وفي المبحث الثالث سيتم عرض المقترحات التي       . والذي سيتناوله المبحث الثاني   .الدراسة

  .من شأنها إصالح نظام التأمين االجتماعي في مصر
  

  ويتصدى الفصل الثالث للتحليل النظري لآلثار االقتصادية للتأمين االجتماعي الوضعي          
ن التضخم، وإعادة توزيع الدخل، مع التطبيق على مصر وهو ما تمت مناقشته             على كل م  



- ٢١ - 
 

مـع   باإلضافة إلى التحليل النظري ألثره على االدخار، واالسـتثمار،  . في المبحث األول  
  .التطبيق على مصر وهو ما تناوله المبحث الثاني

  
ًسادسا 

  : الدراسات السابقة–
  

 دراسة فـي جوانبهـا الماليـة        –جتماعية  التأمينات اال : رسالة دكتوراه بعنوان   .١
 أعدها الباحث عادل فليح العلي، بكلية       .واالقتصادية مع دراسة خاصة عن العراق     

تصدت لآلثـار االقتصـادية للتـأمين     وقد  . م١٩٧٧الحقوق، جامعة القاهرة، عام     
وتوصل فيها الباحث   . ، مع التطبيق على العراق    االجتماعي على المستوى النظري   

 تشابك كبير بين نظام التأمين االجتماعي واالقتصاد العراقي، فضالً عن           إلى وجود 
إضرار النظام بإعادة توزيع الدخل لتعدد األنظمة المتبعة، ووجـود عجـز فـي              
ميزانية النظام يتم تمويله من الموازنة العامة، وأن النظام ال يلعب الدور المنوط به      

م منها في تحقيق التنمية االقتصـادية       في تعبئة المدخرات وال في استغالل ما تراك       
 . في العراق

 
 تحليل  –اآلثار االقتصادية لخطط التقاعد العامة في كندا        : رسالة دكتوراه بعنوان   .٢

، "ماك جيل" ، بقسم االقتصاد، بجامعة   "بيرترام سوميرس "  أعدها   .نظري وتطبيقي 
دخار الخـاص   وأهم ما توصلت له الرسالة؛ هو تأثر اال       . م١٩٨٢بمونتريال، عام   

وأنـه  ). االدخار اإلجباري (بالتأمين االجتماعي   ) عالقة عكسية (سلباً  ) االختياري(
 .كلما ارتفعت القيمة الحقيقية للمعاشات كلما زاد الميل للتقاعد المبكر

  
اآلثار التوزيعية لإلنفاق العام فـي جمهوريـة مصـر          : "رسالة ماجستير بعنوان   .٣

 سعد المصري، بقسم االقتصاد بكليـة التجـارة،         إبراهيم/ أعدها الباحث ،  "العربية
تناول في أحد فصول الدراسة األثر التـوزيعي        . م١٩٨٣جامعة عين شمس، عام     

للتأمينات والشئون االجتماعية في مصر، واستخدم منحنى لورنز، ومعامل جينـي           
لقياس هذا األثر، وتوصل إلى ضـعف األثـر التـوزيعي للتأمينـات والشـئون               

 . مصر خالل فترة الدراسةاالجتماعية في
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أعدها الـدكتور   . التأمين االجتماعي وإعادة توزيع الدخل القومي     : دراسة بعنوان  .٤

أحمد بديع بليح، ضمن أبحاث المؤتمر العلمـي السـنوي العاشـر لالقتصـاديين            
توصلت إلى أن ضرورة تحمل الخزانة العامـة        . م١٩٨٥المصريين، في نوفمبر    

لى تحسين توزيع الدخل، إذ رأت أن التأمين االجتماعي         المزيد من اإلنفاق للعمل ع    
 ).توزيعي(في مصر ال يجاوز كونه عقد تأميني بال أثر اقتصادي 

  
 أصدرها مركز المعلومات ودعم .إصالح نظام المعاشات في مصر: دراسة بعنوان .٥

حاولت الدراسـة صـياغة     . م٢٠٠٥اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أغسطس       
اسات والخيارات أمام صانع القرار إلصالح نظام المعاشات في         مجموعة من السي  

وقد دعمت توجه الدولة فأوصت الدراسة بنقل تبعيـة صـناديق التـأمين             . مصر
ورفع . والمعاشات لوزارة المالية، ودمج أموال التأمينات في الموازنة العامة للدولة  

.  علـى المعـاش    سن المعاش، وزيادة الحد األدنى من السنوات الالزمة للحصول        
 .وربط المزايا التأمينية للمتقاعدين بقيمة االشتراكات التي يدفعونها

  
أصدرها معهد  ،  "المعاشات والتأمينات في جمهورية مصر العربية     : دراسة بعنوان  .٦

، في  )١٨٩(التخطيط القومي بالقاهرة ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية برقم          
نظام التأميني المصري وتوصلت إلى أن أهم       تناولت الدراسة واقع ال   . م٢٠٠٦عام  

متطلبات النظام هي االستقاللية، ودعت لفصله عن وزارة المالية، وإعادة النظـر            
في أوجه استثمار أموال التأمينات، وتوزيعهـا فـي صـورة ودائـع بـالبنوك،               

 .واستثمارات عقارية، واستثمارات مالية في البورصة
 
/  أعدتها الباحثـة   .رها على االقتصاد المصري   نظم المعاشات وأث  : دراسة بعنوان  .٧

م، وتناولـت نظـام   ٢٠٠٧مها محمود رمضان، وأصدرتها وزارة المالية، في عام  
التأمين االجتماعي في مصر من حيث نشأته وتطوره، وأساليب ومصادر تمويله،           

وأوصت بإعادة النظر فـي توجيـه مـوارد         . وطرق استخدام واستثمار موارده   
الستثمار في الدين العام، والحد من تـدخل الدولـة فـي النظـام،     التأمينات نحو ا 
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بعـض المصـانع أو     (وتصفية مديونية الدولة للنظام من خالل تمليكـه أصـول           
 .مقابل المديونية) الشركات التي يتم بيعها

 
سامية إبراهيم،  / أعدتها الباحثة ،  "إصالح نظام المعاشات في مصر    : "دراسة بعنوان  .٨

م، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن نظـام        ٢٠٠٧مالية في عام    وأصدرتها وزارة ال  
المعاشات في مصر يعاني من انخفاض الحصيلة الفعلية لالشتراكات مقارنة بقيمة           

وقد دعمت من توجه الدولة فاقترحـت ربـط         . المعاشات والتعويضات المنصرفة  
ت مـن   الحقوق التأمينية باالشتراكات المدفوعة ورفع كفاءة استثمار أموال التأمينا        

  . خالل صناديق االستثمار الخاصة

 
االستدامة المالية لنظام التأمينـات االجتماعيـة فـي         : رسالة ماجستير بعنوان   .٩

أمنية خيري إبراهيم علي، بقسم االقتصاد، بكليـة التجـارة      / أعدتها الباحثة . مصر
وتوصلت فيها إلى ضعف االستدامة الماليـة لنظـام       . م٢٠٠٨جامعة عين شمس،    

الجتماعي، وأرجعت السبب الرئيس لـذلك فـي سـوء إدارة واسـتثمار          التأمين ا 
 . الفوائض المالية للنظام

 

  

 الفصل األول

  التأمني االجتماعي يف الفكر االقتصادي
  

  :مقدمة
   األمان مطلب لكل إنسان، وهدف ألي مجتمع، وهو أحد أهم اهتمامات الدين اإلسالمي             

مـن كـل الشـرور      ) وقايتهـا (البشرية وتأمينهـا    وشريعته الغراء، التي ُأنِزلَت لهداية      
والتأمين أو التكافل االجتماعي    . والمخاطر، موضحة أسبابها وكيفية عالجها إذا ما وقعت       
  .في المنهج اإلسالمي هو السبيل لبلوغ األمان االجتماعي
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   وقد انقسمت البشرية لفئتين؛ األولى آمنت باهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله، فأِمنَـت               

االجتماعي اإلسالمي، كجزء مـن تطبيقهـا لكامـل      ) التكافل(مأنت؛ بتطبيقها للتأمين    واط
والثانية أبت واستكبرت فاستحقت لباس الخوف، وأخذت تتخـبط         . أوامر الدين اإلسالمي  

 فاستحدثت نظامـاً    في الظلمات محاولة بلوغ األمان بغير الطريق الذي حدده المولى           
  . ما تطور وارتقي، اقترب من النظام اإلسالميوضعياً للتأمين االجتماعي، كل

  
  :  وبناء عليه سيتم تناول هذا الفصل في مبحثين كالتالي

  . التأمين االجتماعي في الفكر االقتصادي الوضعي–المبحث األول 
  . التأمين االجتماعي في الفكر االقتصادي اإلسالمي–المبحث الثاني 

  
  
  
  األولاملبحث 

  وضعي الفكر االقتصادي الالتأمني االجتماعي يف
  

 :مقدمة
اإلنسـان واسـتخدمها      التأمين االجتماعي الوضعي، أحد األساليب التي وضـعها           يعد

وقد تعددت أسباب نشـأته، وتنوعـت       . لمواجهة األخطار االجتماعية في العصر الحديث     
ه خلل  وانقسم من حيث تنظيمه لعدة أنواع، ظهر عند تطبيقها أوج         . النظريات التي تناولته  

ويسعى هذا المبحث للتعرف على هذا النظام،       . وقصور، قابلتها محاوالت إصالح وتقويم    
  :من خالل مطلبين
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  . المفاهيم األساسية للتأمين االجتماعي الوضعي–المطلب األول 
  . أنواع نظم التأمين االجتماعي الوضعي–المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب األول
  تأمین االجتماعي الوضعيالمفاھیم األساسیة لل

  
  : مفهوم األخطار االجتماعية–أوالً 
لتعويض الخطر كمصطلح تأميني هو حادث محتمل، يؤدي وقوعه إلى حاجة اإلنسان         
تلك التي يتعرض لها العمال، وتؤدي لنقص        أن األخطار االجتماعية هي    ويفتَرض   .آثاره

  :)١( تقسيمها لنوعين كالتالي يتموبالتاليالدخل، أو زيادة النفقات أو كالهما، 
  :األخطار الِمَھنیة .١

                                                
، ٢٠٠٦، مـايو    ٢٢٤ كتاب األهرام االقتصادي، العدد      .أموال التأمينات االجتماعية إلى أين    : برهام محمد عطا اهللا    )١(

  .١٤ - ١٢ص ص 
           شئة منذ البداية، وكذلك علـى      يالحظ على هذا التعريف اقتصاره على المخاطر المحتملة، وليس المخاطر النا

 .العمال فقط دون بقية المجتمع
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   وهي األخطار التي يتعرض لها العامل من حيث كونه يشغل حرفـة أو مهنـة               
. معينة، فأي حادث يقع له بسببها ويؤثر على دخله أو نفقاته، يعتبر خطـراً مهنيـاً               

  .ومنها، إصابات العمل، والبطالة
 ):یةالفسیولوج(األخطار الُجسَمانیة  .٢

 ،والعجـز  ،وهي األخطار التي يتعرض لها العامل بصفته إنسان، ومنها المرض          
) ورعاية األطفال من الحمل والوالدة    ( مومة  األما يصاحب    و ، والوفاة ،والشيخوخة

  . من انخفاض القدرة على العمل
  

وبالنظر لألخطار االجتماعية من زاوية اقتصادية يمكن تعريف الخطـر االجتمـاعي            
ذلك الخطر الذي يترتب عليه المساس بالمركز االقتصادي للشخص سواء من            " :على أنه 

  :وبالتالي يمكن تقسيم مصادره لما يلي. )٢("حيث نقص دخله أو زيادة أعبائه 
ل  .١ خ د ل ا م  ا د ع ن  : ا

سواء كانت  (   وقد يرجع عدم وجود مصدر للدخل إلى البطالة غير المسبوقة بعمل            
 الناشـئ بـالميالد، أو قبـل        )١(، أو إلى العجز الكامل الطبيعي     )إجبارية أو اختيارية  

  .االلتحاق بعمل
ل .٢ خ د ل ا ع  ا ط ق ن  : ا

، أو العجـز  )المسبوقة بعمل(   وقد يرجع انقطاع الدخل إلى وفاة العائل، أو البطالة         
  ).سواء كان مرضياً أو ناتج عن إصابة العمل(الكامل المسبوق بعمل 

ل .٣ خ د ل ا ة  ي ا ف ك م  د  : ع

.  اإلنسان حياته فقيراً ال يكفيه دخله، وفي هذه الحالة فعدم الكفاية هنا أصلي       قد يبدأ 
وقد وقد يبدأ اإلنسان حياته ميسور الحال وربما ثري، وتتدهور حالته ويصبح فقيراً،             

ه أو زيادة نفقاته مع ثبات دخله، أو بمقدار أكبـر مـن             يرجع ذلك إما النخفاض دخل    
  :يم عدم كفاية الدخل لما يليوبالتالي يمكن تقس. زيادة دخله

 عدم الكفاية األصلية. 
                                                

. م٢٠٠٠/ ١٩٩٩د للطباعة، الجيزة، دار أبو المج. أصول قانون التأمين االجتماعي: حسام الدين كامل األهواني  )٢(
  .٧ص 

  وبالتالي فالعاجزعن البطالة، فالبطالة تعني القدرة والرغبة والبحث عن عمل، وعدم توفره،الكامل يختلف العجز  )١(
  . خارج قوة العملكلياً
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 انخفاض الدخل. 
   قد ينخفض الدخل لعدم قدرة اإلنسان على العمل نفس عدد السـاعات، أو النـزول               

ت التقلبـا العجز الجزئـي، والشـيخوخة، وا     : لمهنة ذات أجر أقل؛ ومن أسباب ذلك      
  .االقتصادية، والكوارث الطبيعية

 زيادة النفقات :   
  قد ترتفع نفقات الفرد مع ثبات دخله، أو بمعدل أكبر من معدل زيادة دخله، ومـن                  

قد ترتفع تكلفتها   (أهم أسباب ذلك، التضخم، واألمراض وما يلزم لعالجها من عقاقير           
كما قد يرجع ذلك إلى زيادة مصروفات من يعولهم الفرد          ). كثيراً في بعض األمراض   

وغيرها مـن   ... ،  م المختلفة، وزواج البنات، واألبناء    كالتحاق األبناء بمراحل التعلي   (
  ).األسباب التي تختلف باختالف المجتمعات

  : الوسائل الوضعية ملواجهة األخطار االجتماعية–ثانياً 
   بالرغم من اختالف وسائل تحقيق األمـن االجتمـاعي بـاختالف الزمـان والمكـان            

ي عن أسـلوبين، األول هـو االدخـار،     والمجتمعات، إال إنها لم تخرج في الفكر الوضع       
  . )١(والثاني هو المساعدات االجتماعية الممولة بالمال العام

  : االدخار-١
ويمكـن تقسـيم    . )٢(   يعد االدخار المصدر األساسي للتأمين ضد األخطار االجتماعيـة        

  .االدخار لنوعين، األول هو االدخار الفردي، والثاني هو االدخار الجماعي
  

د) أ( ال ي ا د ر ف ل ا ر  ا ي(خ ر ا ي ت خ ال :ا (  
كوسيلة لالحتياط ضـد المخـاطر االجتماعيـة،     ) االختياري(   يستخدم االدخار الفردي    

. واعتبارها إلى حد كبير كافية ومالئمة بالنسبة لألغنيـاء         وبالرغم من أهمية هذه الوسيلة    
 مالئمـة   إال إنها قد تكون غير كافية في كثير من األحيان بالنسبة للطبقة الوسطى، وغير             

  .)٣(تماماً بالنسبة للفقراء
                                                

 الطبعة األولى، مكتبة القانون واالقتصاد، الريـاض،  .مقدمة في التأمينات والضمان االجتماعي  : خالد خليل الظاهر   )١(
 .٢٥ص . م٢٠٠٧المملكة العربية السعودية، 

ـ             ) ٢( ن حيـث طريقـة إدارة المـدخرات      ال يختلف الفكر الوضعي عن اإلسالمي في هذا الصدد، ولكنهما مختلفـان م
 .وتوظيفها

 .١٦، ١٥ص ص . مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا )٣(
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ي) ب( ع ا م جل ا ر  ا خ د ال   :ا
   نشأ االدخار الجماعي كمحاولة لمعالجة عدم كفاية االدخـار الفـردي فـي مواجهـة               

  .األخطار االجتماعية، وفيما يلي أبرز أشكال هذا األسلوب
  

)I ( التعاونيات)التبادليات:(  
اس التوفير المنظم على مستوى مجموعة كبيرة       ، على أس  )التبادليات(     تقوم التعاونيات   

من الناس يقتطعون من دخولهم كل حسب إمكانياته، فـي صـندوق مشـترك لمواجهـة       
ولكنها كثيراً ما كانت تواجه صعوبات كبيرة في تقديم المعونات طويلة األجل،            . المخاطر

أخرى لم تسـتطع    لذلك وألسباب   . كما كانت تتغير وفقاً لحجم االشتراكات وانتظام تدفقها       
  .)١ (بمفردها تحقيق األمان المنشود

  

)II (التونتين:  
 هو عقد بين مجموعة من األشخاص، لتكوين رأسمال على أقسـاط لمـدة              )٢(   التونتين

محددة، يتم استثماره خاللها ويوزع الصافي بعد انتهائها على من بقي حياً من المتعاقدين،              
وال شك في عـدم     . )٣( مات منهم بدون أرباح    وقد يوزع بعض رأس المال على ورثة من       

  .عدالة هذا العقد، وابتعاده عن تحقيق أهداف اجتماعية
  

)III ( التأمين)الوضعي:(  
    التأمين كمصطلح وضعي، هو نظام لتوزيع الخسائر المالية المحتملة، التي تلحق بحياة     

د الذين يساهمون معه في     الفرد، أو أمواله وممتلكاته، أو كالهما، على مجموعة من األفرا         
  :وينقسم للنوعيين التاليين. )٤(تكوين رصيد مالي لهذا الغرض

  

                                                
  .٢٧ص. مرجع سابق: خالد خليل الظاهر )١(
  : انظر. ، وهو مبتدع هذا العقد"لورنزو تونتي"التونتين نسبة لإليطالي  )٢(

 ص . م١٩٧٠هضة العربية، القاهرة، دار الن. الوسيط في شرح القانون المدني: عبدالرازق أحمد السنهوري
١٣٧٣. 

 الطبعة األولـى، دار النفـائس،       .التأمين االجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية     : عبد اللطيف محمود آل محمود     )٣(
 .١١٤ص . م١٩٩٤بيروت، لبنان، 

  .٣١ص . مرجع سابق: عبد اللطيف محمود آل محمود )٤(
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  :  التأمين التجاري-١
    يقوم التأمين التجاري على فكرة المساهمة في الخسائر من خالل وسيط هـو شـركة          

ثم تقوم بتوزيـع التعويضـات   ) المؤمن عليهم(التأمين التي تجمع األقساط من المشتركين   
، مقابل ربح تحصـل  )طبقاً لنظرية األعداد الكبيرة واستقراء االحتماالت (على المستحقين   

عليه، وهي كمشروع رأسمالي هادف للربح بعدت غالباً عن تحقيق غرضها الرئيسي وهو 
  . )٥(تحقيق األمان

  
    :)االدخار اإلجباري ( التأمين االجتماعي-٢

، إال أن ذلك ال     )١(للتأمين االجتماعي الوضعي      بالرغم من صعوبة وضع تعريف دقيق       
للتأمين ضد  ) غالباً(إجباري   هو نظام : " يمنع من المحاولة، ويمكن اقتراح التعريف التالي      

                                                
  .٢٢ ، ٢١ص ص . مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا )٥(
  :مايلي، ، منها على سبيل المثالالوضعي وردت عدة تعاريف للتأمين االجتماعي )١(
   ِرفه شوتالند بأنهعنظام يقوم فيه العمال والموظفون وأصحاب العمل والحكومات بدفع اشتراكات لتمويل صندوق            : " ي

:  انظـر ".  بعجز، أو البطالة، أو الوفاة   تدفع منه مرتبات أشخاص توقفت دخولهم ألسباب مثل الشيخوخة، أو اإلصابة          
، مطبعة المعرفة، القاهرة،     ترجمة كامل إبراهيم   .برنامج الضمان االجتماعي في الواليات المتحدة     : تشارلز شوتالند 

  .١١ص. م١٩٦٣
     إلـى  نظام من الضمانات االجتماعية ترعاه الحكومة، ويرمي : كما عرفته الموسوعة السياسية للتأمين االجتماعي بأنه

حماية أصحاب األجور وعائالتهم من الضائقات المالية؛ في حاالت المـرض والبطالـة والعجـز والشـيخوخة، أو                 
ويعتمد فـي تـوفير المسـاعدات علـى     . التعرض لإلصابة أثناء مزاولة المهنة، ويقوم على تشريعات تتبناها الدولة  

عبد اللطيـف محمـود آل      : انظر ".ب متفاوتة صندوق يشارك في تمويله كل من الحكومة ورب العمل والعامل بنس          
   .٥٨، ٥٧ص ص . مرجع سابق: محمود

    نظام إجباري غالباً، تشرف عليه الدولة، وغالباً ما تقوم بـه، ال بقصـد تحقيـق    ويعرفه عبداللطيف محمود على أنه 
ة أو مختلفـة فـي      األرباح مالية، يموله المؤمن عليه وصاحب العمل والحكومة أو بعضهم، بمساهمات دورية موحد            

و النسبة، ليحصل المستحق من المؤمن عليه أو معاليه كلهم أو بعضهم، على مبلغ إجمالي ومعاش وبـدل        /المقدار أو 
دوريين بما قد يتناسب مع دخله ومدة اشتراكه، عند انقطاعه، أو عند حدوث ما يستلزم نفقات مالية، وعلى غيرهـا                    

: عبد اللطيف محمـود آل محمـود      : انظر"  عند الحاجة إليها أو بعض ذلك      من الخدمات كالعالج والتدريب والتأهيل    
   .٥٩ص. مرجع سابق

    ِرفه ربيع الروبي، على إنهعن لمصلحة الفئات المعتمدة في دخلهـا علـى   : " وينظام تقوم بمقتضاه الدولة بدور المؤم
غالباً ما تـدعم ذلـك   (وأرباب األعمال  العمل؛ حيث تلتزم إحدى هيئاتها بتحصيل أقساط محددة ومنتظمة من العمال            

إصـابات العمـل والعجـز والمـرض     : وذلك مقابل تعويض المؤمن عليهم عن أخطار محتملة مثل ) الخزانة العامة 
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األخطار االجتماعية، مدخالته اشتراكات نقدية، وعملياته هـي إدارة تلـك االشـتراكات             
، وتتمثل مخرجاتـه فـي      )هاتديرها الحكومة أو على األقل تشرف على إدارت       (وتوظيفها  

وهذا هو التعريف الذي سـتتبناه      ". مشروطة تُقَدم للمستحقين  ) معاشات وتعويضات (مزايا  
  .الرسالة

  
  
  
  : المساعدات االجتماعیة-٢

   المساعدات االجتماعية يحصل بموجبها المستحقين على معونات نقدية أو عينية، وذلك           
  .ويتم تمويلها وضعياً من خالل الضرائب. )١(ةدون اشتراط دفع أقساط أو اشتراكات مسبق

  

ال سـيما   (   وقد وجدت المساعدات االجتماعية معارضة شديدة في المجتمعات العلمانية          
ومطالبة بإلغائها؛ باعتبارها تشجيع علـى التواكـل، وأن فيهـا    ) من األغنياء والحكومات  

ومـن هـذه   . )٢( اإلنسـان تحميل عبء كبير على موازنة الدولة، وأن بها امتهان لكرامة        
اآلراء ما يذهب لوجوب العمل بمقتضى قانون البقاء لألصلح وترك الضعفاء لمفعول هذا             

 من الدولة التي تتبنى نظام المساعدات االجتماعية؛        "شوتالند" وفي ذلك يسخر  . )٣(القانون
كل شـيء   إذا لم تدخر شيئاً لك أو ألوالدك فإني أمنحك          : " إذ يتصورها كأنها تقول للفرد    

                                                                                                                                                  
سلسـلة الدراسـات والبحـوث       .التكافل االجتماعي في القرآن الكـريم     : ربيع الروبي : انظر". والشيخوخة والوفاة 

 .١٣ص  .م١٩٩٨ر، القاهرة، معة األزهاالقتصادية، مركز صالح كامل،جا
 ،١٥ص . مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي )١(
  :لمزيد من التفاصيل عن هذه اآلراء انظر )٢(

 ٦ ص .مرجع سابق: تشارلز شوتالند.  
 ١٨ ، ١٧ص. مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا. 

يض الضرائب المفروضة عليهم، وكذلك رغبة الحكومات فـي   يبدو أن هذا الهجوم كان سببه رغبة األغنياء في تخف           )٣(
وال يخفى أن في الحجج المساقة لتبرير إلغاء المساعدات االجتماعية، دليل صـارخ            . تخفيف العبء على موازناتها   

 عاشية وبالطبع المعنوية وعلـى على معاناة المجتمعات العلمانية؛ فالفقراء يعانون من تهرب المجتمع من كفالتهم الم   
هـؤالء  وربما انتقام   وكذلك معاناة األغنياء من حقد      .  عدم االكتراث لبؤسهم وتفضيل تركهم للجوع والموت       رأسها
 . الفقراء
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أما إذا كنت قد فكرت وادخرت شيئاً لنفسـك فـإني    .تحتاج إليه أنت أو يحتاجون هم إليه      
  .  وهو ما أيد التأمين االجتماعي، وجعله نظاماً إجبارياً.)٤("أمنحك أقل من ذلك

  
    وعلى النقيض من ذلك يذهب رأي آخر إلى أن كفاءة اإلنسان ورغبته وقدرته علـى               

إنما تزداد بازدياد شعوره باألمان، وضمانه للحد األدنى        ) ومدخراتوتحقيق دخل   (العمل  
الالزم لوجوده ال يلغي طموحاته نحو تحسين ظروف حياته كما أن التجربة تدل على أن               

 على البطالة متأثرين في ذلك بالقيم االجتماعية، - إن وجد  -غالبية الناس يفضلون العمل     
انهم بأفضلية مستوى معيشة مرتفع بدالً من االعتمـاد  وشعورهم بالمسئولية العائلية، وإليم  

  .  )١(على اإلعانة
  

  : النظريات املفسرة للتأمني االجتماعي الوضعي–ثالثاً 
  

، إلى ظهور عدد من النظريـات       )الوضعي(   أدى االهتمام المتزايد بالتأمين االجتماعي      
  .)٢(النظرياتالتي تناولت تفسير أسباب الحاجة إليه، وفيما يلي أبرز هذه 

  
  :نظریات الكفاءة) ١(

    ترى هذه النظريات أن السبب الرئيس لظهور التأمين االجتماعي الوضعي، هو فشل            
  :ومن أبرز هذه النظريات ما يلي. نظام السوق في حماية المسنين

  

ة  .١ ي ر ظ ني"ن ن س مل ا ة  ه ا ف :ر "  

خفيف حـدة      ركزت هذه النظرية على فشل نظام السوق والحرية االقتصادية في ت          
األمر الذي يفرض على الحكومة القيـام       . الفقر الذي يعاني منه المسنون عند التقاعد      

                                                
 .٦ص. مرجع سابق: شوتالندتشارلز  )٤(
. التأمينات االجتماعية دراسة في جوانبها المالية واالقتصادية مع دراسة خاصة عـن العـراق        : عادل فليح العلي   )١(

  .٣١٨م، ص ١٩٧٧ دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة
  :لمزيد من التفاصيل عن هذه النظريات، انظر )٢(

 دراسة - دراسة تحليلية القتصاديات نظم التأمينات االجتماعية والمعاشات:منى إبراهيم محمود إبراهيم 
ة الخارجية، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد والتجار. مقارنة

 .١٠٠ – ٣٢ص ص . م٢٠٠٧حلوان، 
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 هذه  وقد أهملت . )٣(بهذا الدور لحل المشكلة، من خالل إنشاء نظام للتأمين االجتماعي         
عينة، وعدم تفسير أسباب فشـل  سبب إلزام األفراد بالتقاعد عند سن م  تفسير  النظرية  

  .تبار فشله من المسلماتنظام السوق، واع
  
ة  .٢ ي ر ظ د"ن ي ز ي د  ع ا ق ت ل ا ى  ل ع ث  حل نا م ة  ء ا ف ك ل ا  : " 

    ترى هذه النظرية أنه مادام المسنون أقل إنتاجية من الشباب فإن خروجهم مـن              
سوق العمل، ومنح وظائفهم للشباب من شأنه أن يزيد من إنتاجية المجتمع، وبالتـالي         

   .)١(زيادة الكفاءة االقتصادية
  

 من صحة هذه النظرية من حيث انخفاض اإلنتاجية العضلية لإلنسان عند تقدمه                بالرغم
في العمر، إال إنها غير صحيحة عندما نأخذ في الحسبان الخبـرات والمهـارات التـي                

وبذلك يمكن القول أنه لن يؤدى خروج المسنين من قوة العمل           . اكتسبها على مدار عمره   
ولعل أبلغ دليـل    . لى العكس غالباً سيؤدي النخفاضها    إلى زيادة الكفاءة االقتصادية، بل ع     

على ذلك، زيادة قيمة العلماء بتقدم عمرهم، واعتبارهم ثروة لن يمكن تعويضها في األجل         
وقياساً على ذلك يمكن القول بأن تصحيح هذه النظرية يأتي من خـالل تكليـف          . القصير

مع احتفـاظ  . من قدرة كبار السن   الشباب باألعمال العضلية، وتلك التي تحتاج لجهد أكبر         
وبذلك يمكننا بلـوغ الكفـاءة      . المجتمع بكبار السن ضمن قوة العمل كمستشارين وخبراء       

  . البشرية القصوى من الناحية االقتصادية
ة . ٣  ي ر ظ ف"ن ر س مل ا ب  أل ا ة  ل ك ش مل ل  حل   :)Prodigal Father( "ا

مشـكلة إسـراف       ترى هذه النظرية أن الهدف من التأمين االجتماعي هو حـل            
. وعدم ادخارهم ما يكفـيهم عنـد تقاعـدهم   . المسنين عندما كانوا في مرحلة شبابهم     

األول هو اإلسراف قصير النظر، وهو : وقامت هذه النظرية بتقسيم اإلسراف لنوعين    
إخفاق األفراد في سن شبابهم في إعطاء الوزن النسبي الكافي لمستقبلهم، وأنهم يوماً             

                                                
 .٥٠ص . مرجع السابق ال)٣(
  :انظر )١(

 Sala-i-Martin, Xavier: A Positive Theory of Social Security. Yale University, 
November 23, 1995. P4. 

http://www.columbia.edu/~xs23/papers/pdfs/pensions.pdf 
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ثاني هو اإلسراف العقالني؛ وهو اعتماد األفـراد فـي سـن            وال. سيصبحون مسنين 
شبابهم على مسئولية المجتمع عنهم عندما يتقاعدوا وبالتالي يحدث تقصير من جانبهم            

 وجـب   ولذلك .على اعتبار أن المجتمع سينهض باحتياجاتهم عند بلوغهم سن التقاعد         
ويلهم باحتياجاتهم عنـد    تدخل الحكومة إلجبارههم على االدخار في كال الحالتين؛ لتم        

  .)١(التقاعد، من خالل نظام للتأمين االجتماعي
  

ومن الواضح أن هذه النظرية لم تركز على أسباب اإلسراف، وإنما ركزت على                
آثاره على الفرد عند التقاعد، وبالتالي جعلت المشكلة في التقاعد وليس في اإلسراف،       

 بجعل الحل في مصادرة جزء من أموال        تأخطأقد  و.  مناسباً لذلك لم تضع له عالجاً    
؛ إلنـه  )من خالل االشتراك اإلجباري في التـأمين االجتمـاعي   (هذا األب المسرف    

سيظل مسرفاً باستخدام الجزء المتبقي له من الدخل، وسيظل هو ومن يعول في حالة              
وكان الحل الصحيح هو الحجر على كل أمواله لحين عودتـه           . معاناة بسبب إسرافه  

  . ، وهو ما حكم به اإلسالم قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمنلرشده
ة . ٤ ي ر ظ يل"ن ا ب س  ا م و : ت " 

   ترى هذه النظرية اتفاق التأمين االجتماعي مع ما نادى به كينـز، فـي ملمحـين             
  :)٢(أساسين
        فزيادة االشـتراكات    يعد التأمين االجتماعي آداة للتأثير على الطلب الكلي ،

 .لطلب الكلي، والعكس بالعكسمؤداها تخفيض ا
      التأمين االجتماعي تدخل صريح من الدولة في االقتصاد، تستطيع من خالله

 .التأثير على المتغيرات االقتصادية الكلية، كاالستهالك واالدخار واالستثمار
   ويؤخذ على هذه النظرية قولها بأن استقطاع االشتراكات من المؤمن علـيهم يـؤدي              

لب الكلي هو قول محل نظر؛ فهذه النظرية تفترض ضمنياً أن فـرض             لتخفيض حجم الط  
أو زيادة االشتراكات سيؤدي لزيادة االدخار وانخفاض الطلب االستهالكي؛ إال أن ذلـك             

                                                
 .٥٦-٥٣ص ص . مرجع سابق: منى إبراهيم محمود إبراهيم )١(
  :انظر )٢(

 Thomas I. Palley: The Economics of Social Security: An Old Keynesian Prespective. 
The journal of Post Keynesian Economics, 1998. pp.93-110. 
www.thomaspalley.com/docsarticles/macro_policy/economics_of_ss.pdf 
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أمر غير مؤكد، فغالباً سيترتب على زيادة االدخار اإلجباري، انخفاضـاً فـي االدخـار               
ناحية أخـرى هـذه االدخـار بشـقيه         ومن  . االختياري، ولن يتغير الطلب االستهالكي    

سيتحول لطلب استثماري وبالتالي فالطلب الكلي قد يتغير هيكله،         ) اإلجباري واالختياري (
فقد ال يتغير؛ إذ يتوقف ذلك على طريقة االستثمار،         . وليس هناك ما يؤكد انخفاض حجمه     

االحتفـاظ   أو   )١(في البورصـة  ) المضاربة(فيمكن أن ينخفض الطلب في حالة االستثمار        
  .بالمدخرات في شكل سيولة

ة . ٥ ي ر ظ ر"ن م ع ل ا ل  و ط ل ني  م أ ت ك ي  ع ا م ت ج ال ا ني  م أ ت ل : ا " 

   تقوم هذه النظرية على الدور الذي يلعبه عدم التأكد بشأن طول الفترة التي يحياها              
اإلنسان، في التأثير على قرارات األفراد وحاجتهم لتأمين يضمن تمويل اسـتهالكهم            

   .)٢(ن أعمارهم، والتي قد ال يكونوا قادرين فيها على العملفي الفترة الباقية م
  

   ال يخفى قصور هذه النظرية، فالبشر جميعاً صغاراً كانوا أم كبـاراً فـي حاجـة          
فقد أغفلت هذه النظرية أن . عدم اقتصاره على طوال العمر فقطللتأمين االجتماعي، و

في مقابل أن صاحب العمـر  . صاحب العمر القصير قد يترك زوجة وأيتام محتاجين      
  .الطويل قد يكون من األغنياء، وليس في حاجة إلى معاش التأمين االجتماعي

ة . ٦ ي ر ظ ي"ن ر ش ب ل ا ر  ا م ث ت س ال ا ى  ل ع د  ئ ا ع ل :ا " 

    ترى هذه النظرية أن التأمين االجتماعي هو حصة تُدفَع للمسـنين كعائـد علـى        
ل فـي األطفـال، الـذين       استثمارهم في فترة شبابهم في رأس المال البشري المتمث        

  .)٣(أصبحوا العمال الحاليين
  

                                                
 جدير بالذكر أن االستثمار بشراء أسهم شركة ترغب في زيادة رأسمالها للتوسع، من المتوقع أن يعمل على زيـادة                    )١(

  .الطلب الكلي

  :انظر )٢(
 Jeffrey R.Brown: How should we insure longevity risk in pensions and social 

security? Center for Retirement research at Boston college, No.4, August, 2000,p.5. 
www.bc.edu/crr/issues/ib_4.pdf 

  .٥٨ص. مرجع سابق: منى إبراهيم محمود إبراهيم )٣(
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أما وقد سدد المسنون أعبـاء  . ما كفل األبناء آبائهم   قد تكون هذه النظرية صحيحة، إذا  
كفالتهم ألنفسهم في صورة اشتراكات التأمين االجتماعي، فال يعد ذلـك عائـد اسـتثمار               

  .بشري، ولكن استرداد لمدخراتهم، وعوائد توظيفها
  

  :النظریات السیاسیة) ٢( 
   ترى النظريات السياسية أن تشريع التأمين االجتماعي هو محصلة الصراع السياسـي            

ومن هذه النظريات، نظرية التصويت العقالني لألغلبية، والتي تـرى أن           . على الموارد 
المسنين سيقومون باالئتالف مع متوسطي العمر وإقناعهم بأهمية التأمين االجتماعي لهـم            

ونظرية حماية دافعي الضرائب؛ التي ترى      . عندما يتقدم بهم السن، وبذلك يصبحا أغلبية      
أن هناك صراع بين الشباب المطالبين بتخفيض الضرائب، والمسـنين الـذين يطـالبون            

  .)١(بزيادة معاشاتهم، وتتدخل الدولة لحسم هذا الصراع بشكل يرضي الطرفين
  

 النظرية هو تناولها أحد سلبيات المجتمع العلمـاني؛       وجدير بالذكر أن أهم ما يميز هذه      
فضالً عن تناولها لنظـام     . المتمثلة في قيامه على أساس من الصراع ال التكافل والرحمة         

الضمان االجتماعي الممول بالضرائب، ولـيس نظـام التـأمين االجتمـاعي الممـول              
  .باالشتراكات

 
  :)Narrative Theories( النظریات القصصیة) ٣(
 من أبرز هذه النظريات، النظرية التي تهاجم الرأسمالية االحتكاريـة؛ والتـي تسـتمد               

وترى هذه النظرية أن الرأسماليين يريدون إجبار العمـال         . جذورها من الفكر الماركسي   
المسنين على ترك وظائفهم باعتبارهم أصبحوا أقل إنتاجية من الشباب، فيضعون نظامـاً             

الة وتشجيع المسنين على الخروج من الخدمة، وسد ذريعـة قـد   للتأمين االجتماعي الستم  
وتعد هذه النظريات األكثـر واقعيـة؛       . )١(تقودهم للقيام بثورة ضد الحكومات الرأسمالية     

                                                
  :انظر )١(

 Becker, Gary S. and Casey B.Mulligan: Deadweight Costs and the Size of 
Government. NBER working paper, No.6789, November, 1998, p.8. 

http://www.nber.org/papers/w6789.pdf?new_window=1 
  :انظر )١(

 Casey B.Mulligan and Xavier Sala-i-Martin: Social Security in Theory and 
Practice. April 23, 1999. p.29. 

http://www.recercat.net/bitstream/2072/531/1/385.pdf 
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نظراً لتفسيرها لنشأة التأمين االجتماعي من خالل األحداث التاريخية، وهو ما سيتضـح             
  . فيما يلي

  
  : نشأة التأمني االجتماعي-رابعاً 

     ثمة إجماع على أن بداية التأمين االجتماعي الوضعي، كانت في ألمانيا فـي عهـد               
، وحـوادث  )م١٨٨٣(بسمارك؛ عندما وافق البرلمان األلماني على قوانين تأمين المرض          

انتشر بعدها في أوروبا والواليـات      . )٢()م١٨٨٩(، والشيخوخة والعجز    )م١٨٨٤(العمل  
  .)٣(م بأسرهالمتحدة األمريكية، والعال

  

  وبالرغم من أن التأمين االجتماعي الوضعي الحديث لم يكن وليد سـبب واحـد وإنمـا        
حصيلة أسباب وعوامل عديدة لم تكن جميعها بنفس القوة من حيث التأثير واألهميـة، إال               

  :أنه يمكن القول بأن أهم هذه األسباب ما يلي
  

طور المجتمعات العلمانية، وما  مواجهة المشاكل واألوضاع الجديدة التي أتت مع ت        .١
فمثالً مع قيام النظام الرأسمالي على أثـر        . ترتب على رفضها للمنهج اإلسالمي    

الثورة الصناعية، أدت النزعة الفردية إلى تقطيع أواصر التضامن العائلي، كمـا            
وفي ظل  . )١(عملت على زيادة شقاء الطبقة العاملة واختفاء البعد اإلنساني تقريباً         

                                                
أتـو فـون بسـمارك      ، معاصراً للمستشـار األلمـاني       )م١٨٨٣-م١٨١٨ (كارل ماركس ي األلماني   كان االقتصاد  )٢(

، وغالباً فقد كان سبب اهتمام المستشار بسمارك بالتأمين االجتمـاعي، هـو اشـتداد الحركـة      )م١٨٩٨-م١٨١٥(
 مـن دخـول   االشتراكية في بالده بزعامة كارل ماركس؛ وخصوصاً بعد تمكن الحزب االشتراكي الـديموقراطي        

لمزيد من التفاصيل عن أسباب نشأة التأمين االجتماعي في ألمانيـا،           . م١٨٧٧البرلمان بإثنى عشر عضواً في سنة       
  ):على سبيل المثال(انظر 

    الكتب القانونية، منشأة المعـارف، اإلسـكندرية، بـدون         . نظام التأمينات االجتماعية  : سمير عبد السيد تناغو
 .٤٨ – ٤٥ص ص. تاريخ

 ٤م، ص١٩٦٥مطبعة مخيمر، القاهرة، . شرح التأمينات االجتماعية: لعريفعلي ا. 
 ١٣، ١٢ص ص. مرجع سابق: عادل فليح العلي.  
 ٢٣٠-٢٢٨ص ص . مرجع السابق: عبد اللطيف محمود آل محمود. 

   . ٣٣ص . مرجع سابق: تشارلز شوتالند )٣(
 .١١ص. مرجع سابق: عادل فليح العلي )١(
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عة تزايدت مخاطر الحوادث واألمراض الصناعية، فضالً عمـا تتصـف           الصنا
 . )٢(الرأسمالية به، من تفشي األزمات والبطالة

 
أن كبار السن فـي     " شوتالند"عدم استيعاب قطاع الصناعة لكبار السن؛ إذ يرى          .٢

الصناعات الحديثة بما ُأدِخَل عليها من تطورات ونظم آلية، يجعلهم بمثابة وسيلة            
وربما كان ذلك أحد أهم أسـباب فـرض سـن التقاعـد             . )٣(حرية العمل تعرقل  

 .بقوة القانون) الشيخوخة(

  
اشتداد الحركات العمالية وانتشار األفكار االشتراكية، والديموقراطيـة، وانتشـار     .٣

فتجمع العمال في المصانع يسر تنظيم      . )٤(المصادمات العنيفة بين العمال والسلطة    
غ مطالب وأهداف مشتركة، تتركز غالباً فـي المطالبـة          صفوفهم واتحادهم لبلو  

بتوفير الحماية من األخطار االجتماعية التي أفرزتها الثورة الصـناعية والنظـام        
 .الرأسمالي

  
عجز شركات التأمين التجارية عن تغطية الكثير من األخطار االجتماعيـة التـي       .٤

دافها تحقيق أقصى ربح    يتعرض لها العمال، وبعدها عن الطابع االجتماعي، باسته       
 .)٥(ممكن

  
كان من مصلحة الدولة فرض إلزامية االشتراك في التأمين االجتمـاعي؛ حتـى              .٥

 . )١(يخف عبء المساعدات االجتماعية عنها
  

                                                
 .٢٣١ص . مرجع سابق: ل محمودعبد اللطيف محمود آ )٢(
 .٢٥، ٢٤ص . مرجع سابق: شوتالندتشارلز  )٣(
 .٢٣١ص . مرجع سابق: عبد اللطيف محمود آل محمود )٤(
 .٢٣، ٢٢ص ص . مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا )٥(
 .٢٣٣، ٢٣٢ص . مرجع سابق: عبد اللطيف محمود آل محمود )١(
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. طالب أصحاب األعمال بإلزام العمال بالمشاركة في تكاليف التأمين االجتمـاعي           .٦
 الشركات به؛ فتحمل بعضها     وحرصوا على تحقيق المساواة فيما بينهم بإلزام كل       

دون البعض اآلخر يجعل تكاليف إنتاج متحمليها أكبر من غيرهم فيفقدهم عنصر            
  . )٢(المنافسة السعرية

  
  

  

  

  

  

  
  المطلب الثاني

  م التأمین االجتماعي الوضعيأنواع نظ
  

     يعتمد أي نظام للتأمين االجتماعي الوضـعي علـى عنصـرين أساسـيين؛ همـا                
ي تُدفع عن الدخل المكتسب، والمزايا التي يتم الحصول عليها عند وقـوع             االشتراكات الت 

وتتحدد مالمح هذا النظام بثالثة أمور رئيسة، األمر األول         . )١(الخطر االجتماعي المغطى  
هو الطريقة التي يتم بها تحديد قيمة معاش الفرد، والثاني هو األسلوب المتبع في تمويـل                

  .)٢( هو الجهة التي تتولى إدارة األموال المتاحة للنظامالمزايا المستحقة، والثالث
  

                                                
 .٢٥، ٢٤ ص ص. مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا )٢(
 .٢٢ص . مرجع سابق: منى إبراهيم محمود إبراهيم )١(
، ٩٤المركز المصري للدراسات االقتصادية، ورقـة عمـل رقـم           . تطوير نظام المعاشات في مصر    :  أمنية حلمي  )٢(

  .٢ص. م٢٠٠٤القاهرة، مارس 
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  : طرق حتديد قيمة املعاشات–أوالً 
   يمكن تحديد قيمة المعاش بإحدى طريقتين؛ إما بطريقة االشتراكات المحددة، أو بطريقة     

  .المزايا المحددة
  االشتراكات المحددة– Defined Contributions:  

فيه االشتراكات محـددة مسـبقاً، وتعتمـد المزايـا             وهو األسلوب الذي تكون     
المستحقة على رصيد االشتراكات المدخره في حسابه الخاص، باإلضافة لعوائـد           

   .)٣(توظيفها
  المزایا المحددة– Defined Benefits:  

   وهو األسلوب الذي يضمن فيه لمن تتوافر بشأنه شروط االسـتحقاق، مزايـا             
 حسابية، ترتبط بمدة االشتراك، ومتوسط أجر االشتراك        محددة مسبقاً وفق معادلة   

وغالباً ما يضاف معامل اكتواري عن كل . )١(خالل عدد معين من سنوات اشتراكه  
  . سنة، وبالتالي ال ترتبط برصيد االشتراكات وال عوائد توظيفها

  

 Partial wage   هذا باإلضافة لوجـود اتجـاهين، األول هـو التعـويض الجزئـي      

replacement       واالتجاه الثـاني هـو     .  الذي يرى ضرورة انخفاض المعاش عن األجر
 الذي يرى ضرورة تساوي المعـاش مـع   Full wage replacement التعويض الكلي 

  : )٢(وفيما يلي عرض ألراء أنصار التعويض الجزئي والرد عليها. األجر
خفضت رغبة  يرى أنصار التعويض الجزئي أنه كلما تقارب المعاش مع األجر، ان           .١

ويرد عليهم بأن ذلك مؤداه معاناة أصحاب المعاشات وعائالتهم،         . الفرد في العمل  
مما يرغم العامل على االستمرار بالعمل وقد يكون مريضاً، مما يضر به وبالتالي             

ومن ناحية أخرى فإن ارتباط العامل بعمله تحكمـه اعتبـارات أخـرى             . باإلنتاج
                                                

سلسلة . واقع وإمكانيات التطوير ال–المعاشات والتأمينات في جمهورية مصر العربية :  محمود عبد الحي، وآخرون)٣(
  .١١ص . م٢٠٠٦، معهد التخطيط القومي، القاهرة، )١٨٩(قضايا التخطيط والتنمية رقم 

المكتب الفني، مركز المعلومات ودعم .  الخيارات والسياسات-إصالح نظام المعاشات في مصر: فريق من الباحثين )١(
 .١٤ص . م٢٠٠٥اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، القاهرة، 

  :انظر )٢(
 Detelev Zollner: Relation of Social Insurance Benefit to Earning Replacement in 

Dynamic Economy. I.S.S.R., NO.2, 1970. pp. 228, 229.  
 .٣٢١ص. مرجع سابق: عادل فليح العلي: نقالً عن
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زه األدبي واالجتماعي، وإمكانية حصـوله علـى        بجانب األجر؛ كخوفه على مرك    
ترقيات وغيرها من العوامل النفسية واالجتماعية التي تؤثر فـي تمسـك العامـل      

وإن كان ذلك ال يمنع من وجود بعض االستثناءات لبعض الفئات التـي ال              . بعمله
 .)٣(تنطبق عليها االعتبارات السابقة

 

يرهم؛ إذ ال توجد نفقات االنتقال ما بين        إن نفقات واحتياجات المتقاعدين أقل من غ       .٢
والرد على ذلك بـأن     . السكن والعمل، وانخفاض الضرائب ونفقات تربية األطفال      

هذا االنخفاض يقابله ارتفاع في نفقـاتهم علـى العـالج، والرعايـة الصـحية                
 .واالجتماعية بشكل عام

  

كبر من ذلك من الناحية األخالقية يجب أن يحصل الشخص الذي يعمل على دخل أ            .٣
ولكن لهذا التبرير ما يسقط صحته؛ فتوقـف      . الذي يحصل على معاش بدون عمل     

وأنه ليس من األخالق القويمـة      . أجر أصحاب المعاشات لم يكن بمحض إرادتهم      
فضالً عـن  . عدم مراعاة ظروف هؤالء األفراد وازدراءهم بعد ما قدموه للمجتمع   

 .ها من قبلكون هذا المعاش، استرداد الشتراكات سددو

  

يرى أنصار التعويض الجزئي أن االعتبارات المالية تؤدي لعدم كفاية مـدفوعات             .٤
والـرد علـى   . المشتركين لتغطية معاشات مساوية ألجورهم األخيرة قبل تقاعدهم 

ذلك يكمن في كفاءة استثمار أموال هؤالء المشـتركين وتحقيـق عوائـد يمكـن               
 .في تغطية معاش مساوي آلخر أجراستخدامها مع ما سبق وسدده المشتركون، 

      
  : أساليب التمويل–ثانياً 

  

   التأمين االجتماعي مهما تعاظمت أهمية الشق االجتماعي فيه، فهو نظام يقـوم علـى              
فمـن  أسس تأمينية تعتمد على تحصيل اشتراكات مناسبة لمقابلـة التزامـات متوقعـة؛              

                                                
صوصاً عندما تكون أوضاع عملهم صعبة،      حيث يفضل هؤالء الحصول على المعاش عن االستمرار في العمل، وخ           )٣(

  :لمزيد من التفاصيل انظر. وكانوا صغار السن لم يكتسبوا بعد عادة العمل المستمرة
 Evelen Burns: The American Social security System. New York, 1949.p97.  

 .٣١٨ص. مرجع سابق: عادل فليح العلي: نقالً عن
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فقات، وهو األمر الـذي يـتم بطـرق        الضروري تحقيق التوازن المالي بين الموارد والن      
 نظـم التـأمين   وبناء عليه يمكـن تقسـيم أنـوع    . )١(مختلفة وفقاً ألسلوب التمويل المتَبع    

  :االجتماعي إلى ما يلي
  :Fully Funded –نظام التمویل الكامل ) ١(

   يقوم هذا النظام على تمويل كل جيل لنفسه من خالل األرصدة المتراكمة من حصص              
. )١(ات التي ادخرها المؤمن عليهم خالل سنوات اشتراكهم، وعوائد اسـتثمارها          االشتراك

وإلن التراكم المالي من أهم سمات هذا النظام؛ تلجأ إليه البالد الراغبة في تكوين أمـوال                
  .)٢(الستخدامها في تنفيذ مشروعات قومية

  

ويكمن عيبـه   . نظام    وترى الرسالة أن أسلوب االشتراكات المحددة هو المالئم لهذا ال         
الرئيس في تحمل المؤمن عليهم عبء مخاطر توظيف الفوائض المالية المتراكمـة، بمـا     

وبالتالي فعدم كفاءة إدارة    . يؤدي إلى انخفاض المزايا؛ حال تدني العائد أو تحقيق خسارة         
وتزداد خطورة الموقف عند تعرض     . توظيف أموال النظام يدفع ثمنها المستحقين وحدهم      

  .الحتياطيات للتآكل بفعل التضخمتلك ا
  

وثمة مبادئ أساسية لتوظيف الفوائض المالية للتأمين االجتمـاعي الوضـعي، وعـدة               
  .وفيما يلي نتناول هذه المبادئ وتلك المجاالت. مجاالت يمكن توجيه األموال إليها

  

ي ع ا م ت ج ال ا ني  م أ ت ل ل ة  ي ل ا مل ا ض  ئ ا و ف ل ا ف  ي ظ و ت ئ  د ا ب   :م
ادئ توظيف الفوائض المالية للتأمين االجتماعي الوضعي، يمثل            إن االهتمام بتحديد مب   

ويمكـن  . أولى خطوات تصميم سياسة توظيفية ناجحة، تحقق مصالح النظام وأعضـائه          
  :القول بأن هناك ثالثة مبادئ أساسية للتوظيف هي

                                                
مجلد البحوث المالية، الجـزء األول، وزارة       . عاشات وأثرها على االقتصاد المصري    نظم الم : مها محمود رمضان   )١(

 .١٧٣ص . م٢٠٠٧المالية، القاهرة، 
وزارة المالية، قطاع مكتـب  .  الخبرات واالختيارات–إصالح نظام المعاشات في مصر : سامية ابراهيم عبد العزيز   )١(

 .٣ص . م٢٠٠٧وثيق، القاهرة، الوزير، اإلدارة المركزية لمركز المعلومات والت
  .٢٣ص . مرجع سابق: منى إبراهيم محمود إبراهيم  )٢(
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 ويعني ببساطة انتقاء قنوات التوظيف، بحيث ال يتم توجيه األموال إلـى             :األمان
 .)٤(وذلك لضمان الديمومة المالية للنظام. )٣(فعة المخاطر مرتأنواع

 التي قـد يتعـرض لهـا        )١(وتمثل ضرورة لمقابلة االلتزامات الطارئة     :السيولة 
 .)٢(النظام

  

 االلتزامـات ( فـي تمويـل المزايـا        اً أساسي يعد عائد التوظيف عنصراً    :العائد (
وينقسـم  . )٤(انية زيادة المزايـا    وكلما ارتفع العائد المحقق ارتفعت إمك      ،)٣(التأمينية

وقرار التوظيف الرشيد هو الذي يعتمد على       . )٥(العائد إلى نوعين؛ اسمي وحقيقي    
 . العائد الحقيقي وليس االسمي

  

ي ع ا م ت ج ال ا ني  م أ ت ل ل ة  ي ل ا مل ا ض  ئ ا و ف ل ا ف  ي ظ و ت ت  ال ا   :جم
فيمـا  ، و )٦()مادية(   يمكن توظيف أموال التأمين االجتماعي في أصول مالية، أو عينية           

  :يلي مجاالت التوظيف الرئيسية
  

 : المشروعات اإلنتاجية 

                                                
 .٧٦ص .  المرجع السابق)٣(
من أبحـاث   وزارة المالية،   . استثمار أموال الضمان االجتماعي في ظل األزمة المالية الراهنة        : محمد أحمد معيط   )٤(

 .٨ص. م٢٠٠٩يسمبر د٢١-١٩المؤتمر العربي للضمان االجتماعي، شرم الشيخ، 
 .االلتزامات األساسية يتم تمويلها من حصيلة االشتراكات، وعوائد توظيف الفوائض المالية )١(
التأمين االجتماعي والتنمية االقتصادية في إفريقيا دراسة مقارنة لبعض دول القارة فـي             : محمد عطية أحمد سالم    )٢(

. م١٩٩٧حوث والدراسات اإلفريقية، جامعـة القـاهرة،        رسالة ماجستير، معهد الب   . م١٩٩٠-م١٩٨٠الفترة من   
  .١٤٥ص

  :انظر )٣(
 ٣ص. مرجع سابق. استثمار أموال الضمان االجتماعي: محمد أحمد معيط. 
 ١٤٢ص. مرجع سابق: محمد عطية أحمد سالم. 

 .٤ص . مرجع سابق. استثمار أموال الضمان االجتماعي: محمد أحمد معيط )٤(
وهناك ثالثة احتماالت للقيمة الحقيقية للعائد؛ فإما أن . لعائد االسمي مطروحاً منه معدل التضخمالعائد الحقيقي هو ا )٥(

 .تكون موجبة أو سالبة أو مساوية للصفر
  :انظر )٦(

 Nicholas Barr and Peter Diamond: The economics of Pensions. Oxford Review of 
economic policy, Vol.22, No.1, 2006. p.17. http://papers.ssrn.com. 
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   تختلف درجة المخاطرة من نشاط إنتاجي آلخر، وبالتالي عند اإلقدام على توظيف            
أموال التأمين االجتماعي في مشروع إنتاجي البد من انتقاء المشروع بدقة وبعد عمل             

مكن القول أن درجة األمان في      وي. الدراسات الالزمة بكل جدية وإحساس بالمسؤولية     
المشروعات اإلنتاجية المنتقاة تكون جيدة جداً، وأما القابلية للتسييل فهي ضعيفة نسبياً،            
ومن ناحية العائد، يمكن القول بأن المشروع اإلنتاجي الناجح يحقـق عائـداً حقيقيـاً               

  .موجباً، يختلف ارتفاعاً وانخفاضاً باختالف النشاط
  

 : تاألراضي والعقارا 
   تتسم األراضي والعقارات بدرجة كبيرة من األمان، إال أن إمكانية تسييلها منخفضة            

وتتميز باحتفاظها بقيمتها الحقيقية، مع إمكانية إحراز عائد حقيقي موجـب      . إلى حد ما  
  .من خالل تأجيرها

  

 : الذهب 
    يعد الذهب أفضل مخزن للقيمة عرفته البشرية على مر العصـور، وهـو يتمتـع            

  .)٣(بدرجة عالية جداً من األمان والسيولة
  

 : القروض الحكومية 
وإمكانية تسييل جيـدة، إال     تنطوي القروض الحكومية على درجة عالية من األمان،           

  .إن عائدها الحقيقي غالباً ما يكون منخفضاً للغاية وربما سالباً
  

 : ودائع بالبنوك 
والسيولة، إال أنهـا منخفضـة العائـد          تتسم ودائع البنوك بدرجة كبيرة من األمان        

الحقيقي، والذي غالباً ما يكون سالباً؛ إذا ما قورن بمعدل التضخم الفعلـي، وأحيانـاً               
  .)٢(يكون سالباً حتى مع مقارنته بمعدل التضخم المعلن

                                                
  :هناك اتجاه اآلن الستثمار أموال التأمينات االجتماعية في الذهب، لمزيد من التفاصيل انظر) ١(

  مجلس الذهب العالمي - gold_for_pension_funds/investment/org.gold.www://http  
  :لمزيد من التفاصيل عن العالقة بين سعر الفائدة والتضخم، انظر )٢(
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 : البورصة 

   يتسم توظيف أموال التأمين االجتماعي في البورصة بارتفاع المخاطر، بما يتنـافى          
بدأ األمان، ومن ناحية السيولة فهو مجال يتسم بإمكانية تسييل جيدة، ومن حيـث             مع م 

العائد، فكما هو معلوم كلما ارتفعت المخاطر ارتفع العائد، وفي نفس الوقـت كانـت               
  .الخسارة شديدة إذا ما تحققت

 
   ومن استعراض مجاالت التوظيف على النحو السابق، يتبين أن أفضل تلك المجـاالت             

وأن البورصة غير مالئمـة     . لمشروعات اإلنتاجية، واألراضي والعقارات، والذهب    هو ا 
، وأن كل من ودائع البنوك )خصوصاً في البالد النامية  (لتوظيف أموال التأمين االجتماعي     

والقروض الحكومية يعيبها العائد الحقيقي السالب المحتمل، إال أن ذلك يمكن عالجه مـن            
حيث يمكن إقـراض الحكومـة بالـذهب، وعنـد          .  بالذهب خالل اإلقراض واالسترداد  

ويعـد تنويـع   . االسترداد يسترد نظام التأمين االجتماعي الوضعي أمواله بالذهب أيضـاً       
محفظة التوظيف، من أنسب الخيارات لتفادي عيوب بعض المجاالت التوظيفية، وعـدم            

  .وضع البيض كله في سلة واحدة
  

وال التـأمين االجتمـاعي، تمثـل أحيانـاً إغـراء             ومن الجدير بالذكر أن ضخامة أم     
للحكومات، ومحاولة استخدامها لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية، وكقاعدة عامة فإن           

، يختلف عن الغرض األساسي وهو تمويل االلتزامات        )صريحاً كان أم ضمنياً   (أي هدف   
  . )١(، يجب فحصه بدقة وعناية قبل تبنيه)المزايا التأمينية(
  

                                                                                                                                                  
 أثر سعر الفائدة على التضخم في ظل برنامج اإلصالح االقتصادي في مصر         : حمد محمدعادل عبد العزيز   أ– 

 .م٢٠٠٨ رسالة ماجستير، قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة األزهر، القاهرة، .دراسة قياسية
  :انظر )١(

 Edward Tamagno: The investment of social security funds: New approaches principles 
and considerations. International Social Security Association, Fourteenth African 
Regional Conference. Tunis, 25-28 June, 2002. p.3. 
http://www-ssw.issa.int/sswen/lpext.dll. 
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   PAYG(Pay As You Go(:)١(نظام التمویل السنوي) ٢(

     هو نظام يتم تمويله من خالل اقتطاع االشتراكات من أجـور العـاملين الحـاليين،               
فيقوم هذا  . )٢()معاشات وتعويضات (ودفعها مباشرة للمتقاعدين الحاليين في صورة مزايا        

لى توازن سنوي بين االلتزامات النظام على تمويل الجيل الحالي للجيل السابق؛ والحفاظ ع
  .)٣(المدفوعة في فترة معينة واالشتراكات المحصلة عن نفس الفترة) المزايا(
  

   وترى الرسالة أن استخدام أسلوب المزايا المحددة هو المالئم لهذا النظام، الذي تواجهه       
افية لسداد  مخاطر الشيخوخة السكانية، والتضخم؛ بما قد يجعل االشتراكات الجارية غير ك          

كما قد تلجأ إلى زيادة دوريـة  . المعاشات الجارية، فتتحمل الدولة عبء تمويل هذا العجز    
وتختفي عادة في هـذا النظـام مشـكلة توظيـف           . في االشتراكات لتغطية تزايد المزايا    

إال أنه عندما تتمتع الدولة بهيكـل  . الفوائض المالية؛ لعدم وجود تلك الفوائض من األصل     
ب وبالتالي تفوق أعداد دافعي االشتراكات أعداد المستحقين للمزايا، مما يؤدي           سكاني شا 

  .)٤(ألن تزيد االشتراكات الجارية على المزايا المسددة، وبالتالي يحدث فائض مالي
املســؤولة عــن إدارة أمــوال التــأمني االجتمــاعي  اجلهــة –ثالثــاً  

  :الوضعي
                                                

  .عند االستحقاق، والتمويل المرحليوتتعدد مسمياته فمنها الدفع ) ١(

، الجمعيـة المصـرية     ٤٩٤مصر المعاصرة، العدد    .  تجربة فرنسا  –مستقبل أنظمة التقاعد بالتوزيع     :  نوال أقاسم  )٢(
  .٧١٦ص. م٢٠٠٩لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة، إبريل 

 .٣ص . مرجع سابق: جنات السمالوطي، وسامية ابراهيم عبد العزيز )٣(
  : لمزيد من التفاصيل انظر)٤(

 Van Praag, and Pedro Cardoso: The Mix Between Pay-As-You-Go and Funded Pensions 
and What Demography Has To Do With It. CESifo Working Paper, no.865, Munich: 
Center for Economic Studies and Institutes for Economic Research, Febrauary, 2003.pp8-
10.  

http://www.cesifogroup.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WPCESifo_Working_P
apers/wp-cesifo-2003/wp-cesifo-2003-02/cesifo_wp865.pdf 

  هذا هو ما حدث في مصر؛ إذ تتبع أسلوب التمويل السنوي ذو المزايا المحددة إال أن الهيكل السكاني الشاب
أدى لتراكم فوائض مالية طوال عمر النظام، وهو ما أدى بالكثيرين للخلط واعتبار أن نظام التأمين 

الفصل الثاني، المبحث الثاني، المطلب األول من : انظر). م ماليتراك(االجتماعي المصري نظام تمويل كامل 
  .  هذه الرسالة
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أو يقـوم القطـاع     . ة لنظام التأمين االجتماعي      قد تقوم الحكومة بإدارة الفوائض المالي     
الخاص بذلك عن طريق شركات متخصصة؛ بهدف تحقيق أكبر قدر مـن العائـد بأقـل         

ويجب أال يتم ذلك إال بعد وضع اإلطار التنظيمي والقانوني الذي يضمن            . مخاطر ممكنة 
رقابـة هـذه    الكفاءة والمنافسة بين هذه الشركات، باإلضافة لتحديد الجهة التـي تقـوم ب            

وعـدم  . الشركات ومتابعتها للتأكد من عدم المغاالة في المخاطرة بأموال المؤمن علـيهم           
باإلضـافة  . ، والحد من تركز قـوى السـوق  )تحقيق المصلحة العامة(تعارض المصالح  

للرقابة المتعلقة بهياكل صناديق التأمين االجتماعي، والمجاالت التي تستثمر فيها، ومعايير           
  .)١(بعدالة وسرعةلربحية، مع وجود أساليب لفض المنازعات األداء وا

  

 االجتاهــات الدوليــة يف إصــالح وتطــوير نظــم التــأمني   –رابعــاًً 
  :االجتماعي الوضعي

إزاء قصور نظم   ، و )٢(    باإلضافة إلعادة توزيع الدخل بصورة عشوائية بين المشتركين       
ى تهدد استمرارها، كان لـبعض       وانطوائها على مشاكل ومخاطر أخر     التأمين االجتماعي 

الدول تجارب إصالحية، وكذلك كان للبنك الدولي اقتراحـات إلصـالح نظـم التـأمين               
  .االجتماعي، وفيما يلي نتعرض لهذه التجارب وتلك االقتراحات

  :تجارب الدول) ١(

                                                
  : لمزيد من التفاصيل انظر)١(

 Robert Palacios: Managing Public Pension Reserves Part II. Lessons from five Recent 
OECD Initiatives. World Bank Social Protection Discussion Paper, no.219, Washington, 
D.C, July 2002.pp.8,9. 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/83680/0219.pdf 
 Jeffrey, Carmichael and Robert Palacios: A Framework for Public Pension Fund 

Management. Paper presented to 2nd Public Pension Fund Management Conference, 
Washington, D.C, The World Bank, 5-7 May 2003.p.10. 

http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/CarmichaelPalacios--pension_frmwrk--ppt.pdf 
http //:.٢ص .الحاجة ملحة إلصالح المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: البنك الدولي) ٢(

news&broadcast.org.bankworld.web  
  لمزيد من التفاصيل عن التأمين االجتماعي الوضعي وإعادة توزيع الدخل، انظر المطلب الثاني من المبحث

 .األول من الفصل الثالث من هذه الرسالة
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   باستعراض نظم المعاشات المطبقة في دول العالم المختلفة، يتضح أنه على الرغم من             
ل دولة تأخذ بنظام المعاشات الذي يتالءم مع ظروفهـا، إال أن نظـامي المعاشـات       أن ك 

 :)٥(األساسيين في العالم هما

. نظام الدفع عند االستحقاق بمزايا محددة وإدارة حكومية لألموال المتاحة للنظـام    .١
ويطبق في أغلب دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعديد من الـدول             

عضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبعـض دول شـرق           المتقدمة األ 
 ).كوريا، والفلبين وتايالند(آسيا 

وهـو واسـع    . نظام التمويل الكامل باشتراكات محددة، وتديره شركات خاصـة         .٢
وبعـض دول   ). شيلي، المكسيك، بوليفيا  (االنتشار في أغلب دول أمريكا الالتينية       

، وعـدد مـن الـدول المتقدمـة         ) وكرواتيا المجر، وكازخستان، (شرق أوروبا   
 ).استراليا، وسويسرا(

  

   وقد اتجهت كثير من دول العالم خالل العقدين الماضيين إلـى التحـول المباشـر أو                
النظـام  التدريجي، بعيداً عن نظام الدفع عند االستحقاق بمزايا محددة تديره الحكومة، إلى    

حسابات شخصية لألفراد المشـتركين فيـه        محددة تودع في     الممول بالكامل باشتراكات  
ويرجـع  . )٢(المعاشاتمهمة إدارة أموال     وحيث تتولى شركات خاصة   ). المؤمن عليهم (

 :هذا التوجه لثالثة عوامل رئيسة هي
اً في عدد السكان الذين تجاوزت أعمارهم الستون عاماً         أن هذه الدول تشهد تزايد     .١

مما ترتب عليـه  .  معدالت توقع الحياة   بالنسبة إلجمالي عدد السكان؛ بفعل ارتفاع     
ارتفاع مصروفات نظم التأمين االجتماعي الممثل في المعاشـات والتعويضـات،    

                                                
  .٤ص. مرجع سابق. تطوير نظام المعاشات: أمنية حلمي) ١(
  :انظر) ٢(

 Robert, Holzman, and Sin Yvonne: Pension Systems in East Asia And the Pacific: 
Chalenges and Opportunities. World Bank Social Protection Discussion Paper, no.9807, 
Washington, D.C.: The World Bank, December, 2000.p4. 

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION /Resources/SPDiscussion-
papers/Pensions. 
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باإلضافة النخفاض معدل المواليد وبالتالي انخفـاض مواردهـا الممثلـة فـي             
 .)١(االشتراكات نظراً النخفاض عدد المشتركين الجدد

فع الكثير من المـؤمن علـيهم لعـدم         عدم تناسب االشتراكات مع المزايا، مما د       .٢
االلتزام بالسداد والتكالب على التقاعد المبكر، مما أدى لزيادة النفقات وتنـاقص            

 .)٢(إيرادات االشتراكات

عائـد  عدم كفاءة اإلدارة الحكومية ألموال التأمين االجتماعي، وتحقيقها لمعدالت           .٣
ت أن أغلب الحكومات     كثير من الدراسا    فقد أوضحت  .)٣(لاسالبة في أغلب األحو   

) نسـبياً (تفضل االستفادة من فوائض أموال التأمين االجتماعي كمصدر رخيص          
لتمويل المشاريع التنموية أو النفقات العامة، وبالتالي تقوم بتحديد معدل عائد على            
استخدامها لهذه األموال، غالباً ما يكون أقل من معـدل التضـخم، دون مراعـاة     

كمـا أن مـوظفي     . وهم المشتركين من المؤمن عليهم    مصالح أصحاب األموال    
الحكومة القائمين على توظيف هذه األموال يفضلون توجيهها لمجاالت مضـمونة     

                                                
  : انظر)١(

 Hans, Sinn – Werner: Pension Reform and Demographic Crisis: Why a Funded System 
is Needed and why it is Not Needed. CESifo Working Paper, no. 195, Munich: Center for 
Economic Studies and the Institute for Economic Research, September, 1999.p5. 

http://www.cesifogroup.de/portal/page/portal/ifoContent/N/rts/rtsmitarbeiter/IFOMITARBSI
NNCV/C. 

  : انظر)٢(
 Estelle James: Pension Reform: An Efficiency – Equity Trade – off. In Nancy Birdsall, 

Carol Graham and Richard Sabot, eds., Beyond Trade-offs: Market Reforms and Equitable 
Growth in Latin America, Washington, D.C.: Inter-American Development Bank and 
Bookings Institution, 1997.p13. 

http://books.google.com.eg/books?id=jcpmEqUG9qcC&pg=PA253&lpg=PA253&dq 
 

تتولى الحكومة إدارة أمـوال التـأمين       ) نامية ومتقدمة ( دولة   ٢٢نه من بين    توصلت إحدى دراسات البنك الدولي أ     ) ٣(
وتم تفسير  .  دول، وموجب منخفض في باقي الدول فيما عدا كوريا وماليزيا          ١٠االجتماعي، كان معدل العائد سالب في       

 يحسـنون األداء،    ذلك بسببين رئيسيين؛ األول هو عدم حصول المسئولين عن توظيف هذه األمول على مكافآت عندما              
 والسبب الثاني هو أن السياسيات الحكومية هي التي تملي سياسـات االسـتثمار،              ،وخضوعهم للعقاب عند إساءة األداء    

كاستخدام األموال في تمويل مشروعات التنمية، التي ربما تحقق عائد اجتماعي مرتفع، ولكن عائدها االقتصادي يكـون        
  :انظر.  منخفض

 World Bank: Public Manegment. Part I: How well do Governments Invest Pension 
Reserves? World Bank Pension Reform Primer. Washington D.C. 2003.pp1-5. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/Resources/3954431121194657824/PRPN
otePublicMgt.pdf 
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وقـد  . كالسندات الحكومية والودائع بالبنوك العامة، رغم انخفاض العائد عليهـا         
رجحت هذه الدراسة أن الشركات الخاصة قادرة على توظيف هذه األموال بكفاءة      

على، ولكن تحت إشراف ورقابة الدولة لتجنب إساءة توظيفها وتوجيههـا فـي             أ
 .)١(مجاالت شديدة المخاطر

 

أنـه مـن    ) السويد، وإيطاليا، وبولندا، ومنغوليا، والصـين     (   وقد وجدت بعض الدول     
بمزايـا  ) PAYG(الصعب عليها االنتقال بصورة مباشرة من نظام الدفع عند االستحقاق           

م التمويل الكامل باشتراكات محددة؛ إلن العاملين الحاليين سيسددون حينئذ          محددة إلى نظا  
اشتراكاتهم في حساباتهم الشخصية، ويصبح عبء توفير الموارد المالية الالزمة لسـداد            
المعاشات المستحقة ألعداد كبيرة من المتقاعدين الحاليين بالغ االرتفـاع علـى الخزانـة            

ل لنظام الـدفع عنـد االسـتحقاق باشـتراكات محـددة            ولذلك تحولت هذه الدو   . العامة
؛ ووفقاً لهذا النظـام الـذي   )٢( (National Defined Contribution - NDC)اسمية

تديره الحكومة يتم تسجيل قيمة االشتراكات التي يسددها العاملون الحاليون في حسـابات             
ل للعائد ليس ناتجاً عن     أي أن هذا المعد   (وتحدد الحكومة معدل عائد اسمي عليها،       )٣(اسمية

ويعكس معدل العائد االسمي، معدل النمـو       ). استثمار حقيقي أو مالي لألموال في السوق      
، أو سعر الفائدة علـى  )بالسويد(، أو األجور   )في إيطاليا (االسمي للناتج المحلي اإلجمالي     

كات وتقوم الحكومة باسـتخدام االشـترا     ). في الصين (السندات الحكومية قصيرة األجل     
أما عند تقاعد أصحاب الحسـابات      . الجارية في سداد المزايا التأمينية للمستحقين الحاليين      

االسمية يحسب لهم معاش التقاعد على أساس رصيد اشتراكاتهم االسـمية مضـافاً إليـه       
  .العوائد االسمية، مقَسماً على عدد السنوات المتوقعة لحياة الفرد بعد تقاعده

  

                                                
  :انظر )١(

 David, De Ferranti, Danny Leipziger, and P.S. Srinivas: The Future of Pension Reform in 
Latin America. Finance and Development, vol.39, no.3 ،IMF, Washington, D.C, 2002.p5. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/09/ferranti.htm 
 بين االشتراكات التي يسددها األفراد ليها نظام التمويل الكامل باشتراكات محددة، وأهمها تحقيق التناسبكمحاولة لمحاكاة األسس التي يقوم ع) ٢(

 .والمعاشات التي يحصلون عليها

ما هي إال قيود دفترية تمثل حقوقاً لألفراد تستحق لهم على الخزانة العامة في المستقبل، ودون وجـود صـندوق                    ) ٣(
 .لحساباتفعلي تدخر فيه أموال هذه ا
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 النظام يتم ن أن التزامات الحكومة تجاه أصحاب المعاشات في ظل هذا         وعلى الرغم م  
تحديد قيمتها بصورة نقدية صريحة بحيث يصعب عليها تخفيضها في المستقبل ويفـرض        
عليها ضرورة التحوط بدقة لمواجهة أية مخاطر مستقبلية، إال أن نجاح هذا النظام يستلزم             

 الوفاء بسداد قيمـة معاشـاتهم عنـدما تحـين           ثقة األفراد التامة في قدرة الحكومة على      
  .)١(آجالها

، )األرجنتين، وبيرو، وأوروجواي، وكولومبيـا    (   وقامت بعض الدول بأمريكا الالتينية      
، ومجموعة من الـدول المتقدمـة       )بولندا، والمجر، وكرواتيا، والتفيا   (وفي شرق أوروبا    

، وأيضاً الصـين،    )لدانمرك، والسويد المملكة المتحدة، واستراليا، وسويسرا، وهولندا، وا     (
فعلى سبيل المثـال، تطبـق السـويد نظـامين          . بتطبيق نظامين للمعاشات في آن واحد     

من أجر % ١٦(نظام الدفع عند استحقاق المعاش باشتراكات محددة اسمية   : للمعاشات هما 
ن ويتضـم ). من أجر الفرد  % ٢,٥(، ونظام آخر ممول بالكامل باشتراكات محددة        )الفرد

النظام في السويد قدراً من التكافل االجتماعي؛ حيث تساهم الحكومة في معـاش الفـرد               
  .)٢(مقابل السنوات التي قضاها في الخدمة العسكرية، والتعليم العالي، ورعاية األطفال

 :األول   وتعتمد االستراتيجية المتبعة للتطبيق التدريجي للنظام على أمـرين أساسـين؛            
ظام المعاشات القائم بالنسبة ألصحاب المعاشات الحاليين والمسـتحقين         استمرار العمل بن  

فـي  ) اختياريـاً (عنهم والمشتركين الحاليين، فيما عدا من هم دون سن معينة ويرغبون            
التحول للنظام الجديد، على أن يتم إصدار سندات حكومية لضمان حقوقهم عند التحـول              

 المعاشـات الجديـد فيكـون إجباريـاً بالنسـبة        نظام أما االشتراك في  ). ولندا والتفيا كب(
 هو المزج بين اسلوب التمويل السنوي والتمويل :والثاني. )١(للمنضمين الجدد لسوق العمل

                                                
  : انظر)١(

 John, Hassler, and Lindbeck Assar: Can and Should a Pay As You Go Pension System 
Mimic a Funded One? IUI Working Paper, no.499, Stockholm: Research Institute of 
Industrial Economics, 1998.p.16. 

http://ideas.repec.org/p/hhs/iuiwop/0499.html 

  :انظر )٢(
 Richard, Disney: National Accounts as a Pension Reform Strategy: An Evaluation. 

World Bank Social Protection Discussion Paper, no.9928, Washington D.C. December, 
1998.pp.9-18. 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/77421/june2003/readings/w1/disney.pdf 

  :انظر )١(
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حسابات دفتريـة   : الكامل، وبين اإلدارة العامة والخاصة؛ من خالل نوعين من الحسابات         
وحسابات . وتديرها الحكومة قائمة على التمويل السنوي باالشتراكات المحددة       ) اعتبارية(

نقدية قائمة على التمويل الكامل باالشتراكات المحددة وتديرها شـركات خاصـة تحـت              
ويتم توجيه النسبة األكبر من االشتراكات إلى الحسابات االعتبارية فـي           . إشراف الدولة 

  . )٢(بداية تطبيق النظام الجديد ثم يتم تخفيضها تدريجياً
    

  : الدولياقتراحات البنك) ٢ (
، من خالل   )الوضعي(   اتجه البنك الدولي إلى ابتكار إصالحات لنظم التأمين االجتماعي          

ويتكون من خمسة مستويات يمكـن  ). أو المستويات أو الدعامات  (برنامج متعدد المراحل    
  :)٣(توضيحها فيما يلي

 :المستوى صفر -١
نظـام ضـمان     (عيـة معاش التقاعد األساسي، كحد أدنى للمساعدات االجتما      وهو     

 وبدون اشتراك المستفيدين    ، ويتم تمويله من خالل اإليرادات العامة      )اجتماعي وضعي 
يمثل هـذا المسـتوى    و،)ولذلك أطلق عليه المستوى صفر؛ أي صفر اشتراكات(منه  

   .األساس الذي يقوم عليه نظام التأمين االجتماعي في الدولة
 :المستوى األول -٢

وهـو إجبـاري    . عاشات بالدولة، يخضع لإلدارة الحكوميـة        وهو النظام العام للم   
ويـتم تمويلـه باالشـتراكات،    . ومضمون من الدولة التي تتولى إدارته إحدى هيئاتها      

  . وربما يتراكم به بعض الفوائض المالية

                                                                                                                                                  
 Louis Fox, and Edward Palmer: New Approaches to Multi-pillar Pension Systems: 

What in the world is going on? New ideas about old age security, The World Bank, 
Washington D.C, 2001.pp.5-19. 

http://www.issa.int/pdf/helsinki2000/topic3/2fox-palmer.PDF 
 ١٦ص .  مرجع سابق.نظام المعاشات الجديد في مصر: أمنية حلمي) ٢(
 منظور دولي حول أنظمة –دعم دخل المسنين في القرن الحادي والعشرين : روبرت هولزمان وريتشارد هاينز )٣(

  .١١ص.م٢٠٠٥مهنا وشركاه للخدمات االكتوارية، البنك الدولي، .أ.ترجمة أ. التقاعد وإصالحها
 Robert Holtzmann and Richard Hinz: Old-Age Income Support in the Twenty First 

Century: An International Perspective on Pensions and Reform. The World Bank, 2005, 
p10. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/Resources/Old_Age_Income_Support_Co
mplete.pdf 
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 :المستوى الثاني -٣
 لمعاشـات تقاعـد مهنيـة أو شخصـية، يـتم تمويلـه              خططاً إلزامية    ويتضمن  

وغالباً ما يطبق من خالل الـنظم       . عوائد األصول أو الفوائض المالية    باالشتراكات، و 
بدأت اختيارية، إال أن هنـاك       ومن الجدير بالذكر أن هذه النظم     . )١(المهنية أو النقابية  

   .وال يخفى إنها نظم خاصة، غير حكومية. )٢(اتجاه عام حالياً لجعلها نظماً إلزامية
 :المستوى الثالث -٤

 تقاعـد مهنيـة أو شخصـية، ويـتم تمويلـه            اختيارية لمعاشات ويتضمن خططاً      
  ).الفوائض المالية(باالشتراكات، وعوائد األصول 

 :المستوى الرابع -٥
 باإلضافة  وهو نظام اختياري، يهدف للوصول لبرامج غير رسمية لدعم األسرة،             

  . إلى البرامج االجتماعية الرسمية األخرى كالرعاية الصحية
   

لذكر أن اقتراحات البنك الدولي ال تهدف فقط لعالج مشاكل نظـم التـأمين                  وجدير با 
االجتماعي الوضعي، ولكنها تتبنى وجهة نظر اقتصاد السوق واقتناص فرص العولمـة،            
وهو ما قد يزيد األمر سوءا إذا ما ُأتيحت فوائض التأمين االجتماعي للقطـاع الخـاص                

يوم بأنانيته وعدم اكتراثه ألية أهداف اجتماعيـة،        الذي توافينا األدلة العملية كل      (الوطني  
أو لالستثمار األجنبي في ظل العولمة، ومـا يترتـب   ). فتحقيق أقصى ربح فقط هو هدفه  

عليه من تسرب لجزء من الدخل بفعل تحويالت أرباح المستثمرين األجانب، وهـو مـا               
ما تـم اسـتثمار هـذه       ويزداد الطين بلة إذا     . يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات الوطني     

ونتبين هذا التوجه باستقراء بعض النصوص فـي تقـارير           .األموال خارج حدود الدولة   
 ، تساهم في تشويه كبير آلليات     ... فمعظم أنظمة التقاعد في العالم،      : " البنك الدولي، مثل  

فهم أفضل لحاجات وإجراءات اإلصـالح،      : " ... وكذلك النص التالي  . )١("اقتصاد السوق 
تقييم الحاجة لإلصالح بغض النظر عن الضـغط المـالي والتحـديات            ) أ(: ذا يشمل وه

                                                
  .١٥ص . مرجع سابق:  فريق من الباحثين)١(
 .١٢ص . مرجع سابق: محمود عبد الحي وآخرون )٢(
  .١١ص . مرجع سابق: روبرت هولزمان وريتشارد هاينز )١(

 Robert Holtzmann and Richard Hinz: op.cit. p10. 
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وبالتالي يتضـح أن اإلصـالح      . )٢("فرص العولمة ،  ...  من أجل مواجهة،     الديموغرافية
 االجتماعي، وهو ما المقترح من البنك الدولي، جاء ليمنح القطاع الخاص دوراً في التأمين  

وقام البنك الدولي بالتشجيع علـى      . )٣(أمين االجتماعي خصخصة الت  انتشر بسببه مصطلح  
هذه الخصخصة؛ من خالل تيسير القروض والمساعدات الفنية للدول السائرة على هـذا             

  .)٤(الدرب
    واستجابة لمقترحات البنك الدولي، ظهر في مصر مثالً توجه ألن يكون هناك نظـام              

سمح بشـراء مزايـا تكميليـة مـن      ت، من خالل تكوين مدخرات  تأميني تكميلي اختياري  
وبالتالي يعتمد هذا المستوى على الدخل الشخصي لكـل فـرد، ومـدى     . شركات التأمين 

قدرته على االدخار لشراء معاش مناسب يكفيه إلى جانـب معاشـات المسـتويين األول              
  .)٢(وهو ما ال يناسب متوسطي الدخل والفقراء، مما يجعله ذو أثر محدود. )١(والثاني

 عـدم    أن التأمين االجتماعي الوضعي بات في مأزق كبير؛ بعد ثبوت          ملخص القول و    
كفايته، والحاجة الماسة لنظم تكميلية، ال يخفى أنها تلقي بالمزيد من أعبـاء االشـتراكات       
على عاتق المؤمن عليهم وترهقهم طيلة حياتهم العملية، وغير مؤكد كفاية ما سـتمنحهم              

 إذا ما افترضنا ضمان حصولهم على هذه المستحقات وعـدم      هذا. من مزايا عند تقاعدهم   
إهدارها في أوجه التوظيف عالية المخاطر، أو االستيالء عليها من ِقبـل الحكومـة ثـم                

كما أن برنـامج البنـك       .م٢٠١٠تعرضها ألزمة مالية حادة؛ كما حدث في اليونان عام          
لمستويات، لم يهـدف لعـالج      الدولي إلصالح نظم التأمين االجتماعي باألسلوب متعدد ا       

المشاكل التي ظهرت عند التطبيق؛ كمشكلة التضخم، وسوء توظيف الفـوائض الماليـة،            

                                                
 . نفس الصفحة.  المرجع السابق )٢(
  :انظر )٣(

 John Turner: Social Security Privatization around the World. The AARP Public 
Policy Institute, Policy and Strategy Group at AARP, 2005, P3. 

http://assets.aarp.org/rgcenter/econ/inb106_intl_ss.pdf 
  :انظر )٤(

 Dean Baker and Debayani Kar: Defined Contributions from Workers, Guaranteed 
Benefits for Bankers: The World Bank's Approach to Social Security Reform. 
Center for Economic and Policy Research. 2002, p3. 

 http://www.cepr.net/documents/publications/world_bank_social_security.pdf 
  .٦ص . مرجع سابق: صفوت حميده )١(
  .٩ص. مرجع سابق: لحي وآخرون محمود عبد ا)٢(
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وواضح أن هدفه الحقيقي هو منح القطاع الخاص دوراً أكبـر           . والمتغيرات الديموغرافية 
في هذا المجال، وهو أمر خطير، وليس من المتوقع نجاحه؛ فظهور التأمين االجتمـاعي              

فهـل نتوقـع    . أحد نتائج عدم نجاح القطاع الخاص في توفير هذا النوع من التأمين           كان  
نجاحه اليوم فيما فشل في تحقيقه على مدار التاريخ، وهو الذي لم يغير من مبدأ تعظـيم                 

  األرباح الذي ال يمت بصلة لألهداف االجتماعية؟
  

  املبحث الثاين
ادي االجتماعي يف الفكر االقتص) التكافل(التأمني 

  اإلسالمي 
  

 :مقدمة
هو النظام الذي طبقه المسلمون من أول الرسالة      التأمين أو التكافل االجتماعي اإلسالمي      

 بما جهلوا من دينهم وولـوا وجـوههم   ؛حتى غفلوا عنه أو عن أكثره في العصر الحديث    
فقد حدد . المنحو غيره، وبما تأثروا من القيم واالتجاهات واألفكار المتنافية مع تعاليم اإلس   

اإلسالم ضوابط من خاللها تبلغ البشرية هـدفها المنشـود، أال وهـو األمـان ال سـيما          
االجتماعي منه، وتغطية كافة االحتياجات والمخاطر، المادي منها والمعنوي، وتوضـيح           

كما بين كيف أن العالقـة بـين الفـرد          . الموارد المتنوعة الالزمة لتمويل هذه الحاجات     
ومـن  . القة تعاون وتكامل، إذا تخاذل أحد أطرافها تعرض الجميع للخطـر          والمجتمع ع 

اإلعجاز في هذا المنهج هو تحديده للضوابط واألحكام الكلية وثباتها، تاركـاً التفاصـيل              
  . للتطور والتغير؛ بما يجعله صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان

  

  :  مطلبينإلى المبحث هذا     وينقسم
  .كفالة المسلم لنفسه ومجتمعه القريب –المطلب األول 
  . تكافل األمة اإلسالمية–المطلب الثاني 
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  المطلب األول
  نفسھ ومجتمعھ القریبكفالة المسلم ل

  
  : املفاهيم األساسية للتأمني االجتماعي اإلسالمي–أوالً 

ال تخف ِإنك ِمن يا موسى أَقِْبلْ و  من األمن، وهو ضد الخوف؛ لقوله :)١(لتأمين لغةا   
اآلِمِنني)واألمن هو نعمة الطمأنينة؛ لقوله. )٢   طَّفختيا وا آِمنمرا حلْنعا جا أَنوري لَمأَو

مثَالً قَريةً وضرب اللَّه  وقوله ، )٣(الناس ِمن حوِلِهم أَفَِبالْباِطِل يؤِمنونَ وِبِنعمِة اللَِّه يكْفُرونَ
    .)٤(كَانت آِمنةً مطْمِئنةً يأِْتيها ِرزقُها رغَدا

    

جتمـع  نظام لحماية الم  هو  أو  . )٥(توقع مكروه في المستقبل   واصطالحاً فالتأمين يكون ل     
وإسالمياً فالتـأمين االجتمـاعي مرادفـاً للتكافـل أو الضـمان            . من الخوف أو الخطر   

                                                
مـن أبحـاث   .  تأصيل جديد للغة العربيـة –ديوان معاني ألفاظ القرآن من القرآن الكريم       : محمدعادل عبد العزيز   )١(

 نـوفمبر   ٨-٦المؤتمر الدولي السادس لجمعية لسان العرب، المنعقد بجامعة الدول العربية، القاهرة في الفترة من               
 .٢٧ص. م١٩٩٩

  .٣١ -لقصصسورة ا )٢(
 .٦٧ –سورة العنكبوت  )٣(
 .١١٢ –سورة النحل  )٤(
من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية . نظرية التأمينات االجتماعية في الشريعة اإلسالمية: أسامة السيد عبدالسميع )٥(

 .٢صم، ٢٠٠٢ أكتوبر ١٤-١٢بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبداهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
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 التكافل االجتماعي هو األسلوب الذي يبلَغُ مـن خاللـه            التأمين أو  ي أن أ. )٦(االجتماعي
التكافل تفاعل ينصرف إلى عالقة متبادلة بـين         و .األمن االجتماعي في النظام اإلسالمي    

المحتـاج، واآلخـر     الطرف المستفيد أو      ويمثل )مكفول (، أحدهما ِكفل  )أو أكثر (طرفين  
سـالمي،  التكافل االجتماعي اإل   ويمكن تقسيم    .)١(فالة وهو الطرف القائم بالك    )كافل (كفيل

مجتمعـه القريـب،    كفالتـه ل  نفسه، والثاني   ل المسلم   كفالةاألول هو   إلى ثالثة مستويات،    
  .يةوالثالث هو تكافل األمة اإلسالم

  
مختلـف نـواحي الحيـاة؛      لتشمل  وتتعدد مجاالت التكافل االجتماعي في اإلسالم؛              

الصدقة وهـي   : مثالً معنوية، ف  رتبط حاجة مادية بأخرى   وكثيراً ما ت  . )٢(ةالمعنوية والمادي 
 بعدم المن واألذى، وهما حاجتان معنويتان، وفي ذلك يقـول المـولى             حاجة مادية ترتبط  

 :  ِبيِل اللَِّه ثُمِفي س مالَهونِفقُونَ أَمي الَ أَ الَِّذينا ونا أَنفَقُواُ مونَ مِبعتذًىالَ ي  ِعنـد مهرأَج ملَّه 
 خير من صـدقٍَة يتبعهـا أَذًى  قَولٌ معروف ومغِفرةٌ   ربِهم والَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ        

    ِليمح غَِني اللَّهو      ْوانآم ا الَِّذينها أَيي   نقَاِتكُم ِبالْمدِطلُواْ صباَألذَى كَ  الَ تِرئَاء     و الَهم نِفقالَِّذي ي
الناِس والَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَمثَلُه كَمثَِل صفْواٍن علَيِه تراب فَأَصابه واِبلٌ فَتركَه صـلْدا الَّ                 

  .)٣(لْقَوم الْكَاِفِرينيقِْدرونَ علَى شيٍء مما كَسبواْ واللَّه الَ يهِدي ا
  

    وتتمثل الحاجات المادية التي يشبعها نظام التكافـل االجتمـاعي اإلسـالمي ألفـراد              
  :)٤(المجتمع فيما يلي

 .الماء والغذاء المالئم .١

                                                
هناك من يرى أن التأمين االجتماعي والضمان أو التكافل االجتماعي مترادفين، وبذلك أخذت السعودية، وهناك مـن                  )٦(

 . يرى أنهما مختلفين؛ باعتبار التأمين ادخار والتكافل أو الضمان مساعدة اجتماعية وبذلك أخذت مصر
 .٨ص. مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي )١(
 .٧٤ص. مرجع سابق: خالد خليل الظاهر )٢(
 .٢٦٤: ٢٦٢ –البقرة  )٣(
 مـن أعمـال     .الجوانب المالية للتكافل االجتماعي في ضوء الفكر والتطبيق اإلسالمي        : أشرف أبو العزم العماوي    )٤(

، ٦ص ص م،  ٢٠٠٢مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح كامل، جامعة األزهر، القاهرة،             
٧. 
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 .الملبس .٢

 ).المتاعثاث واألمشتمالً على  (المسكن .٣

 ِباسـِم ربـك     اقْرأْ  :ومما يدل على أهميته أن أولى آيات القرآن الكريم هي         : التعليم .٤
 لَقالَِّذي خ )كما أن رسول اهللا     ،  )١   من المسلمين القراءة  لعدد  جعل من تعليم األسير

 .  )٢(والكتابة، سبباً من أسباب العفو عنه، وقد كان األسير يفتدي بأربعة آالف درهم
 . الرعاية الصحية .٥
 .نتقالاالوسيلة  .٦
 .الزواج .٧
 .قضاء الديون .٨
 .فةأدوات الحر .٩

  .مؤنة الخادم .١٠
  

   أما الحاجات المعنوية فتتعدد وتتنوع ويصعب حصرها، وسيتم اإلشارة لبعضها عنـد            
ـ لنفسـه، ف   المسلم   كفالةتناول مستويات التكافل االجتماعي في اإلسالم، بدءاً من           همجتمع

والتكافل المعنوي هو التزام األفـراد والدولـة بإشـباع          . القريب، فاألمة اإلسالمية كلها   
الحاجات المعنوية لكافة أفراد المجتمع مما يجعل كل فرد في المجتمع كافل ومكفول فـي               
نفس الوقت، ويكون طرفا التكافل هما كل فرد على حده مقابل الفرد اآلخر، وكـل فـرد     

وتتمثل أهم مصادره فـي  . )٣(فردين ومجتمعينتمعه، وكل المجتمع تجاه أفراده من  تجاه مج 
الحـدود  ما تشـمله مـن      ، و  الشريفة  والسنة  الكريم دة في القرآن  األوامر والنواهي الوار  

  .ألنفسهم ولغيرهموالعقوبات التي فرضها الشارع الحكيم للمسيئين 
  :)١( فئتين كالتاليويشمل التكافل االجتماعي كافة أفراد المجتمع ويتم تقسيمهم إلى

                                                
  .١ -سورة العلق  )١(
مطبوعات االتحاد الدولي للبنوك اإلسـالمية، بـدون   .  دراسة مقارنة  –النفقات العامة في اإلسالم     : يوسف إبراهيم  )٢(

 .٣٤٤تاريخ، ص 
معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم في ضوء التكافل االجتمـاعي فـي الفقـه اإلسـالمي               : جمال شعبان حسين   )٣(

  .٢٣ص . هـ١٤١٨رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، .  دراسة مقارنة-وضعيوالقانون ال
 .٨ص . مرجع سابق: أشرف أبو العزم العماوي )١(
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  جتهم المعنوية من  على إشباع حاجاتهم المادية، وهؤالء يتم إشباع حا   :أفراد قادرين
 .خالل النظام التكافلي

   ـ        على إشبا  :أفراد غير قادرين باع حاجـاتهم   ع حاجاتهم المادية، وهؤالء يـتم إش
 .المادية والمعنوية من خالل النظام التكافلي

  
  :نفسه ل املسلمكفالة -ثانياً 

  

  :  لكفالة المسلم لنفسھالجوانب المعنویة ) ١(
 .ولى أولويات تكافل الفرد مع نفسـه      م بشرعه ومنهاجه هو أ        إن اإليمان باهللا وااللتزا   

إذ . فإن أعظم ما يكفله الفرد لنفسه من خير دنيوي هو تحريرها من عبوديـة غيـر اهللا                
العمر بيد اهللا وحده، وكذلك الرزق والملك وكل شئ ال يخرج عن نفس القاعدة؛ فال مجال      

تاح البال، عزيز النفس، آمن مـن كـل         مما يوجد إنسان قرير العين مر     . للخوف أو الِذلة  
 غير عابئ بأي بطش وهو شعور ال يقدر بثمن، وال يدانيه عطاء             – من غير اهللا     –خوف  

  . آخر
  

أما الجانب الثاني لكفالة اإلنسان لنفسه، فهو تقوية اإلرادة اإلنسانية لديه حتى يتسنى لها                
 الشهوات بل مخضـعة لهـا   التحكم في شهوات النفس وغرائزها، فال تكون خاضعة لهذه  

داخل اإلطار الذي حدده لها خالقها؛ فيقيم من ذاته رقيباً على نفسه، ينهاها عـن الهـوى                 
وبذلك يصل الفرد إلى البعـد       والطغيان، ويجنبها مصارع السوء، ويهديها إلى ما يزكيها       

تهاون في  الثالث في كفالة نفسه؛ وهو توطينها على تحمل المسئولية كاملة، فال تكاسل أو              
أداء الواجبات وال طفيلية أو اعتماد على اآل خرين، فإذا استثنينا فروض الكفايـة، نجـد                

  . )٢(األصل في المسئولية هي الفردية، وتحمل تبعاتها كاملة
  :لكفالة المسلم لنفسھ )المعاشیة(الجوانب المادیة ) ٢(

ال يتصور مجتمع يكون فيه نفسه هي األساس في التكافل االجتماعي، ف    فرد ل تعد كفالة ال     
نفسه تقتضي إشباع حاجاته المشـروعة مـن مسـتلزمات          لوكفالة الفرد   . كل مكفولين ال

ل السؤال، وجعل يده هي العليا، وهذا يستوجب السعي في طلـب            المعيشة، وإعفائه من ذُ   
                                                

  .٥٨ – ٥٥ص ص . مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي )٢(
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ة الرزق، والدأب فيه، واتقان العمل، وقبل ذلك كله تأهيل الشخصية ألداء هذا الدور بتنمي             
  . )١(ملكاتها وقدراتها على العمل النافع المثمر الذي يعود على الفرد ومجتمعه بالخير

وقد حث اهللا   .     فاألصل أن اإلنسان مسؤول عن توفير حاجاته، من ماله أو من اكتسابه           
                ،الناس على السعي في األرض والعمل فيها، واستغالل ما أتاح لهم مـن مواردهـا 

كون لسد حاجاتهم، وأمرهم بالسعي لتحصـيل الـرزق بعـد أداء            واالستفادة من سنن ال   
وهو الَِّذي سخر الْبحر ِلتأْكُلُواْ ِمنه لَحما طَِريا وتستخِرجواْ ِمنـه :            فقال. الواجبات وبينها 

        واْ ِمن فَضغتبِلتِفيِه و اِخروم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تونَ  ِحلْيكُرشت لَّكُملَعِلِه و)كما قـال  . )٢ : 
 ورشِه النِإلَيِقِه وزكُلُوا ِمن را واِكِبهنوا ِفي مشذَلُوال فَام ضاَألر لَ لَكُمعالَِّذي ج وه)٣(.  

العمل على المسلم واجب، حتى يتسنى له أن ينفق على نفسه،            أن    رسول اهللا    أكد    و
، ويعتبر العمل من أجل النفقـة       على غيره، ويقدم نفقة النفس على بقية النفقات       ويتصدق  

فعن المقدام  . عليها من ِقبل العمل في سبيل اهللا، وأنه مهما كان شاقاً فهو خير من السؤال              
 ما أطعمت نفسك وولدك وزوجتك      : ( يقول  قال سمعت رسول اهللا      بن معدي كرب    

ألن يأخذ أحدكم حبله، (:  قال أن الرسول ي هريرة وعن أب. )٤()وخادمك فهو صدقة
  .  )١()فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس

   واإلسالم صنع اللطيف الخبير يحفز على تنمية المدخرات الذاتيـة وتعبئتهـا للعمليـة          
 وتوجيههـا عنـد اللـزوم     . )٢(اإلنتاجية وتبني االعتماد على الذات اإلسالمية من ناحيـة        

سـواء كـان ذلـك    . من ناحية أخـرى ) المدخر(لمواجهة األخطار التي قد تحيق بالفرد      
االدخار الذاتي يقوم به الفرد مع نفسه أم في جماعة، على غرار التعاونيـات، والتـأمين                

                                                
 .٦٠ص . سابقالمرجع ال )١(
  .١٤ –النحل سورة  )٢(
  .١٥ –سورة الملك  )٣(
  .جماع أبواب الصدقة، باب االختيار في صدقة التطوع. كتاب الزكاة:  رواه البيهقي)٤(
 .أخرجه الشيخان والنسائي )١(
ندوة التربية االقتصادية واإلنمائية فـي اإلسـالم، مركـز    . المنهج اإلسالمي في االدخار واالستثمار   : ربيع الروبي  )٢(

ولمزيد من التفاصيل عن مـنهج تنميـة        . ١ص  . م٢٠٠٢ يوليو   ٢٨-٢٧صالح كامل، جامعة األزهر، القاهرة، من       
  .١١ – ٢المدخرات الذاتية في اإلسالم انظر المرجع نفسه، ص ص 
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رحم اهللا امرءاً اكتسب طيباً، وأنفق قصداً، وقصد (  وفي ذلك يقول الرسول .)٣(التبادلي
  .)٤()جتهفضالً ليوم فقره وحا

: خطوتـان ) ثم توازيـه  (   وبحسبة بسيطة فإن الطريق لتنمية المدخرات البد أن تسبقه          
الحث على العمل واإلنتاج ومحاربة البطالـة والـدعوة إلـى زيـادة الـدخول            : أوالهما

، لحد يصل للحجر    )٥(ستهالك ومحاربة اإلسراف والتبذير   ترشيد اال : والثروات، وثانيتهما 
والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا     وفي ذلك يقول المولى     . )١(ترفين وناقصي الرشد  على السفهاء والم  

ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانواْ ِإخـوانَ       ، كما يقول    )٢(لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما         
  . )٣(الشياِطِني

م الدخل، لهذا يدعو اإلسالم إلـى بـذل كافـة           وحجم االدخار الذاتي يتوقفف على حج        
الجهود لتنمية الدخول والثروات، وأقر القرآن الكريم الفطرة المحبة للمال ولم يستنكرها،            
بل رفع تناقضها مع الزهد وحض على العمل واإلنتاج وإعمار األرض، وحارب البطالة             

  . )٤(والتسول وأمر بإعداد أقصى قوة
  

                                                
  :لمزيد من التفاصيل عن التأمين التبادلي والفرق بينه وبين التأمين التجاري انظر )٣(

 م٢٠٠٣ مكة، المملكة العربية السعودية، بدون ناشر،. التأمين التعاوني اإلسالمي: صالح بن عبداهللا بن حميد. 

 ٢٠٠٥مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، دورة االستثمار في اإلسالم، مايو . التأمين في أمريكا: يوسف الشبيلي. 

   مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعـة الملـك عبـد          . التأمين من منظور إسالمي   : محمد سعدو الجرف
 .م٢٠٠٧العزيز، الرياض، 

 سلسلة دراسات وبحوث في . بديل إسالمي لنظم التأمين المعاصرة: نظم التأمين التكافلي: ين شحاتهحسين حس
 com.darelmashora.www.، بدون تاريخالفكر االقتصادي اإلسالمي

       التأمين التعاوني التكافلي اإلسالمي قواعده وفنياتـه مـع      : عبد الحميد محمود البعلي، ووائل إبراهيم الراشد
  .بدون ناشر، الكويت، بدون تاريخ. بالتأمين التجاريالمقارنة 

 .أخرجه البخاري في الجامع الصغير عن عائشة رضي اهللا عنها )٤(
 .١ص. مرجع سابق. المنهج اإلسالمي في االدخار: ربيع الروبي )٥(
 .١١٨ص . مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي )١(
 .٦٧ –الفرقان سورة  )٢(
  .٢٧ –إلسراء سورة ا )٣(
 .٢ص. مرجع سابق.  المنهج اإلسالمي في االدخار: ربيع الروبي )٤(
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  :تمعه القريب  املسلمكفالة -ثالثاً 
واألسرة في معناها الضـيق،     .     يقصد بالمجتمع القريب، األسرة، واألقارب، والجيران     

تشمل الزوجين وأبنائهما، وفي معناها األوسع تشمل األبوين، وفي معناها األكثر اتسـاعاً             
رفـه  أما الجار فهو كما ع    . )٥(تشمل بقية األقارب من اإلخوة واألعمام واألخوال وأبنائهم       

  .)٦()أي سمع معك األذان(من سمع النداء  اإلمام علي 
  

  :  مجتمعھ القریبل المسلم لكفالةالجوانب المعنویة ) ١(
ولم تكن الدوافع . تعتبر األسرة هي النواة األولى واألقوى في سلسلة التكافل االجتماعي      

ـ     ل سـدى األسـرة   النفسية والغريزية من أمومة وأبوة وبنوة ومبررات بقاء النوع هي ك
المسلمة ولحمتها، فقد دعمتها التشريعات الحكيمة بتنظيم الحقوق والواجبات علـى نحـو             

 الذي رسـمه الحكـيم     –وبفضل إطار الزوجية    . يكفل لنظام األسرة استمراريته وفاعليته    
 تحولت عالقة الرجل بالمرأة من مجرد إشباع للشهوة إلى حياة وسـكن نفسـي              –الخبير  

هن ِلباس لَّكُم وأَنتم ِلباس لَّهن:       ا يقول عنها  واجتماعي، ولذ 
وِمن آياِتِه   :كما قال    .)١(

أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيـاٍت                 
 فَكَّرتٍم يونَلِّقَو)٢(

وال ريب أن المودة والرحمة التي تحكم مناخ األسرة المسلمة تجعل من             .
التكافل األسري نظاماً يتمتع بكل مقومات االستمرارية، ال سيما في ظل دعـائم العـدل؛               

الَ يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإالَّ : حيث وزعت األدوار طبقاً لالستعدادات الفطرية، طبقاً لقوله تعالى
اوهعس )٣(.  

 وتستمد كفالة ذوي القربى مقوماتها من كفالة األسرة، إذ البد أن تنتقل هذه المشـاعر                 
الطيبة من األب واألم والوالدين إلى األخوة واألجداد واألعمام واألخوال وبنـيهم، ولـم              
يترك اإلسالم هذا األمر الجلل لمجرد العواطف، وإنما استن له حقوق وواجبات، ودعـا              

كلما اقتـرب   ه   حق مظَّع، و اإلسالم بالجار  كما أوصى . يه بأسلوب مباشر ترغيباً وترهيباً    إل
                                                

  .١٢٩ص . مرجع سابق: عبداللطيف محمود آل محمود )٥(
 .٨٠ص . مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي )٦(
 .١٨٧ –سورة البقرة ) ١(

  .٢١ –سورة الروم  )٢(
  .٢٨٦ – سورة البقرة )٣(
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واعبدواْ اللَّه والَ تشِركُواْ ِبِه شـيئًا وِبالْواِلـديِن         : ؛ إذ يقول  )٤(نسباً أو مصاهرة، أو مكاناً    
والْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنِب والصاِحِب ِباجلَنِب       ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني      

كُمانمأَي لَكَتا ممِبيِل وِن السابو )٥( ،  

  :المعاشیة لكفالة المسلم لمجتمعھ القریب(الجوانب المادیة ) ٢(
  

 ه ب ر ا ق أ و ه  ت ر س أ ع  م م  ل س م ل ل ي  ش ا ع مل ا ل  ف ا ك ت ل   :ا
ت على الزوج أن ينفق على زوجته بالحسنى قدر سـعته             إن الشريعة اإلسالمية أوجب     

 علـى  رؤجوأن الرجل ي. ولو كانت غنية؛ النشغالها بحق الزوج وبناء األسرة من الداخل     
نفقتها إذا قصد بها األجر، وهي أعظم من النفقة في الجهـاد والعتـق والصـدقة علـى                  

غار، إن لم يكن لهم مال، وكان    كما أوجبت عليه أن ينفق على أبنائه وبناته الص         .المساكين
موسراً أو قادراً على التكسب، وكذلك الكبار إن لم يكن لهم مال، وكان موسـراً وكـانوا            

كمـا  . غير قادرين على التكسب، وإال وجبت على بقية أفراد األسرة إذا تحقق يسـارهم             
بناء قـادرين  أوجبت على األبناء اإلنفاق على آبائهم إن لم يكن عندهم ما يكفيهم، وكان األ  

ويرى بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية أن النفقة واجبة لمن سوى األصول والفروع            . عليه
  . )١(من األقارب المحتاجين إذا لم يوجد األقرب، وكان قادراً على النفقة

  

   ويحق للقريب المحتاج في حالة عدم قيام أقاربه الموسرين باإلنفاق عليـه، أن يرفـع               
كم له بها، ثم يلزمهم بدفعها، ويمكن إلدارة التكافل االجتماعي المعاشي           األمر للقاضي ليح  

اإلسالمي مقاضاة هؤالء األقارب نيابة عن المحتاجين وأن تسترد ما أنفقته علـيهم مـن               
 ومن  .)٢( ويسهم هذا النظام في تخفيف العبء على الموارد المالية للدولة          .هؤالء األقارب 

رث والوصية اإلسالمية تلعب دوراً مهمـاً فـي التكافـل           الجدير بالذكر أن تشريعات اإل    

                                                
  .٨٠ – ٦١ص ص . مرجع سابق. التكافل االجتماعي: بيربيع الرو )٤(
  .٣٦ –سورة النساء  )٥(
  :لمزيد من التفاصيل انظر )١(

 ١٤٤ – ١١٩ص ص . مرجع سابق: عبد اللطيف محمود آل محمود. 
 .١٤، ١٣ص ص. مرجع سابق: أشرف أبو العزم العماوي )٢(
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المعاشي لألقارب؛ إذ يعمل على تراكم الثروة  وصيانتها من ناحية ثم إعـادة توزيعهـا                
  .)٣(توزيعاً عادالً من ناحية أخرى

  
 ه ن ا ري ج ع  م م  ل س م ل ل ي  ش ا ع مل ا ل  ف ا ك ت ل   :ا

لمعاشـي، وهـذا    قد يظن البعض أن حقوق الجار تقتصر على التكافل المعنوي دون ا              
نفى اإليمان عن الجار المقصر في التكافل المعاشي مع جاره   غير صحيح، فرسول اهللا     

  )٥(.)ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم( : )٤(قائالً
 المطلب الثاني

  تكافل األمة اإلسالمیة 
  

، وقد نصت صـحيفة     )١(ةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ   ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحد :        يقول الحق 
أنهم "إقامة الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة على وحدة هذه األمة إذ جاء في مستهلها               

، وترتب على ذلك مجموعة من المبادئ التكافلية، كما أقـرت           "أمة واحدة من دون الناس    
  .)٢(االلتزاماتالصحيفة مبادئ المساواة والعدل في الحقوق و

  
  :   اجلوانب املعنوية لتكافل األمة اإلسالمية-أوالً 

   إن الروح التي تسود الجانب المعنوي لألمة اإلسـالمية فـي عالقاتهـا االجتماعيـة               
فيقول المبعوث رحمـة    . وسلوكياتها، هي التي تُحرك التكافل وتقيه من الضعف والوهن        

تراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسـد الواحـد؛ إذا       مثل المؤمنين في توادهم و    : (للعالمين  
ويعبر عـن ذلـك أحـد        .)٣()اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر        

                                                
  :لمزيد من التفاصيل انظر )٣(

 ٧٨-٧٢ص ص. مرجع سابق. عيلتكافل االجتماا: ربيع الروبي. 
 .٨١ص . المرجع السابق )٤(
 . أخرجه البزار والطبراني عن أنس  )٥(
  .٩٢ –سورة األنبياء  )١(
  :لمزيد من التفاصيل انظر )٢(

 ١٤٠ - ١٣٥، ص ص ١٩٧٣دار المعارف، القاهرة، . عالم اإلسالم: حسين مؤنس.  
 .ن النعمان بن بشير أخرجه البخاري في األدب المفرد، ومسلم وأحمد ع )٣(
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المادي الذي يبنى على االجتماع واالقتصاد كمثل األحجار         مثل المجتمع : " علمائنا فيقول 
، أمـا   ... المتراصة التي يجاور بعضها بعضاً من غير ارتباط وثيـق بـين أجزائهـا،               

المجتمع المعنوي فإنه يقوم على أساس من العالقات الروحية الرابطة بين أجزائه، وهـو              
متماسك غير قابل ألن تتداعى لبناته ألنه مترابط األجزاء، بما ال يقبل االنقطـاع مـادام                

 ومن الجدير بالذكر إنه ال يوجد ثمة فاصل بين نوعيـة الخلـق          )٤(".يغَذى بالروح والدين  
لوك الذي يحكم كل دائرة من دوائر التكافل االجتماعي اإلسالمي؛ إذ السـجايا التـي    والس

تضبط تكافل المسلم مع نفسه ومجتمعه القريب وأمته، فتصبح دوائـر التكافـل متكاملـة          
ومتعاضدة، تؤثر مجتمعة على البناء التكافلي العام، لذلك يتكرر العامل التكافلي الواحـد             

وفيما يلي مجرد عناوين لـبعض األخـالق والسـلوكيات          . ليعلى أكثر من صعيد تكاف    
اإليجابية المأمورة بها األمة، والسلبيات المنهي عنها، التي توضح التكافل االجتماعي في            

  :)١(جانبه المعنوي
  
  ر و م أ مل ا ت  ا ي ب ا جي إل ا ض  ع اب ًا ي م ال س إ  : 

إخالص النصـيحة،    والرحمة واُأللفة، و   ةودم  األخوة في الدين وفي اإلنسانية، وسيادة ال      
والتواصي بالصبر والمرحمة، وإجابة الداعي، وعيادة المريض، وتتبع الجنائز، وإغاثـة           
المحتاج والملهوف، وإقالة النادم ببيعته والمسلم عثرتـه، والسـماحة فـي المعـامالت              

، وحسن  )بل واإلحسان إليهما  (والقضاء، والحلم وكظم الغيظ، والعفو عن الظالم والمسئ         
 والرفق، وطالقة الوجه، وإفشاء السالم، والتواضع والمـروءة، وكـرم الـنفس،             الخُلق،

وسخاء اليد، واإليثار، وعفة اللسان، وغض البصر، وحسن الكالم، وكف الجوارح عـن             
اإليذاء، وستر العيب والعورة، ورد الغيبة، والذب عن العرض، وإصـالح ذات البـين،              

لوفاء بـالعهود والعقـود، وأداء األمانـة،        والصدق في القول، واإلخالص في العمل، وا      
  .وصيانة الحقوق

  
 ًا ي م ال س إ ا  ه ن ع ي  ه ن مل ا ت  ا ي ب ل س ل ا ض  ع  :ب

                                                
 من أعمال المؤتمر الثالث لمجمع البحوث اإلسالمية بـاألزهر،  .المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم: محمد أبو زهرة   )٤(

 .٦٥م، ص١٩٦٦القاهرة، 
 .٨٥، ٨٤ص ص. مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي )١(
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   الغيبة، والنميمة، والحسد، والسخرية، والتجسس، وسوء الظن بالغير أو تحقيـرهم أو            
، والمـن بـالمعروف، والِكبـر، والخُـيالء،     فهم، والتنابذ باأللقاب، والفُحش تحقير معرو 
الغرور، والخيانة، والتقـاطع، والتـدابر، والتنـاجش، والكـذب، والغـش،            والعجب، و 
  .واالحتكار

  
  

  :  لتكافل األمة اإلسالمية) املعاشية( اجلوانب املادية -ثانياً 
   اإلسالم ركز على توفير الحياة الكريمة لغير القادرين ممن ال أسـرة والقريـب لهـم       

راد غير القادرين في األمة اإلسـالمية حتـى         ويغطي التكافل االجتماعي كل األف    . يكفلهم
هو يغطـي   و. داموا مسالمين في دار اإلسالم    هؤالء الذين على ديانات أخرى اهتم بهم ما       

جميع المخاطر التي تؤدي لعدم توافر حد الكفاية لألفراد، بشرط أال يكـون ذلـك لعـدم                 
  :)١( لذلك ما يليومن أهم األسباب المؤديةرغبته في العمل مع توافره وقدرته عليه، 

  
  :عدم القدرة على العمل .١

لمـرض، أو    الشـيخوخة، أو العجـز، أو ا       قد ترجع عدم القدرة على العمل إلى      
ـ         . الِصغَر، أو غيرها   ره الفقهـاء   ومن أسباب عدم القدرة على العمل أيضاً ما ذك

 طالب العلم إذا كان من ذوي األخالق الحميدة وناجحـاً فـي مسـيرته        األحناف؛
  . )٣()لإلناث(حمل واإلرضاع ومن أسبابه أيضاً ال. )٢(لملطلب الع

 
  :)٤()البطالة اإلجباریة(عدم توافر العمل  .٢

                                                
 .٣٢، ٣١ص ص. مرجع سابق: أشرف أبو العزم العماوي )١(
 رسالة دكتوراه، كلية الشـريعة والقـانون، جامعـة األزهـر،     .التكافل االجتماعي في اإلسالم   : عدنان هاشم صالح   )٢(

 .٤٧٤ص. هـ١٤٠٠
 .١٤٣، ١٤٢ص ص . مطبعة الكليات األزهرية، بدون تاريخ. تنظيم اإلسالم للمجتمع: محمد أبو زهرة )٣(
  :منظور اإلسالمي انظرلمزيد من التفاصيل عن تعويضات البطالة من ال )٤(

     تعويضات البطالة في االقتصاد اإلسالمي دراسة تطبيقية لحالة الكويـت         : نايف عبد العزيز مرداس العجمي. 
رسالة ماجستير، قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرمـوك،      

 .١٠٨-٨١ص ص. ٢٠٠٣األردن، 
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بسبب عدم إتقان الفرد لمهنة معينة، أو كسـاد سـوق           قد تكون البطالة اإلجبارية     
مهنته، أو انتشار استخدام اآلالت، أوعدم توافر المال الالزم لممارسـة المهنـة             

وقد وضع العلماء عدة شروط للعمل    . أو عدم مالءمة العمل للفرد    وتدبير أدواتها،   
أن يكون العمـل حـالل      : الذي ال يجعل الفرد مستحقاً للتكافل االجتماعي، وهي       

شرعاً، وأن يقدر عليه من غير مشقة فوق المحتمل عادة، وأن يكون مالئماً لمثله              
 به كفايتـه    م ما تت  بحاله ومركزه ومروءته ومنزلته االجتماعية، وأن يكتسب منه       

  .)٦(ومن يعول
 
  :عدم كفایة الدخل المكتسب من العمل .٣

حيث أن المستحق للتكافل االجتماعي ليس المعدم فحسب، بل كل من يقل دخلـه                  
  .عن حد الكفاية، فبعض األعمال ال تحقق لمشتغليها هذا الحد

 
  :الظروف الطارئة .٤

ء الديون، والحريـق، والمـرض      الحاجة للزواج، وقضا  : وقد تكون خاصة مثل       
الـزالزل،  : وقد تكون عامة مثل   . إلخ.... فالحاجة للعالج، والسرقة، وفقدان المال،      

 .إلخ.... والبراكين، والفياضانات، 

  
  :)٢(وتنقسم وسائل تحقيق التكافل االجتماعي المعاشي ألفراد األمة اإلسالمية إلى ما يلي

  
  :المعاشات الدوریة .١

كل دوري لغير القـادرين علـى العمـل، كاأليتـام،           دية تُعطى بش  وهي مبالغ نق     
، والعجزة، والمرضى بأمراض مزمنـة، وُأسـر   )٣(واألرامل، والمطلقات، والشيوخ 

                                                
  .٥٦٨، ٥٦٧ص ص. م١٩٨٦ الجزء الثاني، مكتبة وهبة، .فقه الزكاة :يوسف القرضاوي) ١(
 .٣٦-٣٢ص . مرجع سابق:  أشرف أبو العزم العماوي)٢(

ال يقصد بالشيخوخة بلوغ عمر اإلنسان عدد معين من السنوات، ولكن المقصود به عدم القدرة على العمـل بسـبب                    )٣(
فال يوجد في اإلسالم قاعدة تجبر اإلنسان علـى         . و العجز التقدم في العمر، وهو ما يمكن ضمه لحاالت المرض أ         

التوقف عن العمل عند عمر معين مثل التأمين االجتماعي الوضعي الذي يجبر األفراد على التقاعد عند سن يحدده                  
 .القانون



- ٦٧ - 
 

علـى أن   . السجناء، والطلبة، سواء كانوا عديمي الدخل أو ذوي دخل غير كـافي           
  .يراعى فيها الكفاية للمكفولين

 

  :المساعدات المقطوعة .٢
، والظـروف   )١(بالغ نقدية تُعطى إلشباع الحاجات غير الدورية كالزواج           وهي م 

، والعـالج أو    )ابن السـبيل  (الطارئة، كاالستدانة وعدم القدرة على السداد، والسفر        
وتُقـدر  . )٢(إلخ.....العمليات الجراحية الطارئة، والحريق، والسيول، والفيضانات،       

  . استحقت المساعدة لمواجهتهاهذه المبالغ بما يكفي لقضاء الحاجة التي 
  
  :دعم القادرین على العمل .٣

   أشار العلماء إلى أن الفقير أو المسكين الذي يتقن حرفة أو مهنة معينة له أن يأخذ    
من الزكاة ما يشتري به أدوات حرفته وآالتها، ومن الصـور المسـتحدثة تـدريب          

ويشمل الـدعم نفقـات     . )٣(الفقراء والمساكين الذين ال يتقنون حرفة أو مهنة معينة        
   .تدريبهم باإلضافة لتزويدهم بما يلزمهم لممارسة الحرفة أو المهنة

  
   وباستقراء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، يتبين أن المكفولون من أموال الزكاة            

بما فيهم  (على الترتيب هم الفقراء والمساكين      ) باعتبارها الركن الركين للتكافل المعاشي    (
من أيتام، وأرامل، ومطلقات، ولقطاء، وشيوخ، وعجزة، ومرضـى، وحـاالت البطالـة         

، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل          )إلخ....اإلجبارية
  . اهللا، وابن السبيل

  

                                                
  .٥٧٧ص . مرجع سابق. فقه الزكاة: يوسف القرضاوي )١(
ضـمن  . تحصيل الزكاة وتوزيعها في البلدان والمجتمعات اإلسالمية  النماذج المؤسسية التطبيقية في     : منذر قحف  )٢(

الطبعـة الثانيـة، المعهـد اإلسـالمي للبحـوث           اإلطار المؤسسي للزكاة ومضامينه،      :بعنوان )٢٢(أبحاث ندوة رقم    
 .٢٢٣م، جده، المملكة العربية السعودية، ص ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، 

. م١٩٨٤مـؤتمر الزكـاة األول، الكويـت،        . دور الزكاة في االقتصاد اإلسالمي والسياسة الماليـة       : رقاأنس الز  )٣(
  .٤٥٥ص
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 لغيـر القـادرين فـي األمـة         فإذا لم تكِف الزكاة لتغطية التكافل االجتماعي المادي           
الِخـراج،  و الغنائم، والفَـيء، والركـاز،   :ومنها(،  )١(الدولة، ففي جميع موارد     اإلسالمية

والعشر، والجزية، وصدقة الفطر، وتركة من ال وارث لـه، والضـوائع، واألضـاحي،              
  . )٢(متسع لكفايتهم وتأمين حاجاتهم) ، النذور، واألوقافوالكفارات، الوصية

  

                                                
  :لمزيد من التفاصيل عن موارد الدولة اإلسالمية ومصارفها، ودورها التكافلي، انظر على سبيل المثال )١(
  الجـزء األول، مجمـع البحـوث اإلسـالمية،     .االقتصاد اإلسالمي مذهباً ونظاماً دراسة مقارنة   : إبراهيم الطحاوي 

 .٤٠٩ – ٣٤٣ص ص. م١٩٧٤األزهر، القاهرة، 

 ١٦١-١٢٣ص ص. م١٩٩٠مكتبة وهبة، القاهرة، . مقومات االقتصاد اإلسالمي: عبد السميع المصري. 

     عة  رسـالة ماجسـتير، كليـة الشـري       .منهج القرآن الكريم في تحقيق األمن االقتصادي      : معن خالد عبد اهللا القضاة
 .١٠٨ – ٧٥ص ص. م١٩٩١والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن، 

  م، ص  ١٩٩٣ الطبعة العاشرة، مكتبـة النهضـة المصـرية، القـاهرة،            .االقتصاد في الفكر اإلسالمي   : أحمد شلبي
 .٥٦-٣٣ص

 ٢١٤-١٢١ص ص . مرجع سابق: عبد اللطيف محمود آل محمود. 

 ٣٤٠-٣٠٩ص ص . مرجع سابق: يوسف كمال محمد. 

 ١٩٢-١٠٤ص ص. مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي. 

   مركـز صـالح كامـل      . الملكية العامة في صدر اإلسالم ووظيفتها االقتصادية واالجتماعية       : ربيع محمود الروبي
 .٧٧-٦٧ص ص. م٢٠٠٠لالقتصاد اإلسالمي، القاهرة، 

   شعاع للطباعـة والنشـر والتوزيـع، اإلسـكندرية،          مكتبة اإل  .نظام الزكاة بين النص والتطبيق    : محي محمد مسعد
 .م١٩٩٨

   الطبعـة األولـى، دار النفـائس، األردن،    .عجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسـالمي : حسين راتب يوسف ريان 
 .١٣٩-١١٣، ٧٦-٢٥.م١٩٩٩

  المعهد  )١٢(م   ورقة عمل أساسية رق    .اإليرادات العامة للدولة في صدر اإلسالم وتطبيقاتها المعاصرة       : منذر قحف ،
 .م٢٠٠٠اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 

    مركز صـالح كامـل لالقتصـاد     .الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي     : نعمت عبد اللطيف مشهور 
 .م٢٠٠٥اإلسالمي، جامعة األزهر، 

  الطبعة األولـى، دار الفجـر للنشـر والتوزيـع،         .صاديةاالقتصاد اإلسالمي الوقائع واألفكار االقت    : محمود سحنون 
 .٤٣-٦ص ص. م٢٠٠٦القاهرة، 

 ١١٨-٩١ص ص. مرجع سابق: خالد خليل الظاهر. 

 ٨٤-٦١ص ص. دار السالم، بدون تاريخ. التكافل االجتماعي في اإلسالم: عبد اهللا ناصح علوان. 
 .٣٨٩ص. م١٩٩٥مكتبة وهبة، القاهرة، . دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي: يوسف القرضاوي )٢(
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من أموال األغنياء الخاصة، إما طواعية بـدافع        تم تمويلها      وإذا لم تِف موارد الدولة في     
 وتجدر اإلشارة هنا إلى أن دور       .)١(من اإليمان والتقوى، أو جبراً بالتوظيف على أموالهم       

الدولة اإلسالمية ال يقف عند تنفيذ التكافل االجتماعي، ولكنه يمتد إلى المتابعة من خـالل              
   .)٢(سبة، وهو دور هام وخطيرالدور الرقابي الذي يلعبه جهاز الِح

  
 بتأسيس الدواوين، والقيام باإلحصاء السكاني فـي          ولقد قام سيدنا عمر بن الخطاب       

فترات منتظمة، وعلى أساسها كانت تُدفع رواتب لليتامى، وكل من ال يستطيع إعالة نفسه              
 بقيـت   واهللا لئن : ويعبر عن هدف خطته في قوله     . بسبب الشيخوخة أو المرض، وغيرها    

 بعمـل   وقد قـام    ". ليأتين الراعي في جبل صنعاء حظه من هذا المال وهو في مكانه           
تجربة على ثالثين شخصاً، بهدف معرفة الحد األدنى لحاجة الفرد العادي مـن الطعـام،           

  .)٣(وبعد انتهائها أمر بزيادة المعونة لكل رجل وامرأة في البالد

                                                
 )بشرط ضرورة ترشيد وشرعية اإلنفاق العـام       (إذا نزلت بالمسلمين حاجة   مباحة في اإلسالم    ) الوظائف(الضرائب   )١(

وتكون مؤقتة تزول بزوال سبب فرضها ، كما إنها تفرض على ما يزيد      الفروض المالية الشرعية األصلية ،    بعد أداء   
  :لمزيد من التفاصيل انظر كل من.   األمة عن حاجة أغنياء

    ٩٨٨م ، ص ص     ١٩٧٣ الطبعة الثانية ، مؤسسـة الرسـالة ، بيـروت ،           .فقه الزكاة : يوسف القرضاوي-
١١٠٥.  

 التضخم النقدي في الفقـه اإلسـالمي  : خالدبن عبداهللا المصلح. www. almosleh. Com . ٣١٢ص ص-
٣٢١.  

 ٤٠٤، ٤٠٣ص ص . مرجع سابق: إبراهيم الطحاوي.  
    الطبعة الثانية ، البنك اإلسالمي .اإليرادات العامة للدولة في صدر اإلسالم وتطبيقاتها المعاصرة: منذر قحف 

، جـدة ، المملكـة العربيـة    ). ١٢(للتنمية ، المعهداإلسالمي للبحوث والتدريب ،ورقة معلومات أساسية رقم   
  .٥٤-٥٠م ، ص ص ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠السعودية ، 

    هــ ،   ١٤٢٨ المعهد العالي للدراسات اإلسـالمية ، القـاهرة ،           .النظام المالي اإلسالمي   :رفعت العوضي
 .١٧٩-١٣٠م ، ص ص ٢٠٠٨

  : لمزيد من التفاصيل عن دور الحسبة الرقابي وعالقته بالتكافل االجتماعي في الدولة اإلسالمية انظر)٢(
 ٣٢٤ – ٣١٧ص ص .  مرجع سابق.التكافل االجتماعي: ربيع الروبي. 

 من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين .نشأة وتطور التأمينات االجتماعية في مصر: السيد محمود السيد غانم )٣(
 .١٠ص. م٢٠٠٢الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
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، لما سطرته من صفحات فـي       )١(افل االجتماعي    وتجدر اإلشارة لدور األوقاف في التك     
فقد اتسع الوقف لكل صنوف التعاون على البـر         . تاريخنا اإلسالمي، يفخر بها المسلمون    

والتقوى فغطى كل أوجه عوز اإلنسان، وفاض عنها متدفقاً إلى عالم الحيـوان، فيـأوي               
اقفين، كمـا نـال     وقد تصدرت المساجد اهتمامات الـو     . ويغذي ويعالج الحيوانات األليفة   

التعليم بصفة خاصة حظاً وافراً من اهتمامات األوقاف اإلسالمية، فكان خدمـة مجانيـة              
ولذلك تحرر التعليم   . تضمنت توفير مستلزمات السكن والمأكل والملبس وأدوات الدراسة       

من سلطان الدولة وتوجهاتها السياسية والمذهبية، فترعرعت مختلف المدارس الفقهية، فلم           
 على الرأي المخالف، وخير دليل على ذلك األزهر الشريف الذي استهدف منشئوه             يحجر

ونالت الرعاية الصـحية    . نشر المذهب الشيعي، فغدا بدعم األوقاف منبراً لكل أهل السنة         
  . قدراً طيباً من األوقاف اإلسالمية، والتي تطرقت إلى ميادين تكافلية أخرى

  
سد نوعاً هاماً من التكافل هو التكافل عبـر األجيـال،              والوقف بتمتعه بصفة التأبيد ج    

التـي اجتاحـت عالمنـا      ) من مصادرة وتأميم  (ولوال االستعمار واإلجراءات االشتراكية     
اإلسالمي لبقيت األوقاف صروحاً فاعلة في مجال التكافل االجتماعي، ولنمت فـي ظـل              

بزوغ التحرر االقتصادي   أما وبعد سقوط االشتراكية و    . تباري الموسرين في عمل الخير    
والخصخصة وضعف دور الدولة في رعاية الضعفاء والمحتاجين، فالبد من حـل بـديل      

وسائر مـوارد   (يعوض هذا الدور، وال شك أن إحياء الدور االقتصادي للوقف اإلسالمي            
  .يمكن أن يعيد التوازن لمسيرة التكافل االجتماعي ويقوي فاعليته) التكافل

  
  

                                                
  :لمزيد من التفاصيل عن دور الوقف في التكافل االجتماعي، انظر )١(

  البنـك اإلسـالمي للتنميـة، المعهـد         .الدور االقتصادي للوقف في التصور اإلسالمي      :منذر قحف
-١٤(هــ  ١٤١١ذو القعدة ٦ –شوال ٢٩ المنعقدة من  ٣٦اإلسالمي للبحوث والتدريب، الندوة رقم      

  .٤٣٧ – ٤١٧ص ص. بسطيف، الجزائر) م١٩٩١ مايو ٢٠

 ١٨٦ – ١٨٣ص ص . مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي. 
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 له سمات أساسية تـتلخص       كما يراه الباحث،    النظام التكافلي اإلسالمي،   ويمكن القول بأن  
  :)١(فيما يلي

  

ول عـن إشـباع     رد والدولة والمجتمع ؛ فالفرد مسؤ     يتمثل أطراف التكافل في الف     .١
 ولمن يعول من أسرته وأقاربه، كما أنه مسؤول عن إشباع          اجات المادية لنفسه  الح

ة مسؤولة عن إشباع الحاجات المادية لغيـر        والدول. الحاجات المعنوية له ولغيره   
الموارد الشرعية، ومسؤولة عـن تنظـيم ومتابعـة إشـباع           استخدام   ب ،القادرين

والمجتمع مسؤول عن إشـباع الحاجـات   . الحاجات المعنوية لكافة أفراد المجتمع   
المادية لغير القادرين في حالة عدم قيام الدولة بـدورها، أو عنـد عـدم كفايـة                 

 .كما أنه مسؤول عن إشباع الحاجات المعنوية لكافة أفرادهمواردها، 
 

يتمثل المكفولون معنوياً في كافة أفراد المجتمع، ويتمثل المكفولون مادياً في غير             .٢
 . فقطالقادرين

 

 .تتمثل الحاجات التي يكفلها الكافل للمكفول في إشباع الحاجات المادية والمعنوية .٣
 

 .المكفول مسؤولية إلزامية، وليست تطوعيةمسؤولية الكافل عن إشباع حاجات  .٤
 

 االجتمـاعي  )لتكافـل ا( االقتصـادية للتـأمني     أهم اآلثـار   –ثالثاً  
  :)٢(اإلسالمي

  

االجتماعي اإلسالمي خير لكافة األطـراف، الكافـل والمكفـول،      ) التكافل(   إن التأمين   
  :واألمة اإلسالمية ككل، وهو ما سيتضح فيما يلي

  :كیة الخاصة وتحقیق العدالة في توزیع الدخلتالفي عیوب المل) ١(
 مجموعة من  – في غياب الضوابط التي فرضها اإلسالم        -  يترتب على الملكية الخاصة     

العيوب، التي منها سوء توزيع الثروة والدخول، فينقسم المجتمع إلى غالبية محرومة وقلة             

                                                
 .٦، ٥ص ص. مرجع سابق: أشرف أبو العزم العماوي )١(
  :لمزيد من التفاصيل عن األثار االقتصادية للتكافل االجتماعي اإلسالمي، انظر )٢(

 ٤٤-٣٦ص ص . مرجع سابق. التكافل االجتماعي: ربيع الروبي. 
 ٤٣٦ – ٤٢٦ص ص . مرجع سابق: نعمت عبد اللطيف مشهور. 
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لع والخدمات من ناحيـة،     وينعكس ذلك سلباً على هيكل الطلب الكلي على الس        . )١(متخمة
وعلى اإلشباع الكلي من الدخل المتاح من ناحية أخرى، مما تتفاقم معه مشاكل التشـغيل               

والتكافل االجتماعي اإلسالمي يقوم بإعادة توزيع الدخل بعدالة، فيتغلـب علـى         . والبطالة
  .هذه السلبيات

  

  :زیادة الطلب والعرض الكلیین ونمو االقتصاد) ٢(
افل االجتماعي المعاشي لألمة اإلسالمية على استقطاع جزء مـن فـائض                يعمل التك 

أموال األغنياء التي ال توجه لالستهالك، ودفعها للمحتاجين الـذين يقومـون بتوجيههـا              
ويصاحب ذلك زيادة فـي العـرض       . لالستهالك؛ وبالتالي تحدث زيادة في الطلب الكلي      

 المنتجين الذين ربما يتوقفوا عن اإلنتـاج  الكلي من خالل دفع دين الغارمين عموماً ومنهم   
لو لم يسدد دينهم ويشهروا إفالسهم، باإلضافة لمساعدة أصحاب المهن والحرف وإمدادهم            

والنتيجة . بما يلزمهم من رؤوس أموال نقدية وعينية لبداية واستمرار نشاطاتهم اإلنتاجية          
  . والرواج مع استقرار األسعارالطبيعية لزيادة الطلب والعرض الكليين هي نمو االقتصاد، 

  

  :عدالة الثمن وعدم نقل العبء) ٣(
  ينطوي التكافل المعنوي، على عدم المبالغة في هوامش األربـاح، وتـدخل المحتسـب     

وال شك أن حرية السوق، ومعلومية الـثمن، وكفالـة          . لفرض سعر المثل عند الضرورة    
وقد . ق تضمن جميعها ثمناً عادالً    الرضا وخيار العقد، وخيار الشرط، وتحريم خدع السو       

ذكر اإلمام البخاري في كتاب البيوع مقولة محمد بن سيرين عما تعارف عليه األنصـار               
وهو ما نستنتج منه أن     . )١("ال بأس بالعشرة بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة ربحاً       : " في بيوعهم 

                                                
اء الغرب، وذهب بعضهم أن ذلك سيكون من أسباب انهيار الرأسمالية ومؤشراته، لمزيد مـن                أقر هذه الحقيقة علم    )١(

  :التفاصيل انظر
  عدنان عبـاس  /  ترجمة د.انهيار الرأسمالية أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحرر من القيود   : أولريش شيفر

 .٣٣٨ – ٣١١ص ص. م٢٠١٠، الكويت، يناير ٣٧١علي، سلسلة عالم المعرفة رقم 

   ينـاير   الكويت،،٦٩سلسلة جسر التنمية، العدد . إخفاق آلية األسواق وتدخل الدولة   : المعهد العربي للتخطيط 
 .١٣ – ٦ص ص . م٢٠٠٨

 بنين، جامعة األزهر، القاهرة، –كلية التجارة . التحليل االقتصادي اإلسالمي والوضعي: ربيع الروبي )١(
  .١٣٦، ١٣٥ص ص. م٢٠٠١/م٢٠٠٠

 . عن أبي هريرةأخرجه مسلم) ٢(
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تـي يتحملهـا    من إجمالي التكاليف ال   % ١٠يكون بمعدل   ) الربح المتوسط (هامش الربح   
  . البائع

  

   ونظراً لكون الفرائض المالية الشرعية هي فرائض إلزامية، وعلى المحتسب التأكد من          
استقرارها حيث فرضت وعدم انتقال عبئها للمستهلكين من خالل ارتفاع األسعار، فـإن             
المحصلة النهائية ستكون انخفاض السعر واستقراره في السوق اإلسالمي عن غيره مـن             

  .واقاألس
  

  :انحسار البطالة) ٤(
   من خالل تقديم المساعدات العينية والنقدية ألصـحاب المهـن والحـرف، وتـدريب              

باإلضـافة  . القادرين على العمل ممن ال يتقنون مهنة أو حرفة معينة، وتـأهيلهم للعمـل             
لشراء آالت وأدوات العمل من حصيلة الصدقات، والقرض الحسن للمشروعات الصغيرة           

  .فإن مؤدى ذلك انحسار البطالة، وتدني معدالتها. رةوالمتعث
  

  :زیادة اإلشباع الكلي من ذات الدخل) ٥(
ذوو المنفعة الحديـة المنخفضـة لوحـدة    (    عندما يتم إعادة توزيع الدخل من األغنياء   

ذوي (، إلـى الفقـراء      )الدخل، وربما سالبة إذا ما تم استهالك سلع ضارة كالخمور مثالً          
، يتحقق إشباعاً كلياً أكبر من ذات الـدخل الكلـي           )حدية المرتفعة لوحدة الدخل   المنفعة ال 
)٢(.)ما نقصت صدقة من مال( : ولعل ذلك بعض ما نفهمه من قوله . للمجتمع

  
  
  

  :تنمیة الموارد البشریة) ٦(
    يتم رفع إنتاجية أفراد مجتمع من خالل التكافل اإلسالمي؛ الذي يضمن للفرد األمـان              

 ولعياله، وبالتالي يحفزه على إتقان العمل واالبتكار، فضالً عن امتنانه لهذا المجتمع             لنفسه
فضالً عن تدريب . وتقوية االنتماء له، والشعور بالراحة النفسية مما يرفع كفاءته اإلنتاجية     

باإلضافة إلى اإلنفاق على الصـحة ومكافحـة        . ودعم العنصر البشري وانحسار البطالة    
طنة وعالج التلوث البيئي، ومالها من آثار إيجابية على الموارد البشـرية            األمراض المتو 

كما أن بقاء اإلنسان في عمله مادام قـادراً          .والعملية اإلنتاجية بل على الحياة بشكل عام      
عليه مهما تقدم به العمر، يضمن االستفادة القصوى من القـوى البشـرية الممثلـة فـي            

  .الخبرات التراكمية لكبار السن



- ٧٤ - 
 

  

 يف مشروعية التـأمني االجتمـاعي       األحباث الفقهية  رأي   –  رابعاًً
  :الوضعي

 إلى مشـروعية التـأمين      )٧(   في ضوء الشريعة اإلسالمية توصل أحد األبحاث الفقهية       
يقـوم علـى    باعتباره يقوم على االدخار، الذي يعد أمراً شـرعياً    )٨(االجتماعي الوضعي 

فضالً عن االستناد إلـى القـرار       . سراف وال إمساك  االقتصاد في النفقة والوسطية فال إ     
م، ١٩٦٥ مايو   - هـ١٣٨٥الصادر عن المؤتمر الثاني المنعقد في األزهر الشريف سنة          

  .)٩(والذي أقر جواز نظام التأمين االجتماعي الوضعي
  

  :)١٠( انتهى بحث فقهي آخر إلى النتائج التاليةاكم
 ة والعجز والوفاة والمرض واألمومـة     تأمين الشيخوخ (التأمين االجتماعي بفروعه     .١

، نظام جديد لم تعرفه البالد اإلسالمية مـن قبـل       )إلخ... وأضرار العمل والبطالة  
 .الكتفائها بنظام التكافل االجتماعي اإلسالمي، لكنه جائز شرعاً

 اإلجباري، وهـي موقوفـة      التبرعاشتراكات التأمين االجتماعي تؤخذ على وجه        .٢
ه، والجهة القائمة عليها إنما هي نـاظرة كنـاظر الوقـف            لمصلحة المستفيدين من  

 .والوصي الذي يجب عليه أن يتصرف بما فيه مصلحة الوقف والموصى عليه
نظام استبدال جزء من المعاش، الذي يزيد فيه ما تسترده جهة التأمين االجتماعي              .٣

 .على المبلغ المستبدل، حرام شرعاً لما فيه من ربا فضل
ومنحة الوفاة بمثابة مكافأة عن العمل يجب أن تضـاف إلـى            التعويض اإلضافي    .٤

تركة المؤمن عليه، وال يجوز تمييز بعض الورثة بها، فيجـب تطبيـق قواعـد               
 .الشريعة اإلسالمية عليها

                                                
  .٢١، ٢٠ص ص . مرجع سابق: أسامة السيد عبد السميع) ١(
 هذا الرأي الشرعي بعد االطالع على نتائج هذه الرسالة وما كشفته مـن  ومن الممكن أن يحدث شئ من التعديل في    ) ٢(

  .آثار اقتصادية سلبية محتملة للتأمين االجتماعي الوضعي
الطبعة األولـى، األمانـة    .  الجزء الثاني  -فتاوي إسالمية في قضايا معاصرة      بحوث و : جاد الحق علي جاد الحق    ) ٣(

  . ٩٤٣ص . م١٩٩٤هـ، فبر اير ١٤١٤ رمضان  القاهرة،العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالمية،
  .٤٢٢-٤٢٠ص ص . مرجع سابق: عبد اللطيف محمود آل محمود) ٤(
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نظام التأمين االجتماعي الوضعي ال يغني عن نظام التكافل االجتماعي اإلسالمي،            .٥
إلسالمية، لتحقيق الكفايـة لجميـع أفـراد    بل البد من إقامة هذا النظام في البالد ا     

 :المجتمع باتباع القواعد التالية

         طعاماً وشراباً ولباساً ومسكناً، وغيـر      (تحدد كل دولة حد الكفاية لكل فرد
 ).ذلك حسب اختالف األحوال واألمكنة واألزمنة

     ،كل من ال دخل له، وكل صاحب دخل ال يفي دخله بحد الكفاية له ولمعاليه
 . ن نظام الكفالة االجتماعية ما يحقق له الكفايةيعطى م

 ميل نظام الكفالة االجتماعية منو: 
         لكـل   - على األقل  –الزكاة التي يجب فرضها على األموال الظاهرة 

 .مسلم
            ضريبة الخدمة الوطنية أو االجتماعية المساوية للزكاة التـي يجـب

 .سلمين لغير الم– على األقل –فرضها على األموال الظاهرة 
   شر١٠(ع (%         شـرالمعادن التي ال تحتاج لنفقات، ونصف ع)٥ (%

 .المعادن التي تحتاج لنفقات، سواء في ذلك المعادن السائلة والجامدة
 مال من ال يعرف له صاحب. 

 األوقاف الخيرية التي انتهت أو انقطعت جهة صرفها. 
  

مقارنــــة بــــني التــــأمني االجتمــــاعي اإلســــالمي  - خامســــاً
  :والوضعي

إذا كان الكثيرون يتباهون بنظم المعاشات والتعويضات الوضعية، التي هي اسـترداد               
ألقساط مدفوعة، فإن اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً قد كفل أكثر من ذلـك دون                 

يمكن عقد مقارنة بين كل من نظـام التـأمين االجتمـاعي            و. )١(ربط بقيمة أقساط مسبقة   
  :نقاط التاليةوالوضعي في الاإلسالمي، 

االجتماعي اإلسالمي نظام فرضته مبادئ اإلسالم أي أنه عبادة         ) التكافل(التأمين   .١
أما النظام الوضعي فهو نظام فرضته الظروف السياسـية واالقتصـادية           . وتديناً

                                                
 . ٩٢ ص. مرجع سابق. الجتماعيالتكافل ا:  ربيع الروبي)١(
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واالجتماعية والثقافية التي مرت بها الشـعوب األوروبيـة وغيرهـا، ونتيجـة             
 . النظام التكافلي اإلسالمي عنهمللمطالبات العمالية، في ظل غياب

لم يحدد اإلسالم سناً معيناً لتقاعد اإلنسان، وبذلك يحقق االستفادة القصـوى مـن          .٢
القوى البشرية في المجتمع، بينما يهدرها النظام الوضعي بتحديد سـن إلزامـي             
لتقاعد األفراد ويفقد كل ما يمتلكوه من خبرة ومعرفـة تراكمـت علـى مـدار                

 .)٢(ك عن اآلثار النفسية السلبية للتقاعدناهي. أعمارهم
في النظام اإلسالمي للتأمين االجتماعي، ال يشترط الستحقاق التكافـل المعاشـي             .٣

سابق اشتراك نقدي، مما يتالءم وظروف الفقراء ومتوسطي الدخل، على عكـس       
 .التأمين االجتماعي الوضعي الذي ال يناسبهم، وغالباً ما يرهقهم

 

ومنها ما هو نقدي ومنهـا      . الجتماعي اإلسالمي متعددة ومتنوعة   موارد التأمين ا   .٤
بينما موارد التأمين االجتمـاعي الوضـعي محـدودة ومقصـورة فـي             . العيني

 .االشتراكات النقدية
 

التأمين االجتماعي اإلسالمي يمنح المحتاجين ما يكفيهم، أما التأمين االجتمـاعي            .٥
دوا من اشتراكات، بشروط معينة، الوضعي فيمنح المشتركين فقط على قدر ما سد  

 .وغالباً ما ال يكفيهم، وبالتالي يمكن القول بأنه ال ينهض بالدور المنوط به
  

ال يستفيد من التأمين االجتماعي اإلسالمي إال المحتاج، بينما قد يستفيد من التأمين             .٦
 . االجتماعي الوضعي غير المحتاج، من األغنياء المؤمن عليهم

  

وارد التأمين االجتماعي اإلسالمي إلـى األسـعار، باعتبارهـا          ال ينتقل عبء م    .٧
فرائض شرعية إلزامية، على المحتسب التأكد من استقرارها حيث فرضت، وعدم 
راجعيتها، بينما يتم نقل عبء اشتراكات التأمين االجتماعي الوضـعي لألسـعار            

اله من آثـار    وهو ما يعد بيئة مواتية لنشاط التضخم، وم       . باعتبارها تكاليف إنتاج  

                                                
مجلة النفس المطمئنة، العدد رقم     . صحتك النفسية بعد التقاعد عن العمل     : لطفي الشربيني : لمزيد من التفاصيل انظر    )٢(

  .  جمال ماضي أبو العزايم/ ، د٥٧
  http://www.elazayem.com/mental%20peace(57).htm 
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سلبية عديدة، تطول نظام التأمين االجتماعي نفسه، وتحد من قدرته على تحقيـق             
 .أهدافه

 

التأمين االجتماعي اإلسالمي مبني على أساس التكافل االجتماعي بشقيه المـادي            .٨
والمعنوي، بينما يعد التأمين االجتماعي الوضعي نظاماً مادياً بحتاً، يتأسس علـى            

 الجماعي، وليس نظاماً تكافلياً؛ فالفرد يكفل نفسه مـن خـالل            االدخار اإلجباري 
 .االدخار على مدار سنوات خدمته

 

إذا كان هناك احتمال لحصول بعض المؤمن عليهم في النظام الوضعي على أكثر              .٩
مما سددوا من اشتراكات وهو ما دفع البعض للظن بأنه نظاماً تكافليـاً، فـيمكن               

فرد يتوفى أثناء الخدمـة وال يوجـد       : عضائه؛ مثل القول بأنه نظام ظالم لبعض أ     
مستحقين لمعاشه فكأنه أخذ يدخر طوال حياته لصالح الدولة، ويضاعف من الظلم        

ونظراً لكون المستحقين في المعاش يختلفوا عن الورثة !. أن يكون هذا الفرد فقيراً
الشرعيين، فربما يترك هذا الفرد ورثة شـرعيين ولكـنهم ال يسـتحقون فـي               

وعلى العكس من ذلك فـال ينطـوي        . ، مما ينطوي على ظلمهم أيضاً     )١(المعاش
فال يرهق الفقير بتحمل أعبـاء  . النظام اإلسالمي للتأمين االجتماعي على أي ظلم     

بل يحتضن المحتاجين ويكفل لهـم      . اشتراكات وال يصادر أموال الناس بالباطل     
 .الكفاية دون مساس بكرامتهم

 

 إذا ما ُأريد إخضاع النظام ألحكام الشـريعة اإلسـالمية،            من الناحية الشرعية   .١٠
هل يجوز إجبار الفقراء على االدخار، :نصطدم بعدد من األسئلة، منها سؤال مفاده

رغم عدم كفاية دخلهم لتغطية نفقاتهم المعيشية؟ بل قد يكونوا مستحقين في أموال             
ن مدخرات المؤمن   وكيف يتم حساب الزكاة ع    !. الزكاة، فهو تناقض مثير للدهشة    

 .عليه لدى التأمين االجتماعي؟ وهو ما يتطلب بحثاً فقهياً لإلجابة على هذه األسئلة

  

                                                
 البنات المتزوجات، فقد يكونوا فقراء وفي أمس الحاجة كاألبناء الذين تجاوزوا السن القانوني الستحقاق المعاش، أو )١(

وهو ما يدفع بعضهم للتحايل على القانون، فاألبناء يقومون باستخراج شهادات عجز، والبنات . لمدخرات والدهم
  .يتطلقن من أزواجهن رسمياً ثم يعدن عرفياً، من أجل الحصول على معاش اآلباء
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  الثانيالفصل 
  تقويم اقتصادي لنظام التأمني االجتماعي يف مصر

  
   :مقدمة

 المصري كسائر المجتمعات، أدرك حاجتـه لألمـان االجتمـاعي، وسـعى              المجتمع  
إال أن الصـبغة    . ن الوسائل، في ظل النظم المختلفة التي خضع لهـا         إلشباعها بالعديد م  

الزراعية التي تميز بها، ساهمت كثيراً في تخفيف معاناته عند ضعف دور الدولـة فـي                
 .)١(تحقيق األمن االجتماعي؛ لما يسود المجتمعات الزراعية من تكافل وتـرابط عـائلي            

  .حيهوحتى في ظل اإلقطاع فقد كان اإلقطاعي يكفل فال
  

  :وسيتم تناول هذا الفصل في ثالثة مباحث كالتالي
  . تقييم اقتصادي لقوانين التأمين االجتماعي في مصر–المبحث األول 

                                                
 أنه عموماً في الدول الزراعية تكون العالقات بين األجيال والروابط العائلية قوية،             توصلت دراسة للبنك الدولي إلى     )١(

فيعتمد األشخاص على أبنائهم في إعالتهم عند الِكبر، وبالتالي ليس لديهم حاجة مِلحة لالشتراك في نظـام رسـمي            
سنيين في حاجـة لنظـام معاشـات       ولكن مع تحول الدولة وتفكك الروابط العائلية، يصبح الم        . للمعاشات التقاعدية 

  :انظر. تقاعدية
 حل إشكالية إصالح المعاشات التقاعدية: البنك الدولي. http://web.worldbank.org 
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  . تقييم اقتصادي لعناصر نظام التأمين االجتماعي في مصر–المبحث الثاني 
  . مقترحات إلصالح نظام التأمين االجتماعي في مصر–المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  

 حث األولاملب
 التأمني االجتماعي يف تقييم اقتصادي لقوانني

  مصر
  

  : مقدمة
  تُطَِبقُ مصر نظاماً وضعياً يتكون من مدخلي الضمان والتأمين االجتماعي، غالباً ما 

وقد أخذت تشريعاته في التطور في ضوء الخبرات . ترجع بدايته لعهد الخديوي سعيد
حقبة زمنية ومتطلباتها، وثمة إجماع على أن الدولية في هذا المجال، وحسب ظروف كل 

  .)١١(هذا النظام قد نضج في العهد الجمهوري
  

    وإلن هذه الدراسة ينصب اهتمامها على التـأمين االجتمـاعي، سيقتصـر العـرض      
دون التعـرض لتشـريعات الضـمان    (التشريعي للقوانين الحالية للتأمين االجتماعي فقط   

خمسة تشريعات، توالت في الصدور بـدءاً مـن عـام           والتي تنحصر في    ). االجتماعي
األربعة األولى منها تستخدم أسلوب المزايا المحددة، والخامس يستخدم أسـلوب     . م١٩٧٥

  .االشتراكات المحددة
                                                

لمزيد من التفاصيل عن التشريعات السابقة للتأمين االجتماعي في مصر في العهدين الملكي والجمهـوري، انظـر             ) ١(
   .بهذه الرسالةملحق التشريعات 
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  :وسيتم تناول هذا المبحث في مطلبين

  

  .التأمين االجتماعي السارية في مصر  تقييم اقتصادي لقوانين–المطلب األول 
  . تقييم اقتصادي لقانون التأمين االجتماعي الجديد في مصر–لثاني المطلب ا

  
  
  

 المطلب األول
   التأمین االجتماعي الساریة في مصر تقییم اقتصادي لقوانین

  

  :راض املالمح األساسية للقوانني استع–أوالً 
م أربع تشريعات تنظم التأمين االجتماعي في مصر، هم على          ١٩٧٥   صدرت منذ عام    

م، والقانون رقم   ١٩٧٦ لسنة   ١٠٨م، والقانون رقم    ١٩٧٥ لسنة   ٧٩القانون رقم   : يبالترت
وسيتم تناول مالمحهم األساسية فيما . م١٩٨٠ لسنة ١١٢م، والقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٠
  :يلي

  )١٢(:م١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم )١(
 وفيمـا   .م١/٩/١٩٧٥م، وبدأ العمل بموجبه اعتباراً من       ٢٤/٨/١٩٧٥    صدر بتاريخ   

  .يلي المالمح األساسية لهذا القانون بعد تعديالته
  )٢(: األخطار المغطاة والخاضعون ألحكام القانون-أ

                                                
  :ويمكن الرجوع أيضاً إلى. م٢٨/٨/١٩٧٥ تابع، بتاريخ ٣٥ِشر في الجريدة الرسمية، العدد رقمنُ )١(

        الطبعـة  .  الجـزء األول   –م وتعديالتـه    ١٩٧٥ لسنة   ٧٩قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم
  .م٢٠٠٧رة، التاسعة عشر، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، وزارة التجارة والصناعة، القاه

  :لمزيد من التفاصيل انظر )٢(
    الفئات المستفيدة – مظلة التأمينات االجتماعية  – واقع التأمينات االجتماعية في مصر    : أحمد عمر سعد اهللا 

من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صـالح  . من أموال التأمينات االجتماعية 
 .١١-٤ص ص . م٢٠٠٢ األزهر، القاهرة، عبد اهللا كامل، جامعة

   من أبحاث مؤتمر التأمينـات االجتماعيـة بـين    . واقع التأمين االجتماعي في مصر: علي محمد حسن أحمد
  .١٣ص. . م٢٠٠٢الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
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، والعجـز، والوفـاة،   )٣(يغطي هذا القانون أخطـار الشـيخوخة  ) ١(    وفقاً للمادة رقم  
. توإصابات العمل، والمرض، والبطالة، وتأمين الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشـا         

، يخضع لهذا القانون بشكل إلزامي العـاملين لـدى          )٤(و) ٣(و  ) ٢(ووفقاً للمواد أرقام    
  . الغير في كل من الحكومة، والقطاعين العام والخاص

  )١(: أجر االشتراك ونسبه-ب
ينقسم األجر ألساسي ومتغير، علـى أال يقـل أجـر االشـتراك           ) ٥( وفقاً للمادة رقم       

 لألجر الوارد بجداول التوظف للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة،     األساسي عن الحد األدنى   
ويزاد الحدان األدنى واألقصى بقيمة العالوات الخاصة     .  جنيه سنوياً  ٣٠٠٠وأال يزيد عن    

وقد وصل الحد األقصى ألجر االشتراك . منسوبة لكل منهما، في التواريخ المحددة لضمها  
شهرياً، وبالنسبة لألجر المتغير فليس له حـد         جنيه   ٨٧٥م إلى   ١/٧/٢٠١١األساسي في   

ويمكن تلخيص حصص االشـتراكات     . )٢( جنيه شهرياً  ١٠٥٠أدنى وقد بلغ حده األقصى    
  :كنسبة من أجر االشتراك، في الجدول التالي

  )١(جدول رقم 
  م١٩٧٥ لسنة ٧٩حصص االشتراكات وفقاً ألحكام قانون رقم 

  
  مصدر التمویل  ملصاحب الع

  
  الخطر الُمغطى

  القطاع الخاص  القطاع العام  الحكومة
  المؤمن
   علیھ

  مساھمة
  الخزانة
   العامة

  الشیخوخة والعجز والوفاة
  )١٧مادة رقم (

١  %١٠  %١٥  %١٥  %١٥%  

  * المكافأة
  )١٧مادة رقم (

٣  %٢  %٢  %٢%  -   

  إصابات العمل
  )٤٦مادة رقم (

  -  صفر  %٣  %٢  %١

                                                                                                                                                  
 ببلوغه سن التقاعد المنصـوص عليـه        ل إجباري، للشيخوخة   بشك تنتهي خدمة المؤمن عليه   ) ١٨(وفقاً للمادة رقم    ) ٣(

بنظام التوظف المعامل به إن كان من العاملين بالحكومة، أو لبلوغه سن الستين إن كان من العاملين بالقطاع العام                   
ويمكن للمؤمن عليـه طلـب     . ، ويحصلوا على معاش بشرط بلوغ مدة اشتراكهم التأمينية عشر سنوات          أو الخاص 
 .على معاش مبكر، إذا ما بلغت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنةالحصول 

  : لمزيد من التفاصيل انظر)١(
   من  .م١٩٧٥ لسنة   ٧٩أجر االشتراك في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم          : محمد حامد الصياد 

 كامل، جامعة األزهر، القـاهرة،      أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا          
 .م٢٠٠٢

  من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعيـة بـين الواقـع          . مصادر تمويل نظام التأمين االجتماعي    : سامي نجيب
 . ١١-٤ص ص . م٢٠٠٢والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 

 . حد األقصى ألجر االشتراكبالملحق اإلحصائي تطور ال) ١ (يوضح الجدول رقم) ٢(



- ٨٢ - 
 

  )تأمین صحي(المرض 
  )٧٢مادة رقم (

١  %٤  %٣  %٣%  -  

  البطالة
  )٩٠مادة رقم(

  -  صفر  %٢  %٢  صفر

  %١  %١٤  %٢٦  %٢٤  %٢١  المجموع
      %٤١  %٣٩  %٣٦  اإلجمالي بعد إضافة حصة المؤمن علیھ ومساھمة الخزانة العامة

  . م١٩٧٥ لسنة ٧٩من إعداد الباحث، وفقاً ألحكام القانون رقم  :المصدر
  .ت من األجر األساسي فقط، دون المتغيربالنسبة للمكافأة يتم استقطاع االشتراكا* 

  : )١( طرق حساب المزايا والتوريث-ج

  :بشكل عام ومبسط، كالتاليالممنوحة للمشتركين في هذا القانون،  يتم حساب المزايا  
 المعاشات: 
  : المعادلة التالية عموماً،ويطبق في ذلك  

  )مل اكتواريمعا(× عدد سنوات االشتراك × )٢(متوسط أجر االشتراك الشهري

  .من متوسط أجر االشتراك% ٨٠ويتم ربط المعاش بحد أقصى 
 تعويضات الدفعة الواحدة: 

  :يتم حساب التعويضات عموماً باستخدام الصيغة التالية
  عدد سنوات االشتراك× متوسط أجر االشتراك الشهري 

    

                                                
  : انظر،، ولمزيد من التفاصيل عنها ومعقدةتخضع عملية حساب المزايا ألمور فنية كثيرة )١(

   معاش األجرين األساسي    –التأمينات االجتماعية دراسات تطبيقية عملية، الكتاب األول        : محمد حامد الصياد 
 لسنة ٧٩ن التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم    والمتغير في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانو       

 . م٢٠٠٠ دار النهضة العربية، القاهرة، .م١٩٧٥

 تعويض الدفعة الواحدة –االجتماعية دراسات تطبيقية عملية، الكتاب الثاني  التأمينات: محمد حامد الصياد 
االجتماعي الصادر بالقانون رقم وتعويض المدة الزائدة عن األجرين األساسي والمتغير في قانون التأمين 

 .م٢٠٠٠دار النهضة العربية، القاهرة، . م١٩٧٥ لسنة ٧٩

   معاش  وتعويض تأمين     –التأمينات االجتماعية دراسات تطبيقية عملية، الكتاب الثالث        : محمد حامد الصياد 
 لسنة ٧٩انون رقم إصابات العمل عن األجرين األساسي والمتغير في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالق           

 .م٢٠٠٠ دار النهضة العربية، القاهرة، .م١٩٧٥

   كتب التأمينات االجتماعية، تطبيقات عملية، الكتـاب الرابـع،         . المستحقون في المعاش  : محمد حامد الصياد
 ).الصياد دوت نت: متاح بموقع. (م٢٠٠٩

نسبة للقطـاع   ي الحكومة والقطاع العام، وبال    خر سنتين بالنسبة للعاملين ف     األساسي آل  يحسب متوسط أجر االشتراك   ) ٢(
 أما األجر المتغير فيحسـب  %.١٤٠س متوسط آخر سبع سنوات؛ فيما يسمى بقاعدة الـ الخاص فيحسب على أسا  

 .متوسطه خالل كامل فترة االشتراك
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أو صاحب المعاش   ، إذا توفى المؤمن عليه      )١٠٤(   وبالنسبة للتوريث، فوفقاً للمادة رقم      
 ، والوالـدين  ، والبنـات  ،واألبنـاء ،   والمطلقـة   أو األرمل،  األرملة(كان للمستحقين عنه    

 من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفقاً  الحق في تقاضي معاش    ،) واألخوات ،واألخوة
  .لشروط وأنصبة معينة

  : المركز المالي للصندوقين-د 
بيق هذا القانون صندوقين أحدهما مسؤول عن العـاملين    ، ينشأ لتط  )٦(   وفقاً للمادة رقم    

يـتم  ) ٨(للمادة رقم  ووفقاً .بالحكومة، والثاني عن العاملين بقطاع األعمال العام والخاص 
 خمس سنوات، فـإذا تبـين   فحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على األقل كل        

سويته، التزمـت الخزانـة     وجود عجز ولم تكف االحتياطيات والمخصصات المختلفة لت       
أما إذا تبين وجود فائض، فيتم ترحيله  لحساب خاص وال يجوز التصرف             . العامة بأدائه 

  :فيه إال بموافقة مجلس اإلدارة وفي األغراض التالية
 .تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفترة السابقة .١
 .غراض المختلفةتكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة لأل .٢

زيادة المعاشات على ضوء األسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس             .٣
 .)١(الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

 

  )٢(:م١٩٧٦ لسنة ١٠٨القانون رقم ) ٢(
م، وفيمـا يلـي     ١٩٧٢ لسـنة    ٦١ ليحل محل القانون رقم      ٤/٩/١٩٧٦   صدر بتاريخ   
  .مالمحه الرئيسة

  :)٣(خطار المغطاة والخاضعون ألحكام القانون األ-أ
                                                

ـ )٣(فقرة رقم ) ٨(، بين مانصت عليه المادة رقم )أو لبس عند التطبيق   (ثمة شُبهة تناقض     )١( ص المـادة رقـم   ، مع ن
الحقوق التي تقرر طبقاً ألحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصـندوق، فـإذا        : " التي قضت بأن  ) ١٤٨(

استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قـرارات خاصـة                   
 ".زانة العامة بتلك الزيادةفتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخ

م في شـأن    ١٩٧٦ لسنة   ١٠٨قانون رقم   : انظر. م٩/٩/١٩٧٦ تابع، بتاريخ    ٣٧ نُِشر في الجريدة الرسمية، العدد       )٢(
الهيئة العامـة  . ة حسب آخر التعديالتالتأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن في حكمهم والئحته التنفيذي   

 .م٢٠٠٧رة التجارة والصناعة، القاهرة، لشئون المطابع األميرية، وزا

  .١٢-١٠ص ص . مرجع سابق. واقع التأمينات: أحمد عمر سعد اهللا: لمزيد من التفاصيل انظر )٣(
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، يشمل نظام التأمين االجتماعي المقرر بمقتضى هـذا القـانون،           )٢(   وفقاً للمادة رقم    
تسري أحكام هذا القـانون     ) ٣(التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ووفقاً للمادة رقم         

  .بشكل إلزامي على العاملين لدى أنفسهم
  :ونسبه أجر االشتراك -ب

من دخل % ١٥يؤدي المؤمن عليه االشتراكات بنسبة ) ١٠(و) ٨(    وفقاً للمادتين رقمي   
  . جنيه٦٠٠ جنيه، وحد أقصى ٤٠االشتراك الذي يختاره، بحد أدنى 

  

  : سن التقاعد وطرق حساب المزايا والتوريث-ج
، )١٤(مـادة رقـم     ووفقاً لل . ، فسن التقاعد هو الخامسة والستين     )١(    وفقاً للمادة رقم    

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من دخل االشتراك أو متوسط              
. دخول االشتراك بحسب األحوال عن كل سنة من سنوات مدة االشـتراك فـي التـأمين             

. من الدخل الذي تمت علـى أساسـه التسـوية     % ٨٠ويربط المعاش بحد أقصى مقداره      
التي قضت بأنه إذا توفي المـؤمن عليـه أو صـاحب       ) ٣٢(ويورث المعاش وفقاً للمادة     

 ، والوالدين ، والبنات ، واألبناء ، والزوج ، والمطلقة ،األرملة(المعاش، كان للمستحقين عنه     
 الحق في تقاضي معاشات وفقاً لألنصبة واألحكام المنصوص عليها        ،) واألخوات ،واألخوة

  .م١٩٧٥ لسنة ٧٩في قانون التأمين االجتماعي رقم 
  

  : المركز المالي للحساب-د
، يخصص في صندوق الهيئة القومية للتأمين االجتماعي المنشأ         )٨(      وفقاً للمادة رقم    

. م حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القـانون         ١٩٧٥ لسنة   ٧٩بالقانون رقم   
الواردة في  ، يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقاً للقواعد          )٩(ووفقاً للمادة رقم    

  .م١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمين االجتماعي رقم 
  
  :)١٣(م١٩٧٨ لسنة ٥٠القانون رقم ) ٣(

                                                
  .م٢٠/٧/١٩٧٨، بتااريخ )د( تابع ٢٩نُِشر في الجريدة الرسمية، العدد رقم ) ١(

          وزارة التأمينـات، القـاهرة،      .التنفيذيـة قانون التأمين االجتماعي للعاملين المصريين في الخارج والئحته 
  .م١٩٧٨
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   بدأ المشَرع المصري في مد مظلة التأمين االجتماعي إلى العامليين المصـريين فـي              
م باشتراك المصريين الذين يعملـون      ١٩٧٣ لسنة   ٧٤الخارج بموجب أحكام القانون رقم      

وقد حل محلـه قـانون      . ة في الخارج في نظام التأمينات االجتماعية      بعقود عمل شخصي  
وفيما يلـي   . )١(م١٩٧٨ لسنة   ٥٠ للعاملين المصريين في الخارج رقم       التأمين االجتماعي 

  .مالمحه الرئيسة
  

  : األخطار المغطاة والخاضعون لهذا القانون-أ
 بهـذا القـانون تـأمين    يشمل نظام التأمين االجتمـاعي المقـرر     ) ٢(   وفقاً للمادة رقم    

ووفقاً للمادة األولى من قرار رئيس الجمهورية بإصدار هـذا          . الشيخوخة والعجز والوفاة  
القانون، يخضع بشكل اختياري ألحكامه، العامليين المصريين في الخـارج، مـن غيـر              

  .م١٩٧٦ لسنة ١٠٨م، و١٩٧٥ لسنة ٧٩الخاضعين ألحكام القانونين أرقام 
  

  :سبته أجر االشتراك ون-ب
من أجـر االشـتراك   % ٢٢,٥، يسدد المؤمن عليه   )٩(ورقم  ) ٦(     وفقاً للمادتين رقم    
  . جنيه١٠٠٠ جنيه، وحد أقصى ١٠٠الذي يختاره، بحد أدنى 

  

  : سن التقاعد وطرق حساب المزايا-ج
ووفقاً . ، فسن التقاعد المحدد للخاضعين لهذا القانون هو سن الستين)١(   وفقاً للمادة رقم  

، يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعـين          )١٤(و) ١٣(و) ١٢(للمواد أرقام   
جزءاً من دخل االشتراك أو متوسط دخول االشتراك بحسب األحوال عن كل سـنة مـن        

مـن الـدخل   % ٨٠ويربط المعاش بحد أقصى مقداره  . سنوات مدة االشتراك في التأمين    
التي قضـت بأنـه إذا      ) ٣٢(اش وفقاً للمادة    ويورث المع . الذي تمت على أساسه التسوية    

توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضـي معاشـات        
 لسـنة  ٧٩وفقاً لألنصبة واألحكام المنصوص عليها في قانون التأمين االجتمـاعي رقـم    

  .م١٩٧٥
  

  : المركز المالي للحساب-د
                                                

  .١٢ص.  مرجع سابق.واقع التأمينات االجتماعية:  أحمد عمر سعد اهللا)١(
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 لسـنة   ٧٩ندوق الهيئة المنشأة بالقانون رقـم       يخصص في ص  ) ٦(      وفقاً للمادة رقم    
، )٧(ووفقاً للمادة رقـم   . م، حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون        ١٩٧٥

يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين بنفس القواعد الـواردة فـي قـانون التـأمين                
  .م١٩٧٥ لسنة ٧٩االجتماعي رقم 

  

  )١٤(:م١٩٨٠ لسنة ١١٢القانون رقم ) ٤(
م، كقانون للتأمين االجتماعي الشامل؛ ليحل محل القـانون   ٢٦/٥/١٩٨٠    صدر بتاريخ   

  .م، وفيما يلي مالمحه األساسية١٩٧٥ لسنة ١١٢رقم 
  : األخطار المغطاة والخاضعون ألحكام هذا القانون-أ

 يغطي هذا القانون أخطار الشيخوخة والعجز الكامل المسـتديم،        ) ٩(     وفقاً للمادة رقم    
، تسري بشكل إلزامي أحكام هذا القـانون علـى      )٥(و) ٣(ووفقاً للمادتين رقمي    . والوفاة

 ٧٩الفئات التي ال تخضع ألحكام قوانين التأمين االجتماعي والتأمين والمعاشـات أرقـام        
  . م١٩٧٨ لسنة ٥٠م، و١٩٧٦ لسنة ١٠٨، و١٩٧٥لسنة 

  

  : أجر االشتراك-ب
  .من عليه بسداد جنيه واحد شهرياً، يلتزم المؤ)٦( للمادة رقم   وفقا

  

  : سن التقاعد وطرق حساب المزايا والتوريث-ج
، يربط  )١١(ووفقاً للمادة رقم    .  فسن التقاعد هو الخامسة والستين     ،)٩(   وفقاً للمادة رقم    

مـن  % ٥٠المعاش المستحق بواقع اثنى عشر جنيهاً شهرياً وتتحمل الخزانة العامة نسبة            
وبالنسـبة  . م١/٧/٢٠١١ جنيه شهرياً اعتباراً من      ١٤٤قيمته لتصبح   قيمته، وقد تطورت    

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين       ) ١٣(للتوريث ووفقاً للمادة رقم     
 الحق في تقاضي معاشات وفق أنصبة معينـة         ) والبنات ، واألبناء ، والزوج ،األرملة(عنه  

  .)٢(وبشروط معينة

                                                
م بإصدار  ١٩٨٠ لسنة   ١١٢القانون رقم   : انظر. م٥/٦/١٩٨٠، بتاريخ   ٢٣نُِشر في الجريدة الرسمية، العدد رقم       ) ١(

 الطبعة الثانية، الهيئة العامة لشـئون المطـابع األميريـة، وزارة        .نفيذيةقانون التأمين االجتماعي الشامل والئحته الت     
  .م٢٠٠٤التجارة والصناعة، القاهرة، 

 :لمزيد من التفاصيل انظر )٢(
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  :ساب المركز المالي للح-د
 لسـنة  ٧٩يخصص في صندوق الهيئة المنشأة بالقـانون رقـم    ،  )٦(    وفقاً للمادة رقم    

  . م حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون١٩٧٥
  

  :التنظيم القانوين لتوظيف أموال الصندوقني) ٥(
  

سـنة   ل٥٣    أنشئ صندوق استثمار الودائع والتأمينات في قانون الموازنة العامة رقـم           
م، ُأعتبر الصـندوق هيئـة   ١٩٧٤ لسنة  ٧٤٣م، وبمقتضى القرار الجمهوري رقم      ١٩٧٣

، )١(ويعهد إليه باستثمار أموال التأمينـات     . عامة يديرها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية      
 بإنشاء بنك االستثمار القومي، وبموجب المادة       ١١٩م صدر القانون رقم     ١٩٨٠وفي سنة   

لهيئة القومية للتأمين االجتماعي ملزمة بإيداع فوائضـها الماليـة      منه، أصبحت ا  ) ٥(رقم  
لدى البنك المذكور، أو حساباته لدى الجهاز المصرفي، وال يجوز لتلك الهيئة أن تستثمر              

، )٢(هذا الفائض في أي وجه آخر من أوجه االستثمار إال بعد موافقة مجلس إدارة البنـك               
وقد قضـت المـادة رقـم     . رة عن استثمار أموالها   وهو ما أكد على غل يد الهيئة المذكو       

م، أنه إذا قلت حصيلة استثمار أموال كـل مـن   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩من القانون رقم    ) ١٤٧(
التزمت الخزانة العامة بـأداء الفـروق فـي عائـد           % ٤,٥الصندوقين في أي سنة عن      

سـنة الماليـة    االستثمار وذلك خالل شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن ال           
 .التالية العتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة

   
  : تقييم التشريعات األربع السابقة–ثانياًً 

  باإلضافة إليجابيات وسلبيات التأمين االجتماعي الوضعي بشكل عام، يمكن عرض أهم           
   : إيجابيات وسلبيات تشريعات التأمين االجتماعي األربع السابقة فيما يلي

                                                                                                                                                  
    مـن أبحـاث مـؤتمر       ).التأمين الشامل (التأمين االجتماعي على العمالة غير المنتظمة       : حمد اهللا فهيم محمد 

 .م٢٠٠٢ع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، التأمينات االجتماعية بين الواق
والتي غلت يـد الهيئـة القائمـة علـى التـأمين        . م١٩٦١ لسنة   ١٥٥بدالً من لجنة االستثمار المنشأة بالقانون رقم         )١(

  .٨٧ – ٨٥ص ص. مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا: انظر. االجتماعي من استثمار أموالها
  .١٤٣ص. مرجع سابق: منى إبراهيم محمود إبراهيم )٢(
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  : اإلجيابيات)١(
 سـنة  ٣٦توفير فوائض مالية كبيرة تراكمت عبر سنوات عمر النظام التي بلغت   .١

 .تقريباً
 .تغطية معظم األخطار االجتماعية .٢

 .مد مظلة التأمين االجتماعي للغالبية العظمى من فئات الشعب المصري .٣
رة منح معاش لحاالت الوفاة أثناء الخدمة بشروط ميسرة، مما يساعد في كفالة أس             .٤

  .المتوفي رغم احتمال عدم سداده ما يغطي المزايا التي يتم صرفها للمستحقين
  

  :السلبيات) ٢(
النظام التأميني على النحو المطبق بالقوانين األربع، ليس نظاماً عادالً في طريقة             .١

حصـص  : وذلك لتعدد واختالف كل مـن     . معاملة المؤمن عليهم الخاضعين لها    
وهو مـا يـؤدي     . ب المزايا، واألخطار المغطاة   وأجور االشتراكات وطرق حسا   

للتمييز في المعاملة التأمينية بين المواطنين بحسب طبيعة القطاع المهنـي الـذي             
 .)١(ينتمون إليه، وهو أمر غير مقبول

 

من أجر المؤمن عليه بالقطـاع      % ٤٠ارتفاع نسب االشتراكات، التي تصل إلى        .٢
ب من التأمين على العاملين لـديهم،       ؛ مما أدى بأصحاب األعمال للتهر     )٢(الخاص

 . )٣(كما أرهق المؤمن عليهم أنفسهم
 

تعقيد النظام بسبب تعدد واختالف القوانين، مما يؤدي لصعوبة فهمـه وتطبيقـه،         .٣
وهو ما ينعكس فـي كثـرة    . سواء من جانب العاملين بالنظام، أو المتعاملين معه       

 .)١(الشكاوي التي تصل في كثير من األحيان إلى القضاء

                                                
  .١١ص. مرجع سابق. استراتيجية تطوير وإصالح:  محمد أحمد معيط)١(

  :انظر%. ١٤و% ٨المعدل السائد في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يتراوح ما بين  )٢(
 ٨ص . مرجع سابق. نظام المعاشات الجديد: أمنية حلمي.  

من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركـز          . التهرب التأميني : من محمد برين عبد الرح  ) ٣(
  . م٢٠٠٢صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 

  :ولمزيد من التفاصيل عن نسب االشتراكات في بعض دول العالم انظر
 ٢٥٤ ،٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٦ص ص . مرجع سابق: منى إبراهيم محمود إبراهيم. 
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 فنظراً لوجود حدود قصـوى      )٢(عدم تناسب المزايا الممنوحة مع األجور الفعلية؛       .٤
، وربط قيمة المعاش بمتوسط أجـر االشـتراك، نجـد قيمـة             )٣(ألجر االشتراك 

المعاشات أقل بكثير من األجور الفعلية التي كان يتقاضاها أصحاب المعاشات قبل     
ستوى معيشتهم، لدرجة تجعلها غالباً     وهو ما يؤدي إلى تدهور م     . تقاعدهم مباشرة 

 .ال تتناسب مع مقتضيات الحياة الكريمة
 

، ومعنى ذلك أن    )ضمنياً(فرض حد أقصى ألجر االشتراك يعتبر ضريبة تنازلية          .٥
العامل منخفض األجر يسدد االشتراكات عن كامل أجره، أما العامل ذو الـدخل             

بذلك يفرض . من دخله فقطاألعلى من الحد األقصى فيسدد االشتراكات عن جزء 
 .)٤(أعباء أعلى على أصحاب األجور األقل

 

 تعويض  ؛ مما يجعلها  )٥(احتساب نسبة الزيادة السنوية على المعاش األساسي فقط        .٦
جزئي عن التضخم؛ وهو ما يؤدي النخفاض القيمة الحقيقية للمعاشات عاماً بعـد           

 . )٦(عام، ويضاعف من معاناة أصحابها

  
  

من عليه مع عدم وجود مستحقين، يصرف للورثة جزء زهيد مـن          حال وفاة المؤ   .٧
حصيلة االشتراكات التي ادخرها، مما ينطوي على ظلم يتزايد بتزايد مدة اشتراك         

 .المتوفى، ومدى احتياج ورثته
 

                                                                                                                                                  
 .١٣، ١٢ص ص. مرجع سابق. استراتيجية تطوير وإصالح:  محمد أحمد معيط)١(

  : لمزيد من التفاصيل انظر )٢(
  مـن أبحـاث مـؤتمر    . التأمينية) الحقوق(مدى تناسب اشتراكات التأمين االجتماعي والمزايا       : سامي نجيب 

ص . م٢٠٠٢كامل، جامعة األزهر، القاهرة،     التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا          
 .٧ -١ص 

: انظر. فقط من مستوى األجور الفعلية للمؤمن عليهم      % ٥٠والتي توصلت دراسة إلى أنها تزيد في المتوسط عن           )٣(
   . ١٥ص.  مرجع سابق.استراتيجية تطوير وإصالح: محمد أحمد معيط

 االقتصـادية،  ، المركز المصـري للدراسـات  ٩٤عمل رقم  ورقة  . تطوير نظام المعاشات في مصر    : أمنية حلمي ) ٤(
 .١٥ص. م٢٠٠٤مارس 

  .٢٨ – ٢٥ص ص . مرجع سابق. دور التأمينات االجتماعية:  محمد حامد الصياد)٥(
 . بالملحق اإلحصائي تطور المعدل االسمي والحقيقي لزيادات المعاشات السنوية٢١يوضح الجدول رقم ) ٦(
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ووجـود تشـابكات    . غل يد هيئة التأمين االجتماعي عن استثمار أموالها بنفسها         .٨
ويعتبر االحتياطي المالي . ة وبنك االستثمار القومي  معقدة بين الهيئة ووزارة المالي    

لصندوقي الهيئة المذكورة، مجرد حساب دفتري، لترتيبات دائرية بين الجهـات           
 .)١(الثالثة

 

ادعت وزارة المالية أن تحمل الموازنة العامة لعبء زيادة المعاشـات لمواجهـة         .٩
ى، والتي مازالـت    التضخم، أرهقها وأثر في قدرتها على تمويل النشاطات األخر        

وتزايد التحويالت المطلوبة مـن الخزانـة العامـة          .غير قادرة على الوفاء بها    
لصندوقي التأمين االجتماعي، والخوف كل الخوف أن يأتي وقت تعجز الخزانـة            

 . )٢(العامة عن تغطية هذه التحويالت، وبالتالي تعثرهما وعدم وفائهما بالتزاماتهما

تمويل الخزانة العامة للزيـادات بالمخالفـة       الدعاء بأن      ويمكن الرد على هذا ا    
التي قضت بتمويل هذه الزيادات مـن الفـوائض المتحققـة    ) ٣(لنص المادة رقم  

للهيئة، وإصرارها على الحصول على تلك الفوائض، وتمويل الزيادات، هو أمـر        
ـ   تقوم الحكومة بتوظيف الفوائض الماليـة   ة والشك؛ فربما  يثير الدهش  ع  فـي ودائ

 .فتاتها للهيئة، وتحصـل علـى البـاقي    وتحصل على عوائد كبيرة، تعطي      بنكية،
ن تمويل الزيادات، وما يتبقـى  يمكالحكومة من العوائد التي حصلت عليها    بجزء  و

  .بعد ذلك يعد مكسباً صافياً للحكومة
يتضمن نظام التأمين االجتماعي في مصر العديد من الثغرات التي تساعد علـى          .١٠

الله وتؤدي تدريجياً إلى ضعفه، ومن أمثلة ذلك استغالل قاعـدة دون            إساءة استغ 

                                                
  :رلمزيد من التفاصيل انظ) ١(

    العالقة بين نظام التأمين االجتماعي ووزارة التخطيط، والخزانـة  : محمد حامد والصياد، وليلى محمد الوزيري
. م٢٠٠٣ محاضرات في التأمينات االجتماعية، المحاضرة الحادية والثالثـون،     .العامة، وبنك االستثمار القومي   

 ) الصياد دوت نت: متاح على موقع(

  .١١، ١٠ص ص.  مرجع سابق.راتيجية تطوير وإصالحاست: حمد أحمد معيطم) ٢(
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؛ إذ تقوم بنات أصحاب المعاشات المتوفيين بالطالق مـن أزواجهـم،            )١(المساس
 .)٢(والعودة إليهم بعقود عرفية للحصول على معاش استثنائي

 الحكم بعدم دستورية العديد من مواد القوانين األربع، أدى إلى تقويض األسـس             .١١
بعبارة . االكتوارية للتوازن المالي القائم عليه النظام مما أدى لفقدان النظام لعافيته          

 .)٣(أخرى األسس االكتوارية لم تراعي المبادئ الدستورية للدولة

ترك النظام لبعض أعضائه بدون معاشات شيخوخة؛ فهو ال يمنح هذا المعـاش              .١٢
نظام تأمين البطالة، وكذلك    وعدم فعالية   .  سنوات ١٠لمن تقل مدد اشتراكهم عن      

الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشات، والتي تعتبر أقرب ما يكون للحبر علـى   
 .)٤(الورق

عند التطبيق ظهرت مشكلة ال تتعلق بالنظام بقدر ما تتعلق برعونة القـرارات               .١٣
السياسية، فقد أدى برنامج الخصخصة وما ترتب عليه مـن خـروج جمـاعي              

لعام بنظام المعاش المبكر، إلـى اسـتنزاف أمـوال التـأمين            للعاملين بالقطاع ا  
 .)٥(االجتماعي في مصر

  

  

  

  
                                                

 المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مـِنح كـل   فإذا طُلقت أو ترملت البنت أو األخت أو عِجز االبن أو األخ عن الكسب بعد وفاة               ) ١١٤(وفقاً للمادة رقم    ) ١(
 .مساس بحقوق باقي المستحقينمنهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون 

مـن أبحـاث   . التحايل على أحكام القانون للحصول على مزايا تأمينية بدون وجه حق       :  برين عبد الرحمن محمد    )٢(
ص  .م٢٠٠٢مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة،           

 .٢٠، ١٩ص

 .١٤ص. مرجع سابق. استراتيجية تطوير وإصالح: يطمحمد أحمد مع) ٣(

 .١٥، ١٤ص ص. المرجع السابق) ٤(

من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صـالح           . المعاش المبكر : حمد اهللا فهيم محمد   ) ٥(
 .م٢٠٠٢عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
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  المطلب الثاني

  )١٦( الجدید في مصرتقییم اقتصادي لقانون التأمین االجتماعي
  

أمین      ة للت ة،           آلت رئاسة الھیئة القومی ات والشئون االجتماعی اعي من وزارة التأمین االجتم
ات     .)١٧(م٢٠٠٥ي عام   إلى وزارة المالیة ف    ث ب ات؛ حی وال التأمین  مما آثار المخاوف على أم

وزیر المالیة رئیسًا لكل من مجلس إدارة بنك االستثمار القومي، ومجلس إدارة الھیئة القومیة 
ت        ي ذات الوق دین ف دائن والم ن ال ل م . )١٨(!للتأمین االجتماعي؛ أي أنھ یرأس مجلس إدارة ك

م   وأصبحت ھذه المخاوف حقیقة و  وزاري رق  م،٢٠٠٦ لسنة  ٢٧٢اقعة بعد صدور القرار ال
ة، وھو   جتماعیة إلى الموازنة العادات ومصروفات ھیئة التأمینات اال    بشأن ضم إیر   امة للدول

   .)١٩()المال العام(إلى ) الخاصة(ألنھ یضم أموال التأمینات قرار غیر دستورى؛ 
  

و          ي عی دف تالف ھ بھ ي ظل         وحسبما أعلنت وزارة المالیة، أن اعي ف أمین االجتم ب نظام الت
ع   ریعات األرب ابق   (التش ب الس ي المطل ھا ف ابق عرض ا    )الس ار إلیھ وزارة المش دت ال ؛ أع

ددة       تراكات المح لوب االش ل بأس ات، یعم ات والمعاش د للتأمین انون جدی روعًا بق د . مش وبع
رقم     مناقشات وشد وجذب انون ب در الق ار ٢٠١٠ لسنة  ١٣٥بین مؤید ومعارض، ص یخ م، بت

ط    )١(م١/١/٢٠١٢م، على أن یبدأ العمل بھ اعتبارًا من        ٢٢/٦/٢٠١٠ ة فق ع ثالث ، بالتوازي م
  .)٢(من القوانین األربع السابقة

  

                                                
  :ویمكن الرجوع أیضًا إلى. م٢٢/٦/٢٠١٠ بتاریخ ،)د( مكرر ٢٤ العدد ُنِشَر في الجریدة الرسمیة،) ١(

    م نة  ١٣٥قانون رق ات     ٢٠١٠ لس ة والمعاش ات االجتماعی انون التأمین ة     . م بإصدار ق ة العام ى، الھیئ ة األول الطبع
  .م٢٠١٠لشئون المطابع األمیریة، وزارة التجارة والصناعة، القاھرة، 

م      )٢( وري رق اریخ  ٢٠٠٥ لسنة  ٤٢٢ صدر القرار الجمھ ون      ٣٠/١٢/٢٠٠٥م، بت ى أن یك ى عل ھ األول ي مادت : م، ونص ف
ة         " ي كاف ر ف ا ُذِك ات أینم وزیر المالیة ھو الوزیر المختص بتنفیذ تشریعات التأمین االجتماعي ویحل محل وزیر التأمین

  .١٤ مكرر، ص٥٢م، العدد ٣١/١٢/٢٠٠٥الجریدة الرسمیة، : انظر". القوانین والتشریعات األخرى
      وطني اذ ال ي وزارة اإلنق ؤولیة، ف ولي المس دت لت د أعی ة ق ئون االجتماعی ات والش ذكر أن وزارة التأمین دیر بال ج

  .م٢٠١١برئاسة الدكتور كمال الجنزوري في دیسمبر 
  .٥ص. مرجع سابق: برھام محمد عطا اهللا )٣(
  http://aaa6666.jeeran.com/archive/2009/4/859591.htm. رؤیتنا في قانون التأمینات الجدید: عادل عامر) ٤(

        ،ة ة، ومصروفات تأمینی رادات تأمینی مى إی م   ویوضح  تم ضم أموال التأمینات للموازنة العامة، تحت مس الجدول رق
  .م٢٠١٠/ ٢٠٠٩، تصویر فعلي للموازنة الجاریة للسنة المالیة بالملحق اإلحصائي) ٢(

  . ینایر٢٥ة أحداث ثورة على خلفی  فیھ،إلعادة النظرتم تأجیل العمل بھذا القانون ) ١(
م، على إلغاء قانون التأمین االجتماعي الشامل رقم ٢٠١٠ لسنة ١٣٥نصت المادة الثالثة من قانون إصدار القانون رقم  )٢(

  .بھ للقانون الجدیدوخضوع الفئات المعاملة . م١٩٨٠ لسنة ١١٢
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  : استعراض املالمح األساسية للقانون–أوالً 
ي      ٢٠١٠ لسنة   ١٣٥    بموجب القانون رقم     اعي ف أمین االجتم م، تم ضم جمیع تشریعات الت

  .ي عرض المالمح األساسیة لھذا القانونوفیما یل. قانون واحد
  
  :األخطار املغطاة واخلاضعون ألحكام القانون) ١(

  :، یشمل ھذا القانون ما یلي)١(     وفقًا للمادة رقم 
 . تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة .١
 ).٣٥بالنسبة للعاملین لدى الغیر فقط وفقًا للمادة رقم(تأمین إصابات العمل  .٢
 ).٤٧النسبة للعاملین لدى الغیر فقط وفقًا للمادة رقم ب(تأمین البطالة  .٣
ة المرض       .٤ ي حال ال ف دى    ( تأمین تعویض األجر ومصاریف االنتق املین ل بالنسبة للع

 ).٣٥الغیر فقط وفقًا للمادة رقم 
  

ى كل من      ) ٢(  ووفقًا للمادة رقم    انون بشكل إلزامي عل دى   : تسري أحكام ھذا الق املین ل الع
ر        الغیر، وأصحاب األ   ة وغی ر النمطی ة الموسمیة وغی دى أنفسھم، والعمال عمال، والعاملین ل

  .واختیاریًا بالنسبة للعاملین المصریین بالخارج. المنتظمة
  

م    ن رق واد م ت الم ر نظم اني عش اب الث ًا للب م١٢٢  ووفق ادة رق ى الم ندوق ١٢٧ وحت ، ص
  . الرعایة االجتماعیة ألصحاب المعاشات

  :ونسبهماأجر  ودخل االشتراك ) ٢(
ھ  )٣(   بالنسبة للعاملین لدى الغیر، ووفقًا للمادة رقم     ، فأجر االشتراك ھو كل ما یحصل علی

ة         ذه الجھ ھ بھ اء عمل ھ لق ة عمل ن جھ ي م دي أو عین ل نق ن مقاب ھ م ؤمن علی بة . الم وبالنس
انون   د الق د قص ارج، فق املین بالخ ذلك الع ھم، وك دى أنفس املین ل ن الع ال م حاب األعم ألص

انون     بمصط ق للق لح دخل االشتراك؛ فئة الدخل التي یختارھا المؤمن علیھ من الجدول المراف
ي     . )٢٠( جنیھ١٠٠٠٠ جنیھ وحد أقصى ٢٠٠بحد أدنى   ص االشتراك ف ویمكن تلخیص حص

  :الجدول التالي
  

  )٢(جدول رقم 
  م٢٠١٠ لسنة ١٣٥حصص االشتراك وفقًا ألحكام القانون رقم 

  
  البیان  العاملون لدى الغیر

  حصة صاحب العمل  حصة العامل
أصحاب األعمال والعاملین 

لدى أنفسھم والعاملین 
  بالخارج

  الشیخوخة والعجزوالوفاة
  )٢١(مادة رقم 

٢٠  %١٣  %٩%  

  المكافأة
  )٣٣(مادة رقم 

٠٫٥%  
  )إجباري(

٠٫٥%  
  )إجباري(

١%  
  )اختیاري(

  إصابات العمل
  )٣٥(مادة رقم 

-  ١%  
مھن لل% ٢للمھن الخطرة، و% ١٫٥(

  )شدیدة الخطورة

-  

  البطالة
  )٤٨(مادة رقم 

٢  %٠٫٥%  -  

                                                
د          سنو% ٥على أن ُیزاد الحدین األدنى واألقصى بنسبة   ) ١( دنیا بع ل عن الحدود ال ي تق ات دخل االشتراك الت یًا، وتلغى فئ

  .٧٢ص. مرجع سابق. م٢٠١٠ لسنة ١٣٥قانون رقم : انظر. زیادتھا تباعًا
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  تم فصلھ عن التأمین االجتماعي   )التأمین الصحي(المرض 
  %٢١  %١٧٫٥% : ١٦٫٥  %١٠  المجموع
  %٢١  %٢٧٫٥% : ٢٦٫٥  اإلجمالي

  
  .م٢٠١٠ لسنة ١٣٥ من إعداد الباحث وفقًا لمواد القانون رقم :المصدر

  

ودع     حساب شخصي، یتم إنشاء )٥٩(و) ٥١(و) ٢٣(   وفقًا للمواد أرقام   ھ ت  لكل مؤمن علی
افلي               ي الحساب التك ھ ف فیھ حصیلة االشتراكات، وذلك بعد خصم نسبة مساھمة المؤمن علی

یھم     ة،        . لمجموعة المؤمن عل د خصم نسبة المصروفات اإلداری ذلك بع م    وك ادة رق ًا للم ووفق
  .خصي مبالغ إضافیة دعمًا لھذا الحساب، یجوز للمؤمن علیھ أن یودع في حسابھ الش)٢٥(
  

  : ویتكون الحساب الشخصي من
  ى  % ٦٥ ویتكون من نسبة ال تقل عن        :)١(الحساب االعتباري من  % ٨٠وال تزید عل

ذه الحصیلة        ة ھ حصیلة االشتراكات المخصصة للحساب الشخصي، وعائد على جمل
كومیة وبما ال یقل عن معدل یتم تحدید معدلھ سنویًا استرشادًا بالعائد على السندات الح
 .النمو الحقیقي في الناتج المحلي اإلجمالي عن ذات السنة

 
 من حصیلة % ٣٥وال تزید على % ٢٠ ویتكون من نسبة ال تقل عن :الحساب المالي

ھ   وال، ویوج ذه األم تثمار ھ د اس ي وعوائ اب الشخص ة للحس تراكات المخصص االش
 .لالستثمار في محفظة استثمار متنوعة

 
بة    افلي وبالنس اب التك وادللحس ًا للم دنیا  )٥٢( و)٢٤(م ارقأ ، فوفق دود ال ل الح تم تموی ، ی

وال              وافر األم دم ت ة ع ي حال ك الحساب؛ ف ة المستحقة من ذل وق التأمینی المضمونة لكل الحق
وق اإلضافیة األخرى          الالزمة لذلك في الحساب الشخصي، كما یمول الحساب التكافلي الحق

  .في ھذا القانونالمنصوص علیھا 
  

ام  ادتین أرق ًا للم ل   )٥٣(و) ٢٦(   ووفق ھ، كام ؤمن علی ل م ة لك ة العام من الخزان ، تض
الي     د سنوي    . االشتراكات المحصلة لحسابھ الشخصي بمكونیھ االعتباري والم باإلضافة لعائ

ال یقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خالل مدة اشتراكھ وحتى تحقق واقعة استحقاق  
  .حقوق التأمینیةال
  
  :سن التقاعد وطرق حساب املزايا والتوريث) ٣(

  :یتم رفع سن التقاعد تدریجیًا كما ھو مبین بالجدول التالي) ٢٧(   وفقًا للمادة رقم 
  
  
  

  )٣(جدول رقم 
  م٢٠١٠ لسنة ١٣٥تحدید سن التقاعد في القانون رقم 

  بدءًا من عام  السن
  م٢٠١٥  ٦١
  م٢٠١٨  ٦٢

                                                
 من األول، لمزید من التفاصیل انظر المطلب الثاني من المبحث NDCاتباعًا لنظام االشتراكات المحددة االسمیة  )١(

   .الفصل األول من ھذه الرسالة
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  م٢٠٢١  ٦٣
  م٢٠٢٤  ٦٤
  م٢٠٢٧  ٦٥

ات   ٢٠١٠ لسنة   ١٣٥قانون رقم    :المصدر ة     . م بإصدار قانون التأمینات االجتماعیة والمعاش ة العام ى، الھیئ ة األول الطبع
 .٧٤ص. م٢٠١٠لشئون المطابع األمیریة، وزارة التجارة والصناعة، القاھرة، 

  

  :ویتم حساب المزایا كالتالي
  ١()غیر الممول(المعاش األساسي(: 

غ         )١٨( بمقتضى المادة رقم      ة، بل ة دائم ي مصر إقام یم ف ، یستحق كل مصري مق
% ١٨سن الخامسة والستین على األقل، ولیس لھ مصدر دخل، معاشًا أساسیًا مقداره    

اش     ة المع ن قیم ل ع ا ال یق ومي، وبم توى الق ى المس ور عل افي األج ط ص ن متوس م
م    . الشھري المستحق وفقًا لقانون الضمان االجتماعي    ادة رق تم  )٢٠(وبمقتضى الم ، ی

  . تمویل ھذا المعاش من الخزانة العامة للدولة
  

  ٢()المعاش الشخصي الممول(معاش التقاعد أو الوفاة أو العجز(:  
ى أساس        )٢٩(و) ٢٨(    وفقًا للمادتین رقمي     اة عل ، یسوى معاش التقاعد والعجز والوف

ي حسابھ الشخصي مقسوم      اة     مجموع رصید المؤمن علیھ ف ة الحی ة دفع ى قیم ًا  (ًا عل وفق
، التي یحددھا مجلس اإلدارة طبقًا للجداول )لسن المؤمن علیھ في تاریخ واقعة االستحقاق

من متوسط أجر % ٦٥وذلك بما ال یقل عن  . التي تعتمدھا اللجنة العلیا كل خمس سنوات      
رة، أو    نة األخی ن الس تراك ع و    % ٢٥االش توى الق ى المس ور عل ط األج ن متوس . ميم

م  و ادة رق ى الم ة  ، )٣١(بمقتض زم الھیئ تحقة  تلت ات المس ادة المعاش ًابزی أمین وفق  لت
دل              ة بنسبة مع ة كل سنة مالی ي بدای ك ف الشیخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، وذل

د         % ٨التضخم وبما ال یتجاوز      ا یزی ة م ة العام ل الخزان من إجمالي قیمة المعاش، وتتحم
ة  عن ھذه النسبة، بعد إد  ة العام م    . راج االعتمادات الالزمة لذلك بالموازن ادة رق ًا للم ووفق

ھ   –، یجوز للھیئة أن تؤدي للمؤمن علیھ عند تقاعده       )٣٠( ى طلب ًا   – بناء عل ًا إجمالی  مبلغ
ال            ان رأس الم اة، إذا ك مقطوعًا من حسابھ الشخصي الخاص بالشیخوخة والعجز والوف

من متوسط   % ٥٠حصول على معاش ال یقل عن  الكلي المتبقي في ھذا الحساب یكفي لل      
من متوسط أجر االشتراك عن آخر سنتین أیھما % ٥٠األجور على المستوى القومي، أو 

  .أكبر
  

 مكافأة نھایة الخدمة: 
ة، الرصید        )٣٤(   وفقًا للمادة رقم   ة الخدم أة نھای ھ بنظام مكاف ، یصرف للمؤمن علی

ذا ال    ص لھ ي المخص ابھ الشخص ي حس وافر ف رضالمت ة   . غ ق واقع د تحق ك عن وذل
  . استحقاق المعاش

 

 معاش إصابة العمل:  

                                                
ب             )١( د من التفاصیل انظر المطل  وھو ما یتفق مع المستوى صفر من توصیات البنك الدولي إلصالح نظم المعاشات، لمزی

 . الفصل األول من ھذه الرسالةمن  األولالثاني من المبحث 
ات     )٢( م المعاش الح نظ دولي إلص ك ال یات البن ن توص توى األول م ع المس ق م ا یتف و م ر. وھ ا: انظ ع الس س . بقالمرج نف

 .الصفحات
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م   ادة رق ًا للم ي      )٣٧(   وفق ز الكل اة والعج االت الوف ي ح ابي ف اش إص ویة مع تم تس ، ی
بة  تدیم، بنس نتین   % ١٠٠المس ن الس ھري ع تراك الش ر االش افي أج ط ص ن متوس م

ومي   مثل متوسط صافي األجور على الم ٦٥األخیرتین وبحد أقصى     وإذا نشأ  . ستوى الق
ًا       % ٣٥عن اإلصابة عجز جزئي مستدیم بنسبة      ھ معاش ل؛ یستحق المؤمن علی ى األق عل

رتین     . بمقدار نسبة العجز مضروبة في متوسط أجر االشتراك الصافي عن السنتین األخی
ى          ھ       %٣٥أما إذا لم تصل نسبة العجز المستدیم إل ة یستحق المؤمن علی ذه الحال ي ھ ، فف

ي متوسط       تعویضًا   در بنسبة العجز مضروبة ف صافي أجر   یصرف من دفعة واحدة، یق
  . عن آخر سنتین، وذلك عن مدة أربع سنوات)١(االشتراك

 

 تعویض البطالة: 
  :، یشترط الستحقاق المؤمن علیھ تعویض البطالة ما یأتي)٤٩(   وفقًا للمادة رقم 

 على أال تقل المدة  شھر متصلة أو منفصلة،١٢االشتراك في ھذا التأمین لمدة     .١
 . شھور متصلة٣األخیرة عن 

 .أن یكون قادرًا على العمل .٢
البة     .٣ ة س ة، أو بعقوب ي جنای ائي ف ة نھ م إدان بب حك ة بس ة الخدم ون نھای أال تك

 .للحریة في جنحة ماسة بالشرف أو االعتبار أو الحكم التأدیبي
ي  قید اسمھ في سجل المتعطلین في الجھة اإلداریة المختصة، والترد        .٤ د علیھا ف

 .المواعید المحددة
  

م   ادة رق ى الم بة  )٥٠(  وبمقتض ویض بنس در التع ر   % ٦٥، ُیَق افي أج ط ص ن متوس م
ـ  الل ال تراك خ ل١٢االش ى التعط ابقة عل ھرًا الس دار  .  ش بة بمق ذه النس ض ھ % ٣وتخف

في حالة عدم كفایة الرصید الموجود بالحساب الشخصي   ) ٥٢(ووفقًا للمادة رقم   . شھریًا
ة   ویل الحد األدنى لتعویض البطالة، یكون الصرف    لتم أمین البطال من الحساب التكافلي لت

  .بحد أقصى ثالث مرات كل خمس سنوات
  

ي الحساب الشخصي        )٥٥(   ووفقًا للمادة رقم     ي ف ، ُیصَرف للمؤمن علیھ رصیده المتبق
ة استحقاق معاش الشیخوخة أو ال               ق واقع د تحق دة عن ة واح ة دفع ع  . عجز لتأمین البطال م

ن    یخوخة ع اش الش ض مع ھ إذا انخف اة أن نتین  % ٥٠مراع ن الس تراك ع ر االش ن أج م
رق من               % ٥٠األخیرتین، أو    ل الف تم تموی ومي، ی ى المستوى الق من متوسط األجور عل

ة رصید الحساب الشخصي للمؤمن علیھ       اة   . )٢١(لتأمین البطال ة وف ي حال ھ   وف  المؤمن علی
ي      ُیصَرف الرصید المشار إلیھ لمست     حقي المعاش وفقًا ألنصبتھم التي یحددھا القانون، وف

 . حالة عدم وجود مستحقین للمعاش یصرف ھذا الرصید للورثة الشرعیین
  

م         ادة رق ًا للم ث، فوفق ھ أو صاحب المعاش،      )٦٦(    وبالنسبة للتوری وفى المؤمن علی ، إذا ت
م  ووفقًا.كان للمستحقین عنھ الحق في تقاضي معاش وفق أنصبة معینة      د  )٣( للمادة رق ، یقص

ن  ل م تحقین ك ذین    : بالمس ت ال دان واألخ واألخ اء والوال ات واألبن ل، والبن ة أواألرم األرمل
                                                

 صافي أجر االشتراك ھو كل ما یحصل المؤمن علیھ الذي یعمل لدى الغیر بعد خصم الضرائب واالشتراكات المحصلة         )١(
ادة  ١٩بند رقم . (٦ص. مرجع سابق. م٢٠١٠ لسنة ١٣٥قانون رقم : انظر. للتأمینات االجتماعیة والمعاشات    من الم

 ) من القانون المذكور٣رقم 
  .٢١ شبھة تناقض مع نص المادة رقم ثمة) ١( 
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تحقاق    روط االس أنھم ش ي ش وافر ف م  . تت ادة رق ًا للم اء   ) ٦٨(ووفق ن األبن اش ع ع المع یقط
، تستمر )٧٣(ووفقًا للمادة رقم . والبنات في جمیع الحاالت عند بلوغ سن السادسة والعشرین

الھیئة في صرف المعاش لإلبن أو األخ العاجز عن الكسب والبنت البكرممن بلغوا سن قطع         
ة                ي الموازن الغ المخصصة ف ن المب ة، خصمًا م ة أوالمترمل المعاش، واالبنة واألخت المطلق

  . العامة للضمان االجتماعي
  

م   ادة رق ًا للم رف للورث  )٧٧(   ووفق تحقین، یص د مس م یوج رعیین ، إذا ل ن % ٥٠ة الش م
اة    ؤدى   . إجمالي الرصید القائم بالحساب الشخصي لتأمین الشیخوخة والعجز والوف ى أن ی عل

  .الباقي للحساب التكافلي للشیخوخة والعجز والوفاة المخصص إلجمالي المؤمن علیھم
  

  :املركز املايل للصندوق) ٤(
م  ادة رق ًا للم ة ل )٤(  وفق یس الجمھوری ن رئ رار م أ بق مى ، تنش ا تس ة علی ا (جن ة العلی اللجن

ات  ة والمعاش ات االجتماعی اعي والتأمین مان االجتم ى  ) للض ة، وبمقتض ر المالی ة وزی برئاس
ع          )٥(المادة رقم   ة بوضع السیاسات، والتنسیق واإلشراف بالنسبة لجمی ذه اللجن ، تختص ھ

اعي    أمین االجتم م الت م    . نظ ادة رق ًا للم مى ال    )٦(ووفق ة تس ة عام أ ھیئ ة  ، ُتنش ة القومی ھیئ
أمین   ) ٧(ووفقًا للمادة رقم . للتأمینات والمعاشات  ة للت تحل الھیئة المذكورة محل الھیئة القومی

س          ولى نف اریة، وتت اعي الس أمین االجتم وانین الت ي ق ا ف وص علیھ اعي المنص االجتم
ة       ودات الخاص ول والموج ات واألص وق وااللتزام ع الحق ا جمی ؤول لھ ات، وت االختصاص

  .لقومیة للتأمین االجتماعيبالھیئة ا
  

أمین والمعاشات صندوق، یسمى صندوق        )١٢(  ووفقًا للمادة رقم     ة للت ، ُینشأ بالھیئة القومی
اة،        : التأمینات والمعاشات، ویشمل عدة حسابات ھي       أمین الشیخوخة والعجز والوف حساب ت

 ومصاریف حساب تأمین إصابات العمل، حساب تأمین البطالة، حساب تأمین تعویض األجر
ة  ة الخدم أة نھای اب مكاف رض، وحس ة الم ي حال ال ف م . االنتق ادة رق ًا للم ون )١٣(ووفق ، تتك

انون،                 ذا الق ًا لھ الغ المستحقة وفق ن المب ا م أموال الصندوق من حصیلة االشتراكات وغیرھ
  .باإلضافة إلى حصیلة استثمار أموال الصندوق

  

. مالي للصندوق مرة على األقل كل خمس سنوات، ُیفَحص المركز ال)١٥(  ووفقًا للمادة رقم 
زم       ھ، وتلت بل مواجھت ات س بابھ ومقترح س اإلدارة، بأس ر لمجل ع تقری ز یرف ر عج إذا ظھ ف

س       . الخزانة العامة بأدائھ  ة مجل ھ إال بموافق ال یجوز التصرف فی أما إذا تبین وجود فائض، ف
  :یةاإلدارة وبعد العرض على اللجنة العلیا، وفي األغراض التال

 .تسویة العجز االكتواري والنقدي الذي سددتھ الخزانة العامة في فترات سابقة .١
 .تكوین احتیاطي عام واحتیاطیات خاصة لألغراض المختلفة .٢
  

  :توظيف الفوائض املالية للصندوق) ٥(
، ُینشأ بقرار من مجلس إدارة الھیئة، مجلس استثمار أموال التأمینات )١١(   وفقًا للمادة رقم 

ات  اال ة والمعاش ة      . جتماعی تثمرھا الھیئ ي تس وال الت ول واألم ولى إدارة األص دد  . ویت وتح
انون     ة للق د    (الالئحة التنفیذی در بع م تص ي ل س، واختصاصاتھ      )الت ذا المجل د تشكیل ھ ، قواع

  . ونظام العمل فیھ وأسس استثمار ھذه األصول واألموال
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  :م٢٠١٠ لسنة ١٣٥ تقييم القانون رقم -ثانياً 
ا          ات ي مصر إنم ضح من العرض السابق أن القانون الجدید للتأمین االجتماعي والمعاشات ف

یات    ق لتوص ق دقی ع تطبی ة، م م دولی دة نظ ن ع زیج م و م ات(ھ ا ) توجیھ دولي فیم ك ال البن
وباإلضافة إلیجابیات وسلبیات التأمین االجتماعي الوضعي . )١(یخص إصالح نظم المعاشات
ي مصر،    بشكل عام، یمكن عرض أھم       إیجابیات وسلبیات قانون التأمین االجتماعي الجدید ف

   : م، فیما یلي٢٠١٠ لسنة ١٣٥الصادر برقم 
  :اإلجيابيات) ١(

 .توحید جمیع تشریعات التأمین االجتماعي في قانون واحد .١
وق                  .٢ ك من ضمان لحق ي ذل ا ف ل، لم ل الكام ى أساس أسلوب التموی تصمیم النظام عل

م، و   یھم دون ظل اءة   المؤمن عل دي كف د تح ھ بالتأكی ھ یواج ًا، ولكن ام مالی تدامة النظ اس
 .استثمار فوائضھ المالیة

ك           .٣ دنیا، وھي تل دخول ال ات ال ى فئ تخفیض نسبة االشتراكات، وھو ما یقلل العبء عل
 .التي تقل عن الحد األقصى لألجر التأمیني أو تساویھ

ادة االستفادة من ذوي الخب        رفع سن التقاعد؛   .٤ ى     بما سیؤدي لزی ادرین عل ن الق رات م
 .العمل في شتى المجاالت

ص            .٥ ة المشتركین بالنظام حص داد كاف الي س إلغاء الحد األقصى ألجر االشتراك وبالت
 .االشتراكات عن أجورھم بالكامل دون حدود

  :السلبيات) ٢ (
  :لم یعالج ھذا القانون بعض سلبیات التشریعات السابقة علیھ، مثل

ص االشتراكات،       عدم العدالة في معاملة الم  .١ ؤمن علیھم؛ نتیجة اختالف كل من حص
اة    ار المغط تراك، واألخط ر االش ل وأج ي     . ودخ ز ف تمرار التمیی ي اس ا یعن و م وھ

 .المعاملة التأمینیة بین المواطنین
الطالق من أزواجھن          .٢ ي یقمن ب ات الالت بدًال من معالجة الثغرة القانونیة الخاصة بالبن

 .یل األعباء المالیة للمشكلة لمیزانیة الضمان االجتماعيوالعودة لھم عرفیًا، قام بتحم
ا         .٣ ة عن استثمار أموالھ د الھیئ ى       .استمرار غل ی اح عل ة ألرب ق الحكوم ة تحقی وإمكانی

ة،     د عالی ة بعوائ وائض المالی ف الف الل توظی ن خ یھم، م ؤمن عل وع الم اب مجم حس
ى السندات           د عل ل؛ استرشادًا بالعائ د أق یھم عوائ دل   ومنح المؤمن عل ة، ومع  الحكومی

 .التضخم المعلن، اللذان یتسمان بالتدني
دم وجود مستحقین                    .٤ اتھم مع ع یھم حال وف وال المؤمن عل مصادرة جزء كبیر من أم

 .قانونیین
 .مصادرة أصل الرصید المتراكم طوال مدة االشتراك .٥

  

 :كما نشأت عنھ سلبیات جدیدة تتمثل فیما یلي
ة    بالنسبة للحسابات المالیة یواجھ ال     .١ اع التكلف مؤمن علیھم مشكلة أساسیة تكمن في ارتف

رة               . )١(اإلداریة لھذه الحسابات   ة نسبة كبی ة اإلداری دول تستنفذ التكلف ر من ال ي كثی فف
                                                

  . الفصل األول من ھذه الرسالةمن األول لمزید من التفاصیل انظر المطلب الثاني من المبحث )١(
  :انظر) ١(
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دي         ة    . للغایة من معدل العائد على األموال المستثمرة في الحساب النق ي تكلف ل ف وتتمث
جالت   ظ الس وال وحف تثمار األم ة، واس ابات النقدی تح الحس تمر ف ال المس  واالتص

 .)٢(بالعاملین من أصحاب الحسابات والتسویق لجذب األفراد من خالل اإلعالنات
د       .٢ ع بع ر المتوق اع العم ثًال ارتف راد، فم ة لألف ن الحكوم اطر م بء إدارة المخ ل ع نق

تحقة  ات المس اض المعاش ؤدي النخف د ی دل  )١(التقاع اض مع ر انخف ن خط ًال ع ، فض
 .لبات االقتصادیةالعائد المحقق نتیجة التق

  

ًا،    ) الذي یمثل معظم االشتراكات (العائد على الحساب االعتباري     .٣ دًا مرتفع د عائ ال یع
ة    ندات الحكومی ى الس د عل ادًا بالعائ یتحدد استرش ط   (إذ س ي المتوس غ ف ذي یبل ال

الي                  )٢(%)١٠حوالي ي اإلجم اتج المحل ي الن ي ف و الحقیق دل النم ة مع ، وبحد أدنى قیم
وضمان عائد بحد أدنى المتوسط الحسابي  .)٣(%)٤٫٦لمتوسط حوالي الذي بلغ في ا   (

یھم              ة الشتراكات المؤمن عل ة الحقیقی ى القیم لمعدل التضخم، إنما یعني المحافظة عل
ي د حقیق ق عائ ة  . دون تحقی ن، فالنتیج خم المعل دل التض ة مع دم واقعی ل ع ي ظ ا ف أم

 .ستكون تآكل القیمة الحقیقیة ألموال المشتركین
  

ى للمعاش بنسبة     ربط .٤ ومي،       % ٢٥ الحد األدن ى المستوى الق من متوسط األجور عل
ة والقطاع              ي الحكوم املین ف غ متوسط األجور الشھریة للع والتي تتسم بتدنیھا؛ إذ یبل

ات        )٤( جنیھ ٦٢٤العام حوالي    ھ لمتطلب دم مالءمت ى وع د األدن اض الح الي انخف ، وبالت
 .الحیاة الكریمة ومستویات األسعار

  

 .بطریقة غیر عادلة  بإعادة توزیع الدخل من خالل الحساب التكافليیقوم .٥
  

 .عدم تحدید اتجاھات االستثمار بوضوح؛ لعدم صدورالالئحة التنفیذیة بعد .٦
 

ي       .٧ ا یعن دة، إنم ل جدی رص عم ة وف ات وظیفی تحداث درج د دون اس ن التقاع ع س رف
 الخصوص،  ومن الجدیر بالذكر في ھذا. تراجع فرص الشباب في إیجاد فرص عمل 

ام       ق أم ع الطری ؤدي لقط ائفھم ی ي وظ ن ف ار الس اء كب ق أن بق كل مطل ول بش أن الق
راض             ى افت ة عل ذه النتیجة مبنی حیح أن ھ الشباب في العمل، ھو تصور خطأ؛ فالص

ن  . جمود النشاط االقتصادي، وبالتالي عدم التوسع في استحداث فرص عمل جدیدة  فل
                                                                                                                                                  
 Ashgar Zaidi: Pension Policy in EU25 and its possible impact on elderly poverty. Policy 

Brief, European Centre for Social Welfare Policy and Research, September, 2006.p.12. 
  :انظر )٢(

 Kent Weaver: Design and implementation issues in Swedish individual pension 
accounts. Center for Retirement Research at Boston College, April, 2005.pp.8-11. 

   غ          في شیلي كان معدل العائد الحقیقي الكلي عل ًا إذ بل ة، مرتفع ي الحسابات النقدی اعي المستثمرة ف أمین االجتم وال الت ى أم
ن    % ١٠٫٢٩ رة م الل الفت ق خ د المحق ف العائ ن نص ر م تنفذت أكث د اس ابات ق ذه الحس ة لھ ة اإلداری نویًا، إال أن التكلف س
  :انظر. م١٩٩٧ حتى ١٩٨٢

 Michael Keran and Hang-Sheng Cheng: International experience and pension reform in 
china. The 1990 Institute Issue Paper, no.16, California, April 2002.p.13. 

  .٢٣ص. مرجع سابق. نظام المعاشات الجدید في مصر: أمنیة حلمي )١(
.بالملحق اإلحصائي) ٣(تم حسابھ بمعرفة الباحث من الجدول رقم ) ٢(  
  .بالملحق اإلحصائي) ٤(الجدول رقم ، من  تم حسابھ بمعرفة الباحث)٣(
 .١٧ص. مرجع سابق. نظام المعاشات الجدید:  أمنیة حلمي:ردت لدىو. م٢٠٠٥الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة،  )٤(
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م    یؤثر استمرار الدولة في االستفادة م   ن خبرات كبار السن، على فرص الشباب إذا ت
و السكاني؛ من خالل           دل النم التوسع بشكل دوري في ھذه الفرص، بما یتناسب ومع

 . التوسع في النشاط االقتصادي الذي ھو شرط أساسي للنمو
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  ثايناملبحث ال

 عناصر نظام التأمني االجتماعيتقييم اقتصادي ل
  )٢٢(م٢٠٠٩ىت م ح١٩٧٥يف مصر من 

  
  :مقدمة

    بعد االستعراض والتقييم النظري لتشريعات التأمين االجتماعي فـي مصـر، يمكـن          
. استعراض وتحليل التطور التطبيقي لنظام التأمين االجتماعي في ضوء هذه التشـريعات           
. وذلك من خالل عناصره المتمثلة في االشتراكات المحصلة من المؤمن عليهم، كمدخالت        

وتوظيف أمـوال   .  المنصرفة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كمخرجات      والمزايا
  .النظام، كعمليات

  
  :وسيتم تناول هذا المبحث في مطلبين كالتالي

  . تقييم اقتصادي لمدخالت نظام التأمين االجتماعي ومخرجاته في مصر–المطلب األول 
ماليـة لنظـام التـأمين       تقييم اقتصادي لعمليات توظيـف الفـوائض ال        –المطلب الثاني   

  .االجتماعي في مصر
  
  

                                                
 باعتبـاره أول    ٧٩م كبداية لفترة الدراسة؛ إذ أنها السنة التي بدأ فيها تنفيذ القـانون رقـم                ١٩٧٥ تم اختيار سنة     )(22

وستتوقف بيانات فترة الدراسة عنـد السـنة   . أمين االجتماعي التي مازالت سارية في مصر حتى اآلن تشريعات الت 
وجـدير  . م؛ حيث إنها آخر سنة متاح لها بيانات عن قطاع التأمين االجتماعي فـي مصـر               ٢٠٠٨/٢٠٠٩المالية  

بعـدم االتسـاق مـع بيانـات     م أن البيانات أصبحت تتسم ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦بالذكر أنه تالحظ بدءاً من السنة المالية        
في صحة بيانات هذه الفترة؛ للشك في ) منهم األستاذ أسامة غيث(، وقد شكك البعض  )نسبياً( عليها   السنوات السابقة 

تالعب وزارة المالية فيها، وتوجيهها لخدمة أهداف بعينها، على رأسـها المبالغـة فـي سـوء الوضـع المـالي               
 .ازنة العامةللصندوقين، لتبرير ضم أموالهما للمو
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  المطلب األول
مدخالت نظام التأمین االجتماعي ومخرجاتھ في ل تقییم اقتصادي

  مصر 
  

  : تطور مدخالت النظام–أوالً 
 البد له من مدخالت، والتأمين االجتماعي مدخالته هي االشـتراكات النقديـة        أي نظام 

لي يمكن تناول تطور أعداد المؤمن علـيهم وحصـيلة         وفيما ي . التي يدفعها المؤمن عليهم   
  .اشتراكاتهم النقدية في مصر خالل فترة الدراسة

  

م -١ ه ي ل ع ن  م ؤ مل ا د  ا د ع أ ر  و ط   :ت
    يمثل المؤمن عليهم الدعامة األساسية ألي نظام تأمين اجتماعي؛ فبدونهم لـن يكـون              

أعـداد المـؤمن    بالملحق اإلحصائي يوضح تطور     ) ٥(والجدول رقم   . لهذا النظام وجود  
) ١(وهو ما تم تمثيله بيانياً في الشكل رقم         . م٢٠٠٩م وحتى   ١٩٧٥عليهم في مصر منذ     

  . التالي
  )١(شكل رقم 

  ) بالمليون فرد(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور أعداد إجمالي المؤمن عليهم في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر 
  

 ٣,٨٤٣عداد المؤمن عليهم كانت تبلـغ    من الجدول المذكور والشكل السابق يتضح أن أ   
 مليون فرد فـي  ١٩,٠١م، وظلت في زيادة مستمرة، إلى أن بلغت        ١٩٧٥مليون فرد في    

  حيث أصبحت أعـداد المـؤمن       تقريباً، %٥م، بمتوسط معدل نمو سنوي مقداره       ٢٠٠٥
بينمـا انخفضـت فـي      . م١٩٧٥عليهم في هذا العام تمثل خمسة أمثال عددهم في سنة           

 مليون فرد؛ والسبب الرئيسـي لـذلك هـو          ١٣,٨٤١لتصبح  % ٢٧,١٩عدل  م بم ٢٠٠٦
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استبعاد ما يقرب من خمسة ماليين شخص من العمالة غير المنتظمة الخاضعين ألحكـام              
، فضالً عن انخفاض بسيط في عدد المـؤمن علـيهم           )٢٣(م١٩٨٠ لسنة   ١١٢القانون رقم   
داد مجموع المـؤمن علـيهم      ثم عادت أع   .م في نفس السنة   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩بالقانون رقم   

وبشكل عام بلغ   .  مليون فرد  ١٦,٢٧٦م إلى   ٢٠٠٩لالرتفاع مرة أخرى حتى وصلت في       
  %.٤,٧٦متوسط معدل نمو أعداد المؤمن عليهم خالل فترة الدراسة حوالي 

  

بالملحق اإلحصائي، تطور نسبة المؤمن عليهم لقوة العمل    ) ٦(   كما يوضح الجدول رقم     
  .التالي) ٢( الدراسة، والذي تم تمثيله بيانياً في الشكل رقم في مصر خالل فترة

  )٢(شكل رقم 
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور نسبة المؤمن عليهم لقوة العمل في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر

  

   يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن نسبة المؤمن عليهم لقوة العمـل فـي               
، ثم أخذت في االرتفاع بمعدالت مرتفعة خالل السنوات     %٤١,٥ م كانت ١٩٧٥مصر في   

أي %. ٩٩,٥م إذ بلغت ما يقرب مـن      ١٩٨٢السبع التالية، حتى وصلت ألعلى نسبة في        
ثم تذبذبت هذه النسبة انخفاضـاً      . أن قوة العمل في مصر كان مؤمن عليها بالكامل تقريباً         

تلى ذلك انخفاض   %. ٩٥و  % ٨٤ن  م، ما بي  ٢٠٠٥م حتى   ١٩٨٣وارتفاعاً في الفترة من     
؛ بسبب انخفاض أعداد المؤمن عليهم بشكل كبير        %٦٠,٥م لتتراجع إلى    ٢٠٠٦كبير في   

في هذه السنة الستبعاد العمالة غير المنتظمة، ثم أخذت في االرتفاع حتى وصـلت إلـى                

                                                
م، ١٩٨٠ لسـنة  ١١٢عمالة غير منتظمة خاضعين ألحكـام القـانون رقـم        ) تقريباً( يوجد خمسة ماليين شخص      )(23

وزارة : انظـر . ومعظمهم ال يتقدم باالشتراك إال عند بلوغ سن الخامسة والستين؛ وهو سن الحصول على المعـاش            
 .٢٥ص. م٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ة تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات االجتماعي: المالية
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حـول   وقد دارت هذه النسبة في المتوسط خالل سنوات الدراسة        . م٢٠٠٩في  % ٦٤,١٩
وتعد هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم، وتقترب لحد كبيـر مـن               . %٨٥,٦٢

ولكن يالحظ أن انخفاضها في مصر      . )٢٤(%٩٤نظيرتها في الدول األوروبية والتي بلغت       
  .في الفترة األخيرة هو مؤشر سيئ

 

بالملحق اإلحصائي الـوزن النسـبي لقـوانين التـأمين          ) ٥(   كما يوضح الجدول رقم     
. عي األربع السارية في مصر وفقاً ألعداد المؤمن عليهم الخاضعين لكـل قـانون     االجتما

  . التالي) ٣(وهو ما يمثله الشكل رقم 
  )٣(شكل رقم 

متوسط الوزن النسبي لقوانين التأمين االجتماعي األربع السارية في مصر وفقاً ألعداد المؤمن عليهم الخاضعين لكل 
  )٢٥(م٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥قانون من 

%٦٠

%٣١,٠٠

%٩
%٠,٢٠

%٠
%١٠
%٢٠
%٣٠
%٤٠
%٥٠
%٦٠
%٧٠

قانون ٧٩/ ١٩٧٥ قانون ١١٢/ ١٩٨٠ قانون ١٠٨/ ١٩٧٦ قانون ٥٠/ ١٩٧٨
  

  . من إعداد الباحث:المصدر 
   

 ٧٩ يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن أعداد المؤمن عليهم بالقـانون رقـم               
م يمثلون الغالبية العظمى، إذ بلغ وزنهم النسبي طوال فتـرة الدراسـة فـي               ١٩٧٥لسنة  

د من إجمالي أعداد المؤمن عليهم، ويأتي في المرتبة الثانية أعـدا          % ٦٠المتوسط حوالي   
م؛ إذ بلغ متوسط وزنهم النسبي خالل فترة        ١٩٨٠ لسنة   ١١٢المؤمن عليهم بالقانون رقم     

وجاء في المرتبة الثالثة المؤمن عليهم من أصـحاب األعمـال       %. ٣٠,٨الدراسة حوالي   
م، إذ بلغ متوسط وزنهم النسبي خـالل فتـرة          ١٩٧٦ لسنة   ١٠٨الخاضعين للقانون رقم    

                                                
  .٢٠ص. مرجع سابق. إصالح نظام المعاشات في مصر:  سامية عبد العزيز)(24
  .م٢٠٠٧لم يتح بيان تفصيلي بأعداد المؤمن عليهم وفقاً لكل قانون بعد عام   (25)
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ة الرابعة واألخيرة جاء المؤمن عليهم مـن المصـريين   وفي المرتب%. ٩الدراسة حوالي  
م؛ وقد بلـغ متوسـط وزنهـم        ١٩٧٨ لسنة   ٥٠العاملين بالخارج الخاضعين للقانون رقم      

  .وهو وزن ضعيف للغاية بحيث يكاد ال يذكر%. ٠,٢النسبي حوالي 
  

ة  -٢ ل ي ص ح يف  ا ص ر  و ط تت ا ك ا ر ت ش ال ٢(ا ٦(:  
ت نظام التأمين االجتماعي، والجدول       إن حصيلة االشتراكات النقدية المسددة هي مدخال      

بالملحق اإلحصائي يوضح تطور صافي حصيلة االشتراكات في نظام التـأمين           ) ٧(رقم  
) ٤(م، والذي تم تمثيلها في الشكل رقـم         ٢٠٠٩م وحتى   ١٩٧٥االجتماعي في مصر من     

  . التالي
  )٤(شكل رقم 

  )بالمليون جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور صافي حصيلة اشتراكات التأمين االجتماعي في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر   

  

م ١٩٧٥  يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن حصـيلة االشـتراكات عـام              
، حتى بلغت   )٢٧( مليون جنيه، واستمرت في االرتفاع طوال سنوات الدراسة        ٢٦٥,٥كانت

 وعشرون مثل قيمتها فـي      أي أنها بلغت حوالي مائة    . م٢٠٠٩ مليار جنيه في     ٣١,٨٢٩
% ١٥م، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره       ١٩٧٥بداية تطبيق نظام التأمين االجتماعي في       

                                                
.  الصـحي  يقصد بصافي حصيلة االشتراكات، حصيلة االشتراكات بعد خصم المبالغ المحولة للهيئة العامة للتأمين   )(26

 .٢٠ص . مرجع سابق: جنات السمالوطي، وسامية إبراهيم عبد العزيز: انظر
 مليار جنيـه، بعـد أن       ١٦,٢٥١لتصبح  % ١,٥م إذ انخفضت انخفاضاً طفيفاً بمعدل       ٢٠٠٤/٢٠٠٥فيما عدا عام    (27) 

  .م٢٠٠٣/٢٠٠٤ مليار جنيه في عام ١٦,٥كانت 
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؛ يمكن القـول بـأن   %)١٠,٧(ومقارنة بمتوسط معدل التضخم خالل نفس الفترة        . تقريباً
  %.  ٤,٣متوسط القيمة الحقيقية لمعدل نمو االشتراكات خالل فترة الدراسة يقدر بحوالي 

  

بالملحق اإلحصائي، الوزن النسـبي للقـوانين األربـع         ) ٧(   كما يوضح الجدول رقم      
السارية للتأمين االجتماعي في مصر، وفقاً لحصيلة االشتراكات، والتي تم تمثيلها بيانيـاً             

  .التالي) ٥(في الشكل رقم 
  

  )٥(شكل رقم 
م ١٩٧٥وفقاً لحصيلة اشتراكات كل قانون من متوسط الوزن النسبي لقوانين التأمين االجتماعي السارية في مصر 

  م٢٠٠٧حتى 
  

قانون ٧٩/ ١٩٧٥
٩٤٫٦٥
%٩٥

قانون ٥٠/ ١٩٧٨
٠٫٣
%٠

قوانین سابقة
١٫٥٨
%٢

قانون ١١٢/ ١٩٨٠
١٫٢٣
%١

قانون ١٠٨/ ١٩٧٦
٢٫٢٤
%٢

  
  . من إعداد الباحث:المصدر  

 تحتل المرتبة األولـى     ٧٩ ويتضح من الشكل السابق أن حصيلة اشتراكات القانون رقم          
من إجمـالي   % ٩٥بال منافس وتمثل الشريحة العظمى؛ إذ يبلغ وزنها النسبي          ) الصدارة(

بة المتبقية موزعة على باقي القوانين، حيث بلغ الوزن النسبي          والنس. حصيلة االشتراكات 
، وكذلك االشتراكات المحصلة من الخاضعين لقوانين سابقة بلغ         %٢ حوالي ١٠٨للقانون  

؛ إذ بلغ   ١١٢، وجاء في المرتبة التالية حصيلة اشتراكات القانون رقم          %٢وزنها النسبي   
 وبلـغ   ٥٠يلة اشتراكات القانون رقم   وكانت في المؤخرة حص   %. ١وزنها النسبي حوالي    
  %. ٠,٣وزنها النسبي حوالي 
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م هو المصدر الرئيس الشتراكات التأمين      ١٩٧٥ لسنة   ٧٩  وبذلك يتضح أن القانون رقم      
وأن بقية القوانين تكاد تكون غير مؤثرة ال سيما حصيلة اشتراكات           . االجتماعي في مصر  

  . ٥٠العاملين بالخارج الخاضعين للقانون رقم
  

  أما عن ضآلة الوزن النسبي الشتراكات المعاملين بقوانين سابقة فهو أمر طبيعي؛ نظراً             
علـى   .إللغاء هذه القوانين بالنسبة للمؤمن عليهم الجدد، وبالتالي تصفيتها لنفسها تدريجياً          

 ١٠٨عكس الحال التي عليها حصيلة اشتراكات العاملين لدى أنفسهم الخاضعين للقـانون           
إال أن أصحاب األعمال على مـا       . أن يكون وزنها النسبي أكبر مما هي عليه       فكان يجب   

يبدو، ال يجدون في نظام التأمين االجتماعي عنصر جذب لهم، باعتبارهم رجال أعمـال              
يجيدون االدخار واالستثمار، وليسوا في حاجة ألن يستثمر غيرهم بالنيابة عنهم، باإلضافة      

 صغار المستثمرين، ومتناهي الصغر عن االشتراك فـي         لتدني قيمة المعاشات، مما يثني    
 فكـان  ١١٢وبالنسبة الشتراكات العمالة غير المنتظمة من الخاضـعين للقـانون    . النظام

  . جنيه في السنة١٢متوقعاً أن تكون ضئيلة نظراً لتدني قيمة االشتراك التي تبلغ 
  

لة اشـتراكات   بالملحق اإلحصائي يوضح كل من صـافي حصـي        ) ٨(   والجدول رقم   
، )االختيـاري (، واالدخار القـومي اإلجمـالي       )االدخار اإلجباري (التأمينات االجتماعية   

ومنـه تـم    . م٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥باعتبار مجموعهما يمثل االدخار الكلي في مصر من         
  .التالي) ٦(تمثيل نسبة االشتراكات لالدخار الكلي في مصر بيانياً في الشكل رقم 

  )٦(شكل رقم 
  (%)م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥صيلة اشتراكات التأمين االجتماعي كنسبة من االدخار الكلي في مصر من تطور ح
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  . من إعداد الباحث:المصدر
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   ويتبين من الجدول المذكور، والشكل السابق، أن حصيلة االشـتراكات كنسـبة مـن              
 انخفضت من   فقد. االدخار الكلي كانت متذبذبة حول اتجاه عام هابط خالل فترة الدراسة          

م، وقد بلغت أعلى قيمة لها في السنة المالية ٢٠٠٩في  % ١٥,٦م إلى   ١٩٧٥في  % ٢٧,٣
؛ نتيجة النخفاض حجـم االدخـار االختيـاري         %٣٧,٤٣م حيث بلغت    ١٩٨٦/ م١٩٨٥

وبلغت في المتوسط خالل فترة الدراسة حوالي . وزيادة حصيلة االشتراكات في هذه السنة    
فهي الوزن النسبي لالدخـار االختيـاري مـن         % ٨٣البالغة  أما النسبة المتبقية    %. ١٧

  . ويبدو جلياً تدني الوزن النسبي لالشتراكات كجزء من االدخار الكلي. االدخار الكلي
  

من % ٢١   كما يتضح من ذات الجدول أن نسبة االشتراكات تعادل في المتوسط حوالي             
ياري في المتوسط ما يقـرب مـن   االدخار االختياري، بعبارة أخرى يعادل االدخار االخت  

وفي ذلك داللة واضحة علـى      ). االدخار اإلجباري (خمسة أضعاف حصيلة االشتراكات     
ثقل الوزن النسبي لالدخار االختياري كوسيلة من وسائل مواجهة األخطار بشـكل عـام              
ومنها االجتماعية، وتدني الوزن النسبي لحجم حصيلة اشـتراكات التـأمين االجتمـاعي             

  .تحقق ذات الهدفكوسيلة 
  

بالملحق اإلحصائي، تطور حصيلة االشـتراكات والـدخل        ) ٩(   ويوضح الجدول رقم    
م، والذي تم تمثيله بيانياً في الشـكل        ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥القومي اإلجمالي في مصر من      

  .التالي) ٧(رقم 
  )٧(شكل رقم 

  ) (%)م٢٠٠٩ -م ١٩٧٥ (تطور صافي حصيلة االشتراكات كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي في مصر
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  . من إعداد الباحث:المصدر   
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  ويتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن نسبة حصـيلة االشـتراكات للـدخل              
في % ٥القومي كانت متذبذبة حول اتجاه عام هابط خالل فترة الدراسة، وقد بلغت حوالي 

   %. ٣,٦٨ة الدراسة وقد بلغ متوسطها خالل فتر%. ٢,٩٤م بلغت ٢٠٠٩م، وفي ١٩٧٥
  

 بشكل أساسي، إلى فرض حد أقصى ألجـر         )٢٨(    وغالباً ما يرجع انخفاض هذه النسبة     
مع وجود عوامل    .االشتراك في التأمين االجتماعي ال يتناسب غالباً مع مستويات األجور         

ين بالخارج باالشتراك في النظـام، وتـدني        ى كالتهرب التأميني، وعدم اهتمام العامل     أخر
، )جنيـه واحـد شـهرياً     ( جنيه سـنوياً     ١٢راكات العمالة غير المنتظمة والتي تبلغ       اشت

. )٢٩(.باإلضافة لتزايد أعداد الخروج الجماعي بنظام المعاش المبكر بسبب الخصخصـة           
لمتوسـط  %) ١٧,٢٣(فضالً عن تجاوز متوسط معدل التغير االسمي في الدخل القومي           

  .بالملحق اإلحصائي) ٩(موضح بالجدول رقم ، كما هو %)١٥,٥(معدل نمو االشتراكات 
  

  : تطور خمرجات النظام–ثانياً 
التـي يـتم    ) الحقوق التأمينيـة  (   لنظام التأمين االجتماعي مخرجات تتمثل في المزايا        

تقديمها ألصحاب المعاشات والتعويضات والمستحقين عـنهم، حـال تحقـق األخطـار             
 يمكن تناول تطور أعداد أصـحاب المعاشـات   وفيما يلي. االجتماعية المؤمن عليهم منها   

  .والتعويضات والمستحقين عنهم، وكذلك تطور المزايا المنصرفة لهم خالل فترة الدراسة
  

م -١ ه ن ع ني  ق ح ت س مل ا و ت  ا ض ي و ع ت ل ا و ت  ا ش ا ع مل ا ب  ا ح ص أ د  ا د ع أ ر  و ط   :ت
   إن المؤمن عليهم يقتطعوا من دخولهم على مدار حيـاتهم العمليـة بهـدف مواجهـة                

وحال تحقق هذه األخطار، يصبحوا أصحاب معاشات وتعويضات،        . جتماعيةاألخطار اال 
. وعند وفاتهم يتحول االستحقاق إلى ذويهم ممن تتوافر في شـأنهم شـروط االسـتحقاق              

بالملحق اإلحصائي، يوضح تطـور أعـداد أصـحاب المعاشـات           ) ١٠(والجدول رقم   
 ويمثله بيانياً الشكل م،٢٠٠٩م وحتى ١٩٧٥والتعويضات والمستحقين عنهم في مصر من   

  .التالي) ٨(رقم 
  

                                                
  .من دخل المؤمن عليهم% ٤٠لي  بالرغم من ارتفاع حصص االشتراك وبلوغها حوا(28)
  .٢١ص. مرجع سابق: سامية إبراهيم عبد العزيز (29)
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  )٨(شكل رقم 
  )بالمليون فرد (م٢٠٠٩ حتى ١٩٧٥تطور أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر  

  

  يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن عدد أصحاب المعاشـات والمسـتحقين      
% ٧,٥بمعدل نمو بلغ في المتوسـط        شكل عام خالل فترة الدراسة    عنهم اتجه لالرتفاع ب   

م، ٢٠٠٩ مليون فرد فـي      ٧,٦٦٨م، إلى   ١٩٧٥ ألف فرد في     ٨٢٢فقد ارتفع من    . تقريباً
  . م١٩٧٥أي أنه بلغ أكثر من تسعة أمثال قيمته في بداية تطبيق النظام في 

  

م إلجمـالي عـدد       كما يوضح ذات الجدول نسبة أصحاب المعاشات والمستحقين عـنه         
) ٩(م، والذي تم تمثيله بيانياً في الشكل رقـم          ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥السكان في مصر من     

  .التالي
  )٩(شكل رقم 

  ) %م٢٠٠٩-م ١٩٧٥(تطور نسبة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إلجمالي عدد السكان في مصر 
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  . من إعداد الباحث:المصدر

     

لشكل السابق، أن نسبة أصحاب المعاشات والمسـتحقين     ويتضح من الجدول المذكور وا    
عنهم إلجمالي عدد السكان في مصر خالل فترة الدراسة أخذت اتجاه عام صاعد، وقـد               



- ١١١ - 
 

م، بمتوسط ٢٠٠٩في عام % ١٠,١م حتى وصلت إلى ١٩٧٥في عام % ٢,٣ارتفعت من 
  . تقريباً خالل فترة الدراسة% ٩قدره 

  
، والذي  )٣٠(دد أصحاب المعاشات لعدد المؤمن عليهم       كما يوضح الجدول نفسه، نسبة ع     

  .التالي) ١٠(تم تمثيله بيانياً في الشكل رقم 
  )١٠(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥ المؤمن عليهم في مصر من  كنسبة منتطور عدد أصحاب المعاشات
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  . من إعداد الباحث:المصدر 
  

عدد أصحاب المعاشـات للمـؤمن        يتبين من الجدول المذكور والشكل السابق أن نسبة         
فـي  % ٤,٧م حتـى وصـلت      ١٩٧٥فـي   % ٦,٥عليهم أخذت تتناقص في البداية من       

فـي  % ١١,٨٣م حتى وصلت إلـى    ١٩٧٩في  % ٥,٥٤م، ثم اتجهت للتزايد من      ١٩٧٨
 بسبب االنخفاض الحاد في عدد المـؤمن        ٢٠٠٦في  % ١٦,٦٩م، ثم ارتفعت إلى     ٢٠٠٥
ويبلغ متوسط نسبة   . )٣١(م٢٠٠٧في  % ١٥,٥٥إلى  ثم انخفضت هذه النسبة لتصل      . عليهم

  %.٩,٥أصحاب المعاشات لعدد المؤمن عليهم خالل فترة الدراسة حوالي 

  

                                                
اقتصرت هذه النسبة على أصحاب المعاشات دون المستحقين عنهم؛ حيث يتم تقسيم المعاش على المسـتحقين دون                 (30)

 وبالتـالي فإحصـاء   م وهي حاالت استثنائية،١٩٧٥ لسنة ٧٩ من القانون ١١٤زيادته إال في حاالت تطبيق المادة       
عدد المستحقين مع عدد أصحاب المعاشات يظهر النظام على غير حقيقته من حيث النسبة بين عدد المؤمن علـيهم   

وقـد كانـت    . وعدد أصحاب المعاشات؛ أي نسبة عدد حاالت الخروج واالستحقاق لعدد حاالت الخضوع والسداد            
لمؤمن عليهم  خالل فترة الدراسة في المتوسـط حـوالي   نسبة مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعدد ا    

  .  بالملحق اإلحصائي) ١٠(، كما هو موضح بالجدول رقم %٣٦,٢٥
  .م٢٠٠٧ال توجد بيانات لعدد أصحاب المعاشات بعد  (31)
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تعد هذه النسبة من أفضل النسب في العالم، وتدل على الخاصية الشـبابية للمجتمـع               و   
  .)٣٢(%٣٩,٢المصري؛ إذ تبلغ في الدول األوروبية حوالي 

   

 أن برنامج اإلصالح االقتصادي، وما صـاحبه مـن خصخصـة               ومن الجدير بالذكر  
التابعة لصندوق التأمين االجتماعي على العاملين بقطاع األعمـال         (لشركات القطاع العام    

بالملحق ) ١١(، قد أبرز ظاهرة المعاش المبكر بقوة، ويوضح الجدول رقم )العام والخاص
بكر ونسبتها إلجمالي أصـحاب     اإلحصائي تطور أعداد حاالت الخروج على المعاش الم       

المعاشات التابعين لصندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص، وتم تمثيله بيانياً فـي             
  .التالي) ١١(الشكل رقم 

  

  )١١(شكل رقم 
تطور الوزن النسبي للمعاش المبكر من إجمالي أعداد أصحاب المعاشات في صندوق العاملين بقطاع األعمال العام 

  )٣٣(م٢٠٠٧م حتى ١٩٩٢ن والخاص م
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  . من إعداد الباحث:المصدر    

  

  يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن عدد حاالت الخروج للمعـاش المبكـر              
م في صندوق التـأمين     ١٩٩٢من إجمالي عدد حاالت المعاشات في       % ٦,٨كانت تعادل   

ت المعـاش المبكـر     إذ بلغ عدد حـاال    (االجتماعي على العاملين بالقطاع العام والخاص       
م إلـى   ٢٠٠٦، وقد ظلت هذه النسبة في تزايد حتى وصلت فـي            ) ألف حالة  ٧٠حوالي  
).  ألف حالة  ٤٩٤% (٢٣,٩٧م إلى   ٢٠٠٧، ثم تراجعت في     ) ألف حالة  ٤٥٤% (٢٨,١٨

                                                
 . ١٨ص. مرجع سابق : سامية عبد العزيز)(32
  . م٢٠٠٧/ ٢٠٠٦م، وال بعد ١٩٩٢/ م١٩٩١لمالية  اليوجد بيان تفصيلي ألعداد حاالت المعاش المبكر قبل السنة ا (33)



- ١١٣ - 
 

وقد . والحقيقة الواضحة هي تزايد الوزن النسبي للمعاش المبكر نتيجة تطبيق الخصخصة          
  %.١٦,٦١سنوات المذكورة، حوالي بلغ في المتوسط خالل ال

  

   ومن الجدير بالذكر أن الخبراء االكتواريون قد حددوا نسباً للتخفيض يجب مراعاتهـا             
عند صرف المعاش المبكر؛ حتى ال يؤدي صرف المعاش قبل سن التقاعد إلى خلل فـي                
 النظام، وتتزايد هذه النسبة كلما انخفض سن المؤمن عليه الذي يطلب الحصـول علـى              

فـي  (ونظراً ألن الحاالت التي قد تطلب صرف هـذا المعـاش محـدودة              . معاش مبكر 
، فقد رأت السلطات التشريعية األخذ بنسب تخفـيض تقـل           )الظروف العادية أو الطبيعية   

كثيراً عن تلك التي وضعها االكتواريون؛ مراعاة لحاالت المـؤمن علـيهم الـذين قـد                
 باعتبارهـا حـاالت اسـتثنائية وقليلـة     تضطرهم الظروف الصعبة لطلب هذا المعـاش  

نسب التخفيض التي اقترحها االكتورايون ) ٤(، وفيما يلي يوضح الجدول رقم       )٣٤(الحدوث
  .وتلك التي أخذ بها التشريعيون

  
  )٤(جدول رقم 

  نسب تخفيض المعاش المبكر التي اقترحها االكتواريون مقارنة بما أخذ به التشريعيون
  ًوفقا للمشرعني  م٣٠/٦/١٩٩٢ًوفقا لالكتواريني يف 

السن في تاريخ طلب 
  صرف المعاش المبكر

السن في تاريخ طلب   نسبة التخفيض
  صرف المعاش المبكر

  نسبة التخفيض

  %١٥   سنة٤٥أقل من   %٥٥,٢  ٤٠
  %١٠  ٥٠ ألقل من ٤٥من   %٤٧,٥٥  ٤٥
  %٥  ٥٥ ألقل من ٥٠من   %٣٧,٣٧  ٥٠
٢٢,٧٨  ٥٥%  
٤,٨٩  ٥٩%  

  صفر   فأكثر٥٥

  .٥، ٣ص ص . مرجع سابق:  حمد اهللا فهيم محمد:درالمص
  

  من الجدول السابق يتضح هذا الفارق الكبير بين ما يراه االكتواريون ضرورياً للحفاظ              
على التوازن المالي لنظام التأمين االجتماعي، وبين ما يراه التشريعيون ضرورياً ربمـا             

لخالف الكبير عندما بدأت حـاالت      وقد اتضحت خطورة هذا ا    . لتحقيق العدالة االجتماعية  
ويالحظ هنا التضارب بـين التـوازن المـالي         . المعاش المبكر تتزايد بسبب الخصخصة    

                                                
  .١ص . مرجع سابق: حمد اهللا فهيم محمد (34)
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للنظام وتحقيق العدالة االجتماعية بين أعضاء النظام، وهو ما يدعو للشك في فشل النظام              
  . في تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها

  

م ٢٠٠٩ لسـنة  ١٣٠م صدر القانون رقم   ٢٠٠٩س    ومن الجدير بالذكر أنه في أغسط       
لتفادي هذه المشكلة، باستحداث معامالت اكتوارية للمعـاش المبكـر، وتثبيـت معامـل              

التالي يوضـح   ) ٥(والجدول رقم   .  جزء ٤٥اكتواري لمعاش التقاعد هو جزء واحد من        
  .تلك المعامالت، ونسب التخفيض المترتبة عليها
  )٥(جدول رقم 

  م٢٠٠٩ لسنة ١٣٠كتوارية للمعاش المبكر وفقاً للقانون رقم المعامالت اال
  

  السن يف تاريخ
 تقديم طلب 

  الصرف

المعامل 
  االكتواري

نسبة 
  *التخفيض

  )تقريباً(
%  

السن يف 
  تاريخ

 تقديم 
طلب 
  الصرف

المعامل 
  االكتواري

نسبة 
  *التخفيض

  )تقريباً(
%  

٢٨  ٦٢,٥  ٤٩ ٥٠  ٩٠  ٣٨ 

٢٥  ٦٠  ٥٠ ٤٩  ٨٧,٥  ٣٩ 

٢٢  ٥٨  ٥١ ٤٧  ٨٥  ٤٠ 

٢٠  ٥٦  ٥٢ ٤٥  ٨٢,٥  ٤١ 

١٧  ٥٤  ٥٣ ٤٤  ٨٠  ٤٢ 

١٣  ٥٢  ٥٤ ٤٢  ٧٧,٥  ٤٣ 

١٠  ٥٠  ٥٥ ٤٠  ٧٥  ٤٤ 

٨  ٤٩  ٥٦ ٣٨  ٧٢,٥  ٤٥ 

٦  ٤٨  ٥٧ ٣٦  ٧٠  ٤٦ 

٤  ٤٧  ٥٨ ٣٣  ٦٧,٥  ٤٧ 

٢  ٤٦  ٥٩ ٣١  ٦٥  ٤٨ 

   :المصدر
  م١٩٧٥ لسنة ٧٩ون رقم م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقان٢٠٠٩ لسنة ١٣٠قانون رقم. 

، علـى المعامـل   ٤٥وقيمتـه  ) التقاعـد (حيث تم قسمة المعامل االكتواري للمعاش الكامل     . نسبة التخفيض محسوبة بمعرفة الباحث    * 
، وتقريب الناتج ١٠٠االكتواري الخاص بالسن في تقديم طلب الصرف للمعاش المبكر، وتم طرح الناتج من واحد صحيح، والضرب في                

 .قم صحيحألقرب ر
    

   من الجدول السابق يتضح التقارب الكبير بين معامل التخفـيض الخـاص بالمعـاش              
م، وتلك المعـامالت التـي حـددها        ٢٠٠٩ لسنة   ١٣٠المبكر، الذي فرضه القانون رقم      

  .االكتواريون
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   وال يخفى األثر السلبي لنظام الخصخصة وإجبار العمالة على الخروج بنظام المعـاش          
  .)٣٥(زيادة البطالة في المجتمع المصري لىالمبكر، ع

ة -٢ ف ر ص ن مل ا ا  ي ا ز مل ا ر  و ط   :ت
  المزايا المنصرفة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، هي مخرجات نظام التـأمين           

بالملحق اإلحصائي، يوضح تطور المزايا المنصرفة من       ) ١٢(االجتماعي، والجدول رقم    
والذي تم تمثيله بيانيـاً فـي       م،  ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥معاشات وتعويضات في مصر من      

  .التالي) ١٢(الشكل رقم 
  )٢١(شكل رقم 

  )بالمليون جنيه (م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور المزايا المنصرفة من التأمين االجتماعي في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر

    

   ويتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن قيمة المزايا المنصرفة بلغت حـوالي             
م، وظلت في تزايد مستمر بمتوسط معدل نمو سنوي قدره         ١٩٧٥ مليون جنيه في     ١٧٩,٣
 مثل قيمتهـا فـي      ٢٢٢أي أنها بلغت    . م٢٠٠٩في    مليار جنيه  ٣٩,٨٣٣لتبلغ  % ١٦,٩
  .م١٩٧٥

  

   وجدير بالذكر أن الخزانة العامة تتحمل زيادات المعاشات التي يصدر بها قرار مـن              
ويوضح الجدول .  لتحسين المعاشات المقررةضافيةاإلانات عكذلك اإلرئيس الجمهورية، و 

بالملحق اإلحصائي تطور قيمة اإلعانات اإلضافية والزيادات التـي تحملتهـا           ) ١٢(رقم  

                                                
  : لمزيد من التفاصيل عن أثر المعاشات المبكرة على البطالة، انظر (35)

 ٥٢١-٥١٩ص ص . مرجع سابق: إبراهيم العيسوي.  
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م، والتي تم تمثيلها بيانياً فـي الشـكل رقـم     ٢٠٠٧م حتى   ١٩٧٦الخزانة العامة من عام     
  .)٣٦(التالي) ١٣(
  

  )١٣(شكل رقم 
م حتى ١٩٧٥ية والزيادات التي تحملتها الخزانة العامة لدعم نظام المعاشات في مصر من تطور اإلعانات اإلضاف

  )بالمليون جنيه( م ٢٠٠٧
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  . من إعداد الباحث:المصدر    
    

  ويتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن الخزانة العامة بدأت تحمل اإلعانـات             
يه، وظلت في تزايد مستمر بمتوسط       مليون جن  ١٠,٤م وبلغت   ١٩٧٧/ ٧٦والزيادات في   

 ١٤٠٠م، بما يعادل    ٢٠٠٧ مليار جنيه في     ١٤,٤٤، لتبلغ   %٣٢,١معدل نمو سنوي قدره     
  .م١٩٧٧/ ٧٦مثل قيمتها في 

  
   كما يوضح ذات الجدول، قيمة الزيادات واإلعانات اإلضافية كنسبة من إجمالي المزايا            

  .لتاليا) ١٤(المنصرفة، وهو ما تم تمثيله بالشكل رقم 
  
  )١٤(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥نسبة الزيادات واإلعانات اإلضافية إلى إجمالي المزايا المنصرفة في مصر من 

                                                
  .م٢٠٠٧ال تتوافر بيانات عن اإلعانات والزيادات بعد  (36)
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  . من إعداد الباحث:المصدر  
    

  يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن نسبة الزيادات واإلعانات للمزايا كانت            
فـي  % ٤,٨٥حيث قدرت بحـوالي     . فترة الدراسة متذبذبة حول اتجاه عام صاعد خالل       

. أي بلغت حوالي عشرة أمثال قيمتهـا األولـى  %. ٤٨,١٧م بلغت   ٢٠٠٧م، وفي   ١٩٧٧
من إجمالي المزايا المنصرفة من صندوقي التـأمين        % ٣٧,٥ونجدها في المتوسط تمثل     

ا مما يعكس عجز نظام التأمين االجتماعي في مصر عن سداد مزاي          . االجتماعي في مصر  
مالئمة للمشتركين فيه، بعبارة أخرى فإن النظام قد فشل من حيث مخرجاته خالل فتـرة               

  .الدراسة
  

   أما قيمة الزيادات واإلعانات كنسبة من النفقات العامة، فيوضح تطورها الجدول رقـم             
  .التالي) ١٥(بالملحق اإلحصائي وتم تمثيلها بيانياً بعد تمهيد البيانات في الشكل رقم ) ١٢(

  )١٥(شكل رقم 
  (%)م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥تطور نسبة ما تتحمله الخزانة العامة من إعانات إضافية وزيادات إلى النفقات العامة في مصر من 
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  .من إعداد الباحث: المصدر
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   ويتبين من الجدول المذكور والشكل السابق، أن الزيادات التي تتحملها الخزانة العامـة      
م، وقـد   ١٩٧٧في  % ٠,٢٥من إجمالي النفقات العامة كانت تبلغ       لدعم المعاشات كنسبة    

م، ٢٠٠٧في  % ٦,٥تذبذبت حول اتجاه عام صاعد خالل فترة الدراسة حتى وصلت إلى            
  . تقريباً% ٤ودارت في المتوسط حول 

  

   وال يخفى أن السبب في دعم نظام المعاشات في مصر هو تدني قيمة المعاشـات مـع    
. لي تدهور المستوى المعيشي ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم       زيادة األسعار وبالتا  

بالملحق اإلحصائي، شـرائح المعاشـات فـي مصـر فـي       ) ١٣(ويوضح الجدول رقم    
، ومنه نجد أن ما يقرب من نصف أصحاب المعاشات يقع تحت خـط              )٣٧(م٣٠/٦/٢٠٠٦

مـن  % ٤٥,٤ بلغت )٣٨( جنيه٣٠٠الفقر، إذ أن نسبة من يحصلون على معاشات أقل من       
وهذا مؤشر على فشل كبير لنظـام التـأمين         . إجمالي أصحاب المعاشات في هذا التاريخ     

كمـا  ). مخرجات النظام . (االجتماعي في مصر، فيما يخص قيمة المعاشات التي يمنحها        
من أصـحاب المعاشـات   % ٥٣,١يتضح أنه في صندوق العاملين بالقطاع الحكومي يقع    

ونظرائهم في صندوق العاملين بقطاع األعمال العـام        . والمستحقين عنهم تحت خط الفقر    
من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم      % ٣٤,٦٣والخاص يبلغ وزنهم النسبي     

من هذا الصندوق؛ وفي ذلك بيان الرتفاع معاشات القطاع العام والخاص عن معاشـات              
  . القطاع الحكومي

  

ن أهمها؛ تدني األجور علـى المسـتوى         ويرجع تدني قيمة المعاشات إلى عدة أسباب م       
  .)٣٩()الذي يحسب على أساسه المعاش(القومي، وتدني الحد األقصى ألجر االشتراك 

  
 فـي جانـب      نسـبياً   أن نظام التأمين االجتماعي في مصر قد نجـح         ،وخالصة القول    

  :المدخالت حيث

                                                
  .م٣٠/٦/٢٠٠٦شر بيانات عن شرائح المعاشات في مصر بعد لم يتم ن (37)
  .٥٢٧ص . مرجع سابق: إبراهيم العيسوي: انظر. م هو دوالرين يومياً للفرد٢٠٠٦ باعتبار خط الفقر في )(38

فضالً عن تدني عوائد توظيف الفوائض المالية المتراكمة لدى النظام؛ كنتيجة لفشل السياسات االستثمارية لتلك  (39)
  .موال، كما سيتضح في المطلب التالياأل
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سـط، وإن    في المتو  كانت أعداد المؤمن عليهم كنسبة من قوة العمل، نسبة عالية          .١
 .تدهورت في أواخر الفترة

 أعداد المؤمن عليهم، نسبة جيدة جـداً،        كانت أعداد أصحاب المعاشات كنسبة من      .٢
كما كان مجموع أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عـنهم كنسـبة ألعـداد             

 .المؤمن عليهم نسبة جيدة
  :وفشل في جانب المخرجات، حيث

 وهو ما أدى لتدهور مستوى معيشـتهم        فشل في توفير معاشات الئقة للمتقاعدين،      .١
 .وهو ما أفقد المصريين الثقة في هذا النظام. في سن هم األحوج فيه للعيش الكريم

 

كان أقل من متوسط معدل نمـو       %) ٤,٧٦(متوسط معدل نمو عدد المؤمن عليهم        .٢
وهو ما ينذر بانهيار النظام      %) ٧,٤٥(عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم      

المعاشات والمسـتحقين   إذا استمر هذا الوضع؛ إذ سيصبح عدد أصحاب         مستقبالً  
ومن جهة أخرى نجد أن متوسط معدل نمو صـافي    . عنهم أكبر من المؤمن عليهم    

، كان أقل من متوسط معدل نمو المزايا المنصرفة         %)١٥,١(حصيلة االشتراكات   
جة اتباع نظام   ، وذلك نتي  )٤٠(، وهو ما يعني ضعف المالءة المالية للنظام       %)١٦,٩(

 بقـوة   بـرر هو ما   و. ذو المزايا المحددة  ) الدفع عند االستحقاق  (التمويل السنوي   
يل الكامل ذو االشتراكات المحددة، على النحو الذي انتهجته         لتوجه نحو نظام التمو   ل

  .)٢(م٢٠١٠ لسنة ١٣٥وزارة المالية في القانون رقم 
  

  

  
                                                

ذلك إلى عدة أسـباب      توصلت دراسة، إلى ضعف االستدامة المالية لنظام التأمين االجتماعي في مصر، وأرجعت              (40)
  :انظر.  تساهل شروط استحقاق المعاش المبكر؛ وتحول الفرد من ممول للنظام إلى مستحق للمعاشمنها
    رسالة ماجسـتير غيـر     . ة المالية لنظام التأمينات االجتماعية في مصر      االستدام: أمنية خيري إبراهيم علي

  .٢١٣ص. م٢٠٠٨منشورة، كلية التجارة، قسم االقتصاد، جامعة عين شمس، القاهرة، 
  .م، انظر المطلب الثاني من المبحث األول، من هذا الفصل٢٠١٠ لسنة ١٣٥لمزيد من التفاصيل عن القانون رقم ) ٢(
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  المطلب الثاني
نظام التأمین  الفوائض المالیة لتوظیفعملیات تقییم اقتصادي ل

  االجتماعي في مصر
    

  الشائع عن نظام التأمين االجتماعي في مصر أنه يعمل بأسلوب التمويل الكامل، إال أنه              
، ونظـراً   )٤١(بإمعان النظر سنجد أنه يعمل بنظام الدفع عند االستحقاق ذو المزايا المحددة           

د كانت االشتراكات أكبر من المزايا لسنوات       لطبيعة تكوين المجتمع المصري الشبابية، فق     
عديدة، وهو ما أدى لتراكم فوائض مالية، وأدى إلى الظن بأنه نظام تمويل كامل أو نظام                

وكان يجب على النظام توظيف هذه الفوائض المالية بكفاءة، ليـتمكن مـن             . تراكم مالي 
  .الوفاء بالتزاماته ويعمل على تحسين مخرجاته
  

لنشاط اجلاري لنظام التـأمني االجتمـاعي يف         فائض ا  –أوالً  
  :مصر

      

بالملحق اإلحصائي تطور فائض النشـاط الجـاري لقطـاع       ) ١٤(  يوضح الجدول رقم    
وقد تم تمثيل ذلـك بيانيـاً فـي       . م٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥التأمين االجتماعي في مصر من      

  .التالي) ١٦(الشكل رقم 
  
  
  
  

  )١٦(شكل رقم 

                                                
أن يعمل بأسلوب االشتراكات المحددة، أما نظام من األنسب له    نظام التمويل الكامل     أن   القتصادي ا يفرض المنطق  (41)

الفصـل األول، المبحـث األول،      : لمزيد من التفاصيل انظر   .  أسلوب المزايا المحددة   ناسبهالدفع عند االستحقاق في   
  .المطلب الثاني من هذه الرسالة

         نظام التأمين االجتماعي في مصر أسلوب التمويل الكامل، ولكنه بشكل    كما ترى بعض البحوث أنه نظرياً يتبع
، منى إبراهيم محمـود     .٢٣ص. مرجع سابق : فريق من الباحثين  :فعلي يتبع نظام الدفع عند االستحقاق، انظر      

  .١٢٥ص . مرجع سابق: إبراهيم
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  )بالمليون جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ لنظام التأمين االجتماعي في مصر من تطور فائض النشاط الجاري
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  . من إعداد الباحث:المصدر

    
   ويتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن فائض النشاط الجاري لنظام التـأمين             

م، وقد اتجه للزيادة بشكل     ١٩٧٥ مليون جنيه عام     ٢٤٧,٤االجتماعي في مصر كان يبلغ      
م، ثم تذبذب بعـد ذلـك انخفاضـاً        ٢٠٠٤ مليار جنيه في عام      ٢٨,٢١٢ر حتى بلغ    مستم

م، ليرتفع مرة أخرى إلـى  ٢٠٠٥ مليار جنيه في عام     ٢٧,٠٤٣وارتفاعاً؛ إذ انخفض إلى     
 مليار  ٢٣,٥٧٥ ليبلغ   ٢٠٠٧م، ثم يعاود االنخفاض عام      ٢٠٠٦ مليار جنيه عام     ٣٠,٦٩٤

ويرجـع غالبـاً السـبب الرئيسـي        . م٢٠٠٩  مليار جنيه في   ٤,٩٢٢جنيه ثم انهار إلى     
 )بدالً من الخزانة العامة    (االجتماعيالنخفاض تلك الفوائض إلى تحميل صندوقي التأمين        

م حوالي  ٢٠٠٧وقد بلغت قيمة الفائض في عام       .)٤٢(بقيمة الزيادات التي تقررت للمعاشات    
قيمتـه فـي     مثل   ١٩م تعادل حوالي    ٢٠٠٩م، وقيمته في    ١٩٧٥ مثل قيمته في عام      ٩٥

  %. ١٢,٣وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط . م١٩٧٥
   ومن الملفت للنظر في الجدول المذكور، أن فائض صندوق العاملين بالقطـاع العـام              

م وحتى عـام    ١٩٧٥والخاص كان أكبر من نظيره بصندوق العاملين بالحكومة، من عام           
بيق برنامج الخصخصة وزيـادة     ثم تبدل الوضع والسبب كان غالباً هو تط       . م١٩٩٥/ ٩٤

                                                
فيما (م  ٢٠١٠م وحتى   ٢٠٠٥ من عام    تم تحميل صندوقي التأمين االجتماعي بأعباء تمويل زيادات المعاشات بدءاً          (42)

م بنسبة ٢٠٠٦ لسنة ١٦٠، و %١٠م بنسبة زيادة قدرها     ٢٠٠٥لسنة  ١٧٦قانون  : بالقوانين التالية ) م٢٠٠٨عدا عام   
م بنسـبة   ٢٠١٠ لسـنة    ١٢٧، و %١٠م بنسـبة    ٢٠٠٩ لسنة   ١٤٧، و %١٠م بنسبة   ٢٠٠٧ لسنة   ١٧٥، و %٧,٥
وفات السنوات السابقة، وانخفاض إيراد تكلفة ضـم العـالوات          باإلضافة إلى الزيادة الكبيرة في بند مصر      %. ١٠

ديسـمبر  . تقرير الهيئـة القوميـة للتـأمين االجتمـاعي    : انظر. ، نتيجة تطبيق التعليمات)القيمة الرأسمالية سابقاً  (
  :المنشور على موقع الهيئة القومية للتأمين االجتماعي التالي. ٨م، ص٢٠٠٩

  http://nosi.gov.eg/Arabic/AboutNOSI/Pages/AnnualReports.aspx  
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أعداد الخروج على المعاش المبكر بشركات القطاع العام وبالتالي ارتفاع نفقات صندوق            
العاملين بالقطاع العام والخاص، مما أدى لتراجع فوائض هذا الصندوق وسمح للصندوق            

ئض وبشكل عام فقد بلغ متوسط الوزن النسبي لفا. )٤٣(الحكومي بتجاوزه من حيث الفائض
من إجمالي فائض النظام، كما بلغ متوسـط الـوزن          % ٤٨,٥الصندوق الحكومي حوالي    

  %.٥١,٥النسبي لفائض صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص حوالي 
  

أن تتم زيادة المعاشات من الفوائض المالية لصـندوقي            وبالرغم من نص القانون على      
مما . م١٩٧٧مويل هذه الزيادات بدءاً من عام   إال أن الحكومة قامت بت    . التأمين االجتماعي 

 قيام الخزانة العامة بتمويل هذه الزيادات خالل الفترة التـي           سببما   : سؤال هام هو   يثير
  كان بمقدور النظام تحملها؟ 

  

  وعلى األرجح فإن إجابة هذا السؤال تتلخص في تفضيل الحكومة للحصول على أموال             
م تقوم باستثمار تلك األموال بفوائد سوقية أعلى، محققة بذلك        التأمينات لقاء فوائد زهيدة، ث    

ثم تقوم بتمويل زيادات المعاشات بجزء من هـذه         . أرباح إجمالية متمثلة في فرق الفوائد     
  .األرباح، وتحتفظ بما تبقى كربح صافي

  

بما فيها مـا    (بالملحق اإلحصائي، الفرق بين المزايا      ) ١٥(   كما يوضح الجدول رقم       
م، والذي تم تمثيله بيانيـاً      ٢٠٠٩م وحتى   ١٩٧٥واالشتراكات من   ) حمله الخزانة العامة  تت

  .التالي) ١٧(في الشكل رقم 
  )١٧(شكل رقم 

  )بالمليون جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ من تطور الفرق بين المزايا واالشتراكات

                                                
 باإلضافة إلى ارتباط قيمة حصيلة اشتراكات العاملين في القطاع الخاص بالحالة االقتصادية التي بدأت تشهد نوعـاً               (43)

عن العمالة، بعكس القطاع الحكومي الذي ال يمكن االسـتغناء فيـه عـن       من الركود وما ارتبط بذلك من استغناء        
العمالة، بصرف النظر عن ظروف االقتصاد القومي؛ إذ يحكم ذلك القانون وليس األحوال االقتصـادية كمـا فـي           

  :انظر. القطاع الخاص حيث الحرية واقتصاد السوق
   مؤتمر التأمينات االجتماعاية بـين الواقـع       . ماعيةأساليب استثمار أموال التأمينات االجت    : حمدي عبد العظيم

  .٨ص . م٢٠٠٢والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، أكتوبر 
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  . من إعداد الباحث:المصدر  

  

م وحتى السنة ١٩٧٥ق، أنه خالل الفترة من    ويتضح من الجدول المذكور والشكل الساب   
م، كان سيتبقى فائض لدى الصندوقين، أما بعد ذلك وبدءاً من العام            ١٩٩٨/ ١٩٩٧المالية  
م، تلـى ذلـك تحقيـق       ٢٠٠٨م كان سيصبح هناك عجز متزايد حتى        ١٩٩٩/ ٩٨المالي  

 سنة  ٢٥ومن الجدير بالمالحظة أن الفائض المتحقق خالل        . )٤٤(م٢٠٠٩فائض ضئيل في    
وهو ما يوضح مدى أهميـة كفـاءة        . )٤٥(كان أقل من العجز المحقق خالل عشر سنوات       

استثمار أموال التأمينات؛ لتغطية عوائدها لهذا العجز الحادث في االشتراكات عن تمويل             
  . مزايا النظام

  
  
  

 توزيع استثمارات أموال التأمني االجتماعي حسب –ثانياً 
  :د عليهاأوجه االستثمار  ومتوسط العائ

   تنقسم أوجه استثمار أموال نظام التأمين االجتماعي في مصر إلى خمسة أوجه أساسية،        
م ١٩٧٥ويمكن تناول كل وجه من هذه األوجه ومتوسط العائد عليها، خالل الفتـرة مـن    

  :م، فيما يلي٢٠٠٩/ ٢٠٠٨وحتى السنة المالية 

                                                
م، مع البيانات السابقة عليها؛ فمن غيـر   ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨،  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ تجدر اإلشارة إلى عدم اتساق بيانات عام         (44)

  . م٢٠٠٨/ ٢٠٠٧المزايا المنصرفة في عام المنطقي أن يحدث انخفاض في قيمة 
 وهو ما يؤكد ضعف المالءة المالية للنظام وعجزه عن سداد مزايا مناسبة، بل إنه حتى بعد الزيادات واإلعانـات          (45)

فإن نصف أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقعون تحت خط الفقر كما اتضح في المطلـب األول مـن هـذا                
  .شل لم يتمكن من توفير معاشات كريمة للمشتركينالمبحث، أي أنه نظام فا
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ى  )١( د ل ة  ف ظ و م ل  ا و م يأ م و ق ل ا ر  ا م ث ت س ال ا ك  ن ٤(ب ٦(:  

بالملحق اإلحصائي، تطور المبالغ الموظفة لدى بنك ) ١٧ (الجدول رقميوضح    
م، والذي تم تمثيله بيانياً في الشكل ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥االستثمار القومي في مصر من 

  .التالي) ١٩(رقم 
  )١٩(شكل رقم 

  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥رصيد أموال التأمين االجتماعي الموظفة لدى بنك االستثمار القومي في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر 
  

  يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن رصـيد أمـوال التـأمين االجتمـاعي       
م، وقـد   ١٩٧٥ مليار جنيه في عام      ١,٣٥٤الموظفة لدى بنك االستثمار القومي قد بلغت        

ر جنيه، ثـم     مليا ٢٤١,٤م إلى   ٢٠٠٦اتجهت للزيادة بشكل مستمر حتى وصلت في عام         
 مليار جنيه؛ بعد تحمل الخزانة العامـة        ٥٦,٨٧٩م إلى   ٢٠٠٩انخفضت حتى وصلت في     

 ١٩٨بجزء من دين بنك االستثمار القومي للتأمين االجتماعي، بإصدار صـكين بقيمـة              
  . )٤٧(مليار جنيه

  

                                                
م كا ن يتولى صندوق استثمار الودائع والتأمينات مهمة توظيف الفوائض المالية لنظـام التـأمين                ١٩٨٠ قبل عام    )(46

م، ثـم   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ من القانون رقم     ١٤٧محدد بموجب المادة رقم     % ٤,٥االجتماعي بحد أدنى للعائد مقداره      
م بإنشاء البنك ليحـل محـل       ١٩٨٠ لسنة   ١١٩ستثمار القومي القيام بهذه المهمة بموجب القانون رقم         تولى بنك اال  

 .٨٧ص. مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا: انظر. منه٢٤صندوق استثمار الودائع والتأمينات وفقاً للمادة رقم 
يالً من الدولة على مديونيتها لنظام الصك هو سند غير محدد موعد سداد قيمته، وهو ما اعتبره العيسوي تحا (47)

  .٥٥٥ص . مرجع سابق: إبراهيم العيسوي: انظر. التأمين االجتماعي
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  ويقدر متوسط الوزن النسبي ألموال التأمين االجتماعي المستثمرة لدى البنك االستثمار           
  .من إجمالي استثمارات التأمين االجتماعي خالل فترة الدراسة% ٧٥,٦القومي بحوالي 

  
بالملحق اإلحصائي، أن متوسط معدل العائد االسـمي        ) ١٨(   ويتضح من الجدول رقم     

 )٤٨(م٩١/١٩٩٢المحقق على األموال الموظفة لدى بنك االستثمار القومي في الفترة مـن            

 في حين بلغ المعدل الحقيقي للعائد خالل نفس الفترة          ،)٤٩(%٩,٦٥م قد بلغ    ٢٠٠٧وحتى  
  .)٥٠( فقط% ٢,١٥حوالي 

  
   وتجدر اإلشارة إلى أن معظم االستثمارات التي يقوم بنك االستثمار القومي بتمويلهـا             
تتعلق بمشروعات  الخطة العامة للتنمية االقتصادية؛ مثل مشروعات البنيـة األساسـية              

وغيرها من مشروعات المرافق العامة ولـدى الهيئـات         واستصالح األراضي واإلسكان    
وهو . االقتصادية والخدمية ووحدات القطاع العام واإلدارات المحلية والوزارات المختلفة        

ما يعني أنه بالرغم من انخفاض العائد االقتصادي لتوظيف أموال التأمين االجتماعي لدى             
  .)٥١(مكن إغفالهبنك االستثمار القومي، فإن لذلك أثر اجتماعي ال ي

  

ة )٢( م ا ع ل ا ة  ن ا ز خل ا ى  د ل ة  ف ظ و م ل  ا و م أ  :  
                                                

م، وال بعـد    ١٩٩٢/ ٩١ ال توجد بيانات تفصيلية عن عوائد استثمارات التأمين االجتماعي في مصر قبـل عـام                  (48)
  .م٢٠٠٧/ ٢٠٠٦

سنوياً اعتبـاراً مـن     % ٦ إدارة بنك االستثمار القومي بمقدار       م من ِقبل مجلس   ١٩٨١ يذكر أن العائد قد تحدد في        (49)
اعتبـاراً مـن    % ٩م، و ١/٧/١٩٨٩اعتباراً مـن    % ٨م، ثم   ١/٧/١٩٨٧في  % ٧م، ثم ارتفع ليصبح     ١/٧/١٩٨١
م واعتباراً من هذا التاريخ تـم       ١/٧/١٩٩٢اعتباراً من   % ١٣م، و ١/٧/١٩٩١اعتباراً من   % ١١م، و ١/٧/١٩٩٠

م تحديد عائد االستثمار على األموال المحولة لبنك االستثمار القومي من التأمين االجتماعي بنـاء   االتفاق على أن يت   
على ما يراه وزير التأمينات وممثل البنك، في ضوء السعر المعلن للبنك المركزي وبحد أدنى النسبة التي تحـددها       

عدم تحويل أموال التـأمين االجتمـاعي   ونظراً ل. م١/٧/١٩٩٧في % ١١الدراسات االكتوارية، ثم انخفض ليصبح   
إلى البنك في بداية كل سنة مالية بل في تواريخ مختلفة؛ فإن العائد المحقق سنوياً ال يتطابق مع النسـب المحـددة                  

  :انظر. والمشار إليها آنفاً، باإلضافة الرتفاع المصروفات اإلدارية التي يحصل عليها البنك
 ٤ص . مرجع سابق: حمدي عبد العظيم.  

 ١٨، كما هـو موضـح بالجـدول رقـم     %٧,٥( تم حساب المعدل الحقيقي للعائد بطرح متوسط معدل التضخم           (50)
  .خالل نفس الفترة من متوسط معدل العائد االسمي) بالملحق اإلحصائي

  .١٤ص . مرجع سابق: حمدي عبد العظيم (51)
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بالملحق اإلحصائي تطور أموال التأمين االجتماعي الموظفة       ) ١٧(   يوضح الجدول رقم    
م، والذي تم تمثيله في الشكل رقم       ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥لدى الخزانة العامة في مصر من       

  .التالي) ٢٠(
  )٢٠(شكل رقم 

  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥تماعي الموظفة لدى الخزانة العامة في مصر من تطور رصيد أموال التأمين االج
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 :المصدر
  .من إعداد الباحث

  

   يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن قيمة أموال التأمين االجتمـاعي التـي          
 مليون جنيه واتجهت    ٨٥٩م بلغت   ١٩٧٥كانت موظفة لدى الخزانة العامة في مصر عام         

ثـم  . م٢٠٠٦ مليار جنيه عـام  ٦,٦١٤زيادة بشكل عام خالل فترة الدراسة حتى بلغت      لل
 مليار ١٩٨ارتفعت ارتفاعاً كبيراً ومفاجئاً بسبب إصدار صكين على الخزانة العامة بقيمة         

جنيه، لتصبح قيمة ما لدى الخزانة العامة من أموال خاصة بالتأمين االجتماعي ما يقـدر               
ه، ولعل الشكل السابق يجلي استحواذ الخزانة العامة على معظـم          مليار جني  ٢٠٧,٨بنحو  

ويبلغ الـوزن النسـبي     . أموال التأمينات فيما بعد تبعية التأمين االجتماعي لوزارة المالية        
خالل فتـرة الدراسـة      الستثمارات التأمين االجتماعي لدى الخزانة العامة، في المتوسط       

  .من إجمالي االستثمارات% ١٧حوالي 
  

بالملحق اإلحصائي، أن متوسط معدل العائد االسـمي        ) ١٧( ويتضح من الجدول رقم       
م، قد بلغ   ٢٠٠٧م حتى   ١٩٩٢على استثمارات التأمين االجتماعي لدى الخزانة العامة من         

  )٥٢(%.١,١-، في حين كان متوسط معدل العائد الحقيقي سالب وبلغ حوالي %٦,٤

                                                
 ١٨ كما هو موضـح بالجـدول رقـم          -% ٧,٥( تم حساب المعدل الحقيقي للعائد بطرح متوسط معدل التضخم           (52)

  .خالل نفس الفترة من متوسط معدل العائد االسمي) بالملحق اإلحصائي
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) ل) ٣  ج أل ع  ئ ا د و يف  ة  ف ظ و م ل  ا و م   :أ

بالملحق اإلحصائي، تطور أمـوال التـأمين االجتمـاعي         ) ١٧(يوضح الجدول رقم        
م، والذي تم تمثيلـه     ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥الموظفة في البنوك كودائع ألجل في مصر من         

  .التالي) ٢١(في الشكل رقم 
  

  )٢١(شكل رقم 
  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ من رصيد أموال التأمين االجتماعي في مصر الموظفة لدى البنوك التجارية كودائع ألجل
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  . من إعداد الباحث:المصدر

  

   يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أنه لم تكن أمـوال التـأمين االجتمـاعي               
 مليار ٠,٠٠٩( مليون جنيه ٩م بلغت ١٩٧٨م، وفي  ١٩٧٧تستثمر في الودائع ألجل حتى      

نحو االرتفاع حتى بلغت أعلى قيمة فـي        ، واتجهت بشكل عام خالل فترة الدراسة        )جنيه
م بعد الدمج في وزارة المالية تراجعت       ٢٠٠٦ مليار جنيه، وفي     ١٤,٦٣م إذ بلغت    ٢٠٠٥

ثم .  مليار جنيه  ٣,٥٥م لتبلغ   ٢٠٠٧ مليار جنيه، ثم تراجعت مرة أخرى في         ٥,٦لتصبح  
وقد بلـغ متوسـط الـوزن النسـبي         . م٢٠٠٩ مليار جنيه في     ٥,١١ارتفعت لتصل إلى    

مـن  % ٣الستثمارات التأمين االجتماعي في الودائع ألجل خالل فترة الدراسة حـوالي            
  . إجمالي االستثمارات
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بالملحق اإلحصائي، أن متوسط معدل العائد االسـمي        ) ١٨(   ويتضح من الجدول رقم     
، %١١,٢م، قد بلغ    ٢٠٠٧م حتى   ١٩٩٢على ودائع التأمين االجتماعي ألجل بالبنوك من        

  .)٥٣(%٣,٧معدل الحقيقي للعائد المذكور حوالي وقد بلغ ال
  

  ويمكن القول بأن الودائع ألجل تميزت بتناسب العائد المحقق منها مع العوائد السائدة في     
السوق، وسيولتها العالية بما يسمح للنظام بالسحب منها وتغطية أي التزامات دون الحاجة             

  .)٥٤(للرجوع لجهات خارج صندوقي التأمين االجتماعي
  

ة ) ٤( ف ظ و م ل  ا و م تأ ا ع و ر ش م و ة  ي ل ا م ق  ا ر و أ   :يف 
م، بهـدف   ١٥/١٢/١٩٩٧ تأسست شركة الصندوق المصري العالمي لالستثمار فـي            

العمل على استقرار البورصة في األجل القصير، وتكوين محفظة أوراق مالية في ظـل              
ن وقد بلغت مسـاهمة صـندوقي التـأمي       . انخفاض أسعار السوق كاستثمار طويل األجل     

م تم االتفاق بين الهيئة ٣٠/٨/١٩٩٨وفي  .  مليون جنيه  ٢٠٠االجتماعي في هذا الصندوق     
 مليـون جنيـه     ٩٠٠القومية للتأمين االجتماعي وبنك االستثمار القومي على تخصـيص          

  .)٥٥(لتكوين ثالث محافظ لألوراق المالية
  

جتمـاعي  بالملحق اإلحصائي، تطور أمـوال التـأمين اال       ) ١٧(  ويوضح الجدول رقم    
م، والذي تم ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥الموظفة في األوراق المالية والمشروعات في مصر من      

  .التالي) ٢٢(تمثيله في الشكل رقم 
  )٢٢(شكل رقم 

  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ في األوراق المالية والمشروعات من  الموظفة التأمين االجتماعي في مصررصيد أموال

                                                
 ١٨ كما هو موضـح بالجـدول رقـم          -% ٧,٥( تم حساب المعدل الحقيقي للعائد بطرح متوسط معدل التضخم           (53)

  .خالل نفس الفترة من متوسط معدل العائد االسمي) بالملحق اإلحصائي
 .٢١ص. مرجع سابق:  محمود رمضانمها) ٢(

مؤتمر مؤتمر التأمينات االجتماعية    . تجربة استثمار أموال التأمينات في سوق األروراق المالية       : رشاد سالم أحمد  ) ١(
 .٣، ٢ص ص. م٢٠٠٢بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، أكتوبر 
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  .لباحث من إعداد ا:المصدر

  يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن استثمارات التـأمين االجتمـاعي فـي              
 مليون جنيه، واتجهـت لالرتفـاع       ١٣م بلغت   ١٩٧٥األوراق المالية والمشروعات عام     

م، حتـى  ١٩٩٨/ ٩٧طوال فترة الدراسة، وارتفعت قيمتها بشكل ملحوظ اعتباراً من عام      
م، أي أنها بلغت حوالي ألف مثل قيمتها        ٢٠٠٩ في عام     مليار جنيه  ١٣,٨٩٦وصلت إلى   

مـن إجمـالي    % ٠,٦ومع ذلك كان متوسط وزنها النسـبي حـوالي          . م١٩٧٥في عام   
  .االستثمارات خالل فترة الدراسة

  

    وهناك من يرى أن قرار تكثيف توظيف أموال التأمين االجتماعي في األوراق المالية             
نعاش البورصة التي كانت تعاني من ركـود يعكـس          م كان بهدف إ   ١٩٩٨/ ٩٧بدءاً من   

وقد تحسـن   . )٥٦(الحالة االقتصادية في مصر، ولم يكن التوقيت مناسباً التخاذ هذا القرار          
أداء البورصة بالفعل خالل الشهور األربعة التالية لدخول أمـوال التـأمين االجتمـاعي              

ناحيـة االقتصـادية وال     للبورصة، ولكن لم يستفد المؤمن عليهم بشكل مباشر ال مـن ال           
  .  )٥٧(االجتماعية

                                                
 .١١ص .  سابقمرجع: حمدي عبد العظيم) ١(

  :انظر) ٢(
 ٢١ص . مرجع سابق: مها محمود رمضان. 

 ٣٩ص. مرجع سابق: معهد التخطيط القومي. 

  مؤتمر  .استثمار أموال صناديق المعاشات في مصر بين الواقع الدولي والتحديات المتوقعة          : صفوت حميده 
امل، جامعـة األزهـر، القـاهرة،       مؤتمر التأمينات االجتماعاية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا ك          

  .١٧ص. م٢٠٠٢أكتوبر 
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 أن استثمار أموال التأمين االجتمـاعي فـي         )٥٨(  وعلى العكس مما سبق هناك من يرى      
البورصة كان قراراً صائباً؛ إلنه لم يتم استثمار قدر ضخم من هـذه األمـوال، وأنهـا                 

جل، فمـع   خضعت إلدارة محترفة، والهدف لم يكن المضاربة ولكن االستثمار طويل األ          
  . مرور الزمن ترتفع قيمة األوراق المالية وتتحقق المكاسب

  

   وبالرغم من ذلك فقد كان الواقع العملي قاسياً؛ إذ تعرضت تلك األموال لخسـائر فـي    
ضوء تراجع أسعار األسهم بالبورصة خالل السنوات القليلة الماضية، وخسارة الصندوق           

وال يخفى ما   . )٥٩(م٢٠٠١ن أمواله حتى يونيو     م% ٥٤لحوالي  ) المسمى بالشبح (العالمي  
تعرضت له البورصة من هزات عنيفة بعد هذا التاريخ، فكانت األزمة العالمية وما تبعها              

 يناير  ٢٥من آثار سليبة على البورصة العالمية والمصرية، ثم ما حدث في أعقاب ثورة              
  .من تدهور في مؤشر البورصة

  
بالملحق اإلحصائي، أن متوسط معدل العائد االسمي       )  ١٨(    ويتضح من الجدول رقم     

م حتـى   ١٩٩٢على استثمارات التأمين االجتماعي في األوراق المالية والمشروعات من          
  .)٦٠(%٣,١وبلغ متوسط المعدل الحقيقي للعائد حوالي %. ١٠,٥٦م، قد بلغ ٢٠٠٧

  
                                                                                                                                                  

  المؤتمر العلمي السـنوي    . استثمار أموال صناديق المعاشات في مصر بين الواقع والكفاءة        : صفوت حميدة
العشرون الدولي، صناعة الخدمات في الوطن العربي رؤية مستقبلية، كلية التجـارة، جامعـة المنصـورة،                 

 .١٦ص. م٢٠٠٤

 .٥ص. مرجع سابق: أحمدرشاد سالم ) ٣(

مؤتمر مـؤتمر  . أموال التأمينات االجتماعية بين الودائع اإللزامية والمساهمات اإلجبارية  ستثمارا: ممدوح الولي  )٤(
. م٢٠٠٢التأمينات االجتماعاية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهـر، القـاهرة، أكتـوبر                  

  .١١ص
     األرباح الموزعة على األوراق المالية التي حصلت عليها هيئة التأمينات االجتماعيـة فـي              تقدر قيمة إجمالي

 ١٨محسوبة بمعرفة الباحث من الجدول رقـم        . ( مليار جنيه  ١,٨٣م، بحوالي   ٢٠٠٧م حتى   ١٩٩٧مصر من   
 )بالملحق اإلحصائي

 ١٨ و موضـح بالجـدول رقـم       كما ه  -% ٧,٥( تم حساب المعدل الحقيقي للعائد بطرح متوسط معدل التضخم           (60)
  .خالل نفس الفترة من متوسط معدل العائد االسمي) بالملحق اإلحصائي
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ة ) ٥( ف ظ و م ل  ا و م ةأ ق ب ا س ل ا ة  د مل ا و ل  ا د ب ت س ال ا و ض  و ر ق ل ا   :يف 
تطـور قيمـة اسـتثمارات التـأمين        بالملحق اإلحصائي،   ) ١٧(جدول رقم       يوضح ال 

م، ٢٠٠٧م حتى   ١٩٧٥االجتماعي في القروض واالستبدال والمدة السابقة في مصر من          
  .التالي) ٢٣(م تمثيلها بيانياً في الشكل رقم  تتيوال

  )٢٣(شكل رقم 
  )بالمليار جنيه (م٢٠٠٧م حتى١٩٧٥المدة السابقة في مصر من  في القروض واالستبدال و الموظفة التأمين االجتماعيرصيد أموال

٠

٠٫٠٥

٠٫١

٠٫١٥

٠٫٢

٠٫٢٥

٠٫٣

١٩
٧٥

٧٦
 /٧

٥

٧٧
 /٧

٦

٧٨
 /٧

٧

٧٩
 /٧

٨

٨٠
 /٧

٩

٨١
/ ٨

٠

٨٢
 /٨

١

٨٣
 /٨

٢

٨٤
 /٨

٣

٨٥
 /٨

٤

٨٦
 /٨

٥

٨٧
 /٨

٦

٨٨
 /٨

٧

٨٩
 /٨

٨

٩٠
 /٨

٩

٩١
 /٩

٠

٩٢
 /٩

١

٩٣
 /٩

٢

٩٤
 /٩

٣

٩٥
 /٩

٤

٩٦
 /٩

٥

٩٧
 /٩

٦

٩٨
 /٩

٧

٩٩
 /٩

٨

٢٠
٠٠

 /٩
٩

٢٠
٠١

 /٠
٠

٢٠
٠٢

 /٠
١

٢٠
٠٣

 /٠
٢

٢٠
٠٤

 /٠
٣

٢٠
٠٥

 /٠
٤

٢٠
٠٦

 /٠
٥

٢٠
٠٧

 /٠
٦

  
  .    من إعداد الباحث:المصدر

  

   يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن قيمة أموال التأمين االجتماعي الموظفة            
مليون جنيه، وقد ٤م  ١٩٧٥في القروض واالستبدال والمدة السابقة في مصر قد بلغت في           

 مليـون جنيـه فـي    ٢٤تجاه عام صاعد خالل فترة الدراسة ، حتى بلغت      تذبذبت حول ا  
مـن إجمـالي    % ٠,٦٤ويبلغ متوسط وزنها النسبي خالل فترة الدراسة حوالي         . م٢٠٠٧

  .استثمارات التأمين االجتماعي في مصر
  

بالملحق اإلحصائي، أن متوسط معدل العائد االسـمي        ) ١٨(   ويتضح من الجدول رقم     
، في  )٦١(%٣,١م قد بلغ حوالي     ٢٠٠٧م حتى   ١٩٩٢ من االستثمارات من     على هذا النوع  

  .)٦٢(تقريباً % ٤,٤-كان المعدل الحقيقي للعائد عليها سالب ويبلغ  حين
                                                

 يرجع ذلك إلى تواضع العائد الذي يحصل عليه نظام التأمين االجتماعي من هذه القروض، والذي يحدد وفقاً لسن (61)
، ٣ص ص . مرجع سابق:  عبد العظيمحمدي: انظر. المؤمن عليه وعدد السنوات التي يتم على أساسها االستبدال

٤.  
 ١٦ كما هو موضـح بالجـدول رقـم          -% ٧,٥( تم حساب المعدل الحقيقي للعائد بطرح متوسط معدل التضخم           (62)

  .خالل نفس الفترة من متوسط معدل العائد االسمي) بالملحق اإلحصائي
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بالملحق اإلحصائي، متوسط الـوزن النسـبي ألمـوال    ) ١٧(   كما يوضح الجدول رقم   
م، وهو ما تم    ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥التأمين االجتماعي حسب أوجه توظيفها في مصر من         

  .التالي) ٢٤(تمثيله بيانياً في الشكل رقم 
  )٢٤(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥متوسط الوزن النسبي ألوجه استثمار أموال التأمين االجتماعي في مصر من 

قروض واستبدال ومدة 
سابقة
٠٫٦
%١

أوراق مالیة 
ومشروعات

٠٫٨
%١

بنك االستثمار القومي 
والخزانة العامة

٩٥٫٩
%٩٥٫٩

ودائع ألجل 
٢٫٧
%٣

  
  . من إعداد الباحث:المصدر

ذت  من الشكل السابق أن النصيب األكبر من أموال التأمين االجتماعي استحويتضح   
عليه الدولة من خالل بنك االستثمار القومي والخزانة العامة؛ إذ بلغ في المتوسط حوالي 

من جملة أموال النظام، ثم جاء في المرتبة الثانية األموال الموظفة في البنوك % ٩٦
، ثم األموال الموظفة في األوراق المالية والمشروعات %٢,٧كودائع ألجل وبلغت حوالي 

، ثم األموال الموظفة في القروض واالستبدال والمدة السابقة إذ %٠,٨وبلغت حوالي 
  %.٠,٦بلغت حوالي 

  

علـى   بالملحق اإلحصائي متوسط معدل العائد المحقق     ) ١٨(كما يوضح الجدول رقم         
م، وهو ما تم    ٢٠٠٩م وحتى   ١٩٧٥ من   أوجه توظيف أموال التأمين االجتماعي في مصر      

  .التالي) ٢٥(تمثيله بيانياً في الشكل رقم 
  

  )٢٥(شكل رقم 
  (%)م ٢٠٠٧ حتى ١٩٩٢/ ٩١متوسط معدل العائد االسمي المحقق على أوجه توظيف أموال التأمين االجتماعي في مصر من 
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٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

ودائع ألجل أوراق مالیة
ومشروعات

بنك االستثمار
القومي

الخزانة العامة قروض واستبدال
ومدة سابقة

  
  . من إعداد الباحث: المصدر

  
  يوضح الجدول المذكور والشكل السابق، ترتيب أوجه التوظيف من حيث معدل العائـد             

ل فترة الدراسة، حيث تأتي في المركز األول الودائـع ألجـل            االسمي في المتوسط خال   
يليه أوراق مالية ومشـروعات، بمتوسـط        %. ١١,٢بالبنوك، بمتوسط معدل عائد قدره      

%. ٩,٦ثم بنك االستثمار القومي، بمتوسط معدل عائد قـدره          %. ١٠,٦معدل عائد قدره    
ـ          وأخيـراً  %. ٦,٤د قـدره    وفي المركز الرابع تأتي الخزانة العامة، بمتوسط معدل عائ
  %.٣,١القروض واالستبدال والمدة سابقة، بمتوسط معدل عائد قدره 

  : إمجايل املبالغ املوظفة ومتوسط العائد عليها–ثالثاً 
   يجب على نظام التأمين االجتماعي توظيف فوائضه المالية، وتحقيـق عائـد حقيقـي              

) ١٩(ويوضح الجدول رقم    . دريجياًموجب عليها وإال فالتضخم سيأكل قيمة هذه األموال ت        
بالملحق اإلحصائي، تطور إجمالي الفوائض المالية الموظفة للتأمين االجتماعي في مصر           

  . التالي) ٢٦(والتي تم تمثيلها بيانياً في الشكل رقم . م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من 
  

  )٢٦(شكل رقم 
  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٩حتى م ١٩٧٥تطور إجمالي أموال التأمين االجتماعي الموظفة في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر

  
  يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن إجمـالي أمـوال التـأمين االجتمـاعي              

م، وزادت بشكل مضطرد بمعدل نمو بلـغ        ١٩٧٥ مليار جنيه عام     ٢,٢٦٢الموظفة بلغت   
م حوالي  ٢٠٠٩ي عام   حتى بلغت قيمة األموال الموظفة ف     . سنوياً% ١٥,٨٥في المتوسط   

  .م١٩٧٥ مثل قيمتها في عام ١٤٨ مليار جنيه، بما يساوي ٢٩٦
  

بالملحق اإلحصائي،تطور متوسط العائد المتحقق علـى       ) ١٩(   كما يوضح الجدول رقم     
  .التالي) ٢٨(إجمالي األموال الموظفة، وهو ما تم تمثيله بيانياً في الشكل رقم 

  

  
  
  
  )٢٧(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٩ حتى ١٩٧٥ األموال الموظفة لنظام التأمين االجتماعي في مصر من تطور العائد على
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  . من إعداد الباحث:المصدر  
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 ١٠٣ يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن العائد على األموال الموظفة قد بلغ           
م، وأخذ اتجاه عام صاعد، بمتوسط معدل نمو سـنوي قـدره           ١٩٧٥مليون جنيه في عام     

 مثـل قيمتـه فـي    ٢١٠أي حـوالي  . م٢٠٠٩ مليار جنيه في ٢١,٧، حتى بلغ   %١٦,٩
  . م١٩٧٥

  

بالملحق اإلحصائي متوسط معدل العائد االسمي المحقق       ) ١٩(   كما يوضح الجدول رقم     
على إجمالي أموال التأمين االجتماعي الموظفة، والذي تم تمثيله بيانياً في الشـكل رقـم               

  .التالي) ٢٨(
  )٢٨(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور متوسط معدل العائد االسمي على إجمالي أموال التأمين االجتماعي الموظفة في مصر من 

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٩
٧٥

٧٦
 /٧

٥

٧٧
 /٧

٦

٧٨
 /٧

٧

٧٩
 /٧

٨

٨٠
 /٧

٩

٨١
/ ٨

٠

٨٢
 /٨

١

٨٣
 /٨

٢

٨٤
 /٨

٣

٨٥
 /٨

٤

٨٦
 /٨

٥

٨٧
 /٨

٦

٨٨
 /٨

٧

٨٩
 /٨

٨

٩٠
 /٨

٩

٩١
 /٩

٠

٩٢
 /٩

١

٩٣
 /٩

٢

٩٤
 /٩

٣

٩٥
 /٩

٤

٩٦
 /٩

٥

٩٧
 /٩

٦

٩٨
 /٩

٧

٩٩
 /٩

٨

٢٠
٠٠

 /٩
٩

٢٠
٠١

 /٠
٠

٢٠
٠٢

 /٠
١

٢٠
٠٣

 /٠
٢

٢٠
٠٤

 /٠
٣

٢٠
٠٥

 /٠
٤

٢٠
٠٦

 /٠
٥

٢٠
٠٧

 /٠
٦

٢٠
٠٨

 /٠
٧

٢٠
٠٩

 /٠
٨

  
  . من إعداد الباحث:المصدر

  

خالل فترة الدراسة      يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن متوسط معدل العائد         
% ٧,٣٣م، ووصل إلـى     ١٩٧٥ في% ٤,٦وقد بلغ   . كان متذبذب حول اتجاه عام صاعد     

  . سنوياً% ٧م، ويقدر متوسط معدل العائد خالل فترة الدراسة ككل بحوالي ٢٠٠٩في 
  

   ومن الجدير بالمالحظة أنه خالل بداية فترة اإلصالح االقتصادي في مصـر وخـالل      
م كان العائد يتجه لالرتفاع بوضوح، بينما تلى ذلك اتجـاه  ١٩٩٧م حتى ١٩٩١الفترة من  

  . )٦٣(ئد لالنخفاض؛ خالل السنوات التي حدثت فيها أزمة الركودالعا

  

                                                
  .٨ص. مرجع سابق:  حمدي عبد العظيم(63)
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   وبمقارنة متوسط معدل العائد االسمي على أموال التأمين االجتمـاعي الموظفـة فـي           
مصر، بمعدل التضخم نصل للقيمة الحقيقية لمتوسط معدل العائد كما هو موضح بالجدول             

  . التالي) ٢٩(م والذي تم تمثيله بيانياً في الشكل رق) ١٩(رقم 
  )٢٩(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥في مصر من  الموظفة أموال التأمين االجتماعيإجمالي متوسط معدل العائد الحقيقي على 

٢٥-

٢٠-

١٥-

١٠-

٥-

٠

٥

١٠

١٩
٧٥

٧٦
 /٧

٥

٧٧
 /٧

٦

٧٨
 /٧

٧

٧٩
 /٧

٨

٨٠
 /٧

٩

٨١
/ ٨

٠

٨٢
 /٨

١

٨٣
 /٨

٢

٨٤
 /٨

٣

٨٥
 /٨

٤

٨٦
 /٨

٥

٨٧
 /٨

٦

٨٨
 /٨

٧

٨٩
 /٨

٨

٩٠
 /٨

٩

٩١
 /٩

٠

٩٢
 /٩

١

٩٣
 /٩

٢

٩٤
 /٩

٣

٩٥
 /٩

٤

٩٦
 /٩

٥

٩٧
 /٩

٦

٩٨
 /٩

٧

٩٩
 /٩

٨

٢٠
٠٠

 /٩
٩

٢٠
٠١

 /٠
٠

٢٠
٠٢

 /٠
١

٢٠
٠٣

 /٠
٢

٢٠
٠٤

 /٠
٣

٢٠
٠٥

 /٠
٤

٢٠
٠٦

 /٠
٥

٢٠
٠٧

 /٠
٦

٢٠
٠٨

 /٠
٧

٢٠
٠٩

 /٠
٨

  
  . من إعداد الباحث:المصدر 
    

  يتبين من الجدول المذكور والشكل السابق، أن معدل العائد الحقيقي كان سالب خـالل               
وفي الفترات القصيرة التي بلـغ فيهـا        %. ٤,٩-ي المتوسط حوالي    معظم الفترة، وبلغ ف   

أي أن أموال نظام التأمين االجتماعي في مصر كانت وما   %. ١٠قيمة موجبة كان أقل من    
%. ١١,٦زالت تتآكل بفعل التضخم الذي بلغ متوسط معدله خالل فترة الدراسة حـوالي              

 مصر فشالً ذريعاً في توظيف أموال       بعبارة أخرى فقد فشلت إدارة التأمين االجتماعي في       
  . )٦٤(%٤,٦٥المؤمن عليهم، وحققت خسارة سنوية بلغت في المتوسط 

  

   ومقارنة بمعدل نمو أسعار الذهب، نجد أن نظام التأمين االجتماعي قد حقـق خسـارة           
ويوضـح الجـدول رقـم    . )٦٥(تقريباً، من قيمة األموال الموظفة% ١١,٧سنوية مقدارها  

 اإلحصائي أنه إذا كان نظام التأمين االجتماعي في مصـر وظـف كـل               بالملحق) ٢٠(
م في أكثر االستثمارات أماناً وحفاظاً على قيمة النقود؛ أال وهو           ١٩٧٥فوائضه المالية منذ    

 مليار جنيه مصـري،     ١٨٣١,٢٥م يبلغ   ٢٠٠٩شراء سبائك الذهب، ألصبح رصيده في       

                                                
  .يقية ألموال النظام مقارنة بمعدل التضخم المعلن هو معدل انخفاض القيمة الحق(64)
= متوسط معدل العائد على استثمارات التـأمين االجتمـاعي          % ٧ -متوسط معدل نمو أسعار الذهب      % ١٨,٧ ((65)

  )الخسارة السنوية% ١١,٧
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مليار ٢٩٦,١(ماعي الموظفة في نفس العام      ومقارنة بالرصيد الفعلي ألموال التأمين االجت     
 مليار جنيـه، أي أكثـر مـن تريليـون           ١٥٣٥,١٥، نجد أن هناك خسارة قدرها       )جنيه

وهو ما يعادل أكثر    . )٦٦(وخمسمائة مليار جنيه خسارة متحققة، تمثل تكلفة الفرصة البديلة        
. م٢٠٠٩من خمسة أمثال قيمة رصيد المال الموظف للتأمين االجتماعي في مصر فـي              

وهو أيضاً ما يعني فقدان فرصة هائلة إلمكانية زيادة قيمة المزايا بحوالي خمسة أمثـال               
وعدم االحتياج لـدعم    ) الفجوة بين االشتراكات والمزايا   (وسد العجز   . م٢٠٠٩قيمتها في   

  . الخزانة العامة المزعوم للنظام
  

تاجية واالسـتثمار العقـاري،       فما بالنا لو تم تنويع االستثمار، بما يتضمن األنشطة اإلن         
المـؤمن علـيهم وأصـحاب    (وغيرهما، بما يعود بالربح الكثير على أصحاب األمـوال         

  .، كما يعود بالنفع على االقتصاد الوطني وعلى المجتمع ككل)المعاشات
  

  

  

  

  

  

  
                                                

 االسـتثمار   قامت دراسة بحساب تكلفة الفرصة البديلة لتوظيف أموال التأمين االجتماعي في مصر، بحساب عائد              (66)
  :انظر. الذي كان من الممكن تحقيقه إذا تم استثمار األموال بالكامل في الودائع المصرفية فقط

   وقد بلغت قيمة تكلفة الفرصة البديلة لديـه، خـالل حقبـة    . ١٤، ٩ص ص   .  مرجع سابق : حمدي عبد العظيم
إذا ما أودعـت   حقيقه لصالح الحكومةويمكن القول بأن هذا الفرق، هو ربح ممكن ت    .  مليار جنيه  ٨,٦التسعينات  

  .ما تقترضه من نظام التأمين االجتماعي في البنوك خالل تلك الفترة فقط
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  املبحث الثالث
  جتماعي يف مصر االتأمني النظام ات إصالح مقترح

  
  :مقدمة

ناك عدة عيوب في نظام التأمين االجتماعي في مصر، مما    اتضح مما سبق أن ه
يستدعي العمل على إصالحه لتفادي تلك العيوب، ورفع كفاءته، وتحقيق األهداف 

والحقيقة أن هذا اإلصالح يجب أن يكون جزء من تطوير منظومة الضمان . المرجوة منه
  . )٦٧(االجتماعي في مصر ككل

   
حالي بعد إدخال اإلصالحات الالزمة عليه، وإنشاء نظـام           ويقترح اإلبقاء على النظام ال    

وذلك أيضاً بعد   ) الحسابات الشخصية (جديد موازي له يعمل بأسلوب االشتراكات المحددة        
ويمكن تناول موضوع هذا المبحث من  . )٦٨(تعديله بما يتالءم مع طبيعة المجتمع المصري      

  :خالل مطلبين على النحو التالي
  

  .ترحات إصالح مدخالت ومخرجات النظام مق–المطلب األول 
  . مقترحات إصالح عمليات استثمار أموال النظام–المطلب الثاني 

  المطلب األول
  نظاممدخالت ومخرجات الإصالح  اتمقترح

                                                
لمزيد مـن  و.  يقترح عند تطوير نظام المساعدات االجتماعية أن يتم تطبيق النظام اإلسالمي في التكافل االجتماعي   (67)

جتماعي، انظر المبحث الثاني مـن الفصـل األول مـن هـذه             اال) التكافل(التفاصيل عن النظام اإلسالمي للتأمين      
  . الرسالة

            لمزيـد مـن   )في تكافل األمـة  (يقترح االستعانة بمشروع الدكتور محي محمد مسعد الخاص بتطبيق الزكاة ،
مكتبـة اإلشـعاع   . نظام الزكاة بين النص والتطبيـق  : محي محمد مسعد  : التفاصيل عن هذا المشروع انظر    

  .٥٥٥ – ٤٠٧ص ص. م١٩٩٨والتوزيع، اإلسكندرية، للطباعة والنشر 
.  بال شك فمن األفضل تنقيح تجارب الغير، ومراعاة خصوصية المجتمع، وعدم نقل التجارب وتقليدها بال وعي (68)

  :انظر
 تقرير .نظام التأمين االجتماعي المصري ما بين التطوير والتقليد للتجارب الدولية: محمد عطية أحمد سالم 

 .م٢٠٠٨ت االقتصادية االستراتيجية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، مؤسسة األهرام، االتجاها
  .١٥ص
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هو أفضل األنظمة ) التراكم المالي(   ثمة شبه إجماع على أن نظام التمويل الكامل 

وبالتالي فهناك مقترحين . خذة في النمو مثل مصرالتأمينية؛ ال سيما بالنسبة للدول اآل
  .يمكن طرحهما إلصالح منظومة التأمين االجتماعي في مصر، وذلك على النحو التالي

 

   :)٦٩(اإلبقاء على النظام احلايل وإصالحه: االقرتاح األول
  وينطوي هذا االقتراح على إصالح وإعادة هيكلة النظام القائم حالياً، عن طريق تحسين

والخضوع ألحكام النظام، والتحرر من القيود التشريعية والسياسية المفروضة على  اإلدارة
السياسات التمويلية واالستثمارية لنظام التأمين االجتماعي لتمكينه من استثمار أمواله 

ووضع اإلطارات التنظيمية والتشريعية التي تحقق ألجهزة النظام . بنفسه وتحقيق أهدافه
مع تحديد مجال التطبيق لتشجيع االعتماد المتزايد على النظم الخاصة . استقالليتها

  .)٧٠(مع التزام الخزانة العامة باإلعباء التي وردت بقوانين. االختيارية والمهنية
  

 التأمينات لبنك  صندوقَّيالتوقف عن تحويل فوائض  ويقترح في هذا الصدد أن يتم 
لة تجاه النظام القائم، من خالل تمليك النظام االستثمار القومي، وتصفية مديونية الدو

مساحات من األراضي الصحراوية المعدة للبناء، بعد إعداد التخطيط العمراني الالزم 
وليكن تحت مسمى مشروع الخامس (، والرسوم الهندسية الخاصة بالوحدات )٧١(لها

ا؛ من توصيل وكذلك إعداد مشروعات البنية التحتية الالزمة له). والعشرين من يناير
شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي، وغيرها؛ حتى تعطي قيمة لهذه األراضي تمكنها 

على أن يقوم النظام بدراسة األسلوب األنسب الستخدام هذه . من تصفية المديونية
وهو ما سيعود بالنفع على الدولة من خالل تصفية مديونيتها تجاه نظام التأمين . األراضي

بسيطة باستغالل سلطاتها في ملكية األراضي، وبالتالي التخلص من االجتماعي بتكلفة 

                                                
 ويعد هذا االقتراح هو أفضل الحلول من وجهة نظر الكثير من الخبراء والمتخصصين في التأمين االجتماعي في (69)

  .مصر حالياً
  .٣٨ص .  المرجع السابق(70)

: لمزيد من التفاصيل عن تخطيط المدن اإلسالمية انظر       رار تخطيط المدينة اإلسالمية، و     أن تكون على غ    ح ويقتر (71) 
  .١٢٦ – ٨٣ص ص . م٢٠٠٩ الطبعة الثانية، بدون ناشر، .اآلثار العربية: محمد عادل عبد العزيز



- ١٤٠ - 
 

؛ بدون مصادرة أو بخس لحقوق المؤمن عليهم )٧٢(حوالي نصف الدين العام المحلي
كذلك سيعمل هذا المشروع على عالج مشكلة اإلسكان، ويساهم . وأصحاب المعاشات

ارات والمقاوالت وكل ويعمل على تنشيط قطاع العق. بقيمة مضافة لالقتصاد المصري
كما يمكن . األنشطة المرتبطة بالمشروع، مما يخفض البطالة ويدفع عجلة النمو قدماً

تصفية مديونية الدولة تجاه نظام التأمين االجتماعي، بطريقة أخرى من خالل تمليك 
على أن يقوم النظام بإدارتها، مستعيناً .  شركات قطاع عام بقيمة المديونيةالنظام
واالقتراح الثاني يعد األنسب، إلن هذه الشركات قائمة . ءات والخبرات الالزمةبالكفا

  .كما يمكن تصفية المديونية بمزيج من كال الطريقتين. وستدر عائد فوري على األموال
 

 
وإغالقه على ) بعد إصالحه(ليه يمكن تجميد النظام الحالي عند المستوى الذي سيصل إ  

ثم إنشاء نظام جديد يقوم على التمويل الكامل باستخدام أسلوب االشتراكات . من فيه
وعوضاً عن ذلك يمكن أن يستمر النظام الحالي بعد إصالحه، وأن يعمل . المحددة

  .بالتوازي مع النظام الجديد
  

من خالل، مقترحات بشأن ) موازيال( إنشاء هذا النظام الجديد يمكن تقسيم مقترحات   و
مدخالت النظام، وأخرى بشأن المخرجات، علماً بأنه سيتم إدخال عدد من التعديالت على 
نظام التمويل الكامل ذو االشتراكات المحددة المتعارف عليه لدى المتخصصين ليتناسب 

   .مع خصوصية المجتمع المصري
  

  :مقترحات بشأن املدخالت –أوالً 
 الصندوق مستقالً؛ فال تتـدخل الدولـة فـي توجيـه مـوارده              يجب أن يكون   .١

الستثمارات بعينها، كما ال يجوز لها االستحواذ على أمواله؛ باعتبارهـا أمـوال    
 .الحكومة لصالح المشتركين) أو تشرف عليها(خاصة، تديرها 

 
                                                

لمزيـد  . م المحلي من الدين العا  ) في المتوسط % (٤٠ تقدر المديونية المستحقة للتأمينات لدى الدولة بما يقرب من           (72)
). أسبابه ونتائجه(تطور عبء الدين العام المحلي في مصر : طارق محمد أحمد علي عمران    : من التفاصيل انظر  

  .١٥٦ – ١٥٢ص ص . م٢٠١٠ بنين، جامعة األزهر، القاهرة، –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة 
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يجب أن يتم اختيار إدارة النظام بعناية فائقة، ليضم أفضل الخبرات، والكفاءات             .٢
مع هيئة شرعية تقـدم     . مجال االستثمار، وغيرها من التخصصات الالزمة     في  

باإلضافة لتشكيل جمعيـة    . الفتوى لتقييد النظام بالمعامالت الشرعية دون غيرها      
لمحاسـبة مجلـس    ) أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم   (عمومية من المشتركين    

 . لمشتركين فيهاإلدارة، وتغييره إذا فشل في تحقيق أهداف النظام، ومصالح ا

  
االشتراك في الصندوق يكون اشتراكاً اختيارياً؛ وذلك لكون صفة اإلجبار علـى          .٣

ومن شأن تطبيق هذا المقترح رفع مستوى الطلب        . )٧٣(االشتراك ال تالئم الفقراء   
 وبالتالي تحفيز المستثمرين على زيادة اإلنتاج لمواجهة هـذا الطلـب            )٧٤(الكلي

 إلى النمو؛ بشرط خضوع السوق للرقابة الشـرعية         الجديد، مما يدفع باالقتصاد   
 . حتى ال يتم استغالل ذلك في زيادة األسعار دون زيادة اإلنتاج

، لما لها من آثار سلبية، إذ أنها تؤدي على مـدار        )٧٥(إلغاء حصة صاحب العمل    .٤
السنوات لزيادة المستوى العام لألسعار ومن ثم التضخم، وماله من آثار مدمرة             

وبالتـالي فإلغاءهـا    . )٧٦(النظام التأميني نفسه  على  يات الدولة، بل و   على اقتصاد 
، وما يترتب عليه من ارتفاع القيمة الحقيقـة         )نسبياً(سيؤدي إلى خفض األسعار     

فضالً عن أثر ذلك في تشـجيع المسـتثمرين         . للدخول وتحسن مستوى المعيشة   
 .حسار البطالة، ومن ثم النمو وان)النخفاض التكاليف(على زيادة االستثمار 

 

                                                
 أدنى للدخل قبل فرض إجبارية االشتراك؛ بما يضمن عـدم            جعله إجباري، فعلى األقل يتم تحديد حد       أو في حالة   (73)

  .إرهاق الفقراء
حصـة  ( سيرتفع الطلب الكلي بسبب ارتفاع الدخول المتاحة لتصرف محدودي الدخل؛ نتيجة إلغاء حصة التأمينات       (74)

  .التي كانت تستقطع من أجورهم) العامل
مل فقط، عندما قامت بإصالح نظام التأمينات بها فـي   قامت شيلي بإلغاء حصة صاحب العمل، واكتفت بحصة العا (75)

  :  انظر. م، والذي وِصفَ من شدة نجاحه بأنه طلقة مدوية للنظام التأميني في العالم١٩٨١عام 
 ١٩٠ص . مرجع سابق: منى  إبراهيم محمود إبراهيم.  

طلب األول من المبحـث األول      الم:  لمزيد من التفاصيل عن أثر التأمين االجتماعي الوضعي على التضخم، انظر           (76)
  .من الفصل الثالث
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االشتراك يكون بحصة المشترك فقط، وتكون بنسبة تستقطع شهرياً مـن قيمـة              .٥
من إجمـالي الـدخل الـذي       % ١٠إجمالي دخله، ويقترح أن تكون هذه النسبة        

: وبذلك يكون قد تم القضاء علـى مشـكلتي        . )٧٧(يحصل عليه، بدون حد أقصى    
لي، وتحديد حد أقصى ألجـر       في النظام التأميني الحا    )٧٨(ارتفاع نسبة االشتراك  

 . االشتراك، وما يترتب عليهما من آثار سلبية

  
تتم معاملة اشتراكات أعضاء النظام على أنها أموال خاصة، تم تفـويض إدارة              .٦

ممكن عليها في ضـوء الشـريعة   ) ربح(النظام الستثمارها، وتحقيق أعلى عائد  
يتم اخطاره سنوياً على أن تودع في حساب شخصي باسم المشترك، و . اإلسالمية

ويفضل تقييم الرصيد بعدد    . المحقق عليها ) الربح(بقيمة رصيد إيداعاته، والعائد     
معين من األسهم كحصة في أصول الصندوق واستثماراته لتجنب مشكلة تآكـل            

 .القيمة الحقيقية للرصيد النقدي بفعل التضخم
  
يسحب من رصـيده    بالنسبة لمواجهة خطر البطالة المؤقتة، فيجوز للمشترك أن          .٧

إال أنه يجب أن يسن في قانون العمل    . لدى النظام لتغطية نفقاته خالل تلك الفترة      
على حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية خدمة مناسبة وكافيـة لتغطيـة              
. نفقاته خالل فترة بحثه عن عمل جديد كحد أدنى، إذا اجتاز فترة االختبار بنجاح   

ل عام فتتم مواجهتها من خالل عـدة مؤسسـات، مـن            أما بالنسبة للبطالة بشك   
من خالل تـدريب    ) الشئون االجتماعية (ضمنها صندوق المساعدات االجتماعية     

                                                
 ويمكن أن تترك الحرية للمشترك أن يختار النسبة التي يرغب في االشتراك بها، أو أن يشترك بمبلغ محدد يختاره                (77)

فـي النظـام     (بشأن أصحاب األعمال والعاملين بالخـارج     ) في النظام القائم  (ويضاف لرصيده، على غرار المتبع      
  . توحيد النظام على جميع المشتركينمن األفضللكن و. )الحالي

.  ستنخفض تكاليف االشتراك لكل من كان دخله أقل من الحد األقصى لألجر التأميني المعمول به في النظام الحالي               (78)
  .وبالنسبة لمن ترتفع دخولهم عن هذا الحد فسترتفع تكلفة االشتراك عليهم
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المتعطلين وتوفيرالعمل لهم، وتوفير أدوات المهنة أو الحرفة وغيرها من آليات           
 .)٧٩(تكافل األمة اإلسالمية، لمواجهة خطر البطالة

  
، فيـتم إيقـاف   )٨٠(الحالي، االنتقال للنظام الجديـد   إذا رغب أحد أعضاء النظام       .٨

تحصيل االشتراكات، وإنهاء مدد اشتراك المؤمن عليهم، بتاريخ آخـر إيصـال            
سداد لقيمة االشـتراكات فـي النظـام الحـالي، تمهيـداً لتحـويلهم للنظـام                

وبالتالي سيتم إسقاط بعض من مديونيات أصحاب األعمال تجاه النظام      .)٨١(الجديد
 وهو ما سيعمل على التشجيع على التوسع في االسـتثمارات القائمـة،             الحالي،

مما يساعد على زيادة اإلنتاج وخفض األسعار،       . والشروع في استثمارات جديدة   
 .وحدوث الرواج في السوق، ونمو االقتصاد

  

حصر مستحقات المؤمن عليهم الراغبين في االنتقال من النظام الحالي وتحويلهم            .٩
 من خالل حصر المبالغ التي تم سدادها فعلياً، وهي عبارة عـن             للنظام الجديد؛ 

أساسي (حصة العامل وحصة صاحب العمل، كنسبة من أجر االشتراك التأميني           
ويتم السؤال فقهياً في كيفية تعويضهم بعوائد       . )٨٢(، خالل مدة االشتراك   )ومتغير

في حساباتهم واعتبار تلك المستحقات رصيد افتتاحي يودع . توظيف هذه األموال  
فمثالً بافتراض أن هناك مشترك في النظـام الحـالي          . الشخصية بالنظام الجديد  

، قد سدد لمدة سنتين حصص االشـتراك عـن          )٧٩قانون   (للتأمين االجتماعي 
                                                

غر، تعد النواة األولى للنهوض باالقتصاد المصري، من وجهة نظر الكثير من      المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِ    (79)
، )في إطار تكافـل األمـة     (وهو دور يمكن لصندوق المساعدات االجتماعية القيام به بكفاءة عالية           . المتخصصين

  .)بعد إصالحه (بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية
 يمكن تار ما بين االستمرار في النظام الحالي أو االنتقال للنظام الجديد، كما يقترح أن تترك الحرية للمشترك يخ  (80)

وذلك سيؤدي إلى تنافسية كال النظامين، بما سيجعل كل نظام . أن يشترك في كال النظامين معاً إذا رغب في ذلك
  .يعمل بكل كفاءاته وطاقاته لتقديم خدمة أفضل من اآلخر

 قام باستقطاع حصة التأمينات من أجر العامل ولم يقوم بتوريدها للهيئة المختصـة،             أما إذا كان صاحب العمل قد      (81)
  . فيتم إلزامه برد هذه المبالغ إلى العاملين باعتبارها أجور متأخرة عليه

 تتوافر لدى إدارة نظام التأمين االجتماعي الحالي، إمكانية برمجة الحاسب اآللي لحساب رصيد اشتراكات المـؤمن   (82)
  أحد أو بعض المشتركين فيه     نتقالهو ما سيوفر الوقت والجهد في حالة ا       ، و )حصة العامل وصاحب العمل   (م  عليه

  .للنظام الجديد المقترح
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، عن أجر خمسمائة جنيه في العـام        )٨٣()عامل وصاحب عمل  (األجر األساسي   
أصبح رصـيد اشـتراكاته هـو    األول وألف جنيه في العام الثاني، وبالتالي فقد      

سنوياً فـإن   % ٧ جنيه، وبفرض أن العائد المحقق على هذا الرصيد هو           ٦٣٠٠
وهو .  جنيه بعد إضافة العائد لرصيد اشتركاته٧١٨٢هذا المشترك سيصبح لديه     

  . )٨٤(المبلغ الذي سيتم تحويله كرصيد افتتاحي لحسابه الشخصي في النظام الجديد
  
  

  :خرجات املات بشأنمقترح –ثانياً 
؛ لعدم إهدار الطاقات البشرية من كبار السن        )٨٥(يقترح أن يكون التقاعد اختيارياً     .١

وتركـه الختيـار    . )٨٦(ذوي الخبرة، من القادرين على العمل والـراغبين فيـه         
فإذا ما وجد نفسه غير راغب في العمل وسيتحقق لـه عائـد علـى               . الشخص

أو كان غير قادر على العمـل       رصيده يكفيه، أو له مصادر دخل أخرى مكملة،         
 )٨٧(.فله الحرية في التقاعد عند أي سن يناسبه

                                                
من األجر األساسي، بعد استبعاد     % ٣٥ نسبة حصص اشتراك العامل وصاحب العمل بالنسبة للقطاع الخاص هي            (83)

  %).٥(حصة التأمين الصحي 
مـن األجـر؛ إلن حصـة    % ٣٣ االشتراكات عن األجر المتغير بنفس الطريقة، ولكن بنسبة     يمكن حساب رصيد   (84)

لمزيد من التفاصيل عن حصص االشتراك في القانون        . ال تستقطع من األجر المتغير    %) ٢(االشتراك في المكافأة    
  .المطلب األول من المبحث األول من الفصل الثاني من هذه الرسالة:  انظر،٧٩

 هذا االقتراح بنقد شديد، ولذلك يمكن العدول عنه مؤقتاً في الفترة االنتقالية من النظام القديم إلى النظام  سيواجه(85)
  .المقترح

 ال شك في أن المجتمع المصري في أمس الحاجة لتنفيذ خطة تستهدف وضع كل شخص في المكان المناسب لـه،                     (86)
فيشعر كل شـخص بالرضـى      .  العدالة في التعيين والتَرقي    إلخ، وتحقيق ...من حيث موهبته وإمكانياته وكفاءته،      

مع ضرورة تعديل قانون  . والسرور في ممارسة العمل الذي يحبه ويتقنه؛ حتى تصل إنتاجيته ألقصى درجة ممكنة            
، بما يتيح القـدرة علـى اسـتبعاد    )دون ظلم أو تجاوز(الوظيفة العامة وتشديد الرقابة على الجهاز اإلداري للدولة    

ناصر الفاشلة والمقصرة، والقضاء على الوساطة والمحسوبية والرشاوي والبطالة المقنعة، وبما يضمن استمرار             الع
  .  في العمل متى كان راغباً في ذلك وقادراً عليهحتى يمكن للعامل االستمرارالكفاءات فقط، 

والحقيقة أن ذلك يقوم .  عمليجاد فرصإلفساح الطريق للشباب إل عادة ما يتم الدفاع عن فكرة التقاعد اإلجباري، (87)
إذ يتحتم على الدولة . على افتراض ضمني مفاده أن النظام االقتصادي في حالة جمود، وهذا ما ال يجب أن يكون

التوسع في النشاط االقتصادي بمعدل يتناسب طردياً مع معدل نمو السكان، بما يجعل المجتمع يستفيد من خبرات 
  .بابكبار السن وسواعد الش
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حق المشترك أن يسحب العائد بشكل سنوي، أو يضيفه على الرصيد، ليعاد            من   .٢
كما يمنح الحق في السحب من رصـيده فـي أي           . ضخه واستثماره مرة أخرى   

 كلـه أو    ن حقه اسـترداده   وقت يشاء أي مبلغ يريد، فاألصل أنه مال خاص، م         
 )٨٨(.بعضه لمواجهة ظروف حياته

  

بالنسبة لتغطية خطر إصابات العمل، فيجب أن يسن قانون يلزم صاحب العمـل              .٣
 .بتحمل تكاليف تغطية هذا الخطر

أو (تحديد حد أدنى للمعاش يتالئم مع مستويات األسعار ويمكن صاحب المعاش             .٤
لك لتفادي مشكلة عدم كفاية عوائـد       من العيش حياة كريمة، وذ    ) المستحقين عنه 

الرصيد المتراكم لتمويل معاش الئق بالنسبة لمن يثبت أنه من محدودي الـدخل             
ويحتاجون لدعم الدولة، بحيث تتحمل الخزانة العامة الفرق بين العائد المسـتحق          

أو اللجوء لطريقة أخرى، بحيث إذا تبين عند طلـب     . وقيمة الحد األدنى للمعاش   
أقل مما يلزم لتـوفير  ) المعاش(د في صورة معاش أن هذه العوائد       صرف العوائ 

حياة كريمة، وليس لدى المشترك مصادر أخرى للدخل، فعلى المشترك أن يتقدم            
لصندوق المساعدات االجتماعية للحصول على مساعدة تكميلية على هذا المعاش          

حالـة  بشرط أن يكون من المحتاجين، على أن يقوم نظام المسـاعدات ببحـث              
ومعاقبته . الشخص والوقوف على الطريقة المناسبة لمساعدته في ضوء ظروفه        

وبذلك يكون قد تم عالج مشكلة عـدم تـوفير          . )٨٩(إذا ثبت إدعاءه الفقر بالكذب    
 . المعاشات لحياة كريمة للمشتركين من محدودي الدخل

 ولكل اعتبار رصيد الشخص، ميراث يتم توزيعه وفق الشريعة اإلسالمية الغراء، .٥
أن يختار استمرار إيداع نصيبه لدى النظام وبنفس الشروط، أو          ) وارث(مستحق  

                                                
لمن اسـتمر   ) على سبيل المثال  (على المشتركين لعدم اهدار الرصيد، وذلك بالسماح فقط         ) نسبياً( ويمكن التضييق    (88)

وهو ما يشبه نسبياً أسلوب االسـتبدال       . في االشتراك بالنظام لمدة ثالثة سنوات، أن يسحب في حدود ربع رصيده           
حتى ال يتحول الصـندوق إلـى       . اة عدم استخدام نظام الفوائد    في نظام التأمين االجتماعي الحالي، ولكن مع مراع       

  .مقرض بفائدة، كالبنوك التجارية
 على أن يتم نشر الوعي اإلسالمي، والتحبيب في األمانة والصدق والرضا والزهد في مال الفقراء وغيرهـا مـن              (89)

  ).وهو ما يندرج تحت التكافل المعنوي. (األخالق اإلسالمية الواجبة
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أو أن يختار سحب كل     . إضافته على رصيده الشخصي إن كان له حساب مسبق        
ومـا  ) المواريث(وذلك إعماالً للشريعة اإلسالمية     . أو بعض الرصيد من النظام    

ترك بعد وفاته ال كلهـا وال  بها من حكمة، وبذلك لن تتم مصادرة ألموال أي مش        
بعبارة أخرى، أسلوب الحساب الشخصي، سيقضي على إمكانية حصول       .بعضها

أحد المشتركين من النظام على مزايا أعلى من اشتراكاته أو أقل منها، كما أنـه               
 )٩٠(.سيضمن التوازن واالستدامة المالية للنظام

 

يـتم  ف،   إلى النظام الجديد    في االنتقال  أصحاب المعاشات الحاليين  في حالة رغبة     .٦
بعد (في تاريخ خروجهم على المعاش      ) االشتراكات وعوائدها (حساب رصيدهم   

ومقارنـة  ) خصم قيمة المكافأة وتعويضات الدفعة الواحدة التي صـرفت لهـم          
مع االحتفـاظ   . المعاش بالعائد الشهري على هذا الرصيد، وصرف الفروق لهم        

واستمرار مـنحهم   لتحقيق عائد أكبر     أكفأ   بملكية رصيدهم، واستثماره لهم بشكل    
 . العائد في صورة معاشهذا 

  

 يتم نفس الشئ، في حالة رغبتهم في االنتقال      )المستفيدين(بالنسبة للورثة الحاليين     .٧
لمتوفي في تـاريخ أول اسـتحقاق لصـرف    إلى النظام الجديد، فيحسب رصيد ا  

 ،)احدة المنصرفة له ولهم   بعد خصم قيمة المكافأة وتعويضات الدفعة الو       (المعاش
وتحويله ليصبح رصيد افتتاحي في النظام الجديد، ومقارنة المعاش الذي حصل           

 ويحسب نصيبهم من هذا الرصيد ويورث إلـيهم         عليه بالعائد على هذا الرصيد،    
ومن يثبت أنه من محدودي الدخل فيصرف له        ). طبقاً للميراث الشرعي   (ائدهوبع

ل الخزانة العامة الفرق بـين هـذا الحـد األدنـى            الحد األدنى للمعاش، وتتحم   
 .ومستحقاته لدى النظام

  

) س(للوقوف بشكل مبدأي على فعالية النظام الجديد المقترح نفترض أن مشترك           .٨
 سنة، وقد قام باالشتراك طبقاً للحـدود        ٣٦سيترك رصيده ينمو لدى النظام لمدة       

                                                
ر بالذكر أن مراعاة الحد األدنى للمعاش ستقضي على المشكلة التي قد تواجه المستحقين، ومنهم على سبيل  جدي(90)

األرملة التي ترث الثُمن فقط من الرصيد، على أن يتم تمويل الفرق بين المستحق والحد األدنى من الخزانة : المثال
  .العامة للدولة
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بـالملحق  ) ٣٣ ( كما هو موضـح بالجـدول رقـم        )٩١(القصوى لألجر التأميني  
وفيما يلي ستتم المقارنة بين معاملته في البديل المقترح وكـل مـن             . اإلحصائي

 .التالي) ٦(، وهو ما يلخصه الجدول رقم ١٣٥ وقانون ٧٩قانون 
  

  )٦(جدول رقم 
  م٢٠١٠ لسنة ١٣٥م والقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩مقارنة البديل المقترح مع القانون رقم 

  البديل املقرتح  ١٣٥قانون  ٧٩قانون  البيان
   (*)١٣٤٧١٥    سنة٣٦االشتراكات المتراكمة خالل 

  )من األجر% ٣٥(
١٠١٩٩٨,٥  

  )من األجر% ٢٦,٥(
٣٨٤٩٠  

  )من األجر% ١٠(
  معامل العائد

  ) سنة٣٦× معدل العائد (
٢,٥٢  

  )سنة٣٦× % ٧(
٣,٦  

  )سنة٣٦× % ١٠(
٣,٦  

  ) سنة٣٦× % ١٠(
  قيمة العوائد المحققة

  )رصيد االشتراكات× معامل العائد (
١٣٨٥٦٤  ٣٦٧١٩٤,٦  ٣٣٩٤٨١,٨  

  مجموع الرصيد
  )العوائد+ االشتراكات (

١٧٧٠٥٤  ٤٦٩١٩٣,١  ٤٧٤١٩٦,٨  

  العائد السنوي المحقق على الرصيد
  )الرصيد× معدل العائد (

١٧٧٠٥,٤  ٤٦٩١٩,٣١  ٣٣١٩٣,٧  

  (***)غير معروف   (**)١٣٣١,٥  المعاش الشهري وفقاً لكل نظام
  

١٤٧٥,٤٥  

 المعاش آلخر أجر كان يتقاضاه نسبة
  المتقاعد

٧٦%  
  

٦٥%  
  ) (****)كحد أدنى(

٨٤,٣%  

  نعم  ال   ال  هل يحتفظ المشترك بملكية الرصيد
  .من إعداد الباحث: المصدر

عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع البد من فصل األجر األساسي عن األجر المتغير، حيث سيتم احتساب نسـبة                (*) 
  .لألجر المتغير، ولكن لدواعي التبسيط في هذا المثال تم تجاوز ذلك% ٣٣ساسي، ونسبة لألجر األ% ٣٥
متوسط آخر سنتين لألجر األساسي، ومتوسط األجر المتغير عـن          ( من متوسط أجر االشتراك كحد أقصى       % ٨٠(**)

وزيـادر  )  جنيـه ٣٥خزانة عامة بحـد أقصـى   % ٢٥(باإلضافة إلى زيادة األجر األساسي  ). كامل فترة االشتراك  
  .عن كل سنة كاملة% ٢المتغير بنسبة 

  .لم تصدر الالئحة التنفيذية للقانون وبالتالي لم يتسنى معرفة قيمة المعاش(***) 
من أجر االشـتراك عـن      % ٦٥ال يقل المعاش عن     (م  ٢٠١٠ لسنة   ١٣٥ من القانون رقم     ٢٩طبقاً للمادة رقم    (****) 

  )السنة األخيرة
  

                                                
  .يالته، لكل من األجر األساسي والمتغيرم وتعد١٩٧٥ لسنة ٧٩ المقررة بالقانون (91)
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  : يتضح ما يليمن الجدول السابق
  :م١٩٧٥ لسنة ٧٩  رقمقانونال

االشتراكات يبلـغ   م سيتم تحصيل قدر كبير من       ١٩٧٥ لسنة   ٧٩  سنجد أنه طبقاً للقانون     
، يمكن للنظام تـوفير     )٩٢(في المتوسط % ٧، وبتحقيق معدل عائد قدره       ألف جنيه  ١٣٤,٧

 ألف ٤٧٤,١هو  ألف جنيه، وبالتالي يصبح مجموع رصيد المشترك   ٣٣٩,٤عوائد قيمتها   
 جنيه، وهـو مـا يعـادل    ١٣٣١,٥وبالرغم من ذلك فالقانون يمنحه معاش مقداره   . جنيه
مع فقدانه ملكية الرصيد  . )٢(تقريباً، من آخر أجر كان يتقاضاه المشترك قبل تقاعده        % ٧٦

ويبدو جلياً مدى الظلم الذي يقع على المشترك بفقده ملكيـة رصـيد أموالـه            .الذي حققه 
لدى النظام طيلة السنوات الست والثالثين، ناهيك عن صرف معاش قيمته أقـل             المتراكم  

فبمقـدور  ).  ألف جنيه٤٧٤,١(من قيمة العوائد الممكن تحقيقها على هذا الرصيد المفقود         
% ٧بمعدل  ( جنيه   ٢٧٦٥شهري على هذا الرصيد يبلغ تقريباً       ) معاش(النظام توفير عائد    

 ١٧٥٠(على قيمة آخر أجر كـان يتقاضـاه المشـترك           ، وهو ما يزيد بشكل كبير     )سنوياً
  ).جنيه

  
   :م٢٠١٠ لسنة ١٣٥  رقمقانونال

م فنجد أنه قد تـم سـداد اشـتراكات قـدرها          ٢٠١٠ لسنة   ١٣٥   أما طبقاً للقانون رقم     
سنوياً، أي سيحقق عوائد قدرها % ١٠وسيسدد النظام عنها حوالي     .  ألف جنيه  ١٠١,٩٩٨

وبالتالي يصبح مجمـوع رصـيد      .  فترة الستة وثالثين سنة     ألف جنيه تقريباً خالل    ٣٦٧
ويوفر هذا النظام للمتقاعد بحد أدنى معاش يعـادل         .  ألف جنيه تقريباً   ٤٦٩المشترك هو   

من أجر االشتراك الذي كان يتقاضاه خالل السنة األخيرة قبل تقاعده، مع فقدانـه              % ٦٥
 ملكية رصيد أمواله المتراكم لدى      وهذا القانون يسلب المشترك   . ملكية الرصيد الذي حققه   

  ).  ألف جنيه تقريبا٤٦٩ً(النظام 
                                                

لمزيـد مـن   .  استرشاداً بمتوسط معدل العائد المحقق فعلياً خالل فترة الدراسة على أموال التأمينات فـي مصـر         (92)
  . بالملحق اإلحصائي١٩جدول رقم : التفاصيل انظر

، الـذي تمـت     ) ألف جنيـه   ٤٧٤( وهو ما يعادل حوالي نصف العائد الممكن تحقيقه على رصيد أموال المشترك              )٢(
  . جنيه شهرياً تقريبا٢٧٦٥ًسنوياً على هذا الرصيد، يحقق % ٧فعائد . مصادرته
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   : املقرتحالنظام اجلديد
بمعدل ( ألف جنيه ويستطيع النظام تحقيق عوائد ٣٨,٤٩  سيتراكم رصيد اشتراكات قدره 

مقدارها )  سنة٣٦( على هذا الرصيد خالل فترة االشتراك )٩٣()في المتوسط% ١٠
 ١٧٧,٠٥٤وبالتالي يكون مجموع رصيد المشترك لدى النظام هو  ألف جنيه، ١٣٨,٥٦٤
وعندئذ يمكن للمشترك أن يقرر التقاعد وأن يقوم بالصرف من عوائد رصيد . ألف جنيه

 ألف جنيه سنوياً وبالتالي يمكنه الحصول على عائد ١٧,٧٠أمواله، وهو ما سيوفر له 
ريباً من آخر أجر كان تق% ٨٥ جنيه وهو ما يعادل ١٤٧٥مقداره ) معاش(شهري 
وهو ما ). تقريباً(جنيه  ألف ١٧٧مع احتفاظه بملكية قيمة رصيد أمواله وهو . يتقاضاه

   .١٣٥ وقانون ٧٩على كل من قانون في هذه الحالة يوضح أفضلية البديل المقترح 
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  
                                                

.  بافتراض إيداع األموال لدى البنوك مقابل فوائد، وهو أقل عائد ممكن تحقيقه، بالنظر ألوجه االستثمار الحقيقـي                 (93)
  .، المطلب الثاني من هذا المبحثولمزيد من التفاصيل عن عوائد االستثمار الحقيقي انظر



- ١٥٠ - 
 

  المطلب الثاني
  النظامستثمار أموال ا مقترحات إصالح عملیات
  

ترحات على كل من النظام الحالي، والنظام الجديد؛ إذ سـيتراكم لـدى               تنطبق هذه المق  
كالهما فوائض مالية يجب استثمارها بأكفأ طريقة ممكنة لتحقيق أعلى عوائد مسـتطاعة،             

وذلك مع االحتفاظ بقـدر مـن السـيولة لمواجهـة           . بشرط االلتزام بالشريعة اإلسالمية   
ويقترح أن يـتم    . )٩٤(الرصيد اإلجمالي من  % ٢٥االلتزامات ويقترح أن تكون في حدود       

وهو . االحتفاظ بجزء من هذا الرصيد في شكل سبائك ذهبية تحسباً ألي مشاكل اقتصادية            
األمر الذي يحفظ قوته الشرائية، وفي ذات الوقت يوفر إمكانية تسييل عاليـة وسـريعة               

  .للنظام حتى ال يقع في أزمة

  
  :)٩٥(الستثمار املنهج اإلسالمي يف ا– أوالً

 والسياسات الهادفة لالهتمام باالستثمار وزيادة التراكم الرأسمالي فـي          تتعدد األساليب     
المجتمع اإلسالمي، والذي ينعم بمجموعة هائلة من العوامل التي تعمل على ارتفاع الكفاية         

  :الحدية لرأس المال، وبالتالي زيادة الميل لالستثمار، ومنها ما يلي
السمسرة والطفيلية، والتي تضيف لثمن السلعة، وتكلفتهـا        إلغاء أعمال الوساطة و    .١

 . دون عمل إنتاجي حقيقي
 
كالخمور والدخان ولحم الخنزيـر وغيرهـا مـن         (تحريم االستثمار في الخبائث      .٢

بما يعمل على سالمة المجتمع من األمراض وغيرهـا مـن اآلثـار             ). المحرمات
 .السلبية لكافة المحرمات

                                                
 حيث أن هذه النسبة تقترب من نسبة االحتياطي القانوني المعمول بها في البنوك، والتي لها خبرة طويلة في أمـور              (94)

  . أيضاً الرجوع في ذلك إلى خبراء التأمين ويقترح.الودائع والمسحوبات
  : لمزيد من التفاصيل انظر(95)

 ٣٢ – ١٢ص ص. مرجع سابق. المي في االدخار واالستثمارالمنهج اإلس: ربيع الروبي.  
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دعاية واإلعالن، نظراً لعدم التغرير بالمستهلك، أو إيهامـه         إلغاء الكثير من بنود ال     .٣
واالقتصار على الحقائق فقط، بما في ذلك من        . بمزايا في السلعة على غير الحقيقة     

 .بيان عيوبها
 

تحريم االحتكار، وبالتالي خفض تكاليف التخزين، فضالً عن تكاليف المنافسة غير            .٤
وفي ضـوء المنافسـة     . رين من السوق  الشريفة التي تهدف إلخراج بقية المستثم     

 .الشريفة سترتفع جودة المنتجات وتنخفض أسعارها
  

) اقتراض(، مما يقلل تكلفة اإلنتاج؛ نظراً النعدام تكلفة تأجير          )الربا(تحريم الفائدة    .٥
كما يؤدي لخفض تفضيل السيولة بغـرض المضـاربة فـي           . رأس المال النقدي  

هـذا فضـالً عـن تجنيـب        . إلنتاج الحقيقي السندات، مما يوفر التمويل الالزم ل     
االستثمار عيوب اإلقراض الربوي، من سلبية واستغالل وجشع وظلـم واكتنـاز،           
وتضخم، وتقلبات اقتصادية، وتفاوت حاد في الدخول، وما يترتب عليه من صراع            

 .طبقي
  

رأس (تحريم االكتناز يوفر التمويل الالزم لالستثمار، مما يزيـد حجـم التمويـل           .٦
 .المعروض، وبالتالي يقبل الممول نسبة معقولة من الربح) لالما

  

كمـا تـزداد كفـاءة    . سيادة نظام المشاركة يدفع إلى االستثمارات طويلة األجـل      .٧
وعلى (تخصيص الموارد وترشيد استخدامها حيث ال يقدم الممول المشارك أمواله           

عات ذات  إال ألكثر المستثمرين جدية ونجاحـاً، وإلـى المشـرو         ) عكس المرابي 
فيزيـد ترشـيد االسـتثمارات، ويـدعم االسـتقرار          . الجدوى االقتصادية العالية  

 .االقتصادي، ويعالج البطالة، ويفرخ الكثير من المستثمرين
  

من خالل صندوق المسـاعدات     (كفالة المدينين والغارمين والمشروعات الخاسرة       .٨
واجهتها، ويخفض  ، ألسباب مشروعة، يخفض االحتياطيات الالزمة لم      )االجتماعية

 .تكلفة اإلنتاج
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ارتفاع اإلنتاجية نظراً للرقابة الذاتية واإللهية التي تحـض علـى اتقـان العمـل                .٩
واألمانة، ومنع التبذير واإلسراف في استخدام الخامات، مما يخفض تكلفة الوحدة           

 .كما يؤدي لطول عمر األصل اإلنتاجي، على سبيل المثال. المنتجة
  

دية، وما تتضمنه من حق في اإلرث، استجابة طبيعية، لميـل           إقرار الملكية الفر   .١٠
مما يؤثر إيجابياً على صيانة    . اإلنسان الفطري لحب التملك وحب األبناء واألقارب      

 .وتنمية المال باستثماره
  

جواز اإلقطاع في استثمار الموارد الطبيعية، من خالل قواعـد إحيـاء األرض              .١١
وهو ما يخفض تكاليف    . )٩٦( لمن أحياها مجاناً   بحيث يتم تمليكها  . الميتة، وإعمارها 

اإلنتاج من ناحية، ويعمل على تشجيع رؤوس األموال في اإلعمار، وبالتالي تحقيق      
 .نمو اقتصادي مرتفع

  

اعتدال الربح المستهدف من االستثمار، وعدم المغاالة واستغالل الظروف لرفع           .١٢
وفي .  الكادحة من المجتمع   األسعار لتحقيق أرباح طائلة على حساب معاناة الطبقة       

هذا الشأن ذكر اإلمام البخاري في كتاب البيوع مقولة محمد بـن سـيرين عمـا                
ال بأس بالعشرة بإحدى عشرة، ويأخذ للنفقـة        : " تعارف عليه األنصار في بيوعهم    

أي أن معدل العائد على رأس المال المستثمر في تجارة األنصـار كـان              . "ربحاً  
 .تقريباً% ١٠

  
  :لرفع الكفاءة االستثمارية مقترحات – اًثاني
إنشاء مركز لألبحاث والتطوير، لدراسة أهم األنشـطة االسـتثمارية، وأكثرهـا             .١

ربحية، ومردود اجتماعي في آن واحد، بما يعود بالنفع على المشتركين، والدولـة     
وكذلك استمرارية التطوير لكافة جوانب النظام حتى يتخلص مـن مشـكلة            . ككل

وسيؤدي استقالل الصندوق باتخاذ    . ي يعاني منها النظام التأميني الحالي     الجمود الت 
                                                

  : لمزيد من التفاصيل عن اقتطاع األرض لمن أحياها وعمرها، انظر(96)
 مركز صالح كامل، جامعة . الملكية العامة في صدر اإلسالم ووظيفتها االقتصادية واالجتماعية: ربيع الروبي

  .٣٢ – ٢٨ص ص . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١األزهر، 



- ١٥٣ - 
 

قرار االستثمار إلى تجنب مشكلة تدني العوائد في ظل غل يـد النظـام التـأميني         
 . الحالي عن استثمار أمواله

 

. اشتراك إدارة النظام والعاملين به في نسبة من األرباح  للتشجيع علـى العطـاء               .٢
يف تشغيل النظام دون إخالل، لتجنب امتصاص تكلفة تشـغيل          واالقتصاد في تكال  

أصحاب المعاشات (مع اشتراك لجنة من المشتركين  . النظام لقدر كبير من األرباح    
للرقابة على أعمال إدارة النظام والتأكد من عـدم انحرافهـا، أو            ) والمؤمن عليهم 

رة بالشفافية من خالل المغامرة باألموال في استثمارات غير مأمونة، مع إلزام اإلدا   
 . تقرير سنوي، يستعرض كافة الجوانب بوضوح

  

بعد موافقة الصندوق يمكن إقراض الدولة بالذهب، ويسترد الدين بالـذهب أيضـاً      .٣
للتصدي لمشكلة استغالل أموال التأمينات في تحقيق أرباح للدولة علـى حسـاب             

 .ف النفوسالمؤمن عليهم؛ كما حدث في العهد البائد من المسؤولين ضعا
 

تنويع أوجه استثمار أموال التأمين االجتماعي مع التركيز على األنشطة اإلنتاجيـة          .٤
الحقيقية، لما لذلك من أثر موجب على دفع عجلة اإلنتاج، وارتفاع معدل النمـو،              

مع تحقيق ). أو استقرارها على األقل (وانخفاض معدل البطالة، وانخفاض األسعار      
وبالتالي يكون قد تم استخدام األمـوال  . كين في النظام  معدالت ربح مجزية للمشتر   

 .الوطنية في خدمة الوطن فعالً
  

  : أوجه االستثمار املقترحة–اً ثالث
، ال شك أنـه مـن       )والعائد األمان والسيولة (  في ضوء االعتبارات األساسية لالستثمار      

شـروعات إنتاجيـة    األفضل لالقتصاد القومي استثمار أموال التأمينات االجتماعية في م        
ويوصى باألخذ بمقترح قيام الخزانة العامة بضمان التوازن المالي للنظام ودعمه           . حقيقية

  .في أي لحظة، يحتاج فيها إلى ذلك
  

   ومن المعلوم أنه كلما تمت دراسة المشروعات بعناية قبل اإلقدام عليها كلما زاد األمان         
 هـو أمـر ضـروري لتخفـيض مخـاطر           االستثماري، وبالتأكيد تنوع أوجه االستثمار    
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% ٢٥(وأما من ناحية السيولة فقد سبق االقتراح باالحتفاظ برصـيد سـيولة             . االستثمار
أما فيما يخص العائد المتوقع من االسـتثمار        . لدى الصندوق لتحقيق ذلك   ) احتياطي نقدي 

مـاعي،  في المشروعات الحقيقية ومدى ربحيته بالنسبة للمشتركين في نظام التأمين االجت          
بالملحق اإلحصائي متوسط معدل العائد على رأس المال فـي          ) ٣٤(فيوضح الجدول رقم    

  . م٢٠٠٩م حتى ٢٠٠٥أهم القطاعات االستثمارية في مصر من 
  )٣٠(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ٢٠٠٥متوسط معدل العائد على رأس المال في القطاعات االستثمارية الرئيسة في مصر من 

%١٠٦٤
%٩١٥

%٤٤٦

%٢١٠ %٢٠٧

%٠

%٢٠٠

%٤٠٠

%٦٠٠

%٨٠٠

%١٠٠٠

%١٢٠٠

الزراعة واإلنتاج
الحيواني والداجني

الخدمات االتصاالت الصناعة السياحة

  
  . بالملحق اإلحصائي٣٤جدول  :المصدر

   
 في ربحية االستثمار في  االرتفاع الهائل   من الجدول المذكور والشكل السابق يتضح

وأن القطاعات االستثمارية الرئيسة في مصر . المشروعات اإلنتاجية الحقيقية بشكل عام
  :هي كالتالي مرتبة تنازلياً حسب متوسط معدل العائد على رأس المال

 %).١٠٦٤(اج الحيواني والداجني الزراعة واإلنت .١

 %).٩١٥(الخدمات  .٢
 %).٤٤٦(االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  .٣

 %).٢١٠(الصناعة  .٤
 %).٢٠٧(السياحة  .٥

ين) ١( ج ا د ل ا و ين  ا و ي حل ا ج  ا ت ن إل ا و ة  ع ا ر ز ل   :ا
   يأتي قطاع الزراعة واإلنتاج الحيواني والداجني في المرتبة األولى، حيث حقق متوسط         

أي . م٢٠٠٩م حتـى  ٢٠٠٥خالل الفترة من     على رأس المال  % ١٠٦٤معدل عائد قدره    
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أن المستثمر في هذا القطاع  يحقق أرباح صافية تعادل عشرة أمثال رأس المال المدفوع               
  . تقريباً

  

   ولعل مقولة أن من ال يملك قوت يومه ال يملك قراره تعكس البعد االستراتيجي لهـذا                
ومـن  . ء من أموال الصندوق إلى االستثمار فيه      ولذلك يقترح توجيه جز   . القطاع الخطير 

  . ذلك مثالً زراعة القمح ومالها من أهمية قصوى
  

.    ويزيد من كفاءة ذلك تفعيل قاعدة تمليك األرض لمن أحياها، بما يخفض تكلفة اإلنتاج             
ومما الشك فيه أن االستثمار في هذا القطاع سيشكل منافسة مـن ناحيـة، وزيـادة فـي       

ية أخرى، وبالتالي سيعمل على خفـض أسـعار المنتجـات الزراعيـة             العرض من ناح  
والحيوانية والدواجن، فضالً عن خفض معدل البطالة واستغالل الطبيعة الزراعية لمصر           
. االستغالل األمثل، وزيادة معدل النمو، وتحقيق االكتفاء الـذاتي مـن الغـذاء تـدريجياً        

مع تحقيق أرباح طائلة للمشتركين فـي    وبالتالي عالج مشكلة مستعصية منذ زمن طويل،        
. ومن هنا يكون الصندوق المقترح هو صندوق قومي يخدم أهداف الوطن بحـق            . النظام

ويراعي المصالح الخاصة للمشتركين، أي يجمع بين تحقيق المصلحة العامة والمصـالح            
  . الخاصة

  

يث اعتبر النشـاط    ، ح "كيناي"   ولعله من المفيد تذكر ما ذهب إليه االقتصادي الفرنسي          
وهو مـا نـراه     . الزراعي هو النشاط الوحيد المنتج، فيما رآه تعاون الطبيعة مع اإلنسان          

نحن المسلمون تجلي لقدرة اهللا سبحانه وتعالى في خلق الرزق لنا، فبذرة صغيرة تدفن في      
وكذلك زوجين من   . األرض فتنبت شجرة بها مئات الثمار والبذور الممكن إعادة زراعتها         

لذلك فليس من المستغرب أن يتحقق      . لحيونات يمكن أن يصبحا قطيع كبير بمرور الوقت       ا
معدل عائد كبير داخل هذا القطاع اإلنتاجي الذي يمكن وصفه بأنه القطـاع االقتصـادي               

كما ال يمكننا أن ننسى أن الثورة الزراعية قد سبقت الثورة الصناعية، وهو ما              . األساسي
ة طريق التقدم، أننا البد أن ننهض زراعياً حتى يتسنى لنا التقـدم             يعني لنا ونحن في بداي    

  .صناعياً، فهذه هي الحكمة التي تعلمنا إياها التجربة التاريخية
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بالترويج لالستثمار في هـذا القطـاع          وباإلضافة لما سبق تقوم الهيئة العامة لالستثمار      
حيث تعتبر الهيئـة قطـاع      وذلك  . )٩٧(والعمل على جذب المستثمرين خصوصاً األجانب     

الزراعة واإلنتاج الحيواني والداجني من القطاعات الواعدة في مصر لعدد من األسـباب             
  :)٩٨(أهمها ما يلي

  

من القوة  % ٣٠تشكل القوة العاملة بهذا القطاع والمشروعات المرتبطة به حوالي           .١
 .المهارةوهو ما يعني وجود قوة عاملة كبيرة تتسم ب. العاملة اإلجمالية في مصر

 
تشتمل الخطط المستقبلية لوزارة االستثمار على مشروعات إنشاء تجمعات عمالية           .٢

ومرافق تعليمية على مقربة من مناطق اإلنتاج، وإلحاق أحدث المختبـرات بهـا             
بما سيؤدي لرفـع المهـارات لـدى العمالـة          . لتدريس أحدث التقنيات الزراعية   

 .عالزراعية وزيادة القدرة التنافسية للقطا
  

.  مليون فـدان   ٦,٨١تمتلك مصر أراضي زراعية واسعة تصل مساحتها لحوالي          .٣
مع قدرات تصديرية عالية نتيجة وجود قناة السويس مع العديد من المـوانئ ممـا    

 .يجعل مصر مركزاً عالمياً لتجارة وتصدير منتجات هذا القطاع
  

ت) ٢( ا م د خل   :ا
 تقريباً% ٩١٥متوسط معدل عائد قدره       يحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث حقق        

وبالرغم من عدم تـوافر بيـان   . م٢٠٠٩م حتى   ٢٠٠٥على رأس المال خالل الفترة من       
تفصيلي عن القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات، إال إنه من المعروف أن التعليم والصحة             

  . ال تعليمهفال أمل في تقدم مجتمع ال يهتم بصحة اإلنسان و. يأتيان على قمة هذا القطاع
  

                                                
 ٢٥دت وزارة االستثمار الترويج لفكرة جذب المستثمرين األجانب وتذليل العقبات لهم، ولكن في أعقاب ثورة  اعتا(97)

، وعدم منح األجنبي  أن يأتي المستثمر المصري على رأسهمعلىتهيئة المناخ للمستثمرين عموماً يناير، فالبد من 
  .مميزات أفضل من المصري

مجموعة تقارير استثمر في مصر، الهيئة العامة لالستثمار، . الصناعات الغذائيةاإلنتاج الزراعي و:  رشا قناوي(98)
  .١٠ص. م٢٠٠٨
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  وفي ضوء المستوى المتدني لمخرجات النظام التعليمي في مصر، يمكن القول بثقة أن             
السوق يحتاج لمستثمر في هذا القطاع، يستهدف جودة التعليم، مع تحقيق األرباح، وليس             
. مجرد تحقيق أرباح لقاء شهادة أكاديمية، ال تعكس حقيقة المستوى العلمي للحاصل عليها            

 قترح االستثمار في المدارس بكافة مراحلها، وإنشاء جامعة، علـى أن يـتم تبنـي             لذلك ي
وهو ما سيكون له مردود اجتمـاعي واقتصـادي         . التعليم اإلسالمي بالتعاون مع األزهر    

عظيم، من رفع جودة التعليم ومخرجاته مع انخفاض أسعار الخدمات التعليميـة نتيجـة              
تعليمية بالقيم اإلسالمية وما يترتب عليه مـن تعميـق          المنافسة، فضالً عن ربط العملية ال     

  .باإلضافة لألرباح المحققة للصندوق. االنتماء والمعرفة الدينية
  

  والهيئة العامة لالستثمار أكدت على أن هذا القطاع الخطير يعد من القطاعات الواعـدة              
عليم، ال سيما   وجود طلب كبير على الت     )٩٩(:في مصر، وذللك لعدد من األسباب من أهمها       

ووجود عدد كبير مـن الخـريجين       . الخاص منه خصوصاً في المرحلة ما قبل الجامعية       
في مجال التعليم، يمثلوا عمالة وفيرة لتزويد هذا القطاع بالوقود          )  ألف خريج  ٤٤حوالي  (

  . البشري
  

ت   وبالنسبة للرعاية الصحية، فقد باتت إما ذات جودة مرتفعة وباهظة التكـاليف، أو ذا             
والغالبية العظمى من الشعب المصري تحظى برعايـة        . جودة متدنية، بتكاليف منخفضة   

وهذا ما يدعو لالستثمار في هذا القطـاع    . صحية غير جيدة بسبب ضعف قدراتهم المالية      
وهو مـا   . الحيوي والخطير، على أن يتبنى تقديم خدمة متميزة بدون مبالغة في أسعارها           

 من خالل تحقيق األرباح المجزية، وكذلك ترتفـع إنتاجيـة           سيعود بالنفع على المستثمر   
وترى الهيئة العامة لالسـتثمار أن هـذا        . المواطن المصري نتيجة تحسن حالته الصحية     

وجود عدد   )١٠٠(:القطاع يعد من القطاعات الواعدة في مصر، لعدد من األسباب من أهمها           
وفرة فـي العمالـة الالزمـة       كبير من الخريجين من كليات الطب والتمريض، وبالتالي         

والحاجة الشديدة لمزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في         . لالستثمار في هذا القطاع   
  .مصر، وهو ما يعني توافر طلب كبير، ورواج للمستثمرين في هذا القطاع

  

                                                
  .٦ص. م٢٠٠٨ مجموعة تقارير استثمر في مصر، الهيئة العامة لالستثمار، .التعليم:  رشا قناوي(99)

  .٧ص. م٢٠٠٨ار، مجموعة تقارير استثمر في مصر، الهيئة العامة لالستثم. الرعاية الصحية:  قناويا رش(100) 
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ت) ٣( ال ا ص ت ال تا ا م و ل ع مل ا ا  ي ج و ل و ن ك ت و  :  
على رأس المال خـالل     % ٤٤٦   حقق قطاع االتصاالت في المتوسط معدل عائد قدره         

لذلك فمـن المجـدي اقتصـادياً توجيـه جـزء مـن       . م٢٠٠٩م حتى ٢٠٠٥الفترة من   
وهو ما سيؤدي النخفاض أسعار منتجات هـذا القطـاع          . االستثمارات لهذا القطاع المهم   

وارتفاع إمكانية تحديث تكنولوجيـا االتصـاالت       . الحيوي، وتوفيرها لكل أفراد المجتمع    
وال ننسى أن الثورة التكنولوجية هي ثالـث        . على نقلها من الخارج فقط    وعدم االقتصار   

وهذا . ثورات التقدم؛ وبالتالي فهي مرحلة علينا أن نجتازها حتى نتحول إلى دولة متقدمة            
لن يحدث بدون اقتحام هذا المجال واالستثمار فيه والعمل على تحصـيل المعرفـة بـل                

الكتشافات واستحداث التكنولوجيا وعدم االقتصار     وتجاوز ذلك إلى المساهمة العلمية في ا      
  .على استخدامها فقط

  وترى الهيئة العامة لالستثمار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة في مصـر لعـدة               
  :)١٠١(أسباب من أهمها ما يلي

تمتلك مصر بنية أساسية متطورة، حيث ترتبط بجنوب شرق آسيا والشرق األوسط  .١
وتتمتع جميـع خطـوط الهـاتف       . ياف الضوئية تحت الماء   وأوروبا بكابالت األل  

وتغطي شبكات اإلنترنـت الحـزم      . األرضية بإمكانية االتصال الهاتفي باإلنترنت    
 .العريضة والالسلكي المراكز الحضرية الكبرى الرئيسة داخل مصر

تتوافر العمالة بأسعار منافسة، فضالً عن استقرار األجور، وهو ما يسـاهم فـي               .٢
 .ربحية عام تلو اآلخرتحسين ال

مصر تعد سوقاً محلياً ضخماً لمنتجات هذا القطـاع؛ لوجـود عـدد كبيـر مـن                .٣
كما أنه من السهل على المستثمرين الوصـول        . المستهلكين لتكنولوجيا المعلومات  

 .إلى األسواق اإلقليمية الكبرى، وتصدير منتجاتهم
ومات محليـاً، كمـا أن      تتوافر جميع مكونات صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعل       .٤

مصر قريبة جداً من منتجي مكونات صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في        
  .آسيا وأوروبا

  

                                                
مجموعة تقارير استثمر في مصر، الهيئة العامـة لالسـتثمار،          . االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  :  قناوي ا رش (101)

  .٩ص. م٢٠٠٨
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ة) ٤( ع ا ن ص ل   :ا
بالملحق اإلحصائي أن قطاع الصناعة حقق بشكل عام فـي          ) ٣٤(  يوضح الجدول رقم    

م حتى  ٢٠٠٥على راس المال خالل الفترة من       % ٢٠١المتوسط معدل عائد قدره حوالي      
وتتفرع منه ستة قطاعات يبين الجدول المشار إليه والشكل التالي متوسط العائد            . م٢٠٠٩

  .على رأس المال في كل منها
  )٣١(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ٢٠٠٥متوسط العائد على رأس المال في القطاعات الصناعية في مصر من 

%٩٤٣

%٦٩٢

%٢٧٧ %٢٥١
%١٧٣

%٢٦
%٠

%٢٠٠

%٤٠٠

%٦٠٠

%٨٠٠

%١٠٠٠

الصناعات المعدنية الصناعات الدوائية الصناعات الغذائية صناعات مواد
البناء

الصناعات
الهندسية

الصناعات
الكيماوية

  
  . بالمحلق اإلحصائي٣٤جدول رقم : المصدر

الجدول المذكور والشكل السابق، أن الصناعات مرتبة تنازلياً وفقـاً لمعـدل              يتبين من   
  :العائد على رأس المال هي كالتالي

 %).٩٤٣(الصناعات المعدنية  .١

 %).٦٩٢(الصناعات الدوائية  .٢

 %).٢٧٧(الصناعات الغذائية  .٣
 %).٢٥١(صناعات مواد البناء  .٤

 %).١٧٣(الصناعات الهندسية  .٥
 ).%٢٦(الصناعات الكيماوية  .٦

  
   مما ال يخفى على أحد مدى أهمية قطاع الصناعة بمختلف األنشـطة الفرعيـة التـي                

. وأن التقدم مرهون ألي دولة بتطور الصناعة بها ومواكبتها للمستوى العالمي          . يتضمنها
وفي ضوء األرباح العالية التي يحققها هذا القطاع في مصر، يوصى باستثمار جزء مـن           
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وهو ما سيعود بالنفع على المشتركين في       . اعية في أنشطة صناعية   أموال التأمينات االجتم  
حيث سيؤدي االستثمار في هذا القطاع الهام إلى انخفاض . النظام، واالقتصاد القومي ككل  

معدالت البطالة، وزيادة المعروض من السلع وبالتالي انخفاض األسـعار أو اسـتقرارها        
لعمل على إحالل المنتج المحلي مكان المنتجات  على األقل، فضالًً عن دفع عجلة النمو، وا       

  .األجنبية تدريجياً، في تلك الصناعات التي تحظى فيها بميزة نسبية
  
ة) ٥( ح ا ي س ل   :ا

بالملحق اإلحصائي أن قطاع السياحة قد حقق في المتوسـط          ) ٣٤(  يوضح الجدول رقم    
 حتـى   م٢٠٠٥على رأس المال المدفوع خـالل الفتـرة مـن           % ٢٠٧معدل عائد قدره    

وبناء عليه يقترح أن يتم استثمار جزء من أمـوال التـأمين االجتمـاعي فـي                . م٢٠٠٩
على أن يتم توجيه المزيد من االهتمام بالسياحة الداخلية، فمن غيـر            . استثمارات سياحية 

المقبول أن يرى العالم آثارنا، وال يستطيع الكثير من أفراد الشعب المصري رؤية آثـار               
ولهـذا المقتـرح أثـر      .  االهتمام بالسياحة الداخلية وارتفاع أسعارها     أجدادهم بسبب عدم  

إيجابي على قطاع السياحة نفسه؛ إذ سيتجنب الصدمات الخارجية الناتجة عـن اعتمـاده              
. على سياحة األجانب بشكل رئيسي، كما حدث في أعقاب األزمة المالية العالميـة مـثالً              

ذا القطاع طوال أيام السنة، ويقلل كثيـراً مـن          فالسياحة الداخلية ستمثل وقود يتزود به ه      
تأثره المفرط بالعوامل الخارجية، بما يهدد العاملين بهذا القطاع من ناحيـة، ويسـتقطب              
انتماء بعضهم لألجانب من ناحية أخرى، حتى لو كان ذلك ضد مصلحة الوطن، بل ولـو   

ـ      . كان ذلك مخالف للشريعة اإلسالمية     ي هـذا القطـاع أن   لذلك وإلن من حق العاملين ف
يشعروا باألمان، فيجب أن يتم تنشيط السياحة الداخلية وجعلها هـي المصـدر الـرئيس               

  .إليرادات السياحة في مصر
  

  وترى الهيئة العامة لالستثمار أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة في مصر، وذلك             
ا القطـاع بسـهولة     توافر القوى العاملة التي يحتاجهـا هـذ       : )١٠٢(لعدة أسباب من أهمها   

                                                
  .٩ص. م٢٠٠٨مجموعة تقارير استثمر في مصر، الهيئة العامة لالستثمار، . السياحة:  قناويا رش(102)
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واحتواء مصر على منتجات سياحية متنوعة، ووجود بنية أساسية         . وبتكاليف معقولة جداً  
  .قوية لدعم النقل الجماعي بما يؤدي لسهولة االنتقال داخل البالد

  
  :اخلالصة

بالملحق اإلحصائي يتضح أن متوسط معدل العائد لمتوسـطات         ) ٣٤(  من الجدول رقم    
م ٢٠٠٥تقريباً خالل الفترة مـن     % ٥٢٤ثمار الحقيقي في مصر هو      جميع قطاعات االست  

ومقارنة بمتوسط معدل العائد الذي حققته التأمينات خالل فتـرة الدراسـة          . م٢٠٠٩حتى  
يمكن تحقيق أرباح ) المقترح(يمكن القول بأنه في سنة واحدة وباتباع النظام الجديد      %) ٧(

إذا (ينات االجتماعية خالل حوالي سبعين سـنة        تعادل األرباح التي يمكن أن تحققها التأم      
  ). استمرت على نفس النهج المتبع خالل فترة الدراسة

  وجدير بالذكر، أن المجاالت السابق اقتراحها ال تعد المجاالت الوحيدة التي يمكن أن 
. فتلك مقترحات تم طرحها، ويمكن طرح غيرها .يستثمر نظام التأمين االجتماعي بها

لشأن مطلوب تضافر جهود كافة المتخصصين المعنيين باألمر، لوضع الخريطة وفي هذا ا
  .االستثمارية المناسبة لنظام التأمين االجتماعي في مصر
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  الفصل الثالث
حتليل نظري لآلثار االقتصادية للتأمني االجتماعي 

  الوضعي مع التطبيق على مصر
  

  :مقدمة
 يهدف أساساً لتحقيـق     –  كما يدل عليه اسمه    –عي     على الرغم من أن التأمين االجتما     

غايات اجتماعية ترتبط بتأمين الناس ضد المخاطر االجتماعية، إال أن التطبيـق العملـي              
ومن خالل هذا الفصل سيتم     . )١٠٣(لهذا النوع من التأمين ينطوي على آثار اقتصادية مهمة        

  .ر خالل فترة الدراسةتحليل تلك اآلثار على المستوى النظري، مع التطبيق على مص
  

  :  ويمكن تناول موضوع هذا الفصل من خالل مبحثين كالتالي
  

 تحليل نظري ألثر التأمين االجتماعي الوضعي على التضـخم وإعـادة            – المبحث األول 
  توزيع الدخل مع التطبيق على مصر

  

ستثمار  تحليل نظري ألثر التأمين االجتماعي الوضعي على االدخار واال    – المبحث الثاني 
  مع التطبيق على مصر

  
  
  
  
  
  

  املبحث األول
                                                

  .٣١٠ص . مرجع سابق:  عادل فليح العلي(103)
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 الوضعي على ثر التأمني االجتماعيحتليل نظري أل
 مع التطبيق على التضخم وإعادة توزيع الدخل

  مصر
  

  :مقدمة
  غالباً ما يتم نقل عبء حصة صاحب العمل لألمام من خالل زيادة األسعار، ومن ثـم                

فضالً عن  . ويدمر نظام التأمين االجتماعي نفسه    التضخم الذي قد يدمر اقتصاديات الدولة       
على عكس ما راج . دوره في إعادة توزيع الدخل في غير صالح الفقراء ومحدودي الدخل

عن التأمين االجتماعي ودوره اإليجابي في تحسين إعادة توزيع الدخل لصـالح الفقـراء              
  .والطبقة الوسطى

  
  :ويمكن تناول هذا المبحث من خالل مطلبين هما

 تحليل نظري ألثر التأمين االجتماعي الوضعي على التضخم مع التطبيق –المطلب األول   
   على مصر

  

 تحليل نظري ألثر التأمين االجتماعي الوضعي على إعادة توزيع الدخل           -المطلب الثاني   
  مع التطبيق على مصر

  
  
  
  
  
  

  
  المطلب األول
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خم مع تحلیل نظري ألثر التأمین االجتماعي الوضعي على التض
  التطبیق على مصر

  
 علـى    الوضـعي   حتليل نظري ألثر التأمني االجتمـاعي      –أوالً  

  :التضخم
  

   من المعروف أن المنتجين يتحملون تكاليف تشغيل العمالة، والتـي تنقسـم لتكـاليف              
وتكاليف غير مباشرة يأتي من ضمنها . مباشرة، منها األجور والحوافز واألرباح الموزعة    

مين االجتماعي، التي يتحملها صـاحب العمـل كنسـبة مـن أجـور              حصة اشتراك التأ  
  .)١٠٤(عماله

  
من أصـحاب      ويتجه الفكر االقتصادي بشكل عام إلى انتقال عبء تلك االشتراكات      

إما إلى المستهلكين من خالل ارتفاع األسعار ويطلق عليـه          : األعمال بإحدى طريقتين  
من خالل خفض األجور بقيمـة حصـة        عندئذ نقل العبء لألمام، أو نقله إلى العمال         

؛ والـذي   )١٠٥(، وهو ما يعرف بنقل العبء إلى الخلف       )وحصة العامل (صاحب العمل   
  . )١٠٦(يعني ببساطة تحمل العمال وحدهم لعبء االشتراك في نظام التأمين االجتماعي

  
   ومع إجماع معظم االقتصاديين على أن العمال والمستهلكين هم المتحملـين الحقيقيـين    

ء حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين االجتماعي، فقد اجتهد البعض منهم في             لعب
في " ماسجريف"فتوصل . )١٠٧(محاولة تحديد النسبة التي يتحملها كل منهما من ذلك العبء         

م إلى أن العمال يتحملون ثلث حصة صاحب العمل، بينما يتحمل المسـتهلكين      ١٩٤٨سنة  

                                                
  : انظر(104)

 Joachim Wedel: Social Security and Economic Integration, II: Their interaction, with 
special regard to social costs. I.L.R.VOL.102. NO.6, DEC. 1970. P. 596.  

ية لحصة العامل  اآلثار االقتصادية لحصة صاحب العمل مع اآلثار االقتصاد       ستتشابه في حالة نقل العبء للخلف       (105)
  . الثاني من هذا الفصل المبحثاألول منوالتي سيتم تناولها في المطلب 

  .٣٣٥، ٣٣٤ص ص. مرجع سابق:  عادل فليح العلي(106)
  .٣٤٦، ٣٤٥ص ص. سابقالمرجع ال:  لمزيد من التفاصيل انظر(107)
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م توصل إلـى أن هـذا       ١٩٥٤ويذكر أنه في سنة     . )١٠٨(الثلثين من خالل ارتفاع األسعار    
إلى أن  " ميلير"و  " هيريك"بينما توصل كل من     . )١٠٩(العبء يتوزع بالتساوي بين الطرفين    

  .)١١٠(العمال يتحملون ثالث أرباع هذا العبء بينما يتحمل المستهلكون الربع فقط
  

ل نقل عبئهـا      وملخص القول أن حصة صاحب العمل ستؤدي الرتفاع األسعار من خال          
كما قد يؤدي نقلها للخلف إلى انخفاض الدخل المتـاح لتصـرف العـاملين،      . للمستهلكين

وبالتالي انخفاض إنتاجيتهم، مما يؤدي الرتفاع متوسط التكلفة وارتفاع األسعار؛ إذا كـان      
وبناء عليه إذا ما كان هنـاك اتجـاه   . أثر انخفاض اإلنتاجية أكبر من أثر انخفاض األجر      

من خالل رفع الحدود القصوى ألجـر االشـتراك   ( لزيادة هذه الحصة بشكل عام      مستمر
  . cost push inflation بسبب التكاليف )١١١(فإن ذلك سيقود للتضخم) مثالً

  

  وبالتالي يمكن القول بأن هناك عالقة تبادلية بين اشتراكات التأمين االجتماعي والتضخم            
  .يالتال) ٣٢(يمكن توضيحها في الشكل رقم 

  )٣٢(شكل رقم
  رسم توضيحي للعالقة التبادلية بين اشتراكات التأمين االجتماعي والتضخم

  

  
  
  
  
  

                                                
  : انظر(108)

 R.A.Musgrave: Distribution of tax payment by income groups.  N.T.J.March, 
1951, pp.23 -25. 

  : انظر(109)
 Felix Paukert: Social Security and income redistribution a comparative study. 

I.SS.R., NO.5, 1968. P.443.  
  : انظر(110)

 Roger A.Herric and Herman P.Miller: The tax no pay. U.S.A, I.L.R, NO.5, May, 1975. 
p380. 

، المصحوب بانخفـاض القـوة الشـرائية        التضخم بأنه الزيادة المستمرة في المستوى العام لألسعار        حيث يعرف    (111)
  .للنقود
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  .من إعداد الباحث: المصدر
  

توضيح العالقة التبادلية بين اشتراكات التـأمين االجتمـاعي        ) ٣٢(   يلخص الشكل رقم    
كل عدم وجود اشتراكات للتأمين االجتماعي، وعدم والتضخم؛ ففي بداية األمر يفترض الش

وجود تضخم، وبعد فرض حصة اشتراكات ومن خالل نقل عبء حصة صاحب العمـل              
لألمام ترتفع األسعار، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة األجور النقدية التـي هـي وعـاء     

ألسـعار،  االشتراكات، وبالتالي زيادة االشتراكات ومرة أخرى ينتقل العـبء فترتفـع ا           
والسبيل الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغـة       . وتستمر هذه العملية، ومن ثم يحدث التضخم      

هو تدخل الدولة بالرقابة على طريقة تسعير المنتجات وإجبار المنتجين على عـدم نقـل               
عبء اشتراكات التأمين االجتماعي ألسعار منتجاتهم؛ وهو أمـر مسـتحيل فـي ظـل               

  .)١١٢(م المكبوت في ظل االشتراكيةالرأسمالية، ويؤدي للتضخ
  

  . التالي) ٣٣(  ويمكن توضيح ذات العالقة بأسلوب الرسم البياني، في الشكل رقم 
  

  )٣٣(شكل رقم 
  رسم بياني للعالقة التبادلية بين اشتراكات التأمين االجتماعي والتضخم

  
                                                

االجتماعي اإلسالمي ال توجد هذه المشكلة، كما يضع النظام اإلسـالمي ضـوابط      ) التكافل(في ظل نظام التأمين      (112)
  :يد من التفاصيل عن سعر المثل انظرلمز. الل سعر المثلللتصدي لمثل هذه الظاهرة إذا ما وقعت؛ من خ

 ٢٣٨ -٢٣٦ص ص . مرجع سابق: يوسف كمال محمد.  

٢  

٤

٣  
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  .من إعداد الباحث :المصدر

  
  :فيما يلي) ٣٣(رقم ويتلخص شرح الشكل 

  

تتضح العالقة الطردية بين االشتراكات وتكاليف اإلنتاج، مع مالحظة         ) ١(من رقم    .١
فتكاليف اإلنتـاج تكـون   ) ١ش(أنه حتى في حالة مساواة االشتراكات للصفر عند     

وعند بلوغ االشتراكات لقيمة أكبر من الصفر       ). ١ت(موجبة وهو ما تمثله النقطة      
 ). ٢ت(إلنتاج وهو ما تمثله النقطة ، ترتفع تكاليف ا)٢ش(عند 

 

ونجد أن زيادة   . العالقة الطردية بين تكاليف اإلنتاج واألسعار     ) ٢(يتضح من رقم     .٢
 ).٢ر(إلى ) ١ر(قد أدت إلى زيادة األسعار من ) ٢ت(إلى ) ١ت(التكاليف من 

 

 العالقة الطردية بين األسعار واألجور النقدية، إذ تؤدي زيادة        ) ٣(ويتبين من رقم     .٣
 ).٢ج(إلى ) ١ج(إلى زيادة األجور النقدية من ) ٢ر(إلى ) ١ر(األسعار من 

 

توضح العالقة الطردية بين األجور النقدية واالشتراكات؛ إذ يتبـين أن           ) ٤(ورقم   .٤
سـتؤدي لزيـادة    ) ٢ج(إلى  ) ١ج(من  ) التي هي وعاء االشتراكات   (زيادة األجور 

رتفاع تكاليف اإلنتاج وزيادة   وهو ما سيؤدي ال   ). ٣ش(إلى  ) ٢ش(االشتراكات من   
األسعار مرة أخرى، وهكذا تستمر زيادة االشتراكات وتستمر زيادة األسعار ومن           

 .ثم التضخم



- ١٦٨ - 
 

  
   وال يخفى أن للتضخم آثاراً سلبية متعددة، تمثل خطورة بالغة على اقتصاد أي دولـة               

يث يـؤدي إلـى     ومن هذه اآلثار ما يمارسه على نظام التأمين االجتماعي؛ ح         . تعاني منه 
انخفاض القيمة الحقيقة للمعاشات المقررة للمتقاعدين، وهو ما يدعو إلى ضرورة زيـادة             

ولكي يتحقـق   . المعاشات بنفس معدل التضخم للحفاظ على القيمة الحقيقية لتلك المعاشات         
ذلك البد من تحقيق معدل عائد على أموال التأمين االجتماعي المستثمرة، يكون مسـاوياً              

  .قل لمعدل التضخم، حتى يتسنى تمويل هذه الزيادة في المعاشات من تلك العوائدعلى األ
  

   أما إذا فشل النظام في تحقيق معدل عائد مساوي لمعدل التضخم فهذا يعني عدم إمكانية  
زيادة المعاشات بنفس معدل زيادة األسعار، وبالتالي سيستمر مستوى معيشـة أصـحاب             

وبذلك ينهار النظام لفشله في تحقيق الهـدف        . ة تدريجية المعاشات في االنخفاض بصور   
  . األساسي الذي ُأنشئ من أجله

  
   وعلى عكس التحليل السابق، هناك إمكانية لتأثير التأمين االجتماعي على الطلب الكلي            

وبمعلومية أن الطلب الكلي هـو مجمـوع        . باالنخفاض مما يساهم في الحد من التضخم      
االستثماري والحكومي وصافي المعامالت مع الخارج، يصبح مـن         اإلنفاق االستهالكي و  

العسير تأثير التأمين االجتماعي في حجم الطلب الكلي بالنقصان؛ فـأي اسـتخدام لهـذا               
الفائض سيدخل تحت أحد مكونات الطلب الكلي؛ وبالتالي فلن يتأثر حجمه؛ ولكـن ربمـا     

فائض المـالي، أو المضـاربة فـي        أما في حالة اكتناز جزء من ال      ). نوعه(يتأثر هيكله   
البورصة مثالً، بحيث يخرج من الطلب الكلي، سيكون لدينا قوتين إحداهما تدفع األسعار             
للزيادة بفعل نقل العبء لألمام، والثانية تدفع األسعار لالنخفاض بفعل انخفاض الطلـب،             

، أو سـتكون    والمحصلة النهائية ستتحدد وفق أي القوتين ستكون لها الغلبة على األخرى          
  .صفر حال تساويهما

  
 معدل منو االشـتراكات ومعـدل التضـخم يف مصـر مـن           –ثانياً  

  :م٢٠٠٩م حىت ١٩٧٥
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ال يخفى أن التضخم أصبح أحد مظاهر الحياة االقتصادية منذ الخـروج علـى قاعـدة               
 وقـد . )١١٣(الذهب، وقد أصبح مرضاً اقتصادياً لم تفلت دولة واحدة من الوقوع في براثنه       
بالملحق ) ١٧(عانت مصر من ويالت التضخم خالل فترة الدراسة، ويوضح الجدول رقم           

. م٢٠٠٩م حتـى    ١٩٧٥اإلحصائي تطور معدالت التضخم في مصر خالل الفترة مـن           
ويتضح منه تذبذب هذا المعدل ارتفاعاً وانخفاضاً خالل فترة الدراسة، مع وضوح تعرض 

 سنوات الدراسة وقد بلغ متوسـط معـدل         مصر لمعدالت مرتفعة من التضخم في معظم      
  %. ١١,٨التضخم خالل هذه الفترة حوالي 

  
   ويتضح أن معدل التضخم مرتفع في مصر، عند معرفة أن معدالت التضـخم الدالـة               

% ١٠على مستوى مقبول من االستقرار االقتصادي في الدول النامية يجب أن تقل عـن               
وفق توصيات السوق المشتركة لدول شـرق      كمرحلة ثانية، وذلك    % ٥كمرحلة أولى، ثم    
، وكذلك المقترحات الخاصة بتقوية الجماعـة       )COMESA -الكوميسا(وجنوب أفريقيا   

 وفي السنوات األربع األولى     )١١٤().ECOWAS –اإليكواس  (االقتصادية لغرب أفريقيا    
 في الدول% ٦من القرن الواحد والعشرين كان معدل التضخم السنوي المتوسط في حدود    

  .)١١٥(في الدول الصناعية% ٢النامية، و
  

   وكما اتضح في التحليل النظري فإن قيام المنتجون بنقل عبء حصة صاحب العمـل              
لألمام يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار، وفي حالة استمرار زيادة مقـدار هـذه               

  . الحصة فستستمر الزيادة في المستوى العام لألسعار، أي يحدث التضخم
  

                                                
رسالة دكتوراه، كلية . التضخم في االقتصاديات المتخلفة مع دراسة تطبيقية لالقتصاد المصري:  نبيل الروبي(113)

  .٣ص. م١٩٧٣الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،     . مية ومغزاها للتكامل العربي   تجارب التكامل العال  :  محمد محمود اإلمام   (114)

 .١٩٨، ١٩٧، ١٣٩ص ص . م٢٠٠٤ديسمبر 

  : انظر(115)
 International Financial Statistics (IFS), IMF, Washington D.C. October, 2005. 
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  ومن أهم أسباب استمرار زيادة مقدار هذه الحصة، هو استمرار زيادة األجور، وهـو               
 باإلضافة لرفع الحد األقصى ألجر االشتراك       )١١٦(.ما حدث في مصر خالل فترة الدراسة      

وقد تم رفع الحـد  . في التأمين االجتماعي والذي يتم على أساسه تحديد مقدار هذه الحصة 
المتغير في مصر عدة مرات خـالل فتـرة الدراسـة مـن      األقصى لألجرين األساسي و   

 وهو ما يعني أن اشتراكات التأمين االجتماعي كانـت أحـد            )١١٧(م،٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥
) ٣٤(ويوضح الشكل رقم . مكونات معدل التضخم في مصر خالل الفترة موضع الدراسة      

في ) لتضخما(التالي، تطور كل من معدل تغير حصيلة االشتراكات ومعدل تغير األسعار            
  .م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦مصر من 

  

  )٣٤(شكل رقم 
  (%) م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦تطور معدل نمو حصيلة االشتراكات ومعدل التضخم في مصر من 
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معدل نمـو 
ــتراكات   االشــ

معـدل التضــخم  

  
  . من إعداد الباحث:المصدر

    

                                                
 عـن   لمزيد من التفاصـيل    و .لعاملين على ا   آثار التضخم   أساساً للحد من    تهدف  كانت  الزيادة السنوية في األجور    (116)

 راجع القوانين والقرارات الممنوح بموجبها العـالوات        الزيادات التي حدثت في األجور في مصر خالل فترة الدراسة،         
  :الخاصة، انظر

        الموسوعة الشاملة لقوانين العاملين المدنيين بالدولة والئحته التنفيذية وجميع القرارات المكملة والمنفـذة
  .١٨٨-١٠٩ص ص. م٢٠١٠المطابع األميرية، طبعة .  النحكمة الدستورية العلياوأحكام

  .بالملحق اإلحصائي) ١٩( كما هو موضح بالجدول رقم (117)
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  يبدو واضحاً من الشكل السابق أن ثمة عالقة طردية بين كل من معدل التضخم ومعدل               
م، مما يشير إلى    ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٦ر خالل الفترة من     نمو حصيلة االشتراكات في مص    

انتقال عبء االشتراكات لألسعار، ويرجح صحة ما جاء في التحليل النظري لنقل عـبء    
، وهـو مـا     )١١٨(وقد أمكن التأكد من ذلك بقياس درجة االرتبـاط        . حصة صاحب العمل  
  .التالي) ٧(يوضحه الجدول رقم 

  
  )٧(جدول رقم

   بيانات ممهدة–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦ حصيلة االشتراكات ومعدل التضخم في مصر من تغيرين معدل نتائج تحليل االرتباط ب

   
.691a .478 .461 4.0283

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), معدل نمو االشتراكات ممھدa.   
  .   SPSS مخرجات الحاسب اآللي باستخدام برنامج :المصدر

  

 عند مستوى ثقـة     ٠,٦٩١   يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بيرسون مقداره          
، أي أن هناك ارتباط طردي بين معدل )٠,٠١مستوى معنوية أقل من     % (٩٩,٩أكبر من   

عند درجـة   % ٦٩,١تغير حصيلة االشتراكات ومعدل التضخم ودرجة هذا االرتباط هي          
 ٠,٤٧٨هـي   ) التحديد(وكذلك يتضح من الجدول أن قيمة معامل التفسير         . ثقة عالية جداً  

مما يعني أن التغير في معدل نمو حصيلة االشتراكات يفسر مـا يقـرب مـن نصـف                  
 .التغير في معدل التضخم%) ٤٧,٨(

  

   وجدير بالذكر أنه بسبب التضخم تلجأ الدولة لزيادة المعاشات، ويوضح الجدول رقـم             
بالملحق اإلحصائي تطور المعدل االسمي والحقيقي للزيـادات السـنوية المقـررة           ) ٢١(

ـ      ٢٠١٠م وحتى   ١٩٨٧للمعاشات اعتباراً من     ط، م، والتي تُستحق على األجر األساسي فق
ويتبين من الجدول أن متوسط المعـدل االسـمي         . والذي يمثل ربع المعاش على األكثر     

% ٣,١تقريباً، وهو ما يمثل حـوالي       % ١٢,٣السنوي لزيادة معاش األجر األساسي هو       
وبمقارنته بمعدل التضخم الذي بلـغ      . من إجمالي المعاش عن األجرين األساسي والمتغير      

نجـد أن المعـدل الحقيقـي    % ١٠,٧حـوالي   ) م٢٠١٠م حتى   ١٩٨٧من  (في المتوسط   
                                                

تم استخدام  و. ة والقيم الشاذة في البيانات     بعد تمهيد البيانات الستبعاد آثار كل من الصدمات الصعودية والهبوطي          (118) 
  .بار في إجراء االختSPSSبرنامج 
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؛ وهو مـا يعنـي أن القيمـة    %٧,٦-للزيادات السنوية المقررة للمعاش كان سالب وبلغ   
  . الحقيقية للمعاشات خالل الفترة المذكورة كانت تتناقص في المتوسط بهذا المعدل سنوياً

  

 وهو دليل على فشل النظام    أي أن النظام كان يفقد تدريجياً الهدف الذي أنشئ من أجله،
بسبب التضخم الذي كان متولداً منذ البداية بعدة عوامل كان منها نظام التأمين االجتماعي              

تماعي يحمـل عوامـل   بعبارة أخرى، من المرجح أن النظام الوضعي للتأمين االج        . نفسه
  .انهياره بداخله
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  المطلب الثاني
ماعي الوضعي على إعادة توزیع تحلیل نظري ألثر التأمین االجت

  الدخل مع التطبیق على مصر
  

   تتعدد اتجاهات تأثير التأمين االجتماعي على إعادة توزيع الدخل؛ فقد تتخذ اتجاه إعادة             
توزيع دخل الفرد بين فترات أو مراحل حياته المختلفة، أو بين أعضاء نظـام التـأمين                

ية المختلفة، أو إعادة التوزيع بـين األجيـال         االجتماعي، أو بينهم وبين الفئات االجتماع     
باإلضافة للتأثير غير المباشر الذي يمارسه التأمين االجتمـاعي علـى إعـادة              .المختلفة

وفيما يلي يمكن البحث في مدى تأثير التأمين االجتماعي     . توزيع الدخل من خالل التضخم    
تطبيق علـى االقتصـاد   في إعادة توزيع الدخل على المستوى النظري، مع ال       ) الوضعي(

  . المصري
  

  :إعادة توزيع دخل الفرد على فترات حياته –أوالً 
، في إعادة توزيـع     )باعتباره ادخار إجباري  (  الوضعي يساهم نظام التأمين االجتماعي      

دخل الفرد بين مراحل عمره وحاالته المختلفة؛ فتأمين الشيخوخة يعمل على إعادة توزيع             
يخوخته، وتأمين المرض والعجز وإصابات العمل، يعمل علـى         دخل الفرد من شبابه لش    

إعادة توزيع الدخل من حالة الصحة والقدرة لحالة السقم والضعف، وتأمين الوفاة يعيـد              
ولكي تكون إعادة التوزيع عادلـة،      . توزيع دخل الفرد من فترة حياته لفترة ما بعد مماته         

له أثناء حياته العملية يمكنه من العيش حياة فيجب أن يتبقى للمؤمن عليه قدراً كافياً من دخ        
كريمة، وعند تحقق أحد األخطار المؤمن عليه منها، يجب أن يحصل على دخل يوفر له               
حياة كريمة أيضاً، وإال تكون هذه العملية مبتسرة تنطوي على ظلم، وال تفي بـالغرض                

  .)١١٩(في مصروتحتاج لنظام تكميلي؛ وهو ما ينطبق على واقع التأمين االجتماعي 
  : إعادة توزيع الدخل بني األجيال املختلفة–ثانياً 

                                                
لمزيد من التفاصيل عن المعاشات وعدم تناسبها مع مستوى المعيشة في مصر انظر، المطلب األول من المبحث  (119)

  .الثاني من الفصل الثاني من هذه الرسالة
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   يتم توزيع الدخل بين األجيال المختلفة من خالل نظام التأمين االجتماعي باتباع نظـام              
إذ يقوم الجيل الحالي بتمويل معاشات الجيـل        . ، ذو المزايا المحددة   )١٢٠(التمويل السنوي 

ام في مصر، يمكن القول بأن الجيل الحـالي يسـدد           ونظراً التباع هذا النظ   . )١٢١(السابق
  . معاشات األجيال السابقة، والتي كانت قد سددت في شبابها معاشات األجيال األسبق

  
   وتلعب التغيرات الديموغرافية دوراً بارزاً في إعادة التوزيع؛ فإذا حـدثت شـيخوخة             

لحوظ من كبار السن مـن  أقل بشكل م  ) مسددي االشتراكات (سكانية وباتت أعداد الشباب     
المتقاعدين، فالبد أن تنخفض قيمة معاشات التقاعد للحفاظ على التوازن المالي للنظام، أو             

. وربما إلغائه) إن وجد(يتم رفع نسب االشتراكات أو زيادة الحد األقصى ألجر االشتراك         
 ممـا   وبذلك فثمة أجيال يمكن أن تحصل على أقـل        . وبالتالي تحميل الشباب بعبء ثقيل    

سددت، بينما تحصل أجيال أخرى على أكثر مما سددت وهي غالباً األجيال األولى فـي               
ويمكن بذلك القول بأن نظام التأمين االجتماعي الوضعي يميـل للظلـم       . )١٢٢(عمر النظام 

، ذو  )الدفع عند االستحقاق  (عند إعادة التوزيع بين األجيال، تبعاً إلسلوب التمويل السنوي          
  .ةالمزايا المحدد

  
ــاً  ــأمني    -ثالثـ ــام التـ ــاء نظـ ــدخل بـــني أعضـ ــع الـ ــادة توزيـ إعـ

  :االجتماعي
  

      لكي يكون هناك إعادة توزيع للدخل بين أعضاء نظام التأمين االجتماعي، فالبد أن             
يحصل بعضهم على مزايا تفوق االشتراكات التي قاموا بسدادها، وأن يحصـل الـبعض              

وحتى تكون هذه العملية عادلة فالبد بالطبع       . ددةاآلخر على مزايا أقل من اشتراكاته المس      
أن يحصل األعلى دخالً على مزايا أقل من االشتراكات، بينما يحصل األدنى دخالً علـى               

نظام التأمين االجتمـاعي فـي إعـادة        تتوقف فاعلية   وبالتالي  . مزايا أعلى من اشتراكاته   

                                                
  . عن نظام التمويل السنوي انظر المطلب الثاني من المبحث األول من الفصل األول من هذه الرسالة(120)
  : انظر(121)

 Nicholas Barr and Peter Diamond: The Economics of Pensions. Oxford Review of 
Economic Policy, vol.22, No.1, 2006. p.37. 

  .٧٢١ – ٧١٩ص ص. مرجع سابق: نوال أقاسم (122)
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صورة اشتراك والمزايا التـي     توزيع الدخل بين أعضائه على العالقة بين ما يدفعونه في           
فتكون فاعليتها كبيـرة    . )١٢٣(يحصلون عليها عند وقوع أحد األخطار المؤمن عليهم منها        

عندما تتحدد االشتراكات كنسبة من الدخول، في حين يمنح النظام ألعضاءه مزايا موحدة             
 بشرط توفير هذه المزايـا لحيـاة  . (Flat Rate)وهو ما يطلق عليه مصطلح ) متساوية(

  .كريمة للمتقاعدين
  

  وعلى الرغم من أن غالبية المعاشات والتعويضات تتحدد على أساس نسبة معينة مـن              
األجر، فإن وجود حد أدنى للمعاشات يؤدي أيضاً إلى إعادة توزيع الدخل بـين أعضـاء           
النظام، وفي صالح المؤمن عليهم ذوي الدخول المنخفضة، وخصوصـاً إذا كـان الحـد            

، مع تحديد حد أقصى لهذه المعاشات، على أن يكون كـل مـن الحـدين                األدنى مرتفعاً 
وبالتالي يتم إعادة توزيع الدخل من أعضـاء نظـام التـأمين    . األقصى واألدنى متقاربين 

  .  )١٢٤(االجتماعي األعلى دخالً في اتجاه قرنائهم األقل دخالً
  

ين أعضاءه، حينما توجد   ويتضاءل أثر نظام التأمين االجتماعي في إعادة توزيع الدخل ب         
داخل نظام التأمين االجتماعي األساسي نظماً فرعية تفـرق بـين الفئـات أو العـاملين                

ففي النظم الخاصة بذوي الدخل المرتفع يكـون مسـتوى          . بالقطاعات اإلنتاجية المختلفة  
. المعاشات والتعويضات أكبر منه في األساليب المطبقة على ذوي الـدخول المنخفضـة            

ي فمثل هذا النظام ال يحقق إعادة توزيع الدخل بين أعضاء النظام ككل ولكن فقـط         وبالتال
وهو ما يتم تطبيقه في مصر من خالل أربع قـوانين لنظـام             . )١٢٥(داخل الفئات اإلنتاجية  

، )م١٩٧٥ لسـنة    ٧٩قـانون   (فهناك تمييز بين العاملين لدى الغيـر        . التأمين االجتماعي 
 لسـنة   ٥٠قانون  (، والعاملين بالخارج    )م١٩٧٦ لسنة   ١٠٨قانون  (والعاملين لدى أنفسهم    

؛ حيث لكل قانون نسبة اشتراك      )م١٩٨٠ لسنة   ١١٢قانون  (، والعمالة الموسمية    )م١٩٧٨

                                                
 .٣٧٨ص . مرجع سابق: عادل فليح العلي (123)

  :انظر (124)
 Alpert Delperee: Social Security in European Economic Community. International 

Institute for Labor Studies, No.8, 1971. p.56. 
  :انظر (125)

 T.Higuchi: Income Redistribution and Social Security Interpretation of Japan's 
Survey. I.L.R., 1965, p.221.   
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. مختلفة عن اآلخر، كما تتميز كل فئة بطريقة لحساب المعاش تختلـف عـن األخـرى               
؛ إذ  )م٢٠١٠ لسنة   ١٣٥ رقم(ويستمر هذا التمييز في ظل النظام المطبق بالقانون الجديد          

  .)١٢٦(نسب االشتراك في النظام ظلت مختلفة من فئة ألخرى
  

   كما تنخفض أهمية التأمين االجتماعي في إعادة التوزيع بين أعضائه؛ إذا تـم تحديـد               
المعاشات والتعويضات على أساس نسبة من أجر االشتراك، مع وضع حد أعلـى لهـذا               

تراكات عن كامل األجر لذوي الدخول المنخفضة،       حيث يؤدي ذلك إلى سداد االش     . األجر
وهو ما يعنـي تحميـل الفئـة        . والسداد عن جزء فقط من األجر لذوي األجور المرتفعة        

األولى بالعبء األكبر للتمويل؛ إذا تم تحديد المزايا على أساس كامل األجر الـذي كـان                
ين أعلـى وأدنـى     ، أو عدم وضع حـد     )فكرة التعويض الكامل لألجر   (يتقاضاه المتقاعد   

  .أما عند تحديد المزايا على أساس أجر االشتراك التأميني فستختفي هذه المشكلة. )١٢٧(لها
  

   ولتوضيح جانب من فكرة إعادة توزيع الدخل بين اعضاء النظام، يمكـن اسـتعراض       
  :المثال التالي

     

أساس األجـر  إما أن يتم على ) المزايا(  من المعروف أن تحديد المعاشات والتعويضات    
ويؤدي اتبـاع أي    . األخير أو على أساس متوسط األجر لكل أو بعض سنوات االشتراك          

وهو ما يتضـح    . من النظامين لنتائج متباينة على إعادة توزيع الدخل بين أعضاء النظام          
  .التالي) ٨(من الجدول رقم 

  
  

  ) ٨(جدول رقم 
  الجتماعيمثال على إعادة توزيع الدخل بين أعضاء نظام التأمين ا

  

    نماذج األجر
  ج  ب  أ

  ٨٠  ٨٠  ١٠٠  الفترة األولى
  ٩٠  ١٢٠ ١٠٠  الفترة الثانية

                                                
  . من الفصل الثانيانظر المبحث األول عن قوانين التأمين االجتماعي السارية في مصر، (126)
  .١٠، ٩ص ص.  مرجع سابق.نظام المعاشات الجديد في مصر: أمنية حلمي (127)
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  ١٠٠  ١٢٠ ١٠٠  الفترة الثالثة
  ١٢٠  ٨٠ ١٠٠  الفترة الرابعة
 ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  متوسط األجر

  ٦٠  ٦٠  ٦٠  من متوسط األجر% ٦٠المعاش على أساس 
  ٧٢  ٤٨  ٦٠  من األجر األخير% ٦٠المعاش على أساس 

   :لمصدرا
 Detlev Zollener: Social Security benefit and Earning Replacement in Dynamic 

Economy. I.S.S.R., No.2, 1970. P.233. 
  

وجود نماذج ثالثة لألجر خالل أربع فتـرات زمنيـة علـى        ) ٨(  يفترض الجدول رقم    
ويتضـح  . خيرمن متوسط األجر أو من األجر األ      % ٦٠أساس أن المعاش يتحدد بنسبة      

  :)١٢٨(من الجدول ما يلي
 جنيه؛ وبالتالي فالمعاش    ١٠٠متوسط األجر ثابت في نماذج األجر الثالثة وقدره          )١

المحدد على أساس متوسط األجر لن يختلف من نموذج آلخر، ويقـدر بسـتين              
 .جنيهاً

أما إذا تم تحديد المعاش على أساس األجر األخير، ستختلف قيمته من نمـوذج               )٢
 :ما يليأجر آلخر ك

    حيث يكون األجر ثابت طوال األربـع فتـرات، يتسـاوى           ) أ( في النموذج
معاش األجر األخير مع المعاش المحسوب على أساس األجر المتوسط ويقدر  

 . بستين جنيهاً
      حيث يتميز الدخل باالنخفاض في الفترة األولـى        ) ب( أما في حالة النموذج

يكـون المعـاش    . فاض فـي الرابعـة    واالرتفاع في الثانية والثالثة ثم االنخ     
المحسوب على أساس األجر األخير أقل من نظيره المحسوب على أسـاس            

 .متوسط األجر
     والمتميز بارتفاع األجر بانتظام في الفترات األربع، نجد        ) ج(وفي النموذج

أن المعاش المحسوب على أساس األجر األخير أكبر من ذلك المحسوب على    
  . أساس متوسط األجر

                                                
  :انظر (128)

 Detlev Zollener: Social Security benefit and Earning Replacement in Dynamic 
Economy. op.cit. pp.233, 234. 
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بالنسـبة  )  ج -نمـوذج   (  ويترتب على ذلك أن نماذج األجر التي ترتفع بشكل مستمر           
، الـذين تكـون     )الحـرفيين (، على عكس العاملين اليدوين      )الموظفين(للعاملين بمرتبات   

أجورهم مرتفعة في سنوات حياتهم العملية األولى الرتفاع قدراتهم في سن الشباب، ثـم              
فاض مع تقدم أعمارهم لالنخفاض الطبيعـي فـي إنتـاجيتهم،      تأخذ تلك األجور في االنخ    

وبالتالي فإن حساب المعاش على أساس نسبة من األجر األخيـر يعيـد             ).  ب -نموذج  (
" لذلك يؤيـد    . توزيع الدخل لصالح الموظفين وضد صالح العمال، وهو ما يعد ظلماً لهم           

على أساس األجـر    حساب المعاش على أساس متوسط األجر، ويعارض حسابه         " زولنر
  .)١٢٩(األخير

  

   ومن وجهة نظر أخرى تتم إعادة توزيع الدخل بين األعضـاء فـي نظـام التـأمين                 
االجتماعي من خالل فكرة تجميع المخاطر وإعادة توزيعها، وهو ما يمكن توضيحه فيمـا    

  :)١٣٠(يلي
 في مجال تأمين الشيخوخة والوفاة: 

يطول عمرهم حتى بلوغ سن التقاعد        تتم إعادة توزيع الدخل من األعضاء الذين        
حيـث  . إلى باقي األعضاء ممن يثبت عجزهم أو يتَوفَوا قبل بلوغ سـن التقاعـد             

  .يتحملون تكلفة التأمين الخاص بأنفسهم باإلضافة للتأمين الخاص بتلك الحاالت
 في مجال تأمين المرض: 

عضـاء     يعاد توزيع الدخل من األعضاء الذين وهـبهم اهللا الصـحة إلـى األ             
  .إذ يشاركون في نفقات العالج والرعاية الطبية. المرضى

 في مجال تأمين إصابات العمل: 

                                                
  : انظر(129)

 Ibid. p234. 
 محاضرات في التأمينات االجتماعية، المحاضرة .جتماعاية والتكافل االجتماعيالتأمينات اال: محمد حامد الصياد (130)

  )نت.الصياد: متاح على موقع. (٧، ٦ص ص. م٢٠٠٥الرابعة عشر، القاهرة، أغسطس 
 ًانظر أيضا: 

 Nicholas Barr and Peter Diamond: op.cit. pp.36, 37. 
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لم يتعرض إلصابة عمل طوال حياته العملية، فإنما يسـاهم بجـزء مـن              من     
 في صورة حصة التأمين ضد إصابات العمل في اشـتراكات التـأمين             )١٣١(دخله

ه إلى األعضـاء ممـن يصـابون        االجتماعي، وهذا الجزء من دخله يعاد توزيع      
  .بإصابات العمل

 في مجال تأمين البطالة: 
   بنفس المنطق فإن األعضاء الذين لم يتعرضوا لخطر البطالة، يعاد توزيع جزء            

  .من دخولهم لصالح باقي األعضاء ممن يتعرضون لخطر البطالة
 على  بين أعضاءه وفي ظل نظام التأمين االجتماعي القائم في مصر يتم توزيع الدخل                

  :النحو السابق توضيحه باإلضافة لما يلي
يعاد توزيع الدخل من الفئات التي ال تترك مستحقين في المعاش أو التعويض، إلى               .١

وهي إعادة توزيع مشوهة، إذ قد يترك المؤمن عليه بعـد وفاتـه             . بقية األعضاء 
قانون ال يعتد   ورثة شرعيين في حالة من الفقر والحاجة، ولكنهم من وجهة نظر ال           

مثال ذلك الجدود واألعمام واألخـوال، وكـذلك        . بهم كمستحقين لمعاشه من بعده    
 األبناء الذكور إذا ما تجاوزوا سن االستحقاق القانوني، في ظل حالة البطالة العامة            

 مع عدم وجود آلية داخل النظـام لرعايـة          )١٣٢(.التي ميزت فترة اقتصاد السوق    
 .ي إيجاد فرص عملهؤالء األبناء ومساعدتهم ف

يعاد توزيع الدخل من الفئات التي تتجاوز الحد األقصى للمعاش إلى الفئات التي ال           .٢
إال أنـه بمقارنـة الحـدين       . تصل للحد األدنى للمعاش، وهو أمر في ظاهره جيد        

األدنى واألقصى نجدهما متباعدين بما يدل على عدم فاعلية النظام؛ فوفقاً لقـانون             
 جنيه،  ١٥٠٠م بلغ الحد األقصى للمعاش      ١/٧/٢٠١١، في   م١٩٧٥ لسنة   ٧٩رقم  

أي أن الحد األقصى يعادل ما يقـرب        . ( جنيه ١٤٢,١٤بينما كان الحد األدنى هو      
 ).من عشرة أمثال الحد األدنى

 

  ويمكن الوقوف على مدى عدالة أو ظلم نظام التأمين االجتماعي في مصر فيما يخـص       
 خالل مقارنة نسبة ما تحصل عليه فئـات الـدخل           إعادة توزيع الدخل بين أعضاءه، من     

                                                
  .ر مؤجلباعتبار حصة العامل وحصة صاحب العمل، كالهما أج (131)
  .علماً بأن تعويض البطالة ال يتم صرفه إال لمن سبق واشترك في نظام التأمين االجتماعي (132)
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العليا من إجمالي مزايا النظام، مقارنة بما تحصل عليه نظيرتها من فئات الدخل المتدني،              
  .التالي) ٩(وهو ما يوضحه الجدول رقم . )١٣٣(م٢٠٠٦من خالل بيانات سنة 

  )٩(جدول رقم 
  م٢٠٠٦شرائح المعاشات في نظام التأمين االجتماعي في مصر سنة 

  الوزن النسبي  الشريحة  م  
  لعدد المستحقين

  الوزن النسبي
للمزايا 
  المنصرفة

 %٠,٦٣ %٥,٣٠  جنيه٥٠أقل من   ١

 %٢,٤٠ %٩ ١٠٠ ألقل من ٥٠من   ٢

 %٤,٢٠ %٨,٩٠ ١٥٠ ألقل من ١٠٠من   ٣

 %٤,٦٠ %٧,٣٠ ٢٠٠ ألقل من ١٥٠من   ٤

 %١٣,٤٠ %١٤,٩٠ ٣٠٠ ألقل من ٢٠٠من   ٥

 %١٠,٨٠ %١١,٧٠ ٤٠٠  ألقل من٣٠٠من   ٦

 %١٠,٧٠ %٩,٣٠ ٥٠٠ ألقل من ٤٠٠من   ٧

 %٥٣,٢٧ %٣٣,٦٠  فأكثر٥٠٠  ٨

 %١٠٠ %١٠٠ المجموع
  

  . ٩٧-٩٤ص ص . ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات االجتماعية :  وزارة المالية:المصدر
  

  : ما يلي)٩(رقم يتضح من الجدول 
نة ممن يتقاضون معاشات أقل مـن خمسـمائة        تحصل الفئات السبعة األولى المكو     .١

فقط مـن   % ٤٦,٧٣على  ) أي الثلثين تقريباً  % (٦٦,٤جنيه والبالغ وزنها النسبي     
 .إجمالي المزايا المنصرفة، أي أقل من النصف

تحصل الفئة الثامنة المكونة ممن يتقاضون معاشات مساوية للخمسمائة جنيه فأكثر            .٢
) أي الثلث تقريبـاً   (مالي أصحاب المعاشات    من إج % ٣٣,٦والبالغ وزنها النسبي    

 .من قيمة إجمالي المزايا% ٥٣,٢٧على 
 نستنتج أن نظام التأمين االجتماعي في مصر ال يحقق العدالة في إعادة             ٢ و ١من   .٣

توزيع الدخول بين أعضاءه؛ حيث تؤول الغالبية العظمى من المزايـا إلـى ذوي              
 .المعاشات والتعويضات الكبيرة

  

                                                
  .م٢٠٠٦آخر بيان متاح عن شرائح المعاشات في سنة صدر  (133)
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قد البعض النتيجة السابقة من خالل القول بأنه من حق من دفع أكثر أن يحصل                  وقد ينت 
وهذا يكون صحيحاً فقط إذا اعترفنـا بـأن نظـام التـأمين             . على مزايا أعلى، وبالعكس   

االجتماعي الوضعي هو نظام ادخار إجباري وليس نظاماً تكافلياً، وأنه بفرض حدوث شئ     
 النظـام الجديـد     وإذا تم تطبيـق   .  عملية غير عادلة   من إعادة توزيع الدخل فتكون غالباً     

  الدخل بين أعضاء النظام،    توزيعسيضاف لما سبق، إعادة     ،  )م٢٠١٠ لسنة   ١٣٥قانون  (
 . )١٣٤(الحساب التكافليما يسمى بمن خالل 

  

 نظام التأمني االجتماعي وفئـات     إعادة توزيع الدخل بني    -رابعاً  
  :اتمع املختلفة

ادة توزيع دخل بين أعضاء نظام التأمين االجتماعي وفئات المجتمـع      قد يكون هناك إع   
فإذا تم تحويل أموال للتأمين االجتماعي من مصادر غير اشتراكات األعضـاء            . المختلفة

أما إذا تم تحويل مبـالغ مـن        . يمكن القول بأن هناك إعادة توزيع لصالح أعضاء النظام        
توزيع من نظام التأمين االجتماعي لصالح فئات       النظام لجهات أخرى، فيقال أن ثمة إعادة        

كما يؤثر التأمين االجتماعي على إعادة توزيع الدخل بشكل غير مباشـر، مـن              . أخرى
  . خالل التضخم

  

  : في مصراألثر المباشر للتأمين االجتماعي على إعادة توزيع الدخل) ١(
حدث إعادة  عامة ي تثمارات ال  بتمويل عجز الموازنة واالس     التأمين االجتماعي  نظام  إذا قام   

 يكون هنـاك إعـادة      )١٣٥(وفي المقابل إذا حصل النظام على دعم      . توزيع لخارج النظام  
الماليـة الخارجـة   والمحصلة النهائية تكون األثر الصافي للتدفقات   . توزيع لصالح النظام  

بالملحق اإلحصائي يوضـح مجمـوع المبـالغ    ) ٢٤(والجدول رقم  . )١٣٦(والداخلة للنظام 
                                                

لمزيد من التفاصيل عن الحساب التكافلي راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثـاني مـن هـذه                    (134)
  .الرسالة

 تم استبعاد الفوائد التي يحصل عليها النظام من بنك االستثمار القومي والخزانة العامة؛ إلنها ليست دعماً كما أنها (135)
  .قيم دفترية، تتم إضافتها ألرصدة استثمارات التأمينات لديها

  :ر، انظرلمزيد من التفاصيل عن التشابك المالي بين التأمين االجتماعي والموازنة العامة في مص (136)
 ٤٥- ٣١ص ص . مرجع سابق: فريق من الباحثين. 

  مـن  . رؤية حول تنظيم العالقة بين التأمينات االجتماعاية والموازنة العامة للدولـة : محمد عبد الحليم عمر
  .١٠-٥ص ص. م٢٠٠٢أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، جامعة األزهر، 
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، خـالل الفتـرة مـن    محولة من نظام التأمين االجتماعي إلى الخزانة العامة والعكـس        ال
التالي لمزيد من التوضيح ) ٣٥(ويمكن االستعانة بالشكل رقم     . )١٣٧(م٢٠٠٧م حتى   ١٩٩١

  .لبيانات الجدول المذكور
  )٣٥(شكل رقم 

  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٧ حتى م١٩٩١التشابك المالي بين التأمين االجتماعي والموازنة العامة في مصر من 
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   من إعداد الباحث:المصدر

خالل الفتـرة    ( التدفقات المحولة   مجموع يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن        
مليار ٢٥٣,٣٨( من نظام التأمين االجتماعي للموازنة العامة        )م٢٠٠٧م وحتى   ١٩٩١من  
ـ لإ من الموازنة العامـة  خالل نفس الفترة أكبر من تلك المحولة     )  تقريباً جنيه  ١١٧,٤( هي

لدخل لخارج النظام،   لي فاألثر الصافي هو حدوث إعادة توزيع ل       ؛ وبالتا ) تقريباً مليار جنيه 
  . أي في غير صالح المشتركين

  
 األثــر غــري املباشــر للتــأمني االجتمــاعي علــى إعــادة -خامســاً 

  :)١٣٨()أثر التضخم(توزيع الدخل 
    

، ولعل من أسوأ اآلثار االقتصادية )١٣٩(الجتماعي يؤدي للتضخم   سبق وتبين أن التأمين ا   
التي يسببها التضخم ، هو أثره على توزيع الدخل بين الطبقـات والفئـات االجتماعيـة                

                                                
  .يلية عن الفترة السابقة لها وال الالحقة عليهالعدم توافر بيانات تفص (137)
  :لمزيد من التفاصيل عن أثر التضخم على إعادة توزيع الدخل انظر (138)
 ٤٨٠، ٤٧٧ص ص.  مرجع سابق.مشكلة التضخم في مصر: رمزي زكي.  
  .المطلب األول، من المبحث األول، من الفصل الثالث، من هذه الرسالة: انظر (139)
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وتؤكد تجارب التضخم على اختالفها حتمية حدوث هذا األثر، ومدى خطورتـه      . المختلفة
 التضخم على توزيع وإعادة توزيع      وتتلخص طريقة تأثير  . إذا ما انطلق التضخم بال تحكم     

الدخل، من خالل االختالف الواضح الذي يحدث في سرعة وتوقيت تغير دخول عوامـل           
  . اإلنتاج كاستجابة لتغيرات األسعار

  
   فهناك دخول تتتسم ببطء التغير وربما الثبات، ومنهـا دخـول أصـحاب المعاشـات               

والموظفين عموماً، وبشـكل خـاص      والمستحقين عنهم، وأصحاب اإلعانات االجتماعية،      
بالجهاز الحكومي وما تبقى من شركات القطاع العام، وحملة السندات وأصحاب ودائـع             

فكل هذه الدخول تتحدد بشكل مسبق وطبقاً لقواعد وقـوانين معينـة، ويصـعب         . التوفير
عيـة  وبالتالي فإن هذه الفئـة االجتما     . تغييرها بالسرعة الالزمة لمالحقة ارتفاع األسعار     

تتدهور القيمة الحقيقية لدخولها، وبالتالي ينخفض مستوى معيشتها، وهي بالتأكيـد مـن             
  .الخاسرين في غمار التضخم

  
وتضـم مكتسـبي    . طردياً بسرعة مع تغير األسـعار         وهناك فئة دخول أخرى تتغير    

 األرباح من المنتجين والتجار، وكذلك ترتفع دخول العمالة الحـرة كـالحرفيين وسـائقي      
حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها للسوق        . إلخ... التاكسي والميكروباص   

أو . وبالتالي فهذه الفئة تحقق مكاسب من جراء التضخم       . بارتفاع المستوى العام لألسعار   
  .على األقل فلن تتأثر دخولها الحقيقية

  
أصـحاب الـدخول   (ة األولى   ومن خالل العملية السابقة تتم إعادة توزيع الدخل من الفئ    

وأصحاب المعاشـات مـن     . ، في اتجاه أصحاب الدخول المتغيرة     )الثابتة أو بطيئة التغير   
ضمن المظلومين، أي أن التأمين االجتماعي يسبب التضخم الذي يقضـي بـدوره علـى       

  !وظيفة وهدف التأمين االجتماعي؛ وكأن التأمين االجتماعي الوضعي يدمر نفسه بنفسه
  

ن  تطبيق ذلك على مصر، من خالل استعراض تطور كل من التوزيع الوظيفي                 ويمك
  .للدخل، والتوزيع على الشرائح السكانية، خالل فترة الدراسة، على النحو التالي
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  :)١٤٠(التوزيع الوظيفي للدخل) ١(
 الواسع؛  يقصد بالتوزيع الوظيفي للدخل، توزيع الدخل بين العمل ورأس المال بالمعنى             

) ٢٥(ويوضح الجدول رقم   . توزيع الناتج المحلي اإلجمالي بين األجور وعوائد التملك       أي  
بالملحق اإلحصائي تطور نصيب األجور في الناتاج المحلي اإلجمالي في مصـر خـالل      

  .التالي) ٣٦(وهو ماتم تمثيله بيانياً في الشكل رقم . )١٤١(م٢٠٠٠م حتى ١٩٧٥الفترة من 
  )٣٦(شكل رقم 

  (%)م ٢٠٠٠م حتى ١٩٧٥ج المحلي اإلجمالي في مصر من جور في الناتتطور نصيب األ
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  .  من إعداد  الباحث: المصدر

  
  ويتضح من الجدول المذكور والشكل السابق، أن نصيب األجور في النـاتج المحلـي               
اإلجمالي قد تذبذب حول اتجاه عام هابط خالل الربع األخير من القرن العشرين بمتوسط              

م، هبط إلى   ١٩٧٥في  % ٤٠,٣فبعد أن كان    %. ١,٢نوي يقدر بحوالي    معدل انخفاض س  
فـي  % ٢٥,٤م، ثـم اسـتمر فـي الهبـوط حتـى بلـغ              ١٩٨٦/ ١٩٨٥في  % ٣٣,٣
فإنه يظـل   % ٢٨,٢م إلى   ٢٠٠٠/ ١٩٩٩وعلى الرغم من زيادته في      . م١٩٩٥/م١٩٩٤

ـ  . م١٩٧٥أقل مما كان عليه في   ة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى زيادة االسـتثمارات الخاص
وتراجع االستثمارات العامة، واالتجاه نحو الخصخصة، في ظـل اتجـاه الدولـة نحـو               

  . الرأسمالية خالل تلك الفترة
  

                                                
  .٥٣٤- ٥٣٢ص ص . مرجع سابق: إبراهيم العيسوي: اصيل، انظرلمزيد من التف (140)
ولكن الوزارة توقفت . كانت وزارة التخطيط هي المصدر التقليدي لبيان نصيب األجور في الناتج المحلي اإلجمالي             (141)

  :انظر. م٢٠٠٠/ ١٩٩٩عن نشر بيانات األجور وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص بعد 
 ٥٣٢ص . المرجع السابق .  
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    وبالتأكيد فإن الوجه المقابل النخفاض نصيب األجور في الناتج المحلي اإلجمالي، هو            
 بـالملحق اإلحصـائي تطـور     ) ٢٥(ارتفاع نصيب عوائد التملك، ويوضح الجدول رقم        

والذي تم تمثيلـه    . نصيب عوائد التملك في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر لذات الفترة          
  .التالي) ٣٧(بيانياً في الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٧(شكل رقم 
  (%)م ٢٠٠٠م حتى ١٩٧٥تطور نصيب عوائد التملك في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر   
  

الجدول المذكور والشكل السابق، أن نصيب عوائد التملك في الناتج المحلي            ويتضح من   
م إلـى   ١٩٧٥في  % ٥٩,٧اإلجمالي قد تذبذبت حول اتجاه عام صاعد، حيث زادت من           

  .تقريباً% ٠,٧٩بمتوسط معدل نمو سنوي مقداره . م٢٠٠٠في % ٧٢
  

غير صالح األجور،    مما سبق يتضح أن توزيع الدخل متحيز لصالح عوائد التملك وفي         
وليس هناك شك أنه لو ترك االتجاه العام للعالقة         . وهو ما يعني عدم عدالة توزيع الدخل      

النسبية القائمة بين األجور وعوائد التملك لكي يتطور في نفس المنوال، فإنه من المتوقـع         
أن أن تتدهور نسبة األجور إلى الدخل القومي تدهوراً كبيراً في المسـتقبل؛ خصوصـاً و        

كاسبي األجور في مصر ليس لهم نقابات مؤثرة في مجال تحديد األجر، بل يـتم تحديـد               
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األجر وزياداته بموجب قوانين وتشريعات تصدرها الدولة، بعد تآكـل القيمـة الحقيقيـة              
  . )١٤٢(لألجور بشكل محسوس

  

  :التوزيع على الشرائح السكانية) ٢(
جموعة مختارة من مؤشرات توزيـع      بالملحق اإلحصائي م  ) ٢٦(    يوضح الجدول رقم    

اإلنفاق على الشرائح السكانية، باستخدام بيانات ميزانية األسرة أو مسح الدخل واإلنفـاق             
ويمكن إيجاز أهم االستنتاجات مـن      . )١٤٣(م٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥واالستهالك خالل الفترة    

  :الجدول فيما يلي
 من السكان إال في سنة      لم تتوافر بيانات عن نصيب العشر األفقر والعشر األغنى         .١

من % ٣,٢م، ونجد فيها أن العشر األفقر لم يحظ بأكثر من           ٩٩/٢٠٠٠واحدة هي   
، أي أن حصة أغنى عشـر       %٣١اإلنفاق الكلي، بينما حصل العشر األغنى على        

 .من السكان تقترب من عشرة أضعاف العشر األفقر من السكان
، عن نصيب الخُمـس األفقـر       م٢٠٠٩ حتى   ١٩٧٥من البيانات خالل الفترة من       .٢

والخُمس األغنى من السكان في اإلنفاق، نجد أن حصة أفقر خُمس مـن السـكان               
، %٣٨كما تقلبت حصة أغنى خُمس من السكان ما بين     %. ٩,٣، و %٦تقلبت بين   

 سـنة   ٣٠وعموماً فإن التحسن في نصيب أفقر خُمس من السكان خالل           %. ٤٧و
 .النخفاض في نصيب الخُمس األغنى من السكانكان بطيئاً ومحدوداً، وكذلك كان ا

من السكان، متقلباً بشكل يصعب معه الحديث عن اتجاه       % ٤٠كما كان نصيب أفقر    .٣
وهو ما يـدل    . )١٤٤(%٢٠,٤وقد دار حول متوسط قدره      . عام واضح في التوزيع   

على أنه سواء تحسن أو تدهور التوزيع فهو توزيع ظالم يحتاج لتحسـن أسـرع               
 .رب من عدالة التوزيع في أجل قريبوأكبر لكي نقت

 

                                                
  .٤٨٠ص .  مرجع سابق.مشكلة التضخم: رمزي زكي (142)
  .لم تتح للباحث بيانات عن بعض المؤشرات خالل جزء من فترة الدراسة (143)
  .بالملحق اإلحصائي) ٢٦(تم حساب المتوسط بمعرفة الباحث من بيانات الجدول رقم  (144)
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الواقعة بـين  (وفيما يخص نصيب شريحة األربعين في المائة الوسطى من السكان    .٤
، يتضح تقلبها أيضاً بما ال يسمح بتحديـد اتجـاه عـام       %)٤٠وأفقر  % ٢٠أغنى  

 . م٢٠٠٥م حتى ١٩٧٥للبيانات، خالل الفترة من 

رة، أن التركز في اإلنفـاق قـد        كما يظهر من تطور معامل جيني خالل نفس الفت         .٥
م، ولكنه عاد للتزايد في مطلع التسـعينات        ٨١/١٩٨٢م و ٧٤/١٩٧٥انخفض بين   

وفي نهاية التسعينات اقتربت قيمة     . اقتراناً بتطبيق برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي     
معامل جيني من المستوى الذي كانت عليه في بداية الثمانينات، ثم تدهور توزيـع              

م، ثم تحسن توزيـع اإلنفـاق       ٢٠٠٤/٢٠٠٥ في   ٣٥,٢يبلغ معامل جيني    اإلنفاق ل 
ويتضـح أن   . م٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ في سـنة     ٣١قليالً؛ إذ انخفض معامل جيني إلى       

البيانات كانت متقلبة، مما يصعب معه الحديث عن اتجاه عام واضح بالتحسـن أو              
م، ٢٠٠٩ى م حت١٩٧٥بالتدهور في التوزيع طبقاً لمعامالت جيني خالل الفترة من     

 .ولعل االستنتاج األدق هو ركود التوزيع
    ومن المؤشرات السابقة قد يتبين لنا أن توزيع اإلنفاق تحسن بعض الشئ خالل األربع       

ولكن بتذكر أن بيانات مسوح الدخل واإلنفـاق        . م٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥وثالثين عاماً من    
وإذا أخذنا فـي االعتبـار      . لتوزيعغالباً ما تكون متحيزة لألدنى عند تقدير التباينات في ا         

مؤشرات أخرى كتلك المتعلقة بالفوارق اآلخذة في االتساع في فرص وصول الشـرائح             
السكانية المختلفة لعدد من الخدمات العامة األساسية، ال سيما خدمات التعلـيم والرعايـة              

 كما يظهـر    الصحية، وكتلك المتعلقة بزيادة مساحة المناطق العشوائية، وارتفاع التهميش        
بوضوح في زيادة أعداد المتسولين وماسحي األحذية وأطفال الشوارع، وغيـرهم مـن             

في ظل هذه العوامل اإلضافية فإنه على األرجح النتيجة األكثر واقعيـة            . الفئات المهمشة 
   )١٤٥(.هي تدهور التوزيع، وذلك اتساقاً مع ما تشير إليه بيانات التوزيع الوظيفي للدخل

  

م، رافعـة مطلـب العدالـة       ٢٠١١ خروج ثورة الخامس والعشرين من يناير        كما يعد     
االجتماعية، لهو أبلغ دليل عملي على تدهور التوزيع في مصر، لدرجة لم يعد يسـتطيع               

                                                
  .٥٥٠ – ٥٣٦ص ص. مرجع سابق: إبراهيم العيسوي: لمزيد من التفاصيل انظر (145)



- ١٨٨ - 
 

وبالتالي فبالرغم من نمـو نظـام       . الشعب تحملها، فانفجر بالثورة، لذلك وألسباب أخرى      
  .الدخل كان يتدهورالتأمين االجتماعي في مصر، إال أن توزيع 

 إلى فقدان التأمين االجتماعي بشكل عام لكـل أثـر           )١٤٦(دراسة سابقة         وقد توصلت 
اقتصادي في مجال التوزيع وإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع؛ إلن ذلـك يتحقـق               

  .أساساً من خالل اإلنفاق العام غير المسبوق باشتراكات
لتأميني العام في مصـر أدى لتحسـن توزيـع       إلى أن اإلنفاق ا    )١٤٧(أخرى     وتوصلت

م، علماً بأن هذه الدراسة اعتبرت ٧٤/١٩٧٥الدخل ولكن بشكل ضئيل خالل السنة المالية        
ممـا  . نفقات الضمان االجتماعي ضمن نفقات التأمين االجتماعي العام ولم تفرق بينهمـا           

قتصار هـذا األثـر     يثير الشك في عدم مساهمة التأمين االجتماعي في إعادة التوزيع، وا          
  ).المساعدات االجتماعية(الطفيف على الضمان االجتماعي 

 إمكانية إعادة توزيع الدخل في ظل هذا النظام من خالل توظيف جزء             )٣(وهناك من يرى  
من أموال االحتياطي في الدين المحلي، على أن يتم خدمة هذا الدين من خالل الضرائب               

ويمكن نقد هذه الفكرة، إلن الضرائب      . ن المجتمع التي يمكن فرضها على شريحة معينة م      
على إعـادة  سلبية آثار من لتضخم لما ل و.)٤( من خالل نقل عبئها لألسعار    تؤدي للتضخم؛ 

توزيع الدخل، فإنه غالباً ما ستكون المحصلة النهائية للتأمين االجتماعي في هذه الحالـة               
  . هي سوء توزيع الدخل أيضاً

                                                
المؤتمر العلمي السنوي العاشر لالقتصـاديين      . التأمين االجتماعي وإعادة توزيع الدخل القومي     : أحمد بديع بليح   (146)

م، الجمعية المصـرية لالقتصـاد السياسـي واإلحصـاء          ١٩٨٤-م  ١٩٧٤المصريين، السياسة المالية في مصر      
  .٢٧-٢٣ص ص. م١٩٨٥والتشريع، نوفمبر 

رسـالة ماجسـتير، قسـم      . اآلثار التوزيعية لالنفاق العام في جمهورية مصر العربية       : لمصريإبراهيم سعد ا   (147)
  .١١٣-١١١ص ص . م١٩٨٣االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 

 .١٧٤ص . المرجع السابق: مها محمود رمضان )٣(
  :لمزيد من التفاصيل عن ظاهرة نقل عبء الضريبة وتأثيرها على األسعار انظر) ٤(

 Ann Harding and Neil Warren: Who Pays the Tax Burden in Australia? National 
Centre for Social and Economic Modeling, University of Canberra, Discussion Paper 
no. 39, Australia, February 1999.  

 Jörn Quitzau: Who finally bears the corporate tax?  Deutsche Bank Research, 
Frankfurt, am Main, Germany, February 11, 2004. 

 Alan J. Auerbach: Who Bears the Corporate Tax? A Review of What We 
Know.University of California, Berkeley and NBER, September 2005. 
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 املبحث الثاين

ري ألثر التأمني االجتماعي الوضعي على حتليل نظ
  االدخار واالستثمار مع التطبيق على مصر

  
  :مقدمة

  يعد تأثير التأمين االجتماعي الوضعي على االدخـار واالسـتثمار مـن أهـم اآلثـار                
إذ يتأثر هيكل االدخار    . وثمة أثرين؛ األول يمارسه بشكل مباشر     . االقتصادية لهذا النظام  

. االدخار االختياري ) غالباً(جتماعي، فيزيد االدخار اإلجباري وينخفض      بفرض التأمين اال  
والثاني بشكل غير مباشر؛ فللتضخم آثار على كـل مـن           . ويتأثر هيكل االستثمار بدوره   

  . االدخار واالستثمار، يمكن اعتبارها أثاراً غير مباشرة للتأمين االجتماعي الوضعي
  

  :بين كالتاليويمكن تناول هذا المبحث من خالل مطل
  

 تحليل نظري ألثر التأمين االجتماعي الوضعي على االدخار مع التطبيـق   :المطلب األول 
  .على مصر

  

 تحليل نظري ألثر التأمين االجتماعي الوضعي علـى االسـتثمار مـع             :المطلب الثاني 
  .التطبيق على مصر

  
  
  
  
  
  

  المطلب األول
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االدخار مع تحلیل نظري ألثر التأمین االجتماعي الوضعي على 
  التطبیق على مصر

  
  

حتليل نظري لألثر املباشر للتـأمني االجتمـاعي الوضـعي     –أوالً  
  :على االدخار

وتعتبر حصة العامل في اشتراكات التأمين      .     االدخار إما أن يكون اختيارياً أو إجبارياً      
 المتـاح  االجتماعي ادخاراً إجبارياً؛ يتم استقطاعه من المنبع ويتبقى مـن بعـده الـدخل             

والذي ينقسم بدوره إلى االستهالك واالدخار االختياري، كما هو موضح فـي            . للتصرف
  .التالي) ٣٨(الشكل رقم

  
  )٣٨(شكل رقم

  رسم توضيحي لتوزيع الدخل ما بين االستهالك واالدخار اإلجباري واالختياري
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  . من إعداد الباحث:المصدر

    

بين أنه بافتراض ثبات حجم الدخل اإلجمالي، فإن زيادة اشتراكات            ومن الشكل السابق يت   
ستؤدي النخفاض حجم الدخل المتاح للتصـرف       ) االدخار اإلجباري (التأمين االجتماعي   

  . )١٤٨()الشخصي(االختياري  وبالتالي انخفاض حجم االدخار

                                                
  : لمزيد من التفاصيل انظر(148)

  اإلجماليالدخل

  اشتراكات التأمين االجتماعي) -(
 )ادخار إجباري(

 الدخل المتاح للتصرف(=) 

 االدخار االختیاري االستھالك
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وبما أن التأمين     فال يخفى أن مواجهة األخطار االجتماعية من األسباب الدافعة لالدخار،           
 إلى القول بأنه يؤدي لخفض      )١٤٩(االجتماعي هدفه تغطية تلك المخاطر، فقد ذهب البعض       

ويقوم هذا الرأي على أساس األفكار الكالسيكية فقد ذهـب      . المدخرات الفردية االختيارية  
كمـا  . إلى انخفاض االدخار االختياري تبعاً الرتفاع االدخار اإلجباري       " ميلتون فريدمان "
  .)١٥٠(م١٩٤٥لنفس الفكرة في عام " كينز"شار أ
  

الناحية العملية، ففي السويد وجدت عالقـة عكسـية بـين االدخـار الخـاص               ومن     
كنسبة من الدخل القومي واشتراكات نظام التأمين االجتماعي خالل الفتـرة           ) االختياري(

دخار وفي كندا توصلت دراسة حكومية إلى أن معدل اال        . )١٥١(م١٩٦٩ وحتى   ١٩٦٠من  
م حتـى   ١٩٥٧االختياري انخفض بسبب اشتراكات النظام التقاعدي خالل الفتـرة مـن            

حيـث  " جون موراي "و  " فيليم بويل "في حين اختلف مع النتيجة السابقة كل من         . ١٩٧٦
توصال إلى عدم وجود أثر معنوي لنظام التأمين االجتماعي على االدخار االختياري فـي          

  .)١٥٢(م١٩٧٥تى م ح١٩٥٤كندا خالل الفترة من 

                                                                                                                                                  
 Bertram A. Somers: The effects of Public Pension Plans In Canada: A theoretical 

and Empirical Analysis. A thesis submitted to the faculty of graduate studies and 
research in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy 
in Economics, Department of Economics, Mc Gill University, Monterial. December, 
1982. pp. 81 – 94. 

 Axel Schimmelpfennig: Pension Reform, Private Saving, and the Current Account 
in Small Open Economy. IMF Working paper, wp/00/171, October 2000. pp. 7-11. 

  : انظر(149)
 Alicia H. Munnell: The impact of social security on personal saving. National tax 

journal, No.4, December 1974. p.554. 
  :كما ورد في الصفحة نفسها النصوص التالية. ٤٧٤ص. مرجع سابق:  عادل فليح العلي(150)

  :قال فريدمان
 " The Availability of assistance from the state would clearly tend to reduce planned saving"   

  :وقال كينز
"… That social security would dramatically reduced private saving". 

   
  :انظر (151)

 Bertram A. Somers: op.cit.p.125. 
  :انظر (152)

 Ibid.pp.147, 148. 
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   أما إذا كان الفرد ليس لديه ادخار؛ أي أنه في حالة ما قبل فرض اشتراكات التـأمين                 
االجتماعي كان يقوم بإنفاق دخله المتاح بالكامل، وبالتالي فادخـاره االختيـاري صـفر،        

وبفرض أنه ال يوجد ادخار إجباري غير اشتراكات التـأمين االجتمـاعي،            . وربما سالب 
ها يرتفع االدخار الكلي للفرد مقابل انخفاض استهالكه؛ وهنا سـنكون بصـدد             فعند فرض 
 أن يكون الفرد مسرف وعندئذ تساهم اشتراكات التأمين االجتمـاعي فـي   األولىحالتين؛  

حمايته وأسرته ضد المخاطر االجتماعية بإجباره على االدخار وهو أثر محمـود، إال أن              
سرته، مع مالحظة أنـه لـم يعـالج المشـكلة           ذلك سيؤدي النخفاض مستوى معيشته وأ     

باإلضافة ألثر ذلك في انخفاض . األساسية وهي اإلسراف ولكنه عالج واحد من أعراضها       
  .الطلب الكلي على السلع والخدمات، وما يترتب عليه من انخفاض في التشغيل والنمو

  
ندئـذ فاالشـتراكات    ، وع )وهي الحالة الغالبـة   (أن يكون الفرد معتدالً      الحالة الثانية    و

ستؤدي النخفاض مستوى معيشته، وعلى األرجح ستدفعه للعمل لعدد ساعات إضافية، أو            
وبالتالي سيعمل عدد سـاعات يتجـاوز   . االلتحاق بعمل إضافي لتغطية احتياجاته وأسرته   

فيتـدنى  . ، أي أنه سيتحمل فـوق طاقتـه       )١٥٣(الحد األقصى الصحي لعدد ساعات العمل     
، مما يؤدي لزيـادة تكـاليف اإلنتـاج، وارتفـاع        )١٥٤(خفض إنتاجيته مستواه الصحي وتن  

. سلباً بغياب عائلها معظم الوقـت عنهـا  ) نواة المجتمع(األسعار، ناهيك عن تأثر األسرة   

                                                

ـ    (153)  م ١٩١٩أكتـوبر  /رين األولانعقد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في واشنطن في التاسع والعشرين من تش
بناء على دعوة من حكومة الواليات المتحدة األمريكية، وقرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيـق مبـدأ تحديـد       

.  أو بثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، وقرر أن تكون هذه االقتراحات اتفاقيـة دوليـة            بثماني ساعات يوميا  ساعات العمل   
  : نترنتانظر نص االتفاقية على اال

 http://www.arabhumanrights.org/publications/ilo/work-hours19a.html 

  :لمزيد من التفاصيل عن اإلنتاجية انظر (154)
  سلسلة جسر التنمية، العدد الواحد والستون، المعهـد العربـي للتخطـيط،             .اإلنتاجية وقياسها : مصطفى بابكر 

  .م٢٠٠٧الكويت، مارس 
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 وما يترتب عليها من آثار سلبية علـى      )١٥٥(فضالً عن احتمال حدوث وفاة في عمر مبكر       
عي نفسه لخلل مالي؛ إلن العمر المتوقع       تكوين األسرة، بل وتعرض نظام التأمين االجتما      

  .المحسوب على أساسه الحسابات االكتوارية سيكون أكبر من الفعلي
  

 من التأمينات، عـن      قيمة المعاشات المستحقة   تضه كلما انخف    وثمة نظرية تذهب إلى أن    
 قيمة الدخل قبل التقاعد، زاد االدخار االختياري؛ نتيجة توقع الفرد النخفاض دخله عنـد             
التقاعد وبالتالي اللجوء لزيادة االدخار االختياري الحالي للحفاظ على مستوى معيشته عند            

والعكس بالعكس؛ إذ سينخفض االدخار     . بينما سينخفض هذا االدخار بعد التقاعد     . التقاعد
االختياري كلما كان المعاش المتوقع عند التقاعد كافياً للحفاظ على مستوى االستهالك قبل             

وهذه النظرية قد تكون صحيحة في المجتمعات ذات الغالبية الغنية، ولكنهـا            . )١٥٦(التقاعد
  .ليست كذلك في المجتمعات ذات الغالبية الفقيرة، التي تعاني قبل وبعد التقاعد

  
 حتليل نظري لألثر غري املباشر للتأمني االجتماعي علـى          –ثانياً   

  :االدخار 
األول من هذا الفصل، أن نقل عـبء حصـة                تبين في المطلب األول من المبحث       

وبالتالي فتأثير التضخم على االدخار يعد أثـراً غيـر          . صاحب العمل يؤدي إلى التضخم    
  .  مباشر للتأمين االجتماعي على االدخار

   وثمة وجهتي نظر متعارضتين حول أثر التضخم على االدخار، تذهب األولى لوجـود            
لى االدخار، بينما ترى الثانية وجود أثـر سـالب          للتضخم ع ) عالقة طردية (أثر موجب   

  :)١٥٧(للتضخم على االدخار، وفيما يلي موجز لالتجاهين) عالقة عكسية(
  

  :وجهة النظر األولى
                                                

  :ن المشكالت الصحية التي يتعرض لها العاملون بسبب الفقر، انظرلمزيد من التفاصيل ع (155)
  ١٦١ سلسلة كتب عالم المعرفة، العدد رقم     . المشكالت الصحية في العالم الثالث     –أمراض الفقر   : فيليب عطية ،

  .٣٧-٧ص ص. م١٩٩٢الكويت، مايو 
  .٤٧٨-٤٧٤ص ص . مرجع سابق: عادل فليح العلي (156)
 الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،. دخار مع دراسة خاصة عن البالد الناميةمشكلة اال:  رمزي زكي(157)

 .١٨٢ – ١٥٢ص ص. م١٩٦٦
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   ترى أنه من الممكن زيادة االدخار نتيجة التضخم؛ إذ يؤدي التضخم إلعـادة توزيـع               
قف فاعلية التضخم فـي زيـادة       وتتو. الدخل لصالح األغنياء ذوي الميل المرتفع لالدخار      

االدخار على عدم زيادة األجور أو بطئ استجابتها للتضخم، وفي حالة ارتفـاع األجـور       
بنفس معدل ارتفاع األسعار فيجب أن ينخفض ميل األغنياء لالسـتهالك حتـى يرتفـع               

  .االدخار
  

  : الثانيةوجهة النظر
لغنية في الـبالد المتخلفـة تتسـم           وتبدأ بنقد وجهة النظر األولى؛ إذ ترى أن الفئات ا         

بارتفاع واضح في ميولها لالستهالك، وبالتالي فهم يبددون معظم أو كل الزيـادة التـي               
ويشيرون إلى . تحدث في دخولهم، في غمار التضخم، في االستهالك غير الرشيد والترفي  

 أدى لزيادة   أن التجارب التاريخية للتضخم قد أثبتت أنه بالرغم من أن ارتفاع األسعار قد            
دخول المنتجين في البالد المتخلفة إال أن هذه الزيادة لم توجه لإلنتـاج، ولكـن وجهـت              

  .لالستهالك الترفي واستيراد السلع الكمالية
  

 لزيادة  يؤديسلتأمين االجتماعي     وباإلضافة لما سبق، يمكن القول بأن األثر التضخمي ل        
  :التالي) ٣٩(قم االدخار النقدي، على النحو الموضح بالشكل ر

  
  
  

  )٣٩(شكل رقم
  رسم توضيحي للعالقة بين اشتراكات التأمين االجتماعي والتضخم واالدخار النقدي

  

  
  
  

  
  

 التضخم

  )النقدي(ارتفاع الدخل 
 )أجور، وأرباح، ريع، فائدة(

 فرض اشتراكات التأمين االجتماعي

 )النقدي(زيادة االدخار 
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  . من إعداد الباحث:المصدر
     

 وهـو مـا يـؤدي     ،للتضخمأن التأمين االجتماعي يؤدي     ) ٣٩(   يتضح من الشكل رقم     
أي أن  ). باعتباره دالة فـي الـدخل     (دخار النقدي    وبالتالي يزيد اال   الدخول النقدية لزيادة  

وهو ما يمكن أيضـاً     . التأمين االجتماعي يؤدي لزيادة االدخار النقدي بشكل غير مباشر        
  .التالي) ٤٠(تصويره بيانياً كما في الشكل رقم

  )٤٠(شكل رقم
  توضيح األثر غير المباشر الشتراكات التأمين االجتماعي على االدخاررسم بياني ل

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحث: المصدر
  :فيما يلي) ٤٠(ويتلخص شرح الشكل رقم 

، سـتدفع   ٢ إلـى ش   ١أن زيادة االشـتراكات مـن ش      ) ١(يتبين من الشكل رقم      .١
المشروعات لنقل عبء حصة صاحب العمل قدر اإلمكان ألسعار المنتجات، ممـا      

 .٢ إلى ر١سيؤدي إلى زيادة األسعار من ر

ي للضغط على الحكومة لزيادة األجور في الجهاز الحكومي،     وزيادة األسعار ستؤد   .٢
ونقابات العمال ستمارس نفس الضغط على أصحاب األعمال، مما سيؤدي لزيادة           

فضالً عن زيـادة األربـاح      ). ولكن بمعدل أقل من معدل زيادة األسعار      (األجور  

١ 

٢  
٣  

 ١ر
 ١ش

 ٢ش

 ٢ر

 ١ل

 ٢ل

 ١ل

 ٢ل

 ٢ر ١ر ١د ٢د
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ـ     . وأسعار الفائدة والريع في غمار ارتفاع األسعار       دخل أي حدوث زيـادة فـي ال
 ).٢( كما هو مبين في الشكل رقم ٢ إلى ل١النقدي من ل

وإلن االدخار دالة في الدخل فقد أدت زيادة الدخل السابقة إلـى زيـادة االدخـار        .٣
 ).٣(، كما هو موضح في الشكل رقم ٢ إلى د١النقدي من د

 وبالتالي يتضح أن لالشتراكات أثر موجب على االدخار النقدي؛ فقد أدت زيـادة              .٤
  .اكات إلى زيادة االدخار النقدي، بشكل غير مباشراالشتر

  
فقد تكون موجبة؛ إذا ما تجاوز معدل نمو االدخار         وأما بالنسبة للقيمة الحقيقية لالدخار،        

معدل التضخم، أو سالبة حال حدوث العكس، وقد تكون صفراً إذا ما تساوى معدل نمـو                
  .االدخار مع معدل التضخم

  
أثر غير مباشر محتمل للتأمين االجتماعي على االدخار؛ هو ذلك            وجدير بالذكر أن ثمة     

األثر المتحقق إذا تم استثمار الفوائض المالية للنظام في مشروعات إنتاجية، ممـا يمكـن       
  .)١٥٨()بشقيه اإلجباري واالختياري(معه زيادة الدخل وبالتالي زيادة االدخار 

  
  

 يف مصــر مــن  اشــتراكات التــأمني االجتمــاعي واالدخــار–ثالثــاً 
  :م٢٠٠٩م حىت ١٩٧٥

   كما اتضح في التحليل النظري فهناك مدخلين لدراسة أثر التأمين االجتمـاعي علـى              
وفيما يلي تطبيق كـال     . االدخار؛ األول هو األثر المباشر والثاني هو األثر غير المباشر         

  .األثرين على مصر
  
خـار فـي مصـر مـن        الربط بين حصيلة االشتراكات واالد     - األثر المباشر ) ١(

  :م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

                                                
  .هذا المبحث من في المطلب الثانيسيتم تناول أثر التأمين االجتماعي على االستثمار  (158)
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   يقوم هذا التحليل على افتراض ثبات الدخل، ولحذف أثر تغير الـدخل مـن بيانـات                
االدخار واالشتراكات في مصر خالل فترة الدراسة فقد تم طرح معـدل تغيـر الـدخل                
اإلجمالي من كل من معدلي تغير االدخار واالشتراكات كما هو موضح بالجـدول رقـم               

  .التالي) ٤١(وهو ما تم تمثيله بيانياً في الشكل رقم . الملحق اإلحصائيب) ٢٢(
  )٤١(شكل رقم

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥معدلي تغير االدخار واالشتراكات بعد حذف أثر تغير الدخل منهما في مصر من 
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معدل تغیر االدخار بعد حذف أثر تغیر الدخل (بیانات ممھدة)

معدل تغیر االشتراكات بعد حذف أثر تغیر الدخل (بیانات ممھدة)
  

  .من إعداد الباحث: المصدر
جاه عام هابط، فـي  معدل تغير االدخار تذبذب حول ات   أن) ٤١(   يتضح من الشكل رقم     

أي أن ثمة عالقة عكسية بين      . حين تذبذب معدل تغير االشتراكات حول اتجاه عام صاعد        
بعد حذف  ) االدخار اإلجباري (ومعدل تغير االشتراكات    ) االختياري(معدل تغير االدخار    

وللتأكد من مدى صحة ذلك تم إجراء اختبار بيرسون لتحليل االرتبـاط            . أثر الدخل منهما  
  .التالي) ١٠(ما، وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول رقم بينه

  )١٠(جدول رقم 
   االدخار واالشتراكات بعد حذف أثر تغير الدخل منهما كل من تغيرينتائج تحليل االرتباط بين معدل
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1.000 -.768**
. .000

34 34
-.768** 1.000
.000 .

34 34

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

معدل تغیر االدخار بدون أثر
ممھد- تغیر الدخل 

معدل تغیر االشتراكات بدون
ممھد- أثر تغیر الدخل 

معدل تغیر االدخار
بدون أثر تغیر الدخل

ممھد -

معدل تغیر
االشتراكات بدون أثر

ممھد- تغیر الدخل 

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

  .SPSS مخرجات الحاسب اآللي، باستخدام برنامج :المصدر
  

بين معدل تغيـر    ) عالقة عكسية (ارتباط سالب   أن هناك   ) ١٠(   يتضح من الجدول رقم     
بعد حذف أثر الدخل في     ) االدخار اإلجباري (االدخار االختياري ومعدل تغير االشتراكات      

، وعند درجة   %٧٦,٨مصر خالل فترة الدراسة، وكانت درجة االرتباط كبيرة؛ إذ بلغت           
 يتفق مـع مـا   وهو ما). ٠,٠١ وعند مستوى معنوية أقل من     -% ٩٩حوالي  (ثقة عالية   

جاء بالتحليل النظري لألثر المباشر للتأمين االجتماعي على االدخار االختيـاري؛ حيـث         
، فـي   )والعكس بالعكس (تؤدي زيادة االدخار اإلجباري إلى انخفاض االدخار االختياري         

  ).عزل أثره(حالة ثبات الدخل النقدي 
  

ار في مصـر مـن       الربط بين معدل التضخم واالدخ     –األثر غير المباشر    ) ٢(
  :م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥

   كما اتضح في التحليل النظري، فإن األخذ بتغير الدخل النقدي في االعتبـار، مـؤداه               
يمكن تفسيرها من   . بين االشتراكات واالدخار النقدي   ) غير مباشرة (وجود عالقة طردية    

 وكـذلك   ،)كمتغير تابع (والدخل  ) كمتغير مستقل (خالل وجود عالقة طردية بين التضخم       
وفيما يلي سيتم التطبيق على مصر      ). كمتغير تابع (واالدخار  ) كمتغير مستقل (بين الدخل   

  .للوقوف على مدى تحقق ذلك
  
  :على الدخل) التضخم(أثر األسعار ) أ(

 بطريقتين؛ األولى الربط بين الرقم القياسي لألسعار وقيمة الدخلمكن تناول هذا األثر    وي
  .  الدخل، وسنتناولهما فيما يليتغير بين معدل التضخم ومعدل ، والثانية الربطالنقدي

  
 ي م و ق ل ا ل  خ د ل ا و ر  ا ع س أل ل ي  س ا ي ق ل ا م  ق ر ل ا ني  ب ط  ب ر ل ا  : 
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بالملحق اإلحصائي، تطور كل من الرقم القياسي لألسـعار         ) ٢٣(  يوضح الجدول رقم    
 )٤٢(م، وهو ما تم تمثيله بيانياً في الشكل رقـم         ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥والدخل القومي من    

  .التالي
  )٤٢(شكل رقم

  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥في مصر من ) بالمليار جنيه(تطور كل من الرقم القياسي لألسعار والدخل القومي اإلجمالي 
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الدخل القومي بالملیار جنیھ  الرقم القیاسي لألسعار
  . من إعداد الباحث:المصدر

  
.       ويتضح من الشكل السابق اتجاه المتغيرين لالرتفاع خالل فترة الدراسة بشكل عام           

. للوقوف على العالقة بينهما   ) التحديد(اط ومعامل التفسير    مما استلزم قياس معامل االرتب    
  .التالي) ١١(وهو ما يوضحه الجدول رقم 

  
  )١١(جدول رقم

  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥نتائج حساب معاملي االرتباط والتحديد بين الرقم القياسي لألسعار والدخل القومي في مصر من 
Model Summary

.806a .650 .639 168.3807
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), الرقم القیاسي لألسعارa. 
 

  .SPSS  مخرجات الحاسب اآللي، باستخدام برنامج:المصدر  
  

بين الرقم القياسـي    ) عالقة طردية (أن هناك ارتباط موجب     يتبين من الجدول السابق         
لألسعار والدخل القومي في مصر خالل فترة الدراسة، وأن درجة االرتباط بلغت حوالي             

كمـا  . ٠,٠١ودرجة معنوية أقـل مـن      %) ٩٩(، وذلك عند درجة ثقة كبيرة جداً        %٨١
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من التغير في الـدخل     % ٦٥حديد أن التغير في األسعار يفسر       يتضح من قيمة معامل الت    
  .وهو ما يتفق مع ما جاء بالتحليل النظري. القومي النقدي

  

  ل د ع م ني  ب ط  ب ر ل ا يف  ي  مس ال ا ري  غ ت ل ما خ ض ت ل ا ل  د ع م و ي  م و ق ل ا ل  خ د ل ا  :  
بالملحق اإلحصائي تطور الدخل القومي اإلجمالي ومعـدل        ) ٢٣(   يوضح الجدول رقم    

م وهو ما تم تمثيله في      ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥ ومعدل التضخم في مصر من       تغيره االسمي، 
  .التالي) ٤٣(الشكل رقم 

  )٤٣(ل رقم شك
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور معدل التغير االسمي في الدخل القومي اإلجمالي ومعدل التضخم في مصر من 
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معدل التغیر االسمي في الدخل القومي %
  معدل التضخم %

  . من إعداد الباحث:المصدر 
لسابق، أن هناك عالقة طردية بين معـدل          ويمكن القول من الجدول المذكور والشكل ا      
وللتأكد من ذلك تم إجراء تحليل االرتباط . التضخم ومعدل تغير الدخل خالل فترة الدراسة  

الحاسب اآللـي لتحليـل     التالي موجز مخرجات    ) ١٢(واالنحدار، ويوضح الجدول رقم     
  . الدراسةاالرتباط واالنحدار للعالقة بين المتغيرين خالل فترة

  )١٢(قم جدول ر
ومي في مصر من ق الدخل ال التغير االسمي فياالرتباط واالنحدار للعالقة بين معدل التضخم ومعدلتحليل نتائج 

  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦
Model Summary

.597a .356 .336 6.2748
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), معدل التضخمa. 
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Coefficients a

8.393 2.360 3.557 .001
.745 .177 .597 4.208 .000

(Constant)
معدل التضخم

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: معدل نمو الدخل القوميa.     
  .SPSS مخرجات الحاسب اآللي، باستخدام برنامج :المصدر  
  

بـين معـدل    ) عالقة طرديـة  (أن هناك ارتباط موجب     ) ١٢(  ويتضح من الجدول رقم     
، %٦٠التضخم، ومعدل التغير االسمي في الدخل القومي، وتقدر درجة االرتباط بحوالي            

وهو ما يتفق مع    ). ٠,٠١درجة معنوية عند مستوى   % (٩٩عند درجة ثقة عالية جداً تبلغ       
  .ما جاء بالتحليل النظري

  

تعني أن التغير فـي معـدل التضـخم         ) التفسير(  باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد       
) المتغير التابع (من التغير في معدل تغير الدخل القومي        % ٣٥,٦يفسر  ) المتغير المستقل (

  .في مصر خالل فترة الدراسة
  

  وباستقراء معلَمات النموذج، يمكن توضيح العالقة بين المتغيرين في صورة رياضـية            
  :بالمعادلة التالية

  )معدل التضخم × ٠,٧٤٥ + (٨,٣٩٣= معدل التغير االسمي في الدخل القومي 
     

   أي أنه لو كانت قيمة معدل التضخم مساوية للصفر لبلغ معدل التغيـر االسـمي فـي             
 وأن ارتفاع معدل    )١٥٩(.تقريباً؛ وذلك نتيجة تأثره بمتغيرات أخرى     % ٨,٤الدخل القومي   

، بعبـارة   %٠,٧٤٥يدفع الدخل القومي لالرتفاع بمعدل أقل وهـو         % ١التضخم بمقدار   
دخل النقدي كان يرتفع في استجابة للضغوط التضخمية، ولكن بنسبة أقـل مـن    أخرى، ال 

ولعل هذه النتيجة تتفق مع الواقع الذي تلمسـه األغلبيـة السـاحقة مـن           . معدل التضخم 
  .وكذلك مع ما جاء بالتحليل النظري. المصريين

  

  :أثر الدخل على االدخار في مصر) ب(
                                                

تغير واحد ولكن يتم عزل  معلوم أن الظاهرة الواحدة تحكمها أو تؤثر فيها مجموعة من المتغيرات وليس م(159)
 ).فرض ثبات العوامل األخرى(تأثيرها للتبسيط 
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ـ نيوضح الجـدوال الدخار دالة في الدخل، و   من الثابت في الفكر االقتصادي أن ا          ا رقم
بالملحق اإلحصائي، تطور كل من الدخل واالدخار القوميان اإلجماليان في          ) ٢٧(، و )٢٣(

) ٤٤(وهو ما تم تمثيله في الشكل رقم        ). بالمليون جنيه (م  ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥مصر من   
  .التالي

  )٤٤(رقم شكل 
  )بالمليون جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥جماليان في مصر من القوميان اإل) االختياري(الدخل واالدخار 
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االدخار القومي االختیاري الدخل القومي اإلجمالي

  
  .من إعداد الباحث: المصدر

فقد ارتفع الدخل   . اتجاه كال المتغيرين لالرتفاع بشكل عام     يتضح من الشكل السابق           
 مليـار جنيـه فـي       ١٠٨,١٧م إلى   ١٩٧٥ مليار جنيه في     ٥,٢١٨القومي اإلجمالي من    

م إلـى   ١٩٧٥ مليون جنيه فـي      ٧٠٧قومي اإلجمالي من    كما ارتفع االدخار ال   . م٢٠٠٩
وللتأكد من مدى تحقق ما استقر في الفكر االقتصـادي       .  م٢٠٠٩ مليار جنيه في     ١٧,٢٢

) ١٣(من وجود عالقة طردية بينهما تم إجراء تحليل االرتباط، ويوضح الجـدول رقـم               
  .التالي ملخص نتائج تحليل االرتباط والتحديد

  

  )١٣(جدول رقم 
م ١٩٧٥ في مصر من  بين االدخار القومي اإلجمالي والدخل القومي اإلجماليئج تحليل االرتباط ومعامل التحديدانت

  م٢٠٠٩حتى 

Model Summary

.983a .967 .966 9871.7801
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), الدخل القومي اإلجماليa. 
 

  .SPSS مخرجات الحاسب اآللي، باستخدام برنامج :المصدر 
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، )عالقـة طرديـة  (    يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباط موجب بين المتغيرين           

مما يوضح ارتباط شبه تام، وذلك عند درجة ثقة عالية       % ٩٨,٣قدارها  ودرجة االرتباط م  
وتوضح قيمـة معامـل التحديـد أن       . ٠,٠١ودرجة معنوية أقل من     %) ٩٩حوالي  (جداً  

  . من التغير في االدخار% ٩٦,٧التغير في الدخل يفسر 
  

ة طردية بين التضخم والدخل، وكذلك بين الدخل           في ضوء ما سبق يتبين أن ثمة عالق       
واالدخار، وبالتالي فالتضخم الناتج عن نقل عبء اشتراكات التأمين االجتماعي أدى إلـى      

، وهو ما يتفق    )بصورة غير مباشرة  (في مصر خالل فترة الدراسة       زيادة االدخار النقدي  
  .مع التحليل النظري

  
   : في مصر االختياريالدخارر االقيمة الحقيقية لمعدل تغيتطور ) ٣ (

 التـأمين    اشـتراكات   بين )غير مباشرة  ( إلى أن هناك عالقة طردية         انتهينا فيما سبق  
كانت القيمة الحقيقية لمعدل     ولكن هل .  في مصر خالل فترة الدراسة     االجتماعي واالدخار 

مكـن التعـرف   ؟ هذا ما ي كان حقيقياً   االرتفاع هذا نمو االدخار موجبة، بعبارة أخرى هل     
   .عليه فيما يلي

  

بالملحق اإلحصائي تطور القيمة الحقيقيـة لمعـدل تغيـر          ) ٢٧(   يوضح الجدول رقم    
م، وهو ماتم تمثيله بيانياً في الشكل       ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥االدخار االختياري في مصر من      

  . التالي) ٤٥(رقم 
  )٤٥(شكل رقم 

   (%) بيانات ممهدة– م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٦ي مصر من  االدخار االختياري فالقيمة الحقيقية لمعدل تغير
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  . من إعداد الباحث:المصدر
      

   يتضح من الجدول المذكور والشكل السابق أن القيمة الحقيقية لمعدل تغيـر االدخـار              
فـي  % ٧٠,٤٤فقد انخفضت من    . االختياري في مصر، قد تذبذبت حول اتجاه عام هابط        

 مشاهدة من سـنوات     ١٣د بلغت قيماً سالبة في      وق. م٢٠٠٩في  % ٢٧,٠١-م إلى   ١٩٧٥
  .خالل فترة الدراسة% ١٠الدراسة، إال إنها في المتوسط بلغت قيمة موجبة قدرها حوالي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  المطلب الثاني



- ٢٠٥ - 
 

على االستثمار مع تحلیل نظري ألثر التأمین االجتماعي الوضعي 
  التطبیق على مصر

  
 علـى    الوضـعي  مـاعي  حتليل نظري ألثر التأمني االجت     –أوالً  

  :االستثمار
     ثمة مدخالن للتحليل النظري ألثر التأمين االجتماعي على االستثمار، يمكن تناولهما           

  .فيما يلي
  
  :األثر المباشر) ١(

   يفترض عند تحليل هذا األثر ثبات كل من الدخل واألسعار، حيـث سـيؤدي فـرض           
عـدم تغيـر   (االدخـار االختيـاري   االشتراكات إلى زيادة االدخار اإلجباري وانخفاض   

باعتبار االستثمار دالـة    (، وبالتالي عدم تغير حجم االستثمار اإلجمالي        )االدخار اإلجمالي 
  . ، ولكن قد يتغير هيكل االستثمار)في االدخار

  
  :)أثر التضخم(األثر غير المباشر ) ٢(

 زيادة الـدخل،       يؤدي التأمين االجتماعي إلى حدوث التضخم، والذي يؤدي بدوره إلى         
  . وهو ما يترتب عليه زيادة القيمة االسمية لالستثمار. )١٦٠(وبالتالي زيادة االدخار النقدي

  

  .التالي) ٤٦(ويمكن توضيح هذين األثرين في الشكل رقم 
  
  
  

  )٤٦(شكل رقم 
  ألثر النظري للتأمين االجتماعي على االستثمارشكل توضيحي ل

  
  

  
                                                

   .المبحث األول من هذا مطلبلمزيد من التفاصيل انظر ال (160)

 فرض اشتراكات التأمین االجتماعي
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  . من إعداد الباحث:المصدر
  

  :ويمكن تناول الشكل السابق بالشرح فيما يلي
سيؤدي استثمار الفوائض المالية للتأمين االجتماعي إلى أثر مباشر يتمثل في تغير             .١

هيكل االستثمار اإلجمالي، إذ من المتوقع أن يزيد االسـتثمار العـام ويـنخفض              
 .تمامات االستثمار العام واتجاهاتهاالستثمار الخاص، كما يتغير الهيكل حسب اه

 

وفيما يخص األثر غير المباشر، فإن التأمين االجتماعي يؤدي للتضخم الذي يؤدي             .٢
بدوره الرتفاع الدخل اإلجمالي االسمي، وبالتالي زيادة االدخار االسمي اإلجمالي،          

 .مما يترتب عليه زيادة االستثمار االسمي اإلجمالي
 

 أيضاً على هيكل االستثمار، بفعل التضخم، فهناك مـن          كما يحدث أثر غير مباشر     .٣
 أن المستثمرين في غمار التضخم يفضلون نوعين أساسين من االستثمار، )١٦١(يرى

                                                
  .٥٥٨ -٥٥٥ص ص . مرجع سابق. مشكلة التضخم في مصر:  زكيي رمز(161) 

 التضخم

  ارتفاع الدخل االسمي
  )األجور واألرباح والریع والفوائد(

 االسمي اإلجماليزیادة االدخار 

 االسمي زيادة االستثمار اإلجمالي

تغیر ھیكل 
االدخار 

زیادة (
اإلجباري، 
وانخفاض 
  )االختیاري

  
 )األثر المباشر(

تغیر ھیكل 
 االستثمار

 نقل العبء وآثاره
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 هو النوع المتميز بسرعة دوران رأس المـال، وارتفـاع           النوع األول االستثمار،  
كبير في معدل الربح، ومن ذلك تكوين المخزونات السلعية والمضاربة عليها، من            

ويحدث هذا فـي السـلع   . تخزينها لفترات زمنية وإعادة بيعها بأسعار أعلى      خالل  
االستهالكية الشعبية منخفضة مرونة الطلب السعرية، وكذلك في المواد الوسيطة،          

كما قد يضم هذا النوع االستثمار في . وقطع الغيار الالزمة لدوران عجالت اإلنتاج 
 رأس المال فيهـا وبقصـر فتـرة         المشروعات الخدمية التي تتميز بارتفاع عائد     

استرداد رأس المال؛ مثل المقاهي والمشروعات السياحية، والنقـل، واالسـتيراد           
وقد يقل الميل إلى االستثمارات في      . إلخ... ،  )جملة وتجزئة (والتصدير، والتجارة   

القطاع الخدمي نظراً لعدم إمكانية تخزين الخدمات، ويزيد االستثمار في القطاعات           
. ة لقابليتها للتخزين وبالتالي بيعها في الفترات التي يرتفع فيها معدل التضخم          السلعي
 من االستثمارات الذي يفضله رجال األعمال في فترات التضخم،          النوع الثاني أما  

وقد يكون  ). على عكس النوع األول   (وهو استثمار طويل األجل     . فهو بناء المنازل  
ثمارات هو تجميد جزء من أرصـدتهم فـي   الدافع للدخول في هذا النوع من االست 

ترتفع قيمتها دوماً في خضم التضخم، فضالً عـن         ) أراضي ومباني (أصول ثابتة   
امكانية تأجيرها والحصول على عائد مرتفع بسبب التضخم؛ مالم تتدخل الحكومة            

 .في تحديد قيمة اإليجارات
لـب ضـعيف    كما يعمل التضخم على دفع المستثمرين تجاه المنتجـات ذات الط            .٤

؛ الرتفاع قدرتهم على نقـل أي أعبـاء         )الضرورية/المنتجات األساسية (المرونة  
السيما الضرائب والفوائد التي ترتفع في غمار التضـخم علـى خلفيـة             (تكاليفية  

بينما يحدث العكس مـع     . على أسعار تلك المنتجات بسهولة    ) السياسات االنكماشية 
 ). الكماليات-جات الرفاهيةمنت(المنتجات ذات الطلب عالي المرونة 

  
م حىت  ١٩٧٥ مصر من    التأمني االجتماعي واالستثمار يف   –ثانياً  

  :م٢٠٠٩
  

وجود أثرين للتأمين االجتماعي الوضعي علـى            في التحليل النظري تم التوصل إلى     
وفيما يلي يـتم  . األثر األول على حجم االستثمار والثاني على هيكل االستثمار    . االستثمار
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م ١٩٧٥ هذه النتائج النظرية، واختبار مدى تحققها في مصر خال فترة الدراسة من      تطبيق
  .م٢٠٠٩حتى 

  
 :م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥التأمین االجتماعي وحجم االستثمار في مصر من  ) ١(

  إن التأمين االجتماعي يؤدي إلى التضخم، والذي يعمل على زيادة الدخل االسمي، فيزيد           
وقد تم إثبات صحة . ؤدي بدوره لزيادة االستثمار االسمي  بذلك االدخار االسمي، وهو ما ي     

التحليل فيما يخص العالقة بين التضخم والدخل، وعالقة الدخل باالدخار فـي المطلـب              
  .السابق من هذا المبحث

  
   وفيما يلي محاولة للتأكد من صحة هذا التفسير النظري، فيما يخـص العالقـة بـين                

بالملحق اإلحصـائي تطـور االدخـار       ) ٢٧ (ول رقم يوضح الجد ف .االدخار واالستثمار 
بالملحق اإلحصائي تطور االستثمار    ) ٢٨ (م٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥اإلجمالي في مصر من     
م، وهو ما يمكن تمثيله بيانياً في الشكل رقم        ٢٠٠٩م وحتى   ١٩٧٥اإلجمالي في مصر من     

  .التالي) ٤٧(
  

  
  )٧٤(شكل رقم 

  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من  في مصر يناالدخار واالستثمار اإلجمالي
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االدخار اإلجمالي   االستثمار  اإلجمالي 
  . من إعداد الباحث:المصدر
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  ويبدو جلياً من الشكل السابق، اتجاه كال المتغيرين لالرتفاع خالل فتـرة الدراسـة؛ إذ               
. م٢٠٠٩ مليار جنيه في     ١٧٢,٢م إلى   ١٩٧٥ مليار جنيه في     ٠,٧٠٧ارتفع االدخار من    

 مليـار   ٢١٤م حتى وصل إلـى      ١٩٧٥يه في    مليار جن  ١,٧٤كذلك ارتفع االستثمار من     
 وللوقوف على درجة واتجاه العالقة بين المتغيـرين تـم إجـراء      )١٦٢(.م٢٠٠٩جنيه في   

  .التالي) ١٤(تحليل االرتباط بينهما، وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم 
  )١٤(جدول رقم 

  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من  في مصر  اإلجمالييننتئج تحليل االرتباط بين االدخار واالستثمار
Correlations

1.000 .978**
. .000

35 35
.978** 1.000
.000 .

35 35

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

االستثمار االجمالي

االدخار المحلي اإلجمالي

االستثمار االجمالي
االدخار المحلي

اإلجمالي

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

 .SPSS مخرجات الحاسب اآللي، باستخدام برنامج :المصدر  

قـوي جـداً بـين      ) عالقة طردية (  يتضح من الجدول السابق، أن هناك ارتباط موجب         
درجـة  % (٩٩,٩، عند درجة ثقة قـدرها       )ارتباط شبه تام  % (٩٧,٨المتغيرين، درجته   

  .تحليل النظريوهو ما يتفق مع ال). ٠,٠١معنوية أقل من 
  
 :م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور ھیكل االستثمار في مصر من  ) ٢(
  

األول هو  .    ثمة أثران للتأمين االجتماعي على هيكل االستثمار، تم التوصل لهما نظرياً          
أثر استحواذ الحكومة على أموال التأمين االجتماعي واستثمارها بمعرفة الحكومـة فـي             

وقع تغير هيكل االستثمار بزيادة نصيب االستثمارات       االستثمارات العامة، وهو ما يعني ت     
واألثر الثاني هو أثر التضخم على هيكل االستثمار        . العامة على حساب االستثمار الخاص    

. القطاعات الخدمية والسلعية   في المخزون، واالستثمار في    وعلى األخص تغير االستثمار   
  . فترة الدراسةوفيما يلي تطبيق ذلك واختبار مدى تحققه في مصر خالل

  

                                                
  .ل االستثماريقيمة فجوة التموي هو ييناإلجمال قيمة االدخاروقيمة االستثمار  بين ق الفر(162)
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ن       ) أ( ـ ـ م ر  ـ ص م يف  يل  ا ـ ـ مج إل ا ر  ا م ث ت ـ س ال ا ن  ـ ـ م ص  ا ـ خل ا و م  ا ـ ـ ع ل ا ر  ا م ث ت ـ س ال ا ب  ي ـ ـ ص ن ر  و ـ ط ت
١ ٩ ٧ ىت ٥ ح ٢م  ٠ ٠  :م٩

   بدأ االستثمار الخاص في الظهور بشكل واضح بجانب االستثمار العام بداية من اتباع             
وقد مرت العالقة بين كال نوعي االستثمار بثالثـة مراحـل           . سياسة االنفتاح االقتصادي  
م حيـث تميـزت فتـرة       ١٩٨٨/ ١٩٨٧م حتى   ١٩٧٥/ ١٩٧٤أساسية، األولى تمتد من     

/ ١٩٨٧والمرحلة الثانية امتـدت مـن       . االنفتاح بتزايد كل من االستثمار العام والخاص      
م وتميزت بانخفاض كل من االستثمار العـام والخـاص،          ١٩٩٢/ ١٩٩١م حتى   ١٩٨٨

أمـا المرحلـة    . آواخر الثمانينات بسبب األزمة التي تعرض لها االقتصاد المصري في         
م ، وقد تميزت بتراجع االستثمار العام وتزايد        ٢٠٠٩م حتى   ١٩٩١الثالثة فقد امتدت من     

  .)١٦٣(االستثمار الخاص، على ضوء تنفيذ برنامج الخصخصة
  

بالملحق اإلحصائي تطور نصيب االستثمارات العامة من       ) ٢٩(   ويوضح الجدول رقم    
م، والذي تم تمثيله بيانياً في الشـكل  ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ر من إجمالي االستثمار في مص   

 .التالي) ٤٨(رقم 
  ) ٤٨(شكل رقم 

  %م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور نصيب االستثمار العام من إجمالي االستثمار في مصر من 
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  . من إعداد الباحث:المصدر   

  

                                                
 ورقة عمـل    .مزاحمة أم تكامل؟  : االستثمار العام واالستثمار الخاص في مصر     : سميحة فوزي، ونهال المغربل    (163)

  .١٤ – ١١ص ص . م٢٠٠٤، المركز المصري للدراسات االقتصادية، القاهرة، إبريل، ٩٦رقم 
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تذبذب في مصر ، أن االستثمار العام قد )٤٨(  ويتضح من الجدول المذكور والشكل رقم     
م ١٩٧٥خالل الفترة من    % ٧٥حول اتجاه عام هابط خالل فترة الدراسة، إذ انخفض من           

وكان متوسط وزنه النسبي خالل تلـك الفتـرة   . م٢٠٠٩في % ٥١,٥م، إلى  ١٩٨٢حتى  
  .من إجمالي االستثمار% ٥٧حوالي 

  
خاص من  بالملحق اإلحصائي تطور نصيب االستثمار ال     ) ٢٩(  كما يوضح الجدول رقم     

  .التالي) ٤٩(إجمالي االستثمار، والذي تم تمثيله في الشكل رقم 
  
  
  

  )٤٩(شكل رقم 
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ من إجمالي االستثمار في مصر من تطور الوزن النسبي لالستثمار الخاص
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  .من إعداد الباحث: المصدر
     

 لالسـتثمارات  ، أن الـوزن النسـبي  )٤٩(  ويتضح من الجدول المذكور والشكل رقـم   
خالل % ٢٥الخاصة قد تذبذب حول اتجاه عام صاعد خالل فترة الدراسة، فقد ارتفع من              

وبلغ في المتوسط حـوالي     . م٢٠٠٩في  % ٤٨,٥م، إلى   ١٩٨٢م حتى   ١٩٧٥الفترة من   
  .من إجمالي االستثمار% ٤٣
  

القـومي    ويالحظ أنه رغم تزايد األموال المتراكمة سنوياً والمحولة لبنـك االسـتثمار             
لتوظيفها، إال أن الوزن النسبي لالستثمار العام كان ينخفض، والوزن النسبي لالسـتثمار             

وهو ما يرجع غالباً إلى التوجه الرأسمالي الـذي انتهجتـه الدولـة             . الخاص كان يرتفع  
وتخليها عن التوجه االشتراكي الذي اتسمت به الحقبة الناصرية، وأخذها منذ االنفتاح في             
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باإلضافة إلى األثر   . )١٦٤(يكلة الرأسمالية لالقتصاد المصري وتقليص دور الدولة      إعادة اله 
التضخمي للتأمين االجتماعي، فبفعل التضخم وعوامل أخرى فقد تـأثرت بشـكل كبيـر              

فالتضخم يزيـد   العالقة النسبية بين قدرة كل من القطاعين العام والخاص على االستثمار؛    
 ترتفع قدرته على زيادة االستثمار، بينما يؤدي التضخم        من أرباح القطاع الخاص وبالتالي    

  .)١٦٥(لزيادة عجز الموازنة العامة وبالتالي يحد من قدرة الدولة على االستثمار العام
  
  

ن   ) ب( م ر  ص م يف  ن  و ز خ مل ا ري  غ ت ل  د ع م ر  و ط ١ت ٩ ٧ ىت ٥ ح ٢م  ٠ ١   :)١٦٦(م٠
ن فـي      يؤدي األثر التضخمي للتأمين االجتماعي، إلى زيادة االستثمار فـي المخـزو           

الفترات السابقة على ارتفاع األسعار وبيعها فور زيادة األسعار، لما في ذلك من كسـب               
بالملحق اإلحصائي تطور معدل تغير المخزون فـي        ) ٣٠(ويوضح الجدول رقم    . سريع

  .التالي) ٥٠(م، والذي تم تمثيله بيانياً في الشكل رقم ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥مصر من 
  )٥٠(رقمشكل 

  (%) م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥المخزون في مصر من تطور معدل تغير 
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  . من إعداد الباحث:المصدر    
    

، تذبذب معدل التغير في المخزون حول       )٥٠(  يتضح من الجدول المذكور والشكل رقم       
أي معدل اإلضافة % (٨٨اتجاه عام صاعد خالل فترة الدراسة، وبلغ في المتوسط حوالي 

، وجدير بالذكر أن السبب في هذا السلوك        )لسابقةمن رصيد السنة ا   % ٨٨إلى المخزون   
                                                

  .٢٧٣ص. مرجع سابق: إبراهيم العيسوي (164)
  .٥٦٢ص. مرجع سابق. مشكلة التضخم: رمزي زكي (165)
  .٥٦٦ – ٥٦٢ص ص . سابقالمرجع ال:  لمزيد من التفاصيل انظر(166)
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وبالتالي يمكن القـول أن     . هو اتجاه المستوى العام لألسعار لالرتفاع طوال فترة الدراسة        
كـان  ) التضخم(أثر التأمين االجتماعي في ارتفاع المستوى العام لألسعار بشكل مستمر           

ولمزيد من التأكد،   . الدراسةأحد أسباب زيادة معدل تغير المخزون في مصر خالل فترة           
التالي نتائج تحليل االرتباط بين معدل التضخم، ومعدل تغيـر          ) ١٥(يوضح الجدول رقم    

  .م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥المخزون في مصر من 
  )٥١(جدول رقم 

Correlations  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥نتائج تحليل االرتباط بين معدل التضخم ومعدل تغير المخزون في مصر من 

1.000 -.678**
. .000

35 35
-.678** 1.000
.000 .

35 35

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

التضخم ممھد

ممھد- تغیر المخزون 

التضخم ممھد ممھد- تغیر المخزون 

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

  .SPSSسب اآللي لبرنامج  مخرجات الحا:المصدر
  

بين معدل التضـخم  ) عالقة عكسية(وجود ارتباط سالب ) ١٥(   يتضح من الجدول رقم   
 ٠,٠٠١، بدرجة معنوية أقـل مـن  %٦٧,٨ومعدل تغير المخزون، وتبلغ درجة االرتباط   

وتفسير ذلك أنه عند انخفاض معدل التضخم يرتفـع         %). ٩٩,٩أي درجة ثقة أكبر من      (
 زيادة المخزون النخفاض األرباح القدرية الممكن تحقيقها، بينما يـنخفض  معدل تراكم أو  

معـدل  (معدل زيادة المخزون في أوقات ارتفاع معدل التضخم وقد ينخفض المخـزون             
نتيجة تحقيق رجال األعمال ألرباح كبيرة في غمار معدالت التضخم    ) التغير يصبح سالب  

  .وهو ما يتفق مع التحليل النظري. المرتفعة
  
ر          ) ت( ص م يف  يل  ا مج إل ا ر  ا م ث ت س ال ا ن  م ة  ي م د خل ا و ة  ي ع ل س ل ا ت  ا ر ا م ث ت س ال ا ب  ي ص ن ر  و ط ت

ن  ١م ٩ ٧ ىت ٥ ح ٢م  ٠ ٠    :م٩

بالملحق اإلحصائي تطور الوزن النسـبي لالسـتثمار فـي      ) ٣١(   يوضح الجدول رقم    
م، وهو ما تم    ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥القطاعات السلعية من إجمالي االستثمار في مصر من         

  .التالي) ٥١(لشكل رقم تمثيله بيانياً في ا
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  )٥١(شكل رقم 
  )%(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ النسبي لالستثمار في القطاعات السلعية في مصر من نالوز
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  .من إعداد الباحث: المصدر

    

، أن الـوزن النسـبي لالسـتثمار فـي          )٥١(  يتضح من الجدول المذكور والشكل رقم       
. م هابط ضعيف خالل معظم فترة الدراسـة       القطاعات السلعية كان متذبذباً حول اتجاه عا      

. م٢٠٠٩في % ٥٢,١م، ووصل إلى ١٩٨٢م حتى ١٩٧٥في الفترة من % ٥٤,٣وقد بلغ 
  %. ٤٩,٥ودار في المتوسط حول 

  

   وفيما يخص العالقة بين معدل التضخم والوزن النسبي لالسـتثمار فـي القطاعـات              
االرتباط بين المتغيرين خالل فترة     التالي نتائج تحليل    ) ١٦(السلعية، يوضح الجدول رقم     

  .الدراسة
  )١٦(جدول رقم

م حتى ١٩٧٥نتائج تحليل االرتباط بين معدل التضخم والوزن النسبي لالستثمار في القطاعات السلعية في مصر من 
  م٢٠٠٩
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Correlations

1.000 .816**
. .000

28 28
.816** 1.000
.000 .

28 28

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

سلعي ممھد

معدل التضخم ممھد

سلعي ممھد معدل التضخم ممھد

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

  .SPSS مخرجات الحاسب اآللي لبرنامج :المصدر
  

بـين  ) عالقة طردية (ي جداً   أن هناك ارتباط موجب قو    ) ١٦(   يتضح من الجدول رقم     
معدل التضخم والوزن النسبي لالستثمار في القطاعات السلعية؛ إذ تبلغ درجة االرتبـاط             

ويمكـن  %). ٩٩,٩درجة ثقة أكبـر مـن        (٠,٠٠١عند درجة معنوية أقل من      % ٨١,٦
تفسير هذه النتيجة، على أن القطاع السلعي يتسم بإمكانية تخزين مخرجاته وبالتالي تحقيق            

  . )١٦٧(اسب كبيرة نتيجة فروق األسعارمك
  

بالملحق اإلحصائي تطور الوزن النسبي لالستثمار في       ) ٣١(   كما يوضح الجدول رقم     
م، وهو ما تم تمثيلـه بيانيـاً فـي          ٢٠٠٩م حتى   ١٩٧٥القطاعات الخدمية في مصر من      

  .التالي) ٥٢(الشكل رقم 
  

  )٢٥(شكل رقم 
   %٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥عات الخدمية في مصر من تطور الوزن النسبي لالستثمار في القطا

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٨٢
ى 

حت
 ٧
٤ 

من

٨٣
 /٨

٢

٨٤
 /٨

٣

٨٥
 /٨

٤

٨٦
 /٨

٥

٨٧
 /٨

٦

٨٨
 /٨

٧

٨٩
 /٨

٨

٩٠
 /٨

٩

٩١
 /٩

٠

٩٢
 /٩

١

٩٣
 /٩

٢

٩٤
 /٩

٣

٩٥
 /٩

٤

٩٦
 /٩

٥

٩٧
 /٩

٦

٩٨
 /٩

٧

٩٩
 /٩

٨

٢٠
٠٠

 /٩
٩

٢٠
٠١

 /٢
٠٠

٠

٢٠
٠٢

 /٢
٠٠

١

٢٠
٠٣

 /٢
٠٠

٢

٢٠
٠٤

 /٢
٠٠

٣

٢٠
٠٥

 /٢
٠٠

٤

٢٠
٠٦

 /٢
٠٠

٥

٢٠
٠٧

 /٢
٠٠

٦

٢٠
٠٨

 /٢
٠٠

٧

٢٠
٠٩

 /٢
٠٠

٨

  
  .من إعداد الباحث: المصدر  
     

                                                
  .السابقة مباشرة) ب(كما اتضح في النقطة  (167)
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، أن الـوزن النسـبي لالسـتثمار فـي          )٥٢(  يتضح من الجدول المذكور والشكل رقم       
وقد . القطاعات الخدمية تذبذب حول اتجاه عام صاعد ضعيف خالل معظم فترة الدراسة           

ويقـدر فـي   . م٢٠٠٩في % ٤٧,٩ م، ووصل إلى١٩٨٢م حتى  ١٩٧٥في  % ٤٥,٧بلغ  
وعن عالقته بالتضخم، يوضح الجدول     . من إجمالي االستثمار  % ٥٠,٥المتوسط بحوالي   

  .التالي نتائج تحليل االرتباط بين المتغيرين) ١٧(رقم 
  )٧١(جدول رقم 

م حتى ١٩٧٥ نتائج تحليل االرتباط بين معدل التضخم والوزن النسبي لالستثمار في القطاعات الخدمية في مصر من
  م٢٠٠٩

Correlations

1.000 -.816**
. .000

28 28
-.816** 1.000
.000 .

28 28

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

معدل التضخم ممھد

خدمات ممھد

معدل التضخم ممھد خدمات ممھد

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

  .SPSS مخرجات الحاسب اآللي لبرنامج :المصدر
   

عالقـة  (أن هناك ارتباط سالب قوي جداً بين المتغيرين         ) ١٧(  يتضح من الجدول رقم     
درجة ثقة   (٠,٠٠١، عند درجة معنوية أقل من       %٨١,٦، ودرجة االرتباط بلغت     )عكسية

 عدم إمكانية تخزين مخرجات قطاع      ويمكن تفسير سبب ذلك على أنه     %). ٩٩,٩أكبر من   
الخدمات، وبالتالي كلما ارتفع معدل التضخم انخفض نصيب قطـاع الخـدمات لصـالح              

  . القطاع السلعي القابلة مخرجاته للتخزين، والعكس بالعكس
  

  وخالصة القول، أن التحليل النظري ألثر التأمين االجتماعي على االستثمار، قد اتفـق             
ية على مصر خالل فترة الدراسة، وتبين أنه قد أدى لزيادة االسـتثمار             مع النتائج التطبيق  

  .االسمي، كما ترتب عليه تغير في هيكل االستثمار
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  النتائج والتوصيات
  

  :ًأوال النتائج
  

  :يمكن إيجاز نتيجتي البحث فيما يلي
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جتماعي التأمين اال نظام  تم التوصل إلى صحة الفرضية األولى؛ حيث تبين أن           )١(
فقد تبين ضعف المـالءة الماليـة    .في مصر يواجه مشكالت اقتصادية خطيرة 

؛ بسبب التشابك المالي مع بنك االسـتثمار القـومي والخزانـة            )نسبياً(للنظام  
فشل فـي تـوفير     كما  . وعدم كفاءة استثمار فوائضه المالية المتراكمة      العامة،

هـم  مستوى معيشتهم في سن     معاشات الئقة للمتقاعدين، وهو ما أدى لتدهور        
األحوج فيه للعيش الكريم، وبالتالي يمكن القول بأنه فقد بشكل ملحوظ الهـدف             

 .الذي أنشئ من أجله

  
أن نظام التأمين االجتماعي    تبين  صحة الفرضية الثانية؛ حيث     ل كما تم التوصل   )٢(

 منها ما هو سـلبي،  خالل فترة الدراسة مهمة  في مصر كان له آثاراً اقتصادية     
قد تركزت هذه اآلثار السلبية في نقل عبء حصة صاحب العمـل لألمـام،              و

أثـر   ( االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار ومن ثم التضـخم      وبالتالي
آثار غير   (؛ وماله من آثار سلبية جسيمة على االقتصاد المصري ككل         )مباشر
 من ذلك أنـه نظـام       ويستَنتَج. ، بما فيه نظام التأمين االجتماعي نفسه      )مباشرة

 . يحمل عوامل انهياره في داخله

  
  
  

  : التوصيات–ًثانيا 
  

  : توصي الرسالة بما يليفي ضوء النتيجتين السابقتين
.  

، ويمكن تجميده عند المسـتوى الـذي        )ذو المزايا المحددة  (إصالح النظام الحالي     .١
ويل الكامـل   ثم إنشاء نظام جديد يقوم على التم      . سيصل إليه وإغالقه على من فيه     

،  في ضوء خصوصية المجتمـع المصـري     باستخدام أسلوب االشتراكات المحددة   
  .يعمل بالتوازي مع النظام الجديدليمكن أن يستمر النظام الحالي بعد إصالحه، و
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إلغاء الحد األقصى لألجر التأميني، لما يتسبب فيه من عدم مالءمـة المعاشـات               .٢
ويمكن األخذ  . حصل عليه الفرد قبل تقاعده    المستحقة مع األجر األخير الذي كان ي      

 .بذلك في النظام الجديد فقط، أو اعتباره من إجراءات إصالح النظام الحالي أيضاً
 

 مع إلغاء حصة صاحب      االشتراك في النظام الجديد يكون بحصة من أجر العامل         .٣
األخذ  ويفضل   .)أو للخلف (، نتيجة نقل عبئها لألمام      العمل، لما لها من آثار سلبية     

بلك ضمن إصالحات النظام الحالي، أو على األقل توفير آلية لمنع نقـل عـبء               
 .حصة صاحب العمل

  

 إلى بنك االسـتثمار القـومي،        الحالي التوقف عن تحويل الفوائض المالية للنظام      .٤
وبعد موافقة الصـندوق يمكـن      . وتمكين النظام من استثمار فوائضه المالية بنفسه      

ويسترد الدين بالذهب أيضاً للتصدي لمشـكلة اسـتغالل         إقراض الدولة بالذهب،    
أموال التأمينات في تحقيق أرباح للدولة على حساب المؤمن عليهم؛ كما حدث في             

 .العهد البائد من المسؤولين ضعاف النفوس
  

لالسـتثمار فـي المشـروعات      ) الحالي والجديد (توجيه أموال التأمين االجتماعي      .٥
علـى أن تتكفـل    . قيق للتنمية االقتصادية في مصـر     الحقيقية، لما في ذلك من تح     

. الدولة بحماية النظام من أي خسارة فادحة تؤدي إلى خلل مالي جسيم في النظـام      
مع . وذلك نظير قيام النظام بالمساعدة في العملية التنموية، وما يحفها من مخاطر           

 الطريـق   تشديد الرقابة على النظام حتى ال تؤدي هذه الحماية إلى انحرافه عـن            
 .السليم

 

فض التشابك المالي ما بين النظام والخزانة العامة وبنك االستثمار القومي، من             .٦
خالل تصفية مديونية الدولة تجاهه، بتمليك النظام أراضي صحراوية معدة للبناء، 

أو /و. بعد تقسيمها وتخطيطها، بحيث تصبح لها قيمة سوقية تسدد تلك المديونية    
كات القطاع العام بقيمة أمواله المستحقة لـدى الدولـة،          تمليك النظام بعض شر   

واالقتراح الثاني يعد األنسب، إلن هذه الشركات قائمة وستدر عائد فوري على            (
 .كما يمكن تصفية المديونية بمزيج من كال الطريقتين). األموال

  



- ٢٢٠ - 
 

، وفنيـة،   شـرعية وقانونيـة   (دعوة المتخصصين في شتى المجـاالت المعنيـة          .٧
 لوضع إطار تنفيذي متكامل إلصالح نظام       )إلخ... ،وإدارية، وهندسية ومحاسبية،  

التأمين االجتماعي الحالي في مصر، وكذلك وضع إطار تنفيذي للنظـام الجديـد             
 .المقترح

 

بـدالً مـن االكتفـاء      . التوسع في النشاط االقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب        .٨
تلك الفرص؛ لما له من آثـار       لتوفير  ) الخبرات(باالعتماد على إقصاء كبار السن      

سلبية إذ يعمل على اإلبقاء على حجم النشاط االقتصادي كما هو دون نمو؛ أي في               
 . حالة جمود

 

ضرورة تدريس نظام التكافل االجتماعي اإلسالمي، كجـزء مـن المقـررات             .٩
الدراسية للضمان أو التأمين االجتماعي وعدم االقتصار على تـدريس الـنظم             

 .سالميةالوضعية، دون اإل
  

 

  

  

  

  

  امللخص
  

  : الفصل األولملخص -أوالً 
وتحديداً في ألمانيا سنة (نشأ التأمين االجتماعي الوضعي في البالد غير اإلسالمية  .١

 :، وكان ذلك لعدة أسباب من أبرزها ما يلي)م١٨٨٣
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 االشتراكية، والديمقراطية، وانتشار اشتداد الحركات العمالية وانتشار األفكار 
المصادمات العنيفة بين العمال والسلطة؛ للمطالبـة بتـوفير الحمايـة مـن      

 .األخطار االجتماعية التي أفرزتها الثورة الصناعية والنظام الرأسمالي

            عجز شركات التأمين التجارية عن تغطية الكثير من األخطار االجتماعيـة
بعدها عن الطابع االجتماعي، باستهدافها تحقيـق   التي يتعرض لها العمال، و    

 .أقصى ربح ممكن
             كان من مصلحة الدولة فرض إلزامية االشتراك في التـأمين االجتمـاعي؛

 . حتى يخف عبء المساعدات االجتماعية عنها
         طالب أصحاب األعمال بإلزام العمال بالمشـاركة فـي تكـاليف التـأمين .

 بإلزام كل الشـركات بالتـأمين       ؛بينهموحرصوا على تحقيق المساواة فيما      
االجتماعي؛ فتحمل بعضها دون البعض اآلخر يجعل تكاليف إنتاج متحمليها          

 .أكبر من غيرهم فيفقدهم عنصر المنافسة السعرية
   

مزايا وعيوب، وعلـى األرجـح   ) االدخار اإلجباري(للتأمين االجتماعي الوضعي     .٢
اه، اسـتهداف مواجهـة األخطـار       أهم مزاي وكان من   . فعيوبه تغلب على مزاياه   

 .تجميع قدر هائل من المدخرات في وعاء واحـد ، واالجتماعية، والتصدي لتَِبعاتها  
 :وتتلخص سلبياته فيما يلي

    كبار السن ذوي الخبرة الذين مـازالوا قـادرين   إهدار الطاقات البشرية من 
 .على العمل بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد

  االدخار؛ بما يرهق محدودي ومتوسطي الدخل، الذين إجبار األفراد على
 !غالباً ما يكونوا محتاجين لزيادة دخولهم، ال ألن يستقطع منها

             ،عدم وجود آلية لمنع نقل عبء حصة اشتراك أصحاب األعمال لألسـعار
وهو ما يعد بيئة مواتية لنشاط التضخم، وماله من آثار سلبية عديدة، تـؤثر              

 .جتماعي نفسه وتحد من قدرته على تحقيق أهدافهعلى نظام التأمين اال
 

االجتماعي اإلسالمي من تلك العيوب، وتميز بعدد من اآلثار ) التكافل(خال التأمين  .٣
  :اإليجابية الهامة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية
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 .تالفي عيوب الملكية الخاصة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل  - أ

  .كليين ونمو االقتصادزيادة الطلب والعرض ال  - ب
  .عدالة الثمن وعدم نقل العبء  - ت
  .انحسار البطالة، وتنمية الموارد البشرية  - ث
  .يادة اإلشباع الكلي من ذات الدخلز  - ج

  
  : الفصل الثانيملخص -ثانياً 
تطبق مصر نظاماً وضعياً للتأمين االجتماعي، من خالل أربعـة قـوانين هـي               .١

 لسـنة  ١٠٨، والقانون رقـم  )ى الغير العاملين لد (م  ١٩٧٥ لسنة   ٧٩القانون رقم   
 لسـنة  ٥٠، والقـانون رقـم   ) العاملين لدى أنفسهم-أصحاب األعمال  (م  ١٩٧٦
العمالـة غيـر    (م  ١٩٨٠ لسنة   ١١٢، والقانون رقم    )العاملين بالخارج (م  ١٩٧٨

وكان لتلك القوانين إيجابيات وسلبيات، إال أن سلبياتها طغـت علـى            ). المنتظمة
ذرعت به وزارة المالية فقامت باقتراح مشروع قانون جديـد          وهو ما ت  . إيجابيتها

للتأمينات االجتماعية وبعد إدخال بعض التعديالت عليه وموافقة مجلس الشـعب           
م، ثـم تـم     ٢٠١٢م، على أن يطبق في أول يناير        ٢٠١٠ لسنة   ١٣٥صدر برقم   

 .م٢٠١١ يناير ٢٥تأجيل تطبيقه إلعادة النظر فيه بعد ثورة 
 

 : في جانب المدخالت حيث نسبياًاالجتماعي في مصر قد نجحن إن نظام التأمي .٢
    كنسبة من قوة العمل، نسبة مرتفعة حيث بلغت فـي         كانت أعداد المؤمن عليهم 

ولكنه انخفض في أواخر الفتـرة،      %. ٨٥المتوسط خالل فترة الدراسة حوالي      
 .وهو مؤشر سيئ% ٦٤إلى حوالي 

 د المؤمن عليهم، نسبة جيدة جداً، أعداكانت أعداد أصحاب المعاشات كنسبة من 
 %. ٩,٥حيث دارت في المتوسط حول 

  

  :وفشل فشالً ذريعاً في جانب المخرجات، حيث



- ٢٢٣ - 
 

  فشل في توفير معاشات الئقة للمتقاعدين، وهو ما أدى لتدهور مستوى معيشتهم
وهو ما أفقد غالبية المصريين الثقة في       . في سن هم األحوج فيه للعيش الكريم      

 .هذا النظام
        كان أقل من متوسط معـدل      %) ٤,٧٦(متوسط معدل نمو عدد المؤمن عليهم

وهـو مـا ينـذر       %) ٧,٤٥(نمو عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم       
بانهيار النظام مستقبالً إذا استمر هذا الوضـع؛ إذ سيصـبح عـدد أصـحاب             

ومن جهة أخرى نجد أن     . المعاشات والمستحقين عنهم أكبر من المؤمن عليهم      
، كان أقل من متوسط     %)١٥,١(توسط معدل نمو صافي حصيلة االشتراكات       م

، وهو ما يعني ضعف المالءة الماليـة        %)١٦,٩(معدل نمو المزايا المنصرفة     
) الدفع عند االستحقاق  (، وذلك نتيجة اتباع نظام التمويل السنوي        )نسبياً(للنظام  

يـل الكامـل ذو      التمو لتوجه نحو نظام   بقوة ل  بررهو ما   و. ذو المزايا المحددة  
القانون رقـم   االشتراكات المحددة، على النحو الذي انتهجته وزارة المالية في          

 .م٢٠١٠ لسنة ١٣٥
  

الفوائض  على الجزء األكبر من      ت الخزانة العامة وبنك االستثمار القومي     استحوذ .٣
 من أمـوال % ٩٦المالية لنظام التامين االجتماعي، حيث بلغ في المتوسط حوالي         

مـن  % ٦,٤من بنك االسـتثمار القـومي، و      % ٩,٦بمتوسط عائد قدره    . امالنظ
متوسط العائد على الودائع ألجل بالبنوك، خـالل        % ١١,٢ مقابل   .لخزانة العامة ا

 .فترة الدراسة
 

 مليـار جنيـه عـام       ٢٩٦بلغت جملة أموال التأمين االجتماعي الموظفة حوالي         .٤
بالمقارنـة بمتوسـط معـدل      و%. ٧، وبلغ متوسط العائد عليها حوالي       م٢٠٠٩

يتبين أن القيمة الحقيقيـة لمعـدل       %) ١١,٦(التضخم المعلن خالل فترة الدراسة      
وهي قيمة متوسط الخسارة أو التآكل      %. ٤,٦-العائد كانت سالبة وتقدر بحوالي      

 .السنوي في أموال النظام بفعل التضخم، لعدم كفاءة استثمار أموال النظام
  

 الذهب، نجد أن نظام التأمين االجتماعي قد حقق خسارة          مقارنة بمعدل نمو أسعار    .٥
إذ تبين أنه إذا كـان      . تقريباً، من قيمة األموال الموظفة    % ١١,٧سنوية مقدارها   



- ٢٢٤ - 
 

م فـي   ١٩٧٥نظام التأمين االجتماعي في مصر وظف كل فوائضه المالية منـذ            
ك الـذهب،   أكثر االستثمارات أماناً وحفاظاً على قيمة النقود؛ أال وهو شراء سبائ          

 مليار جنيـه مصـري، ومقارنـة        ١٨٣١,٢٥م يبلغ   ٢٠٠٩ألصبح رصيده في    
مليـار  ٢٩٦,١(بالرصيد الفعلي ألموال التأمين االجتماعي الموظفة في نفس العام   

 مليار جنيه، أي أكثر من تريليون       ١٥٣٥,١٥، نجد أن هناك خسارة قدرها       )جنيه
وهو ما يعادل   . الفرصة البديلة وخمسمائة مليار جنيه خسارة متحققة، تمثل تكلفة        

أكثر من خمسة أمثال قيمة رصيد المال الموظف للتأمين االجتماعي في مصر في       
وهو أيضاً ما يعني فقدان فرصة هائلة إلمكانية زيـادة قيمـة المزايـا              . م٢٠٠٩

الفجوة بـين االشـتراكات     (وسد العجز   . م٢٠٠٩بحوالي خمسة أمثال قيمتها في      
 . تياج لدعم الخزانة العامة المزعوم للنظاموعدم االح) والمزايا

  

نظام التأمين االجتماعي في مصر بما يواجهه من مشاكل كبيرة، أصبح مطلـوب           .٦
تغييره أكثر من أي وقت مضى، وفي هذا الصدد تم اقتراح نظام بـديل، يعتمـد                

 .على االدخار واالستثمار وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية الغراء

  
  :صل الثالث الفملخص -ثالثاً 

كان للتأمين االجتماعي في مصر آثاراً سلبية تركزت في االرتفاع المسـتمر فـي           .١
المستوى العام لألسعار ومن ثم التضخم؛ وماله من آثار سـلبية جسـيمة علـى                

ويستَنتَج من ذلـك  . االقتصاد المصري ككل، بما فيه نظام التأمين االجتماعي نفسه    
 حيث بلغ معامل االرتباط بين معدل نمو        . داخله أنه نظام يحمل عوامل انهياره في     

كما بلغ معامـل    . عند درجة ثقة كبيرة   % ٧٠االشتراكات ومعدل التضخم حوالي     
 مما يعني أنه خالل فترة الدراسة كان معدل نمـو           ٠,٤٨حوالي  ) التفسير(التحديد  

بافتراض . (من معدل التضخم في مصر    % ٤٨االشتراكات يفسر أو يحدد حوالي      
 )العوامل األخرىثبات 

 
نظام التأمين االجتماعي في مصر ال يحقق العدالة في إعادة توزيع الدخول بـين               .٢

أعضاءه؛ حيث تؤول الغالبية العظمى من المزايا إلى ذوي المعاشات والتعويضات           
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يحصلون على  ) الفئات الدنيا (من أصحاب المعاشات    % ٦٦,٤ فقد تبين أن     .الكبيرة
بينمـا يحصـل علـى    . ايا المنصرفة مـن النظـام  فقط من جملة المز % ٤٦,٧٣
 ).الفئات العليا(من أعضاء النظام % ٣٣,٦من تلك األموال حوالي % ٥٣,٢٧

  
كان رصيد التدفقات المحولة من نظام التأمين االجتماعي للموازنـة العامـة فـي              .٣

أكبر من مجموع تلك المحولة من الموازنـة        ) مليار جنيه تقريباً  ٢٥٣,٣٨(م  ٢٠٠٧
؛ وبالتالي فاألثر الصافي هو حدوث إعـادة  ) مليار جنيه تقريباً  ١١٧,٤(إليه  العامة  

 . توزيع للدخل لخارج النظام، أي في غير صالح المشتركين
  

بالرغم من نمو نظام التأمين االجتماعي، إال أن توزيع الدخل كان يتـدهور فـي                .٤
التوزيـع  وفقد التأمين االجتماعي بشكل عام لكل أثر اقتصادي في مجـال           . مصر

 حيث كان التوزيـع متحيـزاً ألصـحاب       .وإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع     
، بينما بلغ متوسـط نصـيب       %٧٢عوائد التملك والتي بلغت في المتوسط حوالي        

كما كانـت مؤشـرات التوزيـع علـى       . من الدخل القومي  % ٢٨األجور حوالي   
خذ في االعتبار عدة مظاهر     الشرائح السكانية غير واضحة االتجاه العام، ولكن باأل       

مثل تفشي ظاهرة أطفال الشوارع والعشوائيات وعدم وصول عدد من الخـدمات            
العامة األساسية لقطاع كبير من شرائح المجتمع المصري، خصوصـاً الصـحة            

ولعل أبلغ دليل على ذلك هو خـروج الشـعب          . والتعليم، فيرجح تدهور التوزيع   
 عدد مـن المطالـب مـن أهمهـا العدالـة            م رافعاً ٢٠١١ يناير   ٢٥بالثورة في   
 .االجتماعية

  
تؤدي إلـى انخفـاض االدخـار       ) االدخار اإلجباري (تبين أن زيادة االشتراكات      .٥

 حيث بلغت قيمة معامـل  . من كال المتغيرين االختياري، بعد عزل أثر تغير الدخل     
 وهو ما يعني وجود عالقة عكسية بـين المتغيـرين بدرجـة             ٠,٧٦٨-االرتباط  

  .، وكان ذلك عند درجة ثقة كبيرة%٧٦,٨
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كما تبين أنه رغم تزايد األموال المتراكمة سنوياً والمحولة لبنك االستثمار القومي             .٦
لتوظيفها، إال أن الوزن النسبي لالستثمار العام كان يـنخفض، والـوزن النسـبي         

وهو ما يرجع غالباً إلى التوجه الرأسـمالي الـذي          . لالستثمار الخاص كان يرتفع   
 وأخذها منذ االنفتاح في إعـادة الهيكلـة الرأسـمالية لالقتصـاد             ،نتهجته الدولة ا

باإلضافة إلى األثر التضخمي للتأمين االجتماعي،      . المصري وتقليص دور الدولة   
فبفعل التضخم وعوامل أخرى فقد تأثرت بشكل كبير العالقة النسبية بين قدرة كل             

 فالتضخم يزيد من أربـاح القطـاع        .من القطاعين العام والخاص على االستثمار     
الخاص وبالتالي ترتفع قدرته على زيادة االستثمار، بينما يؤدي التضـخم لزيـادة             

  .عجز الموازنة العامة وبالتالي يحد من قدرة الدولة على االستثمار العام
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  امللحق املوضوعي
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)١(  
  التشريعات السابقة 

   مصرللتأمني االجتماعي يف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تشريعات العهد امللكي–أوالً 
 
  :م١٨٥٤ – قانون سعيد باشا .١

   ثمة إجماع على أن قانون سعيد باشا هو أول تشريع وضعي ينظم المعاشات لبعض        
وقـد صـدر هـذا القـانون فـي          . فئات المجتمع المصري؛ هم موظفي الحكومـة      
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انة العامـة للدولـة، دون      م، وكان يتم تمويل هذه المعاشات من الخز       ١٦/١٢/١٨٥٤
  .)١(مساهمة الموظفين بأي اشتراكات

 
  :م١٨٧٠ –قانون اسماعيل باشا  .٢

؛ صدر األمـر  )٢(     عندما ساءت األحوال المالية لمصر في عهد الخديوي إسماعيل    
م، والذي فرض على الموظفين المطبق عليهم قانون سعيد      ١٨٧٠ لسنة   ٢١العالي رقم   

  .)٣(من مرتباتهم% ٣,٥تعادل  باشا، دفع نسبة اشتراكات
 
  :م١٨٨٧ –قانون توفيق باشا  .٣

 نسـبة    رفـع   توفيق باشا، بشأن المعاشات، وقد     م قانون ٢١/٦/١٨٨٧صدر في       
من أجر الموظفين الملكيين المقيـدين بصـفة دائمـة، ولهـؤالء            % ٥االشتراك إلى   

لخامسـة  الموظفين دون غيرهم الحق في المعاش، بشرط دخولهم الخدمة قبل سـن ا            
  . )١(والثالثين

   
  :)٢(م١٩٠٩ لسنة ٥قانون رقم  .٤

                                                
المراحل التي مرت بها نظم المعاشات والتأمين االجتماعي ومجال :  محمد حامد الصياد وليلي محمد الوزيري)١(

. م٢٠٠٩ مذكرات في التأمينات االجتماعية، المذكرة األولى، القاهرة، .ريةتطبيق قوانين التأمين االجتماعي السا
 http://www.elsayyad.net .٨ص

 تفاقم الدين العام في مصر، والذي نشأ أصالً كدين على الخديوي إسماعيل، ثم تحول إلى دين علـى الدولـة بعـد                       )٢(
يحي محمد  :لمزيد من التفاصيل انظر   . م١٨٨٢لمصر في م، والذي انتهى باالحتالل البريطاني      ١٨٧٦التدخل األجنبي في  

، الهيئة المصـرية  )١٢٩(تاريخ المصريين   . م١٩٣٤-١٨٧٦الدين العام وأثره في تطور االقتصاد المصري        : محمود
 .  وما بعدها٧ص . م١٩٩٨العامة للكتاب، القاهرة، 

من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين      . رنشأة وتطور التأمينات االجتماعية في مص     :  السيد محمود السيد غانم    )٣(
  .١٤ص. م٢٠٠٢الواقع والمأمول، مركز صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، القاهرة، أكتوبر

من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعيـة بـين الواقـع       . واقع التأمين االجتماعي في مصر    : علي محمد حسن أحمد    )١(
 .٨ص. م٢٠٠٢ركز صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، القاهرة، أكتوبروالمأمول، م

 .م، ملحق١٧/٤/١٩٠٩نُِشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ  )٢(
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م، متضمناً بعض التعديالت فـي  ١٩٠٩ لسنة ٥   صدر قانون المعاشات الملكية رقم    
، ولكنه لم يختلف عن قانون توفيق باشا من حيث نسبة           )٣(المعاشات والمزايا الممنوحة  
  . )٤(االشتراكات والفئات المغطاة

 

  :)٥(م٢٩١٩ لسنة ٣٧قانون رقم  .٥
، ولم يأتي بجديد فيما يخص الفئات )٦(%٧,٥   رفع هذا القانون نسبة االشتراكات إلى 

وقد توقف العمل بموجبه على أثر صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ . )٧(المستفيدة
  .م، بإيقاف تثبيت الموظفين في الحكومة١٦/١/١٩٣٥

  
فئة معينة هي مـوظفي الجهـاز           يتضح من التشريعات السابقة، أنها صدرت لصالح        

أما بالنسبة للعاملين خارج الحكومة، فلم يهتم بهم المشـرع          . اإلداري للدولة، دون غيرهم   
وقد سن لذلك عدة قوانين تهدف لحماية بعضهم من         . إال في وقت متأخر من العهد الملكي      

  .)٨(مخاطر إصابات العمل وأمراض المهنة
  
  

  :)١(م١٩٣٦ لسنة ٦٤قانون رقم  .٦
وقد صدر .  وهو القانون الخاص بتأمين عمال الصناعة والتجارة من إصابات العمل   

غالباً بمناسبة اشتراك مصر في الهيئة الدولية للعمل التابعة لعصبة األمم، بعد المعاهدة       
وقد ألزم هذا القانون أصحاب األعمال بتعـويض        . م١٩٣٦المصرية اإلنجليزية لعام    

 التي تقع لهم أثناء العمل وبسببه حتى ولو كانت راجعـة    العاملين لديهم عن اإلصابات   
ومن االنتقادات الموجهة له؛ . لخطأ ارتكبه العامل، اعتماداً على نظرية مخاطر الحرفة    

                                                
  . ٨ص. مرجع سابق:  محمد حامد الصياد، وليلي محمد الوزيري)٣(
 .٩ص. مرجع سابق: علي محمد حسن أحمد) ٤(

  .٥٠م، العدد ٤/٦/١٩٢٩دة الوقائع المصرية بتاريخ  نُِشر في جري)٥(
 .٣٨ص. مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا )٦(
  . ٨ص. مرجع سابق:  محمد حامد الصياد، وليلي محمد الوزيري)٧(
  .١٥، ١٤ص ص . مرجع سابق:  السيد محمود السيد غانم)٨(
 . م١٤/٩/١٩٣٦نُِشر في الوقائع المصرية بتاريخ  )١(
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اقتصاره على حوادث العمل دون أمراض المهنة وال حوادث الطريق وال الشـيخوخة   
م تغطيته للعمالـة المنزليـة،      وال الوفاة الطبيعية، وتقدير قيمة التعويض جزافياً، وعد       

والعاملون لدى أصحاب المهن الحرة كاألطباء والمحامين، وبالنسبة للعمالة الزراعية،          
  .)٢(فكان اعتمادها على التكافل العائلي

  

  :)٣(م١٩٤٢ لسنة ٨٦قانون رقم  .٧

 إلـى شـركات     القانون مسئولية التعويض عن العجز أو الوفاة اإلصابية           نقل هذا   
  .)٥(، وذلك مقابل اشتراك إجباري يؤديه أصحاب األعمال)٤(التأمين

  

  :)١(م١٩٥٠ لسنة ٨٩قانون رقم  .٨

م، كمحاولة إلصـالح بعـض      ١٩٣٦ لسنة   ٦٤   حل هذا القانون محل القانون رقم       
  .)٢(سلبياته التي أسفر عنها التطبيق العملي، باإلضافة لزيادة المزايا

  

  :)٣(م١٩٥٠ لسنة ١١٦قانون رقم  .٩

                                                
  :ظر ان)٢(

    من أبحاث مؤتمر التأمينات    . نظرة تقويمية للقوانين المنظمة للتأمينات االجتماعية     : أسامة السيد عبد السميع
االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهـر، القـاهرة،               

  . ٦ص. م٢٠٠٢أكتوبر

 ٣١٨ - ٣٠٥ص ص . م١٩٥٣ثالث، المطبعة األميرية، القاهرة،  المجلد ال.محيط الشرائع: انطون ظفير. 

   الطبعة الرابعة، مطبعة نهضـة مصـر، القـاهرة،         . قانون العمل والتأمينات االجتماعية   : محمد حلمي مراد
 .٦١٠ص. م١٩٦١

   دار الفكر العربـي، بـدون تـاريخ       .الثورة الصناعية وآثارها االجتماعية والقانونية    : أحمد حسن البرعي  .
 .٢٠٦ص

 .١٧١م، العدد ١٠/٩/١٩٤٢نُِشر في الوقائع المصرية بتاريخ  )٣(
 .٩ص . مرجع سابق: محمد حامد الصياد وليلي الوزيري )٤(
  .١٥ص. مرجع سابق:  السيد محمود السيد غانم)٥(

 .٦٩م، العدد ١٠/٧/١٩٥٠نُِشر في الوقائع المصرية بتاريخ  )١(
  .٩ص. مرجع سابق: يري محمد حامد الصياد وليلي محمد الوز)٢(

 .٨٢م، العدد ١٧/٨/١٩٥٠نُِشر في الوقائع المصرية بتاريخ   )٣(
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ت حكومة الوفد مشروع قانون للتأمين االجتماعي على غرار النظم المطبقـة                أعد
. في البالد األجنبية، إال إنها لم تستطع إصداره بسبب معارضة أصـحاب األعمـال             

م، الذي حقق حداً أدنى من      ١٩٥٠ لسنة   ١١٦ولكنها استطاعت استصدار القانون رقم      
ة العامـة أعبـاء المزايـا التـي         المساعدات للمحتاجين بصفة عامة، وتحملت الخزان     

األرامل ذوات األوالد، واأليتام، والعاجزون عن العمل : واستفاد منه كل من. )٤(قررها
عجزاً كلياً، والمسنين، بينما لم يغطي القانون حاالت البطالة والعجز الجزئي، حيـث             
تمت تغطيتها بموجـب المسـاعدات االجتماعيـة التـي تقررهـا وزارة الشـئون               

  .)٥(اعيةاالجتم
 

 :)٦(م١٩٥٠ لسنة ١١٧قانون رقم  .١٠

 وفقـاً   يد تعويضات إصابات العمل   تعويض أمراض المهنة، باإلضافة لتحد    صدر ل     
م، كما ألزم أصحاب األعمال بالتأمين على عمالهم ضـد        ١٩٥٠ لسنة   ٨٩للقانون رقم   

  .)٧(م١٩٤٢ لسنة ٨٦أمراض المهنة وفقاً للشروط واألوضاع المقررة بالقانون رقم 
  

ويتضح من العرض السابق، أنه خالل الحقبة الملكية، فقد كان االعتماد علـى الطبيعـة               
. هو الغالب؛ ، وكذلك كفالة اإلقطاعي لفالحيـه       ) حيث التكافل العائلي  (الزراعية للسكان   

كما يتضح وجود توجه صناعي، ونزعة غربية؛ تظهر في محاوالت محاكاة التشـريعات             
  .ماعياألوروبية للتأمين االجت

  
  : تشريعات العهد اجلمهوري–ثانياً

  

  :)١(م١٩٥٢ لسنة ١٧٢قانون رقم  .١

                                                
 .٩ص. مرجع سابق: محمد حامد الصياد وليلي محمد الوزيري) ٤(

  .٨، ٧ص ص. مرجع سابق : أسامة السيد عبد السميع)٥(

 .٨٢، العدد ١٧/٨/١٩٥٠  نُِشر في الوقائع المصرية بتاريخ)٦(
 .٥٤ص . م٢٠٠٠/٢٠٠١ مطبعة اإلسراء، القاهرة، .شرح قانون التأمينات االجتماعية: د إبراهيمجالل محم) ٧(

 وحتى ٢٣/٧/١٩٥٢التشريعات من : ونُِشر في، وزارة العدل. م٢٥/٨/١٩٥٢ صدر بقصر عابدين بتاريخ )١(
 .١٧٣ص. م١٩٥٣المطبعة األميرية، القاهرة، . م٢٣/١/١٩٥٣
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م، ١٩٥٠ لسـنة    ١١٦   صدر هذا القانون ليضيف المادة الثالثة مكرر للقانون رقم          
والتي علقت دفع قيمة المعاش على وجود رصيد بالميزانية، وهو ما يتضـح معـه               

  .)٢(نونعجز الحكومة عن دفع الحقوق التي نص عليها القا
  
  :م١٩٥٢ لسنة ٣١٦قانون رقم  .٢

   تم بموجبه إنشاء صندوقين أحدهما للتأمين واآلخر لالدخار، لمـوظفي الحكومـة            
  . )٣(وقد شمل المثبتين منهم، وكذلك المعينين بعقود. المدنيين

  
  :)٤(م١٩٥٤ لسنة ٢٧قانون  .٣

لموظفين باألزهر     وهو القانون الخاص بتعديل الئحة التقاعد للعلماء والمدرسين وا        
  .)٥(الشريف

  
  
 :)١(م١٩٥٥ لسنة ٤١٩قانون  .٤

م، تكليف كل من وزراء الشـئون       ٧/١٢/١٩٥٢كان مجلس الوزراء قد قرر في       
االجتماعية والمالية واالقتصاد، إعداد قانون بإنشاء صناديق ادخار للعمال يلتـزم           

جـور  فيها كل من العمال وأصحاب األعمال بدفع اشتراكات كنسب مئوية مـن أ           
العمال، حتى تغطي معاشات تقاعدهم، على غرار الصناديق المنشـأة لمـوظفي            

وبالتالي عكفت وزارة الشئون االجتماعية على دراسة نظـم التـأمين           . الحكومة
 لسـنة   ٤١٩واالدخار المطبقة في الدول األجنبية، وانتهت إلـى القـانون رقـم             

دخار، أطلق عليهما اسم    الذي ُأنِشئ بمقتضاه صندوق للتأمين وآخر لال      . م١٩٥٥

                                                
  .٨ص . سابقمرجع  : أسامة عبد السميع)٢(
  .١٠ص. مرجع سابق:  علي محمد حسن أحمد)٣(

  . مكرر٦م، العدد ٢٣/١/١٩٥٤ نُِشر في الوقائع المصرية بتاريخ )٤(
  .٩ص. مرجع سابق:  أسامة عبد السميع)٥(

 ).ج( مكرر ٧م، العدد ٣/٩/١٩٥٥نُِشر في الوقائع المصرية بتاريخ   )١(
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حيث اقتصر تطبيقه على العمـال الخاضـعين        . مؤسسة التأمين واالدخار للعمال   
. )٢(وكان االشتراك فيه إلزاميـاً . م١٩٥٢ لسنة   ٣١٧ألحكام المرسوم بقانون رقم     

% ٢وكان يتم تمويل صندوق التأمين باشتراكات يدفعها أرباب األعمال، بنسـبة            
ق االدخار فكان يتم تمويله عـن طريـق اشـتراكات        أما صندو . من أجر العامل  

من األجور، واشتراكات أصحاب األعمال بنفس النسبة       % ٥يدفعها العمال بنسبة    
  .)٣(من ذات األجور

  

  :م١٩٥٦ لسنة ٣٩٤قانون رقم  .٥

  . )٤(   حول هذا القانون نظام التأمين واالدخار إلى نظام للتأمين والمعاشات
  

  :م١٩٥٧ لسنة ٢٥ قانون رقم  .٦

  والخاص بجواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة، والمعاش المستحق قبل التعيـين            
  .)٥(فيها
  :م١٩٥٨ لسنة ٢٠٢قانون رقم  .٧

    قام بتنظيم تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، وحل محل القـوانين السـابقة             
مين، كما سحب ممارسة هذا النوع من التأمين من شركات التـأ          . عليه في هذا الشأن   

وأقام صندوقاً واحداً لمباشرة التأمين ضد إصابات العمل وأمـراض المهنـة، وقـد              
  . )١(أسندت إدارته لمؤسسة التأمين واالدخار للعمال

 

  :م١٩٥٩ لسنة ٩٢قانون  .٨

                                                
  .٤٠ ص.مرجع سايق:  برهام محمد عطا اهللا)٢(
  .١٠ص. مرجع سابق:  أسامة السيد عبد السميع)٣(

  .١٠ص . مرجع سابق:  محمد حامد الصياد وليلى محمد الوزيري)٤(

 .١٠ص. مرجع سابق: أسامة السيد عبد السميع  )٥(

  : انظر)١(
 ٤١ص . مرجع سابق: برهام محمد عطا اهللا.  

 ١٧، ١٦ص ص. مرجع سابق: السيد محمود السيد غانم. 
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صدر بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت مصـر وسـوريا، ومـا                  
وقـد نظـم تـأمين      . عية في البلدين  تضمنته من ضرورة توحيد التشريعات االجتما     

إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة، ونص علـى أن يـتم تطبيـق التـأمين            
وحـل  . الصحي خالل سنة، وتأمين البطالة خالل ثالث سنوات من تاريخ العمل به            

  .)٢(م٢٠٢/١٩٥٨م، ٤١٩/١٩٥٥م، ٢٧٩/١٩٤٦بذلك محل القوانين أرقام
 

  :م١٩٦٠ لسنة ٣٧ و٣٦القانونان أرقام  .٩
   احتويا على دراسة فنية اكتوارية، وبعض المزايا اإلضافية، للتأمين والمعاشـات           

 .)٣(لموظفي الدولة المدنيين، وعمالها ومستخدميها الدائمين
 

  :م١٩٦١ لسنة١٤٣قانون رقم  .١٠
م؛ بتعمـيم نظـام   ٩٢/١٩٥٩    والذي تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون رقـم    

  .)٤(دفوعة بصفة دورية بدالً من تعويض الدفعة الواحدةمعاشات الشيخوخة الم
 

  :م١٩٦٢ لسنة ١قانون رقم  .١١
   وقد صدر هذا القانون بغرض صرف مرتب أو معاش ثالثة شهور عنـد وفـاة               

  .)١(المؤمن عليه أو صاحب المعاش
  

 : م١٩٦٢ لسنة ٧٧قانون رقم  .١٢
 تـي تسـاهم فيهـا     وبمقتضاه ال يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات ال            

الدولة، والمعاش المستحق قبل التعيين فيها، وبالتالي إلغاء هـذا الحـق المكتسـب              
  .)٢(م سالف الذكر١٩٥٧ لسنة ٢٥بالقانون رقم 

  
 

 : م١٩٦٣ لسنة ٥٠قانون رقم  .١٣
                                                

  .١١ص . مرجع سابق: سامة السيد عبد السميع أ)٢(

  .١٠ص. مرجع سابق:  علي محمد حسن أحمد)٣(

  .١٧ص. مرجع سابق:  السيد محمود السيد غانم)٤(
  .١٢ص. مرجع سابق:  أسامة السيد عبد السميع)١(
 .نفس الصفحة. المرجع السابق) ٢(
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  .)٣(م، في قانون واحد١٩٦٠ لسنة ٣٧، و٣٦   تم من خالله إدماج القانونين أرقام 
 

 : م١٩٦٤ لسنة ٣٣قانون رقم  .١٤
 قبـل أول  وبمقتضاه تم منح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم       

  .)٤(م، ولم يحصلوا على معاش١٩٥٦أكتوبر 
 

  :م١٩٦٤ لسنة ٦٣قانون رقم  .١٥
م، وكذلك األخطار التـي     ٩٢/١٩٥٩    توسع في الفئات المستفيدة من القانون رقم        

لشيخوخة والعجز والوفاة، باإلضافة إلى يغطيها، فاشتمل على تأمين إصابات العمل وا   
وكان قائم على أسـلوب المزايـا المحـددة    . )٥(التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة    

، %١٥من األجر يتحمـل صـاحب العمـل         % ٢٤وكانت نسب االشتراك فيه هي      
  %.٩ويتحمل العامل 

  

 :م١٩٦٤ لسنة ٧٥قانون رقم  .١٦
كافة موظفي الدولة، وتم بموجبه تقرير     صدر بهدف تعميم نظام التأمين الصحي، ل  

هذا النظام للعاملين في الحكومة وهيئات اإلدارة المحليـة والهيئـات والمؤسسـات             
  .)١(العامة

  

  :م١٩٦٤ لسنة ١٣٣قانون رقم  .١٧
 لسـنة   ١١٦    وهو قانون الضمان االجتماعي، وبموجبه تم إلغاء القـانون رقـم            

ت للفئات غير المسـتفيدة مـن نظـام         وبموجبه تم تقرير إعانات ومساعدا    . م١٩٥٠
 .)٢(م١٩٥٢ لسنة ١٧٢التأمين االجتماعي، كما تم بموجبه إلغاء القانون رقم 

 

                                                
  .١٠ص. مرجع سابق:  محمد حامد الصياد وليلى محمد الوزيري)٣(

 .١٢ص. مرجع سابق: أسامة السيد عبد السميع) ٤(

  .٥٩ص. مرجع سابق:  جالل محمد إبراهيم)٥(

  .١٣ص. مرجع سابق:  أسامة السيد عبد السميع)١(
 .١٤ص. المرجع السابق) ٢(
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  :م١٩٦٨ لسنة ١٨٥قرار رئيس الجمهورية رقم  .١٨
والذي تم بموجبه تنظيم قواعد الجمع بين المرتـب مـن الوظيفـة، والمكافـأة،               

  .)٣(والمعاش
 

  :م١٩٧٣ لسنة ٦١قانون رقم  .١٩
 علـى أصـحاب      بشكل إلزامـي   يم بموجبه سريان التأمين االجتماع    توالذي  
 .من األجر التأميني الذي يختاره% ١٣,٥ل، بنسبة اشتراك األعما

 

 : م١٩٧٣ لسنة ٧٤قانون رقم  .٢٠
بعقود شخصية بالخـارج  والذي تم بموجبه سريان اشتراك العاملين المصريين    

  .المؤمن عليهمن فئة الدخل التي يختارها % ٢٠اختيارياً، بنسبة 
   يتضح مما سبق حرص المشَِرع المصري في العهد الجمهوري، على تعمـيم نظـام              

إال أنه لم يكن موفقاً بسبب كثرة التشريعات   . للتأمين االجتماعي، على غرار النظم الغربية     
على كثرة التشريعات إقرار ِمنَح ومزايا      ) غالباً(ولم يترتب   . التي أصدرها في هذا الشأن    

ية، بقدر ما أثارت البلبلة للعاملين في ميدان التأمين االجتماعي، ورجـال القـانون،              إضاف
فمن المالحظ أن القانون قد ال يستمر لمـدة         . فضالً عن المؤمن عليه المستفيد من النظام      

ثالث سنوات، وأحياناً ال تكتمل عليه سنة واحدة، كما هو واضح من تطور التشـريعات               
غرب من ذلك أننا ربما نجد عدة تشريعات تصـدر خـالل سـنة              واأل. خالل هذه الفترة  
م الذي صدر فيه أربعة تشريعات، ثالثـة للتـأمين االجتمـاعي،       ١٩٦٤واحدة؛ مثل عام    

  .وواحد للضمان االجتماعي
  

  وبشكل عام يمكن أن نقرر بارتياح أن هذه الفترة اتسمت باالضطراب التشـريعي فـي    
ومن المثير للدهشة، عدم اقترابها ال من قريب        .  كبيراً مجال التأمين االجتماعي اضطراباً   

االجتماعي، الـذي قـرر   ) التكافل(وال من بعيد من تشريعات الدين اإلسالمي في التأمين     
الدستور أنه الدين الرسمي للدولة، وهو ما يدعو للشك في أن الدولة انتهجت العلمانية منذ               

دعاءات ومسميات وحقوق أخرى، كالمواطنة     مدة طويلة، ولم تفصح عنها إال قريباً تحت إ        
                                                

 .نفس الصفحة. المرجع السابق) ٣(
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ولعـل التيـارات   ). فصل الدين عـن الدولـة     (، ومدنية الدولة    )وهو حق يراد به باطل    (
م، هي من حملـت     ٢٠١١السياسية اإلسالمية، بعد أن نالت حريتها في أعقاب ثورة يناير           

م واقعنـا  على عاتقها إعادة نور التشريع اإلسالمي إلى المجتمع المصري، لتبديـد ظـال           
  .األليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

)٢(  
مشروع قانون للزكاة يف مصر مقدم إىل جملس 

  )١٦٨(م١٩٤٧ هـ ١٣٦٦النواب املصري يف عام 

  

                                                
  .٥٣١ – ٥٢٤ص ص . مرجع سابق:  محي محمد مسعد(168)
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   مصر–م ١٩٤٧ - هـ ١٣٦٦ -الزكاة كعمل من أعمال السيادة للدولة 
 ١٣٦٦ في عام    )١٦٩(مشروع قانون للزكاة في مصر مقدم إلى مجلس النواب المصري            

م وقام بوضعه وصياغة مواده ومذكرته التفسيرية اإلمام الشيخ محمـد أبـو             ١٩٤٧هـ  
  : زهرة مع لفيف من أساتذة األزهر الشريف 

 
  : تؤدى الزكاة على الوجه اآلتي 

يؤدي المالك الزكاة مما تنتجه األرض من مزروعات وما تحملـه األشـجار             : أوالً  
من صافي الربح ، مـع إعفـاء        % ٥ استغلها بنسبة قدرها     والنخيل من ثمار متى   

  . الخمسين جنيهاً مصرياً األولى وذلك بعد خصم المصاريف والضرائب األخرى
ويؤديها المالك لألراضي الزراعية والبساتين والنخيـل والمشـاتل وكـذلك            : ثانياً

  .ىمستغلها من صافي كسبه مع مراعاة إعفاء الخمسين جنيهاً مصرياً األول
ويؤديها المستأجر لألراضي الزراعية والبساتين والنخيل والمشـاتل وكـذلك       : ثالثاً  

  .مستغلها من صافي كسبه مع مراعاة إعفاء الخمسين جنيهاً مصرياً األولى
 

                                                
  . بك واكد مقدم من النائب إمام(169)
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أو حلي أو سندات    " بنكنوت  " يؤدي المالك الزكاة مما يمتلكه من نقود أو أوراق نقد           
ات أو ودائع ، سواء أكان ذلـك لديـه أم لـدى األفـراد أو الشـركات أو        مالية أو تأمين  

متى حال عليهـا الحـول      % ٢,٥المصارف أو صناديق االدخار وغير ذلك نسبة قدرها         
  .  جنيهاً ذهبيا١٢ًوزادت عما قيمته 

 
 

 
 كان ذلـك أم     موال ورؤوسهم وحصص الشركاء تجارياً    تؤدى الزكاة من رؤوس األ    

 جنيهاً  ١٢وذلك فيما زادت قيمته عن      % ٢,٥صناعياً ومن عروض التجارة بنسبة قدرها       
  . ذهبياً وحال عليها الحول

 
يؤخذ الخمس مما يستخرج من المناجم والمحاجر وغير ذلك ممـا يسـتخرج مـن               

  .األرض
  . ئيؤخذ الخمس مما يستخرج من البحار والبحيرات واألنهار من أحياء وآلل

 
في من صـا  % ٥الدور واألماكن المعدة لالستغالل يؤدى عنها مستغلها زكاة بنسبة          

  .المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة األولىكسبه منها مع مراعاة اإلعفاء 
 

ون  القانون من إجراءات مـا هـو وارد بقـان          بع في تحصيل الزكاة الواردة بهذا     يت
  . وبالئحته التنفيذية الخاصة وجزاءات تحصيل الضرائب١٩٣٩ لسنة ١٤الضرائب رقم 

 
لمحاربـة  : الحصيلة للمجموعة طبقاً لمواد هذا القانون تصرف على الوجه اآلتـي            

  . الفقر والجهل والمرض ولتقوية الجيش وإنشاء مصانع للذخيرة والسالح
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ذا القانون على جميع رعايا المملكة المصرية وعلى جميع األموال الخاضعة     يسري ه 

  . لسيادتها أياً كان نوعها
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  املذكرة التفسريية ملشروع قانون الزكاة
  : دفعني إلى هذا المشروع أمران 

  .إعانة ذوي الحاجة في الدولة على استقامة السير في الحياة: األول 
 وحكمة الشارع الحكيم فـي      ،لة بسوء من الخارج   صد كل عدو يقصد الدو     : الثاني

 حتى تحكم الدولة حكماً صالحاً في وقت السلم وفي وقـت            ؛فرض الزكاة هي تحقيق ذلك    
ومادام الكل مجمعاً على محاربة الفقر والجهل والمرض ليس هناك من يشك فيما      . الحرب

 إليـه فـي هـذه    تعود به الزكاة على الدولة من نفع مادي وخلقي نحن في أشد الحاجـة            
الظروف التي تكتنفنا من كل جانب فإن هذا المشروع بقطع النظر عن مصدره يقره العقل  

  . والمنطق يقضي به
وقد قام بوضع مشروع هذا القانون وصياغة مواده وتفسيرها فضيلة األستاذ الكبيـر      

مـن   لفيـف   اإلسالمية بجامعة فؤاد األول مـع الشيخ محمد أبو زهرة بك أستاذ الشريعة    
وقد أحيل مشروع هذا القانون إلـى       . أساتذة األزهر الشريف األجالء بكلية أصول الدين      

جنة الفتوى باألزهر الشريف ، التي طلبت من واضعي المشروع المصادر التي اعتمـد              ل
المشروع عليها ، سواء أكانت من كتب الفقه أم كانت تخريجاً على ما دونه الفقهـاء ، أو           

 ١٣٦٨ المحرم سـنة     ١٩وقد تقدم حضراتهم بتاريخ     . السلف الصالح قياساً على ما سلكه     
 بمذكرة نفيسة جليلة ، تناولت تفسير مواد هذا المشـروع  ١٩٤٨ نوفمبر سنة  ٢٠الموافق  

  : وقد جاء في مقدمتها ما يأتي 
يا أصحاب الفضيلة ، ها هو ذا المشروع بين أيديكم ، وتلك مصادره ، فإن رأيتم فيه   

ه وإن رأيتموه ناقصاً فكملوه وإن رأيتموه غير صالح فضعوا غيـره وال             إعوجاجاً فقومو 
  .تكتفوا بمجرد الرد فإن إقامة هذا المشروع واجب ديني في أعناقنا جميعاً

  : ونرى ألهمية هذه المذكرة أن نوردها هنا فيما يلي 

  
  

التفسري 
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مد من أنه يؤخذ من كل مـا تنتجـه   أساس الفقرة األولى ما اتفق عليه أبو حنيفة وأح  

 ،األرض مما يحرز ويملك زكاة الزروع والثمار ، وقد أيـد اسـتنباط هـؤالء األئمـة                
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكـم مـن           ( لشرقاوي علي التحرير بقوله     ا

فأوجب اإلنفاق مما أخرجته األرض وهو الزكـاة   : ٣٦٢ ص١ حيث قال في ج    .)األرض
  .حق فيما أخرجته غيرهاألنه ال 

وإنما اخذ نصف العشر ألن أكثر ما تنتجه أرض مصر من زروع وثمار ال يكـون                
  .إال بمؤنة من حرث وسقى وغرق وغيرها

وجعلنا مقدار ما قيمته خمسون جنيهاً في موضع اإلعفاء ألن جمهور الفقهاء جعـل              
روح العصر ألن الخمسـين     لزكاة الزرع نصاباً فأخذنا هذه الفكرة الفقهية وطبقناها على          

وإن ذلك  . جنيهاً تعد من الحد األدنى في هذا العصر لحاجة أسرة تعيش عيشة فوق الفقر             
  .المقدار يتقارب مع قيمة النصاب الذي وردت به النسبة وهو خمسة أوسق

والفقرة الثانية والثالثة من المادة األولى مبنيتان على جواز اخذ نصف عشر من قيمة       
ز ذلك لتسهيل جمع الزكاة إذ لو تقيدنا باألخذ من الزرع عينه ألدى             امر وجو الزروع والث 

  .ذلك إلى ضياع حق الفقير ما بين عامل غير أمين أو زارع يأكل حق غيره
ولما أردنا تقدير الزرع وجدنا أن قيمته موزعة بين المالك والمستأجر فيما يئول إلى              

سب جزء آخر فجعلنا الزكاة مما يأخـذان        المالك جزء منه وما يئول إلى المستأجر من ك        
معاً فيؤخذ من المالك نصف العشر من األجرة التي آلت إليه بعد ما يخصم من ضـرائب        

قى له بعد دفـع  بومن المستأجر نصف عشر ما كسب من إجارته وهو قدر ما يت . وغيرها
ها علـى    يشبه هذا الزراعة عند من يصحبها فإنه تكون الزكاة في          –األجرة والمصروفات   

  . رب األرض والعامل معاً باعتبار أن الزرع شركة بينهما
 أوجبنا الزكاة على أساس قيمة الزرع ال عينه وجدنا القيمة موزعة بين             ونحن عندما 

المالك والمستأجر فحق علينا أن نأخذ منهما ونحن في هذا لم نخرج على أقوال الفقهـاء                
لك أو من المستأجر وجعلوا أسـاس تقـديرها         ألن الفقهاء اختلفوا في اخذ الزكاة من الما       
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الزرع كله فوجدنا أن العدل الذي يتفق مع روح العصر هو اخذ الزكاة منهما كليهما ألن                
  .الزرع بينهما وثمرة األرض مشتركة

ولتوضيح هذا نجد مستأجرين كباراً يستأجرون الضعاف الضخام بأقل أجـرة ولـو             
قهاء لكان في ذلك ظلم للمالك ، لذلك كله كانـت        جعلنا الزكاة على المالك كقول بعض الف      

 فيمـا يخـتص   ٥٧ ص٢ لهذا ابـن عابـدين ج   يراجع-ظلم على أحد    الزكاة بينهما فال    
  .بالزراعة

ولو جعلنا الزكاة كلها على المستأجر كقول بعض الفقهاء ألدى ذلك إلى ظلم صغار              
  . المستأجرين ألنهم يستأجرون عادة بأفحش األجور

 
الذهب والفضة ولما كان الذهب والفضة في       : موضوع هذه المادة هو زكاة النقدين       

عصر النبي صلوات اهللا وسالمه عليه وعصر أصحابه رضـوان اهللا علـيهم واألئمـة               
 جعال أساس تقدير الزكاة ، ولذلك ورد في اآلثـار  -المجتهدين من بعدهم نقدين رئيسيين    

قيمتها عشرين مثقاالً من الذهب فكان نصاب الفضة مائتي         الصحاح أن مائتي درهم كانت      
وفي عصرنا الحاضر النقد الرئيسي في كل العـالم       . درهم ونصاب الذهب عشرين مثقاالً    

هو الذهب ، فهو الوحدة الرابعة بين نقود العالم ، ولذلك جعلنا تقدير النصاب بالذهب فقط           
 عشـرين مثقـاالً علـى التقريـب ،     ، وجعلناه اثنى عشر جنيهاً من الذهب وهي تساوي  

وخصوصاً أن األئمة لم يتفقوا على هذا التقدير فمن التابعين من جعل النصـاب أربعـين        
  .مثقاالً

ولما كان التعامل التجاري بين الناس ليس بالذهب ولو أن الذهب هو القياس بالضابط  
فتؤخذ الزكاة من أوراق للتقدير كان البد عند اخذ زكاة النقدين من اعتبار العامل التجاري      

  .البنكنوت إذا كانت قيمتها تزيد على اثنى عشر جنيهاً من الذهب
ألن عينه ال   . وكذلك تؤخذ من الحلى فإن الزكاة نية على الحقيقة تؤخذ من عين النقد            

وتؤخذ إذا كانت قيمتها    . ٢٤ ص ٦يراجع لهذا المجموع للنووي ج     -تنقلب باتخاذه حليات    
ب المذكور فقد روي أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول اهللا صلى تساوي بالذهب النصا

أتعطـين  : اهللا عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكنتان غليظتان من الذهب فقال لهـا               
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أيسرك أن يسورك أيهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهمـا          : زكاة هذا فقالت ال ، فقال       
  . هما هللا ولرسوله: إلى النبي وقالت 

مصـحح  قول السندات ديون ثابتة مقر بها يصح دفع الزكاة عنها قبل قبضتها وهو          و
 ولكنا الحظنا في السـندات أنهـا        – المجموع للنووي    ٢٢ ص ٦ ج –في مذهب الشافعي    

أوراق مالية يجري التعامل بين الناس بها وقيمتها الواقعية قد تختلف عن قيمتها الرسـمية   
يالحظ في عروض التجارة ولو أننا أعفيناها من الزكـاة          علواً وانخفاضاً فيالحظ فيها ما      

ألنه ال يالبسها بعض المحرم لتهرب الناس من الزكاة بشراء بعض السندات وألدى ذلك              
 من حقهـم    فقراءيه فوق ما يؤدي إليه من حرمان ال       فإلى اإلمعان في التعامل بها وفيه ما        

  .المقسوم
ة أو نحوها ومن ذلك بيوع الوفاء فـإن         وأما التأمينات فهي ديون وثقت برهون عيني      

 راجع ابن –الزكاة تجب فيها على الدائن وهو المشتري وقد جاز ذلك في المذهب الحنفي        
 ويالحظ أن الزكاة على هذه الـديون تؤخـذ قبـل    – المطبعة األميرية    ٦ ص ٢عابدين ج 

علـى  قبضها كما هو أحد قولين في مذهب الشافعي وخصوصاً أنها ديون ثابتة مقـدور               
  .قبضها في مواقيتها

أما الودائع سواء أكانت لدى الشركاء أم المصارف أو الحكومة أو صناديق االدخار             
أم كانت لدى اآلحاد من الناس بأنها على ملك أصحابها فكأنها تحت أيديهم وإن اعتبرناها               

  .ديوناً فقد أجاز المشروع اخذ الزكاة من الديون قبل قبضها
 

ه المادة موضوعها عروض التجارة وقد جد في هذا العصر عروض تجارة لـم              هذ
تكن معروفة من قبل وهي األسهم سواء أكانت أسهما في شركات مسـاهمة أم شـركات                
خاصة فإنها يجوز التعامل بها مطلقاً أو مقيداً وترتفع قيمتها وتنخفض في األسواق وبـين         

أكان موضوع الشركات استغالالً تجارياً أم أكـان  لذلك جعلنا الزكاة سواء  . المتعاملين بها 
  . استغالالً صناعياً أم عقارياً

وكان حقاً علينا أن نجعل الزكاة فيها ألننا أعفينا مالك هذه األسهم من الزكاة لكـان                
في ذلك ظلم كبير على غيرهم من المالك وكان ظلماً للفقراء وفوق ذلك يتهرب النـاس                
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لزكاة فيشترون األسهم حيث ال زكاة فيها وإن نظرة عاجلة إلـى   بأموالهم التي يجب فيها ا    
ينابيع الثروة في مصر ترينا أن أكثرها إنتاجاً وغلة هي هذه الشركات فهل يسوغ عقالً أن  

  نعفي مالك األسهم ونأخذ من صغار الفالحين ذوي المورد المحدود ؟ 
 

ي جملتها من مذاهب األئمة ابي حنيفة ومالـك    الفقرة األولى من هذه المادة مأخوذة ف      
وهناك رأي لمالك منصوص عليه في المقدمات الممهدات البن رشد الكبير أنـه             . وأحمد

يؤخذ مما يستخرج من المعادن أربعة األخماس لبيت المال ، ولكنا أبعـدنا ذلـك الـرأي      
عما فـي بـاطن     للتدرج في التشريع من جهة ، ولتشجيع الكاشفين على البحث والتنقيب            

األرض المصرية من ثروات معدنية وغيرها وما يؤخذ في هذا على أنه حقه فـي بيـت               
المال في المعادن المستخرجة ولذلك لن يشترط فيـه حـوالن الحـول إذ أنـه بمجـرد                  
استخراجه وجد على الشركة بين الواحد وبين المال وأن ذلك هو العدل وهو معقول ألن                

ر الوفير وما ينفق في استغاللها ال يتناسـب مـع           لزيت تدر الد  ناجم والمحاجر وآبار ا   الم
كثرة غالتها فوجب أن يكون المأخوذ أكثر مما يؤخذ من غيرها ويصح أن يكون هذا مـا        

 – المطبعـة األميريـة      ٤٥ ص ٢ راجع في هذه الفقرة ابن عابـدين ج        –الحظه الفقهاء   
  .برأي اإلمام أحمد من ناحية أنه أتى ٨١ ، ٧٧ ، ص٦ والمجموع للنووي ج٤٧وص

  : أما الفقرة الثانية فاألساس فيها أمران 
ما رآه أبو يوسف من أن كل ما يستخرج من البحر من الحلية والعنبر فيـه                 : األول

  . المطبعة السلفية٨٣ راجع كتاب الخراج ألبي يوسف ص–الخمس 
ـ      : الثـاني  اه أن يالحظ اآلن أن سلطان الدولة ثابت على البحـار وخصوصـاً المي

الساحلية أو اإلقليمية منها وقد قدرت المياه الساحلية في العصر الحديث مائتين عشر ميالً              
من شاطئ الدولة وأصبحت مصايد األسماك ينابيع ثروة تعطي الكثير من الثروة بمـا ال               
يقل أحياناً عن المعادن فرأينا أن العدالة أن يؤخذ منها الخمس قياساً على العنبر واللؤلـؤ                

  . اً على الركائزوقياس
نعم إن المعروف عن جمهور الفقهاء أنهم ال يأخذون الخمس من السمك ولكن ذلـك               
في زمانهم ألن السيادة على البحار لم تكن ثابتة والن من كان يصطاد إنما كـان يصـيد               
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قوت يومه والنها لم تكن محل عناية وتربية في اآلجام وفي البحار ولم تنظم المصايد ذلك       
القائم اليوم الذي هو يوضع اتفاقات ومعاهدات بين الدول ، ولو أن ائتمنا األجالء              التنظيم  

عاشوا في عصرنا ورأوا أن أمة من األمم صدرت أسماكاً بما قيمته مائتا مليون جنيه في                
 لقرروا ما   – يراجع كتاب الجغرافيا التجارية      – ١٩١٢سنة واحدة وهي انجلترا في سنة       

  .  وبينهم اختالف عصر وزمان ال اختالف دليل وبرهانقررنا فاالختالف بيننا
 

هذه مادة جديدة وجدنا أن من العدالة االجتماعية واالقتصادية إضافتها وجعلها كزكاة            
خذ زكاة من الدور ن جمهور الفقهاء أنهم لم يقرروا أنعم إن المعروف ع. الزروع والثمار

تغالً بل كانت من الحاجات األصلية وكان ذلـك عـدالً   ألن الدور في عهودهم لم تكن مس     
اجتماعياً في عهد االستنباط الفقهي أما في عصرنا الحاضر فقد استبحر العمران وشيدت             
العمائر والقصور لالستغالل وصارت تدر أحياناً بأضعاف ما تدره األرضون فكان مـن             

عية إذ لو فرق بين مالك   زراالمصلحة وقد صارت كذلك أن تؤخذ منها زكاة كاألراضي ال         
له غالت أرض زراعية كل عام ومالك تجيء إليه غالت عمارته كل شـهر فلـو            تجيء  

يجاب اهللا في األراضي الزراعية وفرقناها عـن المسـتغالت العقاريـة            بإأوجبنا الزكاة   
األخرى لكان تفريقاً بين متمثلين ولكان ذلك ظلماً على مالك األراضي الزراعيـة وألدى            

ى أن يفر المالك من األراضي إلى اقتناء العمائر ومعاذ اهللا أن يكون شرعه تفريقاً               ذلك إل 
في الحكم بين أمرين متماثلين واالختالف بيننا وبين السادة الفقهاء األولين هـو اخـتالف        

  .عصر فما كانت الدور عندهم مستغالً كعصرنا
لدور ابتدأت تسـتغل    ومن اإلنصاف أن نقول أن المتأخرين من الفقهاء الحظوا أن ا          

بكثرة فلم يتركوها من غير فريضة عليها فجعلوها من عروض التجارة وأخذوا منها ربع              
 ١ وفـتح المعـين ج     ١٠ ،   ٨ ص ٢العشر من قيمتها كل عام كما جاء في ابن عابدين ج          

 ولقد رأينا أن جعلها كاألراضي الزراعية أقرب إلى العدالـة واعتبارهـا مـن               ٣٧٤ص
ار بعيد ألن الدور المستغلة للسكن في عصرنا ليست موضع اتجار           عروض التجارة اعتب  

  . إذ تقتنى للكسب من غلتها ال للربح من ثمنها
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تعرضت هذه المادة لطرق تحصيل وقد رأينا مؤقتاً أن إجراءات تحصيل الزكاة يتبع             
كمـا يتبـع فـي       والئحته التنفيذيـة     ١٩٣٩ لسنة   ١٤فيها ما ورد بقانون الضرائب رقم       

تحصيلها أيضاً الجزاءات المقررة بهذا القانون وتلك الالئحة وليس معنى ذلك أن الـذين              
يحصلون الزكاة هم العمال في مصلحة الضرائب بل إن الذين يحصلونها عمال آخـرون              
يالحظ في تعيينهم شروط دينية خاصة لكي يكون تنفيذها فـي دائـرة المبـادئ الدينيـة              

ر الناس بأنهم ال يؤدون ضريبة كسائر الضرائب الحكومية بل هـي            الصحيحة ولكي يشع  
  . فريضة اهللا يحصلها من يعمل باسم اهللا سبحانه وتعالى

 
  .ذكرنا تفسيرها سابقاً

 
 

 
تنص هذه المادة على أن الزكاة تؤخذ من المصريين أياً كانت ديانتهم وأينما كانـت               

 داخل الديار أم خارجها كما تؤخذ عن األمالك الخاضعة لسلطان الدولة أينما             أمالكهم في 
  .كان مالكها سواء أكان مقيماً بمصر أم كان مقيماً خارجها

ونرى في هذا أن الزكاة تؤخذ من المسلم وغير المسلم وذلك ألننا الحظنـا األمـور    
  : اآلتية 

 المكلف إذ تؤخـذ مـن     إن الزكاة تكليف على المال فتؤخذ من المكلف وغير         )١
 بل وحتى قال أحمد بن حنبل تؤخذ من مال الجنـين ،             –المجنون والصغير   

وذلك ألن األئمة الثالثة مالكاً والشافعي وأحمد اعتبروها كذلك ، ولذلك تؤخذ            
عندهم من مال كل مسلم من غير اشتراط نية أو تكليف واشتراط أبو حنيفـة               

  .ارالنية والتكليف في غير الزروع والثم
أن الذميين كانت تؤخذ مـنهم فـي الماضـي جزيـة والـنظم االجتماعيـة         )٢

واالقتصادية والسياسية ال تسمح اآلن بفرضها وكان حقاً علينا أن نعالج األمر            
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فوجدنا الطريق بين ايدينا معبداً منيراً ، إذ وجدنا الفاروق عمر بن الخطـاب              
 اإلسالم قد كان فـي      رضي اهللا عنه وهو العبقري الذي لم يفر فريه أحد في          

حال تشبه حالنا بالنسبة لنصارى بني تغلب فاخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ             
من أموال المسلم وسمى فقهاء المسلمين ذلك كصدقة كما جـاء فـي كتـاب              
الخراج ألبي يوسف وغيره وكان حقاً علينا أن نأخذ من الذميين اليوم ضعف             

ق والواجبات بين المصريين التي   ما يؤخذ من المسلم ولكن المساواة في الحقو       
  . أوجبها الدستور حالت دون ذلك وما ال يؤخذ كله ال يترك كله

ادة المصرية وتنمو من دخل المصريين يجب أن        ي تحميها الس   التي إن األموال  )٣
اً فهـي   ييفرض فيها زكاة ولو كان مالكها أجانب ألننا جعلنا الزكاة تكليفاً مال           

 وألننا لو أعفينا المـالك األجانـب مـن الزكـاة            تتبع المال وال تتبع المالك    
وأخذناها من أموال المصريين لكان ذلك بخساً للمال المصري وتنمية بغيـر            
حق للمال األجنبي فكان من العدل االقتصادي أن تكون هذه األمـوال علـى              
سواء بالنسبة لفريضة الزكاة ، والن هذه األموال تنمو وتزيـد مـن أمـوال           

 . يها أن تؤخذ منها الزكاة التي تؤخذ من كل مصريالمصريين فحق عل
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)٣(  
  م١٩٨٢ هـ ١٤٠٢مصر 

  جملس الشعب 
  جلنة تقنني أحكام الشريعة اإلسالمية

ًطبقا ألحكام  اقرتاح مبشروع قانون الزكاة

  )١٧٠(الشريعة اإلسالمية

                                                
  .٥٥٢ – ٥٣٣ص ص. مرجع سابق:  محي محمد مسعد(170)
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  الزكاة واألموال التي جتب فيها وإجراءات حتديدها
 

  الزكاة املفروضة
 شروط وجوبها وتقوم الدولة علـى  الزكاة واجبة في مال المسلم عند توافر      : ١مادة  

  .ايتها وصرفها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وعلى النحو المبين بهذا القانونحم
  .تجب الزكاة في المال الخالي عن الدين الصحيح) ١ : (٢مادة 

 الزكاة على كل شريك فـي حـدود مـا          إذا كان المال مشتركاً وجبت    ) ٢(
  . يملك

تجب الزكاة في المال الموجود بمصر متى كان مملوكاً لمسلم مصـري أو          : ٣مادة  
غير مصري وتجب في المال الموجود بالخارج الذي لم يثبت أداء زكاته متى كان مملوكاً      

  .لمسلم مصري أو غير مصري يقيم بمصر
ل عام على كل مسلم ومسلمة يملك ما يزيد تجب زكاة الفطر مرة ك) ١ : (٤مادة 

  . على قوت يومه
 كيلـو   ٢,١٧٦ –سدس كيلة مصـرية     ( مقدار هذه الزكاة صاع قمح      ) ٢(

  .أو قيمته نقداً أيهما أفضل للمسكين) جرام 
يخرج المكلف الزكاة بنفسه عن شخصه وعن كل من تلزمه نفقته قبل            ) ٣(

ك بأيام ال تجـاوز نصـف       أول أيام عيد الفطر ويجوز إخراجها قبل ذل       
  . الشهر
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  األموال التي جتب فيها زكاة املال وقدرها 
تجب الزكاة في الذهب والفضة عدا حلي المرأة المتخذ للزينة المعتادة كما             : ٥مادة  

موال المدخرة والودائع النقدية لدى المصارف واألسهم والحصص        تجب في النقود ، واأل    
ئر األوراق التي تقوم مقام النقود ، وفي عروض التجارة وفي الـديون             في الشركات وسا  
  .المرجوة التحصيل

تجب الزكاة في األموال المبينة بالمادة السابقة متى بلغت نصاباً فـي            ) ١ : (٦مادة  
  .بداية الحول وفي نهايته وكانت خالية عن حاجات المكلف األصلية

  . يجري تقدير عروض التجارة بسعر السوق
إذا توافر النصاب في مال ثم استفاد صاحبه ماالً من جنسه خالل الحول ،               : ٧ادة  م

  .ضم المال المستفاد إلى هذا األصل ويزكى بحول األصل ما لم يكن قد زكى من قبل
تؤدى الزكاة في الديون غير التجارية عند قبضها عن سنة واحدة ولو كان              : ٨مادة  

  .الدين قد حل عليه أكثر من حول
 مثقاالً من الذهب الخـالص      ٢٠النصاب في الذهب وهو ما بلغ وزنه        ) ١ : (٩دة  ما

ويضم أحد  . جراماً) ٥٩٠,٨( جراماً من الذهب أو مائتي درهم الفضة الخالصة         ) ٨٤,٤(
  .المعدنين لآلخر على أساس الوزن عند تحديد النصاب

ب الفضـة  ويكون النصب في األموال األخرى ما بلغت قيمته نصاب الذهب أو نصا      
أيهما أنفع للمستحقين ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد قيمته بالنقد المتداول فـي              

  . أول رمضان من كل سنة
  % ).٢,٥( مقدار الزكاة وهو ربع العشر ) ٢(

تجب الزكاة في كل ما تخرجه األرض وقت حصاده أو جمعـه إذا             ) ١ : (١٠مادة  
  .ادةقصد بزراعته نماء األرض واستغاللها ع

يجوز استثناء خرص الثمار أي تقديرها حكماً ، على أن يقوم بالتقدير            ) ٢(
خبير مشهود له ثم يخصم من التقدير ثلثه ويتخذ الثلثين أساساً لتحديـد             

  .المقدار الواجب أداؤه
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يجب تحصيل الزكاة من المكلف على أساس ما حصل عليه فعالً مـن             ) ٣(
حكمي ، ويلزم المكلف ديانة بـأن       ثماره أو على أساس نتيجة التقدير ال      

  . يؤدي بنفسه زكاة ما زاد على تقدير الخارص
سق األرض بكلفة أو مئونة فإن      إن لم ت  % ) ١٠( دار الزكاة العشر    مق) ٤(

  %).٥(ف العشر فمقدار الزكاة نصسقيت بها 
  .تجب الزكاة في النعم السائمة غير العاملة) ١ : (١١مادة 

، ونصابها خمس ، وفيها شاة مـن الضـأن أو           اإلبل  الزكاة في   تجب  ) ٢(
 الماعز ، وهكذا في كل خمس من اإلبل شـاة إلـى أن تبلـغ أربعـاً                

  . وعشرين
  .  ففيها بنت مخاض أي لها سنة ودخلت في الثانية٢٥فإذا بلغت 
  .  أي لها سنتان ودخلت في الثالثةلبون ففيها بنت ٣٦فإذا بلغت 
  . ع سنين ودخلت في الثانية ففيها جذعة أي لها أرب٤٦فإذا بلغت 
  .ون ففيها بنتان لب٧٦فإذا بلغت 
  . ففيها حقتان٩١فإذا بلغت 

  .  ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة١٢٠فإذا زادت على 
وتجب في الغنم والبقر والجاموس ونصابه ثالثون وفيها تبيع أي ماله           ) ٣(

سـنة لهـا سـنتان      سنة ودخل في السنتين ، فإذا بلغت أربعين ففيها م         
  . وهكذا

 من الضـأن أو  لماعز ، ونصابها أربعون وفيها شاهوتجب في الغنم وا   ) ٤(
الماعز ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين ففيها شاتان فـإذا             
بلغت مائتين وواحدة إلى ثالثمائة وتسع ففيها ثالث شياة فـإذا بلغـت             

أربع شياة ، ثم في كل مائة       أربعمائة إلى أربعمائة وتسعة وتسعين ففيها       
  .  وهكذا–شاة شاة 
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عفـو ال زكـاة فيـه ، أي ال عبـرة            ) الطبقتين  ( ما بين الفريضتين    ) ٥(
  . بالكسور

  .تجب في الصغر من السوائم إذا بلغت نصاباً واحدة منها) ٦(
لعامل ببيت المال أن يأخذ األكبـر       ذا لم توجد في السن الواجبة كان ل       إ) ٧(

  . مة أو يأخذ األقل ومعه فرق القيمةويؤدي فرق القي
ه مع قيام أصل الملك ال تجـب فيـه          كل مال غير مقدور على االنتفاع ب      : ١٢مادة  

 إال أنه إذا عاد إلى مالكه صار كالمال المستفادة يستقبل به حوالً من وقت العثـور                 الزكاة
  . عليه

 

  إجراءات حتديد زكاة املال 
 مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى بيت المال خالل شهر على كل) ١: (١٣مادة 

تي تجب فيها الزكاة رمضان من كل عام إقرارا يبين فيه أمواله ال
 منها، والزكاة الواجب أداؤها وغير ذلك من البيانات وقيمة كل نوع

  . التي يتضمنها النموذج الذي تعده الالئحة التنفيذية
 أن تمد هذا األجل     قديرها موكوالً إليه  سباب يكون ت  يجوز لبيت المال أل   ) ٢(

  .مدة ال تجاوز ثالثة أشهر
 أو كان غير مقـيم    هإذا قام لدى المكلف مانع يحول دون إدارته ألموال        ) ٣(

بمصر اعتبر القائم على اإلدارة نائباً عنه فيما عليه من التزامات وما له        
  .من حقوق وفقاً ألحكام هذا القانون

 خالل المدة المحددة لتقديم إقرار الزكاة الواجبة        على المكلف أن يؤدي   ) ٤(
  . وفقاً لما بينه في إقراره

يقدم اإلقرار مصحوباً بصور األوراق والمستندات التـي تؤيـد صـحة             : ١٤مادة  
  .األرقام الواردة به
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 مال الزكاة اإلقرارات المقدمة إليه ، وله أن يطلب تقديم مـا      يفحص بيت  : ١٥مادة  
يانات وسندات للتحقق من قيمة الزكاة الواجبة وله تصـحيح اإلقـرار أو           يحتاج إليه من ب   

تعديله إذا ثبت له عدم صحة البيانات الواردة به أو كانت الزكاة المحددة به ال تتفق مـع                  
  . أحكام القانون

يربط بيت المال الزكاة على ما هو ثابت باإلقرار متى قبله فـإذا صـح                : ١٦مادة  
المكلف هذا التصحيح أو التعديل ربطت الزكاة على مقتضى ذلـك           اإلقرار أو عدل وأقر     

فإن أسفر عن زيادة مستحقة تعين على المكلف أداء الفرق خالل ثالثين يوماً من تـاريخ                
  . إعالنه بالربط

إذا لم يقدم المكلف إقراره أو لم يوافق على التصحيح أو التعديل قدر بيت              : ١٧مادة  
ط الزكاة وفقاً لما استقر عليه رأيه وأخطر المكلـف بهـذا            المال ما يجب عليه أداؤه ورب     

الربط وعناصره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وللمكلف أن يتظلم من هـذا              
  . التقدير خالل شهر من تاريخ إعالنه وإال أصبح الربط نهائياً والزكاة واجبة األداء

ت المال المختصة وبغير    يقدم التظلم بعريضة يودعها المكلف مأمورية بي       : ١٨مادة  
  .رسم وله أن يحتفظ بصور من العريضة مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها

، وتشكل لجنة التظلم من ثالثة      ) لجنة التظلم (يتولى الفصل في التظلمات      : ١٩مادة  
من العاملين ببيت المال بقرار من الوزير المختص بشئون األزهر ويكون أحـدهم علـى      

  . ن خريجي كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر وتكون له رئاسة اللجنةاألقل م
تكون جلسات اللجنة سرية ، وتصدر قرارها مسبباً بأغلبية األصوات وإذا  : ٢٠مادة 

لم تتوافر األغلبية رجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس ويجوز للمأموريـة المختصـة              
 الزكاة بالمحكمة االبتدائية الكائن في دائرتهـا        والمكلف الطعن في قرار اللجنة أمام دائرة      

مقر اللجنة وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ إعالن الطاعن بالقرار ويكون حكم المحكمة         
  . قابالً للطعن فيه باالستئناف أياً كانت قيمة الدعوى

  الباب الثاني
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  مجع الزكاة 
  .  في حول واحد عن مال واحدال يؤدي المكلف الواحد زكاتين : ٢١مادة 
تؤدى الزكاة نقداً إلى بيت المال دفعة واحدة كل سنة ويجوز أن تـؤدى               : ٢٢مادة  

  .على أقساط شهرية وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة
من الزكـاة إلـى مسـتحقيها       % ٢٥ويجوز للمكلف أن يؤدي بنفسه نسبة ال تجاوز         

  .يجوز أن تؤدى الزكاة عيناًويؤخذ في ذلك بإقراره و
  .وذلك كله طبقاً لما تقرره الالئحة التنفيذية

إذا كان مالك المال فاقد األهلية أو ناقصها أو كان غائباً أداها من ينـوب                : ٢٣مادة  
  .عنه قانوناً
لبيت المال أن يحصل ما لم يؤد من الزكاة المستحقة وفقاً ألحكام القانون              : ٢٤مادة  

  .  في شأن الحجز اإلداري١٩٥٥ لسنة ٣٠٨رقم 
يكون التحصيل بمقتضى أوراق واجبة التنفيذ ، تصدر باسـم مـن هـم               : ٢٥مادة  

  . ملزمون قانوناً بأدائها ، ويكون األداء نقداً إلى بيت المال أو فروعه
يكون لإلعالن المرسل بخطاب موصى عليه مع علـم الوصـول قـوة              : ٢٦مادة  

ق القانونية ويعتبر اإلعالن صحيحاً ولو رفض المكلـف أو          اإلعالن الذي يتم عادة بالطر    
  . نائبه استالمه

  
 

  مصارف الزكاة 
يصرف مال الزكاة في مصارفه الشرعية للفقراء والمساكين والعـاملين           : ٢٧مادة  

عليها والمؤلفة قولبهم وفي الرقاب ، والغارمين وفي سبيل اهللا وابن السبيل ، ويكون لكل               
  . ق منهم سهممستح
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مال الزكاة وحده يصرف في كل سهم ما يحتاج إليه ، فإن فـاض سـهم       : ٢٨مادة  
  . منها فائض رد إلى األسهم األخرى

 للفقراء والمساكين للمحتاج ، الذي ال مال وال حرفة تالئمه والعاجز    سهما : ٢٩مادة  
 يملك ما تتم به عن العمل ، أو الذي ال والعاجز كلية شيخوختهعن الكسب لصغر سنه أو   

  . من يعولوهو كفايته عاماً 
يأخذ المستحق ما يكفي إلصالح حاله بصفة دائمة إن استطاع أن يعمل ويكسب فال               
يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى ، فإن كان عاجزاً عن الكسب كلية اخذ كفاية سنة بحسـب                 

  . شدة الحاجة أو ضعفها
ويؤدى هذا السهم   % ) ١٢,٥(  الثمن   ال يجاوز سهم العاملين على الزكاة      : ٣٠مادة  

  . إلى الدولة التي تلزم بتغطية كافة نفقات جباية الزكاة وصرفها
سهم المؤلفة قلوبهم لمن يتألف لمعونـة المسـلمين أو للكـف عـنهم أو          : ٣١مادة  

  .لترغيبهم أو ترغيب قومهم وعشائرهم في اإلسالم إذا دعت الحاجة إلى ذلك
  .  فك أسر األسير المسلم ، متى أسر في حرب إسالميةسهم الرقاب في : ٣٢مادة 
يصرف سهم الغارمين فيمن أغرقتهم الديون في غير ترف وال معصـية             : ٣٣مادة  

  : وأعاقتهم أو كادت عن الكسب وعلى األخص 
  . إلى من فاجأتهم كارثة أو نائبة اجتاحت مالهم) ١(
 لكفالة ردهـا إلـى مـال        إلى المحتاجين حاجة عارضة أو مؤقتة مع االحتياط       ) ٢(

  .الزكاة
يصرف سهم في سبيل اهللا في كل ما يتعلـق بالـدفاع عـن المسـلمين                 : ٣٤مادة  

  .واإلسالم ولم يدخل في مصرف آخر
فيمن يسلك سبيل خير كالتعليم في الخـارج        ) ابن السبيل   ( يصرف سهم    : ٣٥مادة  

 مغـادرة وطنـه     أو كان على سفر ، وانقطعت عنه موارده والغريب الذي يجبر علـى            
  . ومفارقة ماله واتخذ مصر مأوى له
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يصرف مال الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه ، قرية أو مدينة فـإذا                : ٣٦مادة  
استغنى عنه أهلها النعدام المصارف المستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة نقل إلـى               

  .أقرب البالد المحتاجة
جودة بالخارج إلى الموارد العامة لبيت مـال  تضاف حصيلة الزكاة عن األموال المو    

  . الزكاة إذا كان المستحقون لها في مصر أولى بها من فقراء بلد المال
 

  بيت مال الزكاة 
تنشأ هيئة عامة لها الشخصية المعنوية المستقلة تسمى بيت مال ) ١ : (٣٧مادة 

  . الزكاة تقوم على تنفيذ هذا القانون
ار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ويمثلها         يصدر قر ) ٢(

  . قانون رئيس مجلس اإلدارة
يجوز بقرار من مجلس اإلدارة وإنشاء فروع لهـا فـي المحافظـات             ) ٣(

  . والمراكز والقوى ويبين تنظيم الفروع وتحديد اختصاصها
  . للزكاة حساباتها الخاصة المستقلة عن حسابات الدولة : ٣٨مادة 

  : تتكون موارد بيت مال الزكاة من  : ٣٩دة ما
  .ما جمع وحصل من مال الزكاة )١
  .الفائض عن مصارف الزكاة وناتج استثماره )٢
  .الهبات التي تقدم إلى بيت مال الزكاة إلنفاقها في مصارف الزكاة )٣
  . التعويضات والغرامات التي تحصل من المكلفين طبقاً ألحكام هذا القانون )٤

  الباب الثالث 
 

  العقوبـــــــــات 
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ي قيمة ما   ي قيمة الزكاة الواجبة أو مثلَّ      المكلف بغرامة ال تجاوز مثلَّ     يعزر : ٤٠مادة  
  : قبضه دون وجه حق وذلك في الحاالت اآلتية 

بقصد التهرب من أداء    ) ١٣(من لم يقدم اإلقرار المنصوص عليه في المادة          )١
  .الزكاة

يحة وأسقط بياناً في اإلقرار واألوراق التـي        من أدلى عمداً ببيانات غير صح      )٢
تقدم تنفيذاً لهذا القانون ، مما يكون من شانه االنتقاص مـن قيمـة الزكـاة                

  .الواجبة
كل من لم يؤد الزكاة دون عذر مقبول بعد تحديد مقدار الواجب منها بصـفة                )٣

  . نهائية
انقضاء خمس  من امتنع عن تقديم الدفاتر واألوراق والمستندات أو أتلفها قبل            )٤

سنوات من تاريخ استحقاق الزكاة على المكلف ويحكم على الممتنـع بتهديـد    
مالي يحدد الحكم مقداره عن كل يوم من أيام التأخير يقف سريانه يوم تمكين              

  . بيت المال من اإلطالع
كل من أدلى بسوء قصد بيانات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على مال              )٥

  . الزكاة بغير وجه حق
يعزر بغرامة ال تجاوز عشرة جنيهات كل من يتخلف عن تقديم اإلقرار  : ٤١ة ماد

تحتاج قيمة هذه الغرامة للمراجعة في ضوء قيمة النقود في الوقت (. في المواعيد المقررة
  ).الراهن

  . ال تقام الدعوى العمومية إال بناء على طلب من بيت المال) ١ : (٤٣مادة 
ى إذا أدى المكلف الزكاة الواجبة وتعويضها       ويجوز التنازل عن الدعو   ) ٢(

  . بقدر نسبة من الزكاة ال تجاوز نصفها
ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد يـنص              : ٤٤مادة  

  . عليها قانون العقوبات
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  أحكــام عامــة 
التنفيذية صـفة مـأموري     تعينهم الالئحة    نيكون لموظفي بيت المال الذي     : ٤٥مادة  

  .الضبطية القضائية إلثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
لبيت المال في سبيل ربط الزكاة حق اإلطالع علـى الوثـائق واألوراق              : ٤٦مادة  

  .والدفاتر والمستندات الالزمة
كومـة أو المحافظـات أن      ال يجوز ألية مصلحة من المصالح التابعة للح        : ٤٧مادة  

 عن إطالع مندوبي بيت المـال       – بحجة المحافظة على سر المهنة       –تمتنع في أية حالة     
على ما يريدون اإلطالع عليه مما لديها من الوثائق واألوراق بقصد ربط الزكـاة وفقـاً                

  .ألحكام هذا القانون
ة دعوى مدنيـة أو     يجوز للنيابة العامة أن تطلع بيت المال على ملفات أي          : ٤٨مادة  

  .جنائية
  . تسري على مال الزكاة األحكام المقررة لحماية المال العام : ٤٩مادة 
  . ال تسقط الزكاة بمضي المدة) ١ : (٥٠مادة 

  . إذا توفى من استحقت في تركته وجب أداؤها من تركته) ٢(
كل شخص يكون له بحكم وظيفته واختصاصه أو عمله شأن في ربط أو              : ٥١مادة  

مع الزكاة أو الفصل فيما يتعلق بها من التظلمات ملزماً بمراعاة سر المهنة طبقـاً لمـا                ج
من قانون العقوبات وإال كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها         ) ٣١٠(تقضي به المادة    

  . فيها
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد            : ٥٢مادة  

األزهر والوزير المختص وذلك خالل ثالثة شهور من تاريخ نشـره فـي      اخذ رأي شيخ    
  .الجريدة الرسمية

 

  حكم انتقايل مؤقت 
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إلى أن يتم صدور القانون المالي وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية تخصـم       : ٥٣مادة  
  . الزكاة التي يؤديها المكلف إلى بيت المال من الضرائب المفروضة عليه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء مـن أول العـام               : ٥٤ة  ماد
  . الهجري التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  املذكرة اإليضاحية 
  ملشروع قانون الزكاة 

أشارت المادة األولى إلى أن الزكاة واجبة في مال المسلم ألنها فريضة دينيـة إلـى         
لمال وبذلك ، فال تجب إال على المسلم وأوضحت المادة الثانيـة            جانب أنها تكليف على ا    

نطاق سريان الزكاة بالنسبة إلى المال فقصرته على المال الخالي من الـدين الصـحيح ،       
وهو القول في جميع المذاهب الفقهية إال عند الشافعية فأنهم ال يشترطون فراغ المال من               

 قوانين األحكام الشرعية    – ٥٠ المقنع ص  – ٤٨٦فتح القدير الجزء األول صفحة      ( الدين  
   ). ١١٦ص

كذلك نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن المال إذا كان مشتركاً كانت الزكاة               
على كل شريك في حدود ما يملك نظراً ألن الزكاة ركن من أركان العقيدة الدينية فهـي                 

  . فريضة شخصية وجبت عليه في ماله
الثة المال الذي تؤخذ أركانه في مصر فقصرته علـى مـا كـان              وتناولت المادة الث  

موجوداً في مصر ومملوكاً لمسلم دون تفرقة بحسب الجنسية أما المال الموجود بالخارج             
والمملوك لمسلم فال يستحق عليه زكاة في مصر إال إذا ثبت أن المكلف لم يؤد زكاته في                 

  . االخارج ، ألن األصل عدم انتقال الزكاة من بلده
 أن في    المشرع ونبهت المادة الرابعة إلى وجوب أداء زكاة الفطر في موعدها ورأى          

الوازع الديني حافزاً كافياً على أدائها فعلى المكلف بها أن يخرجها بنفسه عـن شخصـه                
  . وكل من تلزمه نفقته
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وتناولت المادة الخامسة وجوب الزكاة في الذهب والفضة عدا مصاغ  المرأة المتخذ             
ـ كتاب اإل(ابلة والمالكية ينة المعتادة ، وهذا االستثناء مرجعه ما رآه الشافعية والحن    للز ام م

  ).  الجزء الثاني - لشافعيا
والنقود واألموال المدخرة والودائع النقدية لدى المصارف واألسهم والحصص فـي           

الزكـاة  الشركات واألوراق التي تقوم مقام النقود والديون المرجوة التحصيل تجب فيهـا         
  ).وأساس ذلك ما رآه المحدثون من الفقهاء(

  .أما عروض التجارة فإن وجوب الزكاة فيها ثابت لدى المذاهب األربعة
وأشارت المادة السادسة إلى وجوب الزكاة المبينة في األموال السابقة متـى بلغـت              

ذاً بما رآه نصاباً في بداية الحول وفي نهايته ولم يشترط استمرار النصاب خالل الحول أخ 
كما تفيد هذه المادة أن هذه األموال مجمع بعضها إلى بعض في سـبيل إكمـال                . الحنفية

  . النصاب أخذاً بما هو مقرر في المذاهب األربعة
وحددت الفقرة الثانية من نفس المادة كيفية تقرير األموال غير النقدية فجعلته علـى              

. قيمة تمثل الحقيقة وقـت وجـوب الزكـاة        ألن هذه ال  . أساس القيمة الوفية لهذه األموال    
   ). ١١٨٢: األموال بنبذة (  فيها الزكاة وجبتواألصل أن تقوم بنحو ثمنها يوم 

وبينت المادة السابعة حكم المال يفيده صاحب المال من جنس ما عنده خالل الحـول     
زكى  واختارت اللجنة أن يضم المستفاد إلى األصل ويزكي لحول األصل ما لم يكن قد                –

   ).٣٣٨: الفقه على المذاهب األربعة ( وهو قول الحنفية : من قبل 
الزكاة في الديون غير التجارية تجب عند القبض وتؤدى عن          ( وبينت المادة الثامنة    

( سنة واحدة ، ولو كان الدين قد حال عليه أكثر من حول استناداً إلى مـا رآه المالكيـة                    
   ).١٩: الموطأ كتاب الزكاة 

المادة التاسعة النصاب في الذهب والفضة ، وجعلته في األموال األخرى ، ما             وبينت  
بلغ قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة أيهما أنفع للمستفيدين ، وهذا الحكم يعـالج مـا                 
يحدث من تباين النسبة بين سعر الذهب والفضة في كثير من األحيان وهو ما رآه فقهـاء           

  .الحنفية
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األموال التي تجب فيها زكاة الزروع فأخذت بالشمول في كل          وبينت المادة العاشرة    
ما تخرجه األرض بقصد النماء وهو رأي الحنفية ، كما رأت اللجنـة أن تأخـذ بنظـام                  

 للثمار إذا بدأ صالحها تيسيراً على الزراع ولتمكينـه مـن            يالخرص أي التقدير الحكم   
 – والاألم( ية باستثناء الحنفية    وعليه المذاهب الفقه  . التصرف فيه قبل الجمع أو الحصاد     

   ).٥٥:  المقنع – ٣٥:  الموطأ ، كتاب الزكاة ٢٩ ، ٢٧الجزء الثاني 
بينت المادة الحادية عشرة حكم الزكاة في النعم واشترطت فيهـا أن تكـون سـائمة       

 – األم   – ٥٠٩ الجـزء األول     –فتح القـدير    ( حسب رأي الحنفية والشافعية والحنابلة ،       
   ). ٥١:  المقنع – ٢٠ ، ٤ني الجزء الثا

 عشرة حكم زكاة المال الضائع أو المغصوب فاعتبرته كالمـال           ةوبينت المادة الثاني  
المستفاد ويستقبل به حوالً في وقت العثور عليه ، وهو قول مختلف المـذاهب باسـتثناء                

: مقنع   ، ال  ١٢٢:  قوانين األحكام الشرعية     – ٤٩٠الجزء األول   : فتح القدير   ( الشافعية  
٥٠ .(   

المـادة  (وفي الفصل الثالث تناول المشروع إجراءات تحديد الزكاة فاعتمد المشروع       
 إلـى   وأوجب تقديم اإلقرار في موعد معين     إقرار المكلف أو من ينوب عنه أساساً         ) ١٣

بيت مال الزكاة وأجاز له أن يمد أجل تقديمه عند االقتضاء كما ألزم المكلـف أن يـؤدي    
  . ة الزكاة الواجبة وفقاً لما بينه في إقرارهخالل نفس مد

على أن يكون اإلقرار مصحوباً بما يؤيد صـحة بياناتـه مـن             ) ١٤(ونصت المادة   
  .أوراق ومستندات

بيت المال تصحيح اإلقرار أو تعديله ، وأن يربط الزكاة علـى            ) ١٥(وخولت المادة   
 وأقر المكلـف ذلـك ربطـت    ما هو ثابت باإلقرار متى قبله ، فإذا صح اإلقرار أو عدل  

دى المكلف  لتصحيح عن زيادة مستحقة أ    الزكاة على مقتضى ذلك ، فإن أسفر التعديل أو ا         
   ). ١٦المادة ( الفرق 

أن المكلف إذا لم يقدم إقراره أو لم يوافق علـى التصـحيح أو              ) ١٧(وبينت المادة   
ـ              ر المكلـف بـالربط     التعديل ، قدر بيت المال ما يجب عليه أداؤه ، وربط الزكاة واخط

  . وعناصره
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وأجازت للمكلف أن يتظلم من هذا التقدير خالل موعد حددته وإال أصـبح الـربط               
  . نهائياً والزكاة واجبة األداء

على كيفية تقديم التظلم ، ونظمت الفصل فيه ، تعهـد            ) ٢٠ – ١٨( ونصت المواد   
 والقـانون وجلسـاتها     إلى لجنة يكون أحد أعضائها على األقل من خريجي كلية الشريعة          

 ويكون لكل من بيت المال والمكلف الطعن فيها أمام القضاء أياً            –سرية وقراراتها مسببة    
  .كانت قيمة الدعوى
  .أحكام جمع الزكاة ) ٢٦ – ٢١( وبينت المواد 
. أال يؤدى للمكلف الواحد زكاتين في حول واحد عن مال واحد    ) ٢١( فأكدت المادة   

 ٩٨١األمـوال  ( وال ثني في الصدقة :  عليه الصالة والسالم قال لما روي أن رسول اهللا    
.(  

أجازت أداء الزكاة على أقساط وفقـاً للشـروط          ) ٢٢المادة  ( وتيسير األداء للزكاة    
  .واألوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص

عنه قانوناً  وإذا كان مالك المال فاقد األهلية أو ناقصها أو كان غائباً أداها من ينوب               
  .وكما يسرت األداء يسرت الجمع والجباية ) ٢٣المادة ( 

أن يحصل ما لم يؤد من الزكـاة المسـتحقة وفقـاً           ) ٢٤المادة  ( فأجيز لبيت المال    
  .  في شأن الحجز اإلداري١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ألحكام القانون 

   ). ٢٥المادة ( وأن يكون التحصيل بمقتضى أوراق واجبة التنفيذ 
 على أن يكون لإلعالن المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة             كما نص 

ودليل هذه التفسيرات ما جاء فـي   ) ٢٦المادة ( اإلعالن الذي يتم عادة بالطرق القانونية       
  . صحيح البخاري ، من حديث يسروا وال تعسروا

بين المشروع أحكام قسـمة الزكـاة بـين          ) ٣٦ – ٢٧المواد  ( وفي فصل خاص    
ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساِكيِن والْعـاِمِلين علَيهـا        : (  واهتداء بقوله تعالى    . فهامصار

              اللّهاللِّه و نةً مِبيِل فَِريضِن السابِبيِل اللِّه وِفي سو الْغَاِرِمينقَاِب وِفي الرو مهَؤلَّفَِة قُلُوبالْمو
ِكيمح ِليم٦٠التوبة  ) ( ع .(   
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وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل سأله الصدقة ، إن اهللا تعالى لم يرضى                
بحكم نبي وال غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فـإن كانـت مـن          

  ).سند أبي داود ( األجزاء أعطيتك حقك 
نة األربعة وما انتهـى     قه اإلسالمي في مذاهب الس    فوعلى ضوء ما حفلت به كتب ال      

من أن تعتبر الزكاة أساساً      ) ١٩٦٥مايو  ( إليه المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسالمية       
للتكافل االجتماعي في البالد اإلسالمية كلها ، وهي مصدر لما تسـتوجبه الـدعوة إلـى                

  .اإلسالم والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير األوطان اإلسالمية
مصارف الزكاة المنصوص عليها ونصت المادة      ) ٢٧(واهتداء بهذا كله بينت المادة      

على أن مال الزكاة وحده يصرف في كل مصرف منها ما يحتاج إليه فإن فاض في    ) ٢٨(
  . سهم منها فائض رد إلى األسهم األخرى

وحـرص  . تحدد نطاقه والمعنى بـه     ) ٣٥ – ٢٩( ثم أفرد لكل مصرف منها مادة       
 أن األصل أن يعطى الفقير المسـكين مـا يكفـي            ٢٩وع على أن يؤكد في المادة       المشر

إلصالح حاله بصفة دائمة قدر االستطاعة فال يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى مما نأمل معه             
أن يتناقص عدد الفقراء المستحقين سنوياً فإن لم ييسر ذلك كان الحد األدنى لما يعطاه ما                

  . ليتم كفاية عام هو ومن يعو
على أن ال   ) ٣٠(ودرءاً للمغاالة فيما يصرف إلى العاملين على الزكاة نصت المادة           

وأن يؤدى هذا السهم إلى الدولة على أن تتكفل الدولة          % ) ١٢,٥( يجاوز أسهمهم الثمن    
  . بكافة نفقات جباية الزكاة وصرفها في مصارفها

ال الزكاة في أهلها مـن  إلى أن مقتضى أحكام الشرع أن يقسم م    ) ٣٦(ونبهت المادة   
سكان القرية أو المدينة التي وجبت فيها وسند ذلك قوله عليه الصالة والسالم فأعلمهم أن               

البخـاري  ( اهللا افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقـرائهم              
 فقهاء المسلمين على وجوب صرف الزكـاة   جمعوبهذا الحديث أ   ) ١٣٠الجزء الثاني ص  

  .ي بلدهاف
وقوله عليه الصالة والسالم من خرج من مخالف إلى مخالف فـإن صـدقته فـي                

  .مخالف عشيرته
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فإن انعدم المصرف في بلد الوجوب أو فاض المال جاز له نقله إلى أقـرب الـبالد                
  .المحتاجة

نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن تضاف حصيلة الزكـاة عـن األمـوال              
  . إلى الموارد العامة لبيت الزكاةالموجودة بالخارج 

  بيت مال الزكاة 
علـى أن تنشـأ هيئـة لهـا          ) ٣٩ – ٢٧المواد  ( وعقد المشروع فصالً نص فيه      

تنفيذ أحكام هذا القانون وأجاز لهـا  " شخصيتها المعنوية تسمى بيت مال الزكاة تقوم على    
   ).٣٧المادة ( أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات والوحدات اإلدارية المختلفة 

على أن  ) ٣٨(وتأكيداً الستقالل مال الزكاة وتخصصه لمصارف بعينها نصت المادة          
  .تكون الزكاة محاسبتها مستقلة عن حسابات الدولة

وكما حددت مصارف الزكاة حرص المشرع على تحديد مورد بيت المـال الزكـاة             
ابقة وناتج استثماره   فأضاف إلى ما يجمع ويحصل منه فائض من سنوات س          ) ٣٩المادة  (

  .وما يقدم لبيت مال الزكاة وما يستحق من تعويضات وغرامات

  العقوبـــات 
ولما هو مأمول من استجابة المكلفين إلى تنفيذ أحكام القانون عن طواعية واختيـار              

أن يعزر بغرامة ال تجاوز      ) ٤٢ – ٤٠( بوازع من العقيدة ، اكتفى المشروع في المواد         
   ). ٤٠ المادة (مثلي الزكاة 
  . قدم بإقرار في الميعاد بقصد التهربتمن لم ي )١
أو يدلي عمداً ببيانات غير صحيحة أو يسقط في اإلقرار واألوراق المقدمـة              )٢

  .منه بيانات يكون من شأنها االنتقاص من قيمة الزكاة الواجبة
من لم يؤد الزكاة دون عذر مقبول بعد تحديد مقدار الواجـب منهـا بصـفة               )٣

  .نهائية
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تلفها قبل مدة معينة فضالً عما يحكم       أمن امتنع عن تقديم الدفاتر واألوراق أو         )٤
  .به على الممتنع من تهديد مالي

كذلك يعزر بغرامة ال تجاوز مثلي ما أخذ بأن أدلى بسوء قصد ببيانات غير               )٥
  .صحيحة ترتب عليها حصوله على مال الزكاة بغير حق

ة إلى الغرامة السابقة بغرامة ال تقل عن على أن يعزر باإلضاف) ٤١(ونصت المادة 
 كل منمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه من استعمل طرقاً احتيالية يترتب عليها التخلص 

  .الزكاة أو بعضها
بتوقيع غرامة أبسط على من يتخلف عن تقـديم اإلقـرار فـي    ) ٤٢(واكتفت المادة   

شرة جنيهات وسند اللجنة فيما     المواعيد المقررة فنصت على أن يعزر بغرامة ال تجاوز ع         
  . نص عليه من تعزيرات ما جاء في األحاديث من أن رسول اهللا عليه الصالة والسالم

خذوها وشطر ماله عزمـه     راً فله أجرها ، ومن منعها فإنا آ       من أعطاها مؤتج  : قال  
  ).أخرجه أبو داود ( من عزمات ربنا 

ون علينا أفكنتم من أموالنا بقدر ما       يعتد) عمالها  ( إن أهل الصدقة    : وقال لمن سأله    
  ).أخرجه أبو داود أيضاً ( ال : يعتدون علينا ؟ فقال له 

علـى أن أمـر الـدعوى    ) ٤٣(والتزاماً بسياسة التبشير نحو المشروع في المـادة       
العمومية من شأن بيت الزكاة من حيث إقامتها أو النزول عنها وخول بيت المال التصالح               

  .اء ال تجاوز نصف الزكاة الواجبةمع المكلف بشرط أد
على أال تحل التعزيرات المنصوص بأية عقوبة أشد ينص عليها ) ٤٤(ونصت المادة   

  . القانون الجنائي

  األحكام العامة 
وعقد المشروع فصالً عرض فيه لبعض أحكام عامة رأت اللجنة ضرورة تسـجيلها       

  .في المشروع
 الزكاة الذين تعينهم الالئحة التنفيذيـة       على أن لموظفي بيت مال    ) ٤٥(فنصت المادة   

  .صفة مأموري الضبطية القضائية
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على أن لبيت المال حق اإلطـالع علـى الوثـائق واألوراق            ) ٤٦(ونصت المادة   
  .والمستندات الالزمة
على عدم جواز امتناع المصـالح والوحـدات اإلداريـة عـن       ) ٤٧(ونصت المادة   

  .إطالعها بحجة المحافظة على سر المهنة
للنيابة العامة أن تطلع بيت المال على ملفات أيـة دعـوى            ) ٤٨(كما أجازت المادة    

  . ةمدنية أو جنائية بقصد ربط الزكاة المستحق
  .لمال الزكاة الحماية التي تكفلها القوانين للمال العام) ٤٩(كما تكفل المادة 

 فإذا تـوفى    من أن ال تسقط الزكاة بمضي المدة      ) ٥١(فضالً عما نصت عليه المادة      
  .من استحقت في تركته وجب أداؤها من تركته

على التزام العاملين في شأن ربط الزكاة أو جمعها أو الفصل  ) ٥٢(كما نصت المادة    
إصـدار الالئحـة   ) ٥٣(ونظمت المـادة  . فيما يتعلق بها من تظلمات بمراعاة سر المهنة  

  .التنفيذية للقانون

  حكم انتقايل مؤقت 
حكم انتقالي مؤقت مؤداه إلى أن يتم إصدار القانون المالي          ) ٥٤ (كما تضمنت المادة  

اإلسالمي ، تخصم الزكاة التي يؤديها المكلف إلى بيت المال من الضرائب المفروضـة               
  . عليه

النص على نشر القانون وحددت العمل به أول العام الهجري          ) ٥٥(وتضمنت المادة   
  .التالي لنشره

  م١٩٨٢ هـ ١٤٠٢ مصر - ٣
  الشعب جملس 

   جلنة تقنني أحكام الشريعة اإلسالمية
  اقرتاح مبشروع قانون بفرض ضريبة التكافل االجتماعي

  ًطبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
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   )١مادة ( 

تفرض ضريبة التكافل االجتماعي على األموال الموجودة بمصر والمملوكـة لغيـر       
س الشروط واألحكام والمقـدار     مسلم ، وتجب في نفس األموال التي تجب فيها الزكاة بنف          

كما تسري في   . والمصارف ، ويتبع في ربطها وجبايتها األحكام الواردة في قانون الزكاة          
  . شأنها العقوبات الواردة في القانون السالف الذكر

   ) ٢مادة ( 
  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نفاذ قانون الزكاة

  ضاحية املذكرة اإلي
  ملشروع بفرض ضريبة التكافل االجتماعي على كل 

  مكلف غري مسلم من رعايا اجلمهورية 
تحقيقاً للتكافل االجتماعية بين مواطني الجمهورية ، وحرصاً على توفير المسـاواة             
بين كافة رعاياها ، رأت اللجنة ، إزاء تقنين مشروع خاص لفريضة الزكـاة ، أن تعـد                  

التكافل االجتماعي على كل مكلف غير مسلم ، يوجب فريضـة           مشروعاً بفرض ضريبة    
بنفس المقدار في أموال غير المسلمين مثلها مثل أموال غيرهم من المسلمين ، وتجب هذه           
الفريضة في نفس األموال التي تجب الزكاة بنفس الشروط واألحكـام وبـنفس المقـدار               

تها وتطبق نفس العقوبـات ،      وتوجه حصيلتها إلى ذات المصارف ويتبع في ربطها وجباي        
 . وذلك وفقاً لما بينه مشرع قانون الزكاة ويعمل به من تاريخ نفاذه

  
  
  
  
  
  



- ٢٧٠ - 
 

  
  
  
  
  
  

  
  امللحق اإلحصائي
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  )١(جدول رقم 
  )بالجنيه المصري(م ٢٠١١م حتى ١٩٧٥تطور الحد األقصى ألجر االشتراك في التأمين االجتماعي في مصر من 

  
  صىالحد األق  السنة

   لألجر األساسي
  الحد األقصى
   لألجر المتغير

  ٣٧٥  ٢٥٠  م٣٠/٦/١٩٩٢م حتى ١٩٧٥من 
  ٥٠٠  ٣٠٠  م١/٧/١٩٩٢
  ٥٠٠  ٣٣٧,٥  م١/٧/١٩٩٣
  ٥٠٠  ٣٧٥  م١/٧/١٩٩٤
  ٥٠٠  ٤١٢,٥  م١/٧/١٩٩٥
  ٥٠٠  ٤٥٠  م١/٧/١٩٩٦
 ٥٠٠  ٥٠٠  م١/٧/١٩٩٧

 ٥٠٠  ٥٢٥  م١/٧/١٩٩٨

 ٥٠٠  ٥٥٠  م١/٧/١٩٩٩

 ٥٠٠  ٥٧٥  م١/٧/٢٠٠٠

 ٥٠٠  ٦٠٠  م١/٧/٢٠٠١

 ٥٠٠  ٦٢٥  م١/٧/٢٠٠٢

 ٥٠٠  ٦٥٠  م١/٧/٢٠٠٣

 ٥٠٠  ٦٧٥  م١/٧/٢٠٠٤

 ٥٠٠  ٧٠٠  م١/٧/٢٠٠٥

 ٥٠٠  ٧٢٥  م١/٧/٢٠٠٦

 ٥٠٠  ٧٥٠  م١/٧/٢٠٠٧

  ٦٢٥  ٧٧٥  م١/٧/٢٠٠٨
  ٧٥٠  ٨٠٠  م١/٧/٢٠٠٩
  ٩٠٠  ٨٢٥  م١/٧/٢٠١٠
  ١٠٥٠  ٨٧٥  م١/٧/٢٠١١

  : المصدر
 شبكة الحاسب اآللي. جتماعي، صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاصنظام معلومات الهيئة القومية للتأمين اال. 
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  )٢(جدول رقم 
  )بالمليار جنيه(م ٢٠١٠/ ٢٠٠٩الموازنة الجارية للسنة المالية 

  
  

  .٤ص. م٢٠١٠/ ٢٠٠٩ البيان اإلحصائي للهيئات االقتصادية عن مشروع موازنة السنة المالية :وزارة المالية :المصدر
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  ) ٣(جدول رقم 
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ٢٠٠٤متوسط معدل العائد على السندات الحكومية المصرية خالل الفترة من 

  
  المتوسط  السنة
١١,٦  ٢٠٠٤  
٩,٥  ٢٠٠٥  
٨,٨  ٢٠٠٦  
٨,٧  ٢٠٠٧  
٩,٧  ٢٠٠٨  
١١,١  ٢٠٠٩  
  ٩,٩  المتوسط

  
  :انات البنك المركزي المصريتم حساب المتوسطات بمعرفة الباحث، اعتماداً على بي: المصدر

 http://www.cbe.org.eg/timeSeries.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



- ٢٧٤ - 
 

  
 
 
 
 
  
  
  
  

  ) ٤(جدول رقم 
  سعار الثابتةالمحلى اإلجمالى باأل معدل النمو الحقيقى للناتج

  (%)م ٢٠١٠م حتى ١٩٨٣في مصر من 
  

  المعدل  في نهاية يونيو
٦,٣  ١٩٨٣  
٨  ١٩٨٤  
٧,٣  ١٩٨٥  
٣,٧  ١٩٨٦  
٣,٩  ١٩٨٧  
٤,٤  ١٩٨٨  
٤,٥  ١٩٨٩  
٤,٣  ١٩٩٠  
٣,٣  ١٩٩١  
١,٩  ١٩٩٢  
٢,٥  ١٩٩٣  
٣,٩  ١٩٩٤  
٤,٤  ١٩٩٥  
٤,٧  ١٩٩٦  
٤  ١٩٩٧  
٣,٣  ١٩٩٨  
٤,٩  ١٩٩٩  
٥,١  ٢٠٠٠  
٣,٥  ٢٠٠١  
٣,٢  ٢٠٠٢  
٣,٢  ٢٠٠٣  
٤,١  ٢٠٠٤  
٤,٥  ٢٠٠٥  
٦,٨  ٢٠٠٦  
٧,١  ٢٠٠٧  
٧,٢  ٢٠٠٨  
٤,٧  ٢٠٠٩  
٤  ٢٠١٠  
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  ٤,٦  المتوسط
  . وزارة الدولة للتنمية االقتصادية، بوابة معلومات مصر:رالمصد

 http://www.eip.gov.eg/nds/nds_view.aspx?id=564 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(جدول رقم 
  تطور أعداد المؤمن عليهم ووزنهم النسبي وفقاً لقوانين التأمين االجتماعي السارية في مصر 

   بالمليون فرد–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من 
  قانون  م١٠٨/١٩٧٦قانون   م٧٩/١٩٧٥قانون 

  م٥٠/١٩٧٨
  قانون

١١٢/١٩٨٠  
    المجموع

  سنواتال
القيمة 

بالمليون 
  فرد

الوزن النسبي 
(%)  

القيمة 
بالمليون 

  فرد

الوزن النسبي 
(%)  

القيمة 
بالمليون 

  فرد

الوزن النسبي 
(%)  

القيمة 
بالمليون 

  فرد

الوزن 
النسبي 

(%)  

القيمة 
بالمليون 

  فرد

معدل 
  النمو

٣,٨٤٣  .  -  ٠,٠٣  ٠,٠٠١  ٥,٩١  ٠,٢٢٧  ٩٤,٠٧     ٣,٦١٥  ١٩٧٥ - 
٣٦,٢ ٥,٢٣٤  ١٩,٤٩     ١,٠٢  ٠,٠٤  ٠,٠٠٢  ٥,٧٣  ٠,٣  ٧٤,٧٤     ٣,٩١٢  ٧٥/٧٦ 

٢٨,٠١ ٦,٧  ٢٩,٨٥     ٢  -  -  ٥,٩٧  ٠,٤  ٦٤,١٨     ٤,٣٠٠  ٧٦/٧٧ 

١٩,٤٨ ٨,٠٠٥  ٣٦,٢٣     ٢,٩  ٠,٠٦  ٠,٠٠٥  ٦,٢٥  ٠,٥  ٥٧,٤٦     ٤,٦٠٠  ٧٧/٧٨ 

١٤,٣٩ ٩,١٥٧  ٣٨,٢٢     ٣,٥  ٠,٠٨  ٠,٠٠٧  ٦,٠١  ٠,٥٥  ٥٥,٧٠     ٥,١٠٠  ٧٨/٧٩ 

٥,٥٩ ٩,٦٦٩  ٣٨,٢٧     ٣,٧  ٠,٠٩  ٠,٠٠٩  ٥,٧٩  ٠,٥٦  ٥٥,٨٥     ٥,٤٠٠  ٧٩/٨٠ 

٦,٥٦ ١٠,٣٠٣  ٣٨,١٨     ٣,٩٣٤  ٠,١  ٠,٠١٠  ٥,٦١  ٠,٥٧٨  ٥٦,١١     ٥,٧٨١  ٨٠/٨١ 

٣,٥٤ ١٠,٦٦٨  ٣٧,٥٦     ٤,٠٠٧  ٠,١١  ٠,٠١٢  ٥,٨٧  ٠,٦٢٦  ٥٦,٤٦     ٦,٠٢٣  ٨١/٨٢ 

٢,٥٩ ١٠,٩٤٤  ٣٦,٢٧     ٣,٩٦٩  ٠,١٤  ٠,٠١٥  ٧,٢٩  ٠,٧٩٨  ٥٦,٣٠     ٦,١٦٢  ٨٢/٨٣ 

٢,٥١ ١١,٢١٩  ٣٥,٢٣     ٣,٩٥٣  ٠,١٧  ٠,٠١٩  ٨,٠٩  ٠,٩٠٨  ٥٦,٥٠     ٦,٣٣٩  ٨٣/٨٤ 

٣,٢٤ ١١,٥٨٣  ٣٤,٢١     ٣,٩٦٣  ٠,١٨  ٠,٠٢١  ٨,٢٩  ٠,٩٦٠  ٥٧,٣٢     ٦,٦٣٩  ٨٤/٨٥ 

٣,٧٦ ١٢,٠١٩  ٣٤,٠٥     ٤,٠٩٢  ٠,٢٢  ٠,٠٢٧  ٨,٥١  ١,٠٢٣  ٥٧,٢٢     ٦,٨٧٧  ٨٥/٨٦ 

٤,٢٧ ١٢,٥٣٢  ٣٤,٠٣     ٤,٢٦٥  ٠,٢٣  ٠,٠٢٩  ٨,٦٢  ١,٠٨٠  ٥٧,١٢     ٧,١٥٨  ٨٦/٨٧ 

٤,١٣ ١٣,٠٥  ٣٣,٧١     ٤,٣٩٩  ٠,٢٤  ٠,٠٣١  ٨,٧٨  ١,١٤٦  ٥٧,٢٧     ٧,٤٧٤  ٨٧/٨٨ 

٣,٥٢ ١٣,٥٠٩  ٣٣,٥٤     ٤,٥٣١  ٠,٢٤  ٠,٠٣٢  ٨,٨٤  ١,١٩٤  ٥٧,٣٨     ٧,٧٥٢  ٨٨/٨٩ 

٣,٢١ ١٣,٩٤٣  ٣٣,٥٧     ٤,٦٨١  ٠,٢٤  ٠,٠٣٣  ٨,٩٦  ١,٢٤٩  ٥٧,٢٣     ٧,٩٨٠  ٨٩/٩٠ 

٣,٥٧ ١٤,٤٤١  ٣٣,٥٩     ٤,٨٥١  ٢٦.  ٠,٠٣٧  ٩,١٠  ١,٣١٤  ٥٧,٠٥     ٨,٢٣٩  ٩٠/٩١ 

٣,٨٦ ١٤,٩٩٩  ٣٣,٦٢     ٥,٠٤٣  ٠,٢٧  ٠,٠٤١  ٩,٢١  ١,٣٨٢  ٥٦,٨٩     ٨,٥٣٣  ٩١/٩٢ 

٣,٠٧ ١٥,٤٦  ٣٣,٦٦     ٥,٢٠٤  ٠,٣١ ٠,٠٤٨  ٩,٣١  ١,٤٤٠  ٥٦,٧١     ٨,٧٦٨  ٩٢/٩٣ 

٢,٧٧ ١٥,٨٨٩  ٣٣,٧٠     ٥,٣٥٥  ٠,٣٥  ٠,٠٥٦  ٩,٤٥  ١,٥٠٢  ٥٦,٤٩    ٨,٩٧٦  ٩٣/٩٤ 

٠,٠٤-  ١٥,٨٨٣  ٣٤,٨٦     ٥,٥٣٧  ٠,٤٣  ٠,٠٦٨  ٩,٩٢  ١,٥٧٦  ٥٤,٧٩     ٨,٧٠٢  ٩٤/٩٥ 

٣,٥٦ ١٦,٤٤٩  ٣٤,٧٠     ٥,٧٠٧  ٠,١٢  ٠,٠٢  ١٠,٠٣  ١,٦٥٠  ٥٥,١٥     ٩,٠٧٢  ٩٥/٩٦ 

٢,١٥ ١٦,٨٠٣  ٣٤,٧٢     ٥,٨٣٤  ٠,١٢  ٠,٠٢١  ١٠,٢١  ١,٧١٦  ٥٤,٩٤     ٩,٢٣٢  ٩٦/٩٧ 

٠,٨٧ ١٦,٩٥  ٣٤,٤٤     ٥,٨٣٧  ٠,١٣  ٠,٠٢٢  ١٠,٣٦  ١,٧٥٦  ٥٥,٠٧     ٩,٣٣٥  ٩٧/٩٨ 

٢,٩٧ ١٧,٤٥٣  ٣٣,٩١     ٥,٩١٨  ٠,١٣  ٠,٠٢٣  ١٠,٤٣  ١,٨٢٠  ٥٥,٥٣     ٩,٦٩٢  ٩٨/٩٩ 

٠,٤٤ ١٧,٥٣  ٣٣,٧٧     ٥,٩٢٠  ٠,٠٩  ٠,٠١٦  ١٠,٤٨  ١,٨٣٧  ٥٥,٦٦     ٩,٧٥٧  ٩٩/٢٠٠٠ 

١,٨٨ ١٧,٨٦  ٣٣,١٦     ٥,٩٢٢  ٠,١  ٠,٠١٨  ١٠,٥٠  ١,٨٧٦  ٥٦,٢٤     ١٠,٠٤٤  ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٢,٤٨ ١٨,٣٠٣  ٣٢,٤٦     ٥,٩٤٢  ٠,٠٨  ٠,٠١٥  ١٠,٥١  ١,٩٢٤  ٥٦,٩٤     ١٠,٤٢٢  ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

١,٣٦ ١٨,٥٥٢  ٣٢,١٦     ٥,٩٦٦  ٠,٠٩  ٠,٠١٦  ١٠,٦٠  ١,٩٦٦  ٥٧,١٦     ١٠,٦٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٠,٨١ ١٨,٧٠٢  ٢٩,٤٤     ٥,٥٠٦ ٠,٠٩  ٠,٠١٦  ١٢,٩٣  ٢,٤١٨  ٥٧,٥٤     ١٠,٧٦٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
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١,٦٥ ١٩,٠١  ٢٧,١٨     ٥,١٦٦ ٠,٠٩  ٠,٠١٧  ١٢,٩٩  ٢,٤٦٩  ٥٩,٧٥     ١١,٣٥٨  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٢٧,١٩-  ١٣,٨٤١  ٧,٢٠      ٠,٩٩٧  ٠,١٩  ٠,٠٢٦  ١٤,٧٤  ٢,٠٤  ٧٧,٨٧    ١٠,٧٧٨  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

١١,١  ١٥,٣٧٨ ٦,٤٩      ٠,٩٩٨ ٠,١٨  ٠,٠٢٧ ١٤,١١  ٢,١٧ ٧٩,٢٢     ١٢,١٨٣  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٣,٩  ١٥,٩٨٠  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
١,٨٥  ١٦,٢٧٦  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

 ١٦٢,٠٦   ١٠٠١,٩٨٦   ٥,١٢٣٨٢٣٧٨   ٢٩٩,٤٠٥٠٨٤   ١٩٧٣,٩٣٢٨٨    المجموع

 ٤,٧٦   ٣٠,٣٦٣٢١   ٠,١٥٥٢٦٧٣٩   ٩,٠٧٢٨٨١٣٤   ٥٩,٨١٦١٤٧٧    المتوسط

 .أعداد مختلفة.  تقرير اإلنجازات ونتائج األعمال–) وزارة المالية( وزارة التأمينات - : المصادر

 تم حساب الوزن النسبي بمعرفة الباحث. 

          م١٩٧٦ اسـنة  ١٠٨ إلى تحول عدد من المؤمن عليهم لالنتفاع بالقانون رقـم     ٨٢/٨٣م، في عام    ١٩٨٠ لسنة   ١١٢يرجع النقص في أعداد المؤمن عليهم بالقانون رقم .
 .٣٦ص. م١٩٨٣/ ١٩٨٢تقرير إنجازات ونتائج أعمال : وزارة التأمينات: انظر

      وزارة التأمينـات : انظـر . م، فقد تم تسجيل المنتظمين في السداد فقط١٩٧٨ لسنة ٥٠ تم تعديل بيان أعداد المؤمن عليهم بالقانون رقم      ٩٥/٩٦اعتباراً من العام المالي :
 .٣٦ص . م١٩٩٧/ م١٩٩٦تقرير إنجازات ونتائج أعمال 

             وقـد تـم   . م، ومعظمهم ال يتقدم باالشتراك إال عند بلوغ سـن المعـاش         ١٩٨٠ لسنة ١١٢يوجد خمسة ماليين شخص عمالة غير منتظمة خاضعين ألحكام القانون رقم
 .٢٥ص. م٢٠٠٦/ م٢٠٠٥ تأميناتتقرير نتائج أعمال قطاع ال: وزارة المالية: انظر. م٢٠٠٥/٢٠٠٦استبعادهم من البيانات اعتباراً من العام المالي

 )٦(جدول رقم 

  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور نسبة المؤمن عليهم لقوة العمل في مصر من 
  

عدد المؤمن   التاريخ
  )١(عليهم 

  قوة العمل
) ٢(  

  %نسبة التغطية 
)٢ ÷١(  

٤١,٥  ٩,٢٦٤ ٣,٨٤٣  ١٩٧٥  
٥٤,٤  ٩,٦١٤ ٥,٢٣٤  ٧٥/٧٦  
٧٠,٦  ٩,٤٩٤ ٦,٧  ٧٦/٧٧  
٨١,٧  ٩,٨٠٢ ٨,٠٠٥  ٧٧/٧٨  
٩١,٤  ١٠,٠٢٣ ٩,١٥٧  ٧٨/٧٩  
٩٣,٦  ١٠,٣٣٥ ٩,٦٦٩  ٧٩/٨٠  
٩٨  ١٠,٥١٨ ١٠,٣٠٣  ٨٠/٨١  
٩٩,٥  ١٠,٧٢١ ١٠,٦٦٨  ٨١/٨٢  
٨٨,٧  ١٢,٣٣٨ ١٠,٩٤٤  ٨٢/٨٣  
٨٩,٢  ١٢,٥٧٤ ١١,٢١٩  ٨٣/٨٤  
٩١,٢٨  ١١,٣٦٧ ١١,٥٨٣  ٨٤/٨٥  
٩٣,٩  ١٢,٨٠٥ ١٢,٠١٩  ٨٥/٨٦  
٩٠,٦٨  ١١,٩٩٨ ١٢,٥٣٢  ٨٦/٨٧  
٨٧,٤٦  ١٢,٣٣٤ ١٣,٠٥  ٨٧/٨٨  
٨٤,٣  ١٦,٠٣٤ ١٣,٥٠٩  ٨٨/٨٩  
٨٨,٧  ١٥,٧٠٧ ١٣,٩٤٣  ٨٩/٩٠  
٩٤,٤  ١٥,٢٩٠ ١٤,٤٤١  ٩٠/٩١  
٩٤,٨  ١٥,٨١٥ ١٤,٩٩٩  ٩١/٩٢  
٩٣,٧  ١٦,٥٠٤ ١٥,٤٦  ٩٢/٩٣  
٩٢,٨  ١٧,١١٨ ١٥,٨٨٩  ٩٣/٩٤  
٩٢,١  ١٧,٢٦١ ١٥,٨٨٣  ٩٤/٩٥  
٩٥,٩  ١٧,١٤٧ ١٦,٤٤٩  ٩٥/٩٦  
٩٧,٢  ١٧,٢٧٦ ١٦,٨٠٣  ٩٦/٩٧  
٩٦,١  ١٧,٦٣٠ ١٦,٩٥  ٩٧/٩٨  
٩٥,٧  ١٨,٢٣٠ ١٧,٤٥٣  ٩٨/٩٩  
٩٢,٧  ١٨,٩٠١ ١٧,٥٣  ٩٩/٢٠٠٠  

٩٢,٣  ١٩,٣٤٠ ١٧,٨٦  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٩٢,١  ١٩,٨٧٧ ١٨,٣٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٩١,١  ٢٠,٣٦ ١٨,٥٥٢  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٨٩,٦  ٢٠,٨٧١ ١٨,٧٠٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٨٧,٢  ٢١,٧٩٣ ١٩,٠١  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
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٦٠,٥  ٢٢,٨٨ ١٣,٨٤١  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٦٤,٥  ٢٣,٨٥٩  ١٥,٣٨٧  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٦٤,٨٢  ٢٤,٦٥١ ١٥,٩٨  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٦٤,١٩  ٢٥,٣٥٥ ١٦,٢٧٦  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

 ٢٩٩٦,٦٣ ٥٦٠,٨١٦ ٤٧٨,١٤٦  المجموع

 ٨٥,٦٢ ١٦,٠٢ ١٣,٦٦  المتوسط

  
  : نسبة التغطية محسوبة بمعرفة الباحث، باستخدام بيانات كل من:المصدر
  أعداد مختلفة. ائج األعمالتقرير اإلنجازات ونت): وزارة المالية(وزارة التأمينات. 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 

      وثيقة مرجعية عن أهم متغيرات االقتصاد القـومي عـن الفتـرة    :  من بيانات وزارة التخطيط٨٨/ ٨٧ و٨٧/ ٦٨ و٨٤/٨٥تم الحصول على قوة العمل في مصر عام
 : موقع وزارة التخطيط. ٢٦٣-٢٥٥ص ص . م٢٠٠٠القاهرة، أغسطس . م٢٠٠٠/ ٩٩م إلى عام ١٩٦٠/ ٥٩من عام 

www.mop.gov.eg 

  
  
  
  

  )٧(جدول رقم 
  تطور صافي حصيلة االشتراكات وفقاً لقوانين التأمين االجتماعي 

   بالمليون جنيه–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من 
  

  قانون  م١٠٨/١٩٧٦قانون   م٧٩/١٩٧٥قانون   المعاملين بقوانين سابقة
  م٥٠/١٩٧٨

  قانون
١١٢/١٩٨٠  

    المجموع
  السنوات

الوزن النسبي   القيمة
%  

الوزن النسبي   القيمة
%  

الوزن النسبي   القيمة
%  

الوزن   القيمة
  %النسبي 

الوزن   القيمة
النسبي 

%  

  معدل النمو  القيمة

٢٦٥,٥٣ ٠   ٠   .   ٩٨,٥٢  ٢٦١,٦ ١,٤٨  ٣,٩٣  ١٩٧٥ . 

١٧,٨ ٣١٢,٨ ٠   ٠   ١,٧٣  ٥,٤ ٩٦,٩٦  ٣٠٣,٣ ١,٣١  ٤,١  ٧٥/٧٦ 

١٥,٧ ٣٦١,٩ ٠   ٠   ٢,٧٩  ١٠,١ ٩٥,٤٧  ٣٤٥,٥ ١,٧٤  ٦,٣  ٧٦/٧٧ 

١٩,٣٤ ٤٣١,٩ ٠   ٠,٦٧  ٢,٩ ٢,٩٤  ١٢,٧ ٩٤,٨٦  ٤٠٩,٧ ١,٥٣  ٦,٦  ٧٧/٧٨ 

٢٢,٧٦ ٥٣٠,٢ ٠   ٠,٦  ٣,٢ ٢,٧  ١٤,٣ ٩٤,٩٥  ٥٠٣,٤ ١,٧٥  ٩,٣  ٧٨/٧٩ 

٦,٢٧ ٥٦٣,٤٥ ١,٥٨  ٨,٩ ٠,٨٢  ٤,٦ ٢,٧٥  ١٥,٥ ٩٢,٧٧  ٥٢٢,٧ ٢,٠٩  ١١,٧٥  ٧٩/٨٠ 

٢٤,٢ ٦٩٩,٨ ٥,٠٣  ٣٥,٢ ٠,٧  ٤,٩ ٣,٣٧  ٢٣,٦ ٨٨,٨٧  ٦٢١,٩ ٢,٠٣  ١٤,٢  ٨٠/٨١ 

٤٨,٢٩ ١٠٣٧,٧ ٣,٩٢  ٤٠,٧ ٠,٥٩  ٦,١ ٣,٠٣  ٣١,٤ ٩٠,٥٨  ٩٣٩,٩ ١,٨٩  ١٩,٦  ٨١/٨٢ 

١١,١٤ ١١٥٣,٣ ٢,٨٩  ٣٣,٣ ٠,٦٨  ٧,٨ ٣,١  ٣٥,٧ ٩١,٥٧  ١٠٥٦,١ ١,٧٧  ٢٠,٤  ٨٢/٨٣ 

٢٠,٧٨ ١٣٩٢,٩ ٣,٣٨  ٤٧,١ ٠,٧٢  ١٠ ٣,٥٣  ٤٩,١ ٩٠,٦٧  ١٢٦٣ ١,٧  ٢٣,٧  ٨٣/٨٤ 

٣٣,٩٦ ١٨٦٥,٩ ٢,٠٣  ٣٧,٩ ٠,٨١  ١٥,٢ ٣,٥  ٦٥,٣ ٩١,٩  ١٧١٤,٨ ١,٧٥  ٣٢,٧  ٨٤/٨٥ 

١٧,٤٨ ٢١٩٢ ٢,٠٦  ٤٥,٢ ٠,٦٤  ١٤ ٣,١٥  ٦٩ ٩٢,٢٥  ٢٠٢٢,٢ ١,٩  ٤١,٦  ٨٥/٨٦ 

٥,٨٨ ٢٣٢٠,٨ ١,٩٥  ٤٥,٣ ٠,٤٥  ١٠,٥ ٣,١٧  ٧٣,٥ ٩٢,٧  ٢١٥١,٤ ١,٧٣  ٤٠,١  ٨٦/٨٧ 

١٥,٧٣ ٢٦٨٥,٨ ١,٧٤  ٤٦,٦ ٠,٢٨  ٧,٦ ٢,٨٧  ٧٧,٢ ٩٣,١٣  ٢٥٠١,٤ ١,٩٧  ٥٣  ٨٧/٨٨ 

١٤,٨٨ ٣٠٨٥,٤ ١,٧  ٥٢,٤ ٠,٢٨  ٨,٦ ٢,٤٨  ٧٦,٦ ٩٣,٣٧  ٢٨٨٠,٩ ٢,١٧  ٦٦,٩  ٨٨/٨٩ 

١٣,١٧ ٣٤٩١,٩ ١,٧٦  ٦١,٥ ٠,٢٥  ٨,٧ ٢,٣١  ٨٠,٥ ٩٣,٦٩  ٣٢٧١,٤ ٢  ٦٩,٨  ٨٩/٩٠ 

١٣,٠٦ ٣٩٤٧,٨ ١,٧  ٦٧,١ ٠,١٧  ٦,٩ ٢,٠٣  ٨٠,٢ ٩٤,١٣  ٣٧١٦ ١,٩٧  ٧٧,٦  ٩٠/٩١ 

١١,٨٢ ٤٤١٤,٥ ١,٤٥  ٦٣,٨ ٠,٢  ٨,٨ ١,٨٨  ٨٣ ٩٤,٦  ٤١٧٦,٢ ١,٨٧  ٨٢,٧  ٩١/٩٢ 

٢٠,٤٢ ٥٣١٥,٨ ١,١٩  ٦٣,٣ ٠,٢١ ١٠,٩ ١,٨٤  ٩٧,٦ ٩٤,٧٨  ٥٠٣٨,٤ ١,٩٩  ١٠٥,٦  ٩٢/٩٣ 

١٧,١ ٦٢٢٤,٧ ١,١٢  ٦٩,٥ ٠,١٥  ٩,٣ ١,٧١  ١٠٦,٢ ٩٤,٩٣  ٥٩٠٨,٩ ٢,١ ١٣٠,٨  ٩٣/٩٤ 

١٦,٤٧ ٧٢٥٠,١ ٠,٨١  ٥٨,٧ ٠,١٣  ٩,٣ ١,٨٥  ١٣٤,٣ ٩٥,٣٦  ٦٩١٤ ١,٨٥  ١٣٣,٨  ٩٤/٩٥ 

١٣,٦٢ ٨٢٣٧,٤ ٠,٦٣  ٥٢,٢ ٠,١٣  ١٠,٨ ١,٦٧  ١٣٧,٣ ٩٥,٩٦  ٧٩٠٤,٩ ١,٦  ١٣٢,٢  ٩٥/٩٦ 

١٢,١٧ ٩٢٣٩,٩ ٠,٦٣  ٥٨ ٠,١٢  ١١,٣ ١,٥٩  ١٤٦,٨ ٩٦,٢٦  ٨٨٩٤,٤ ١,٤  ١٢٩,٤  ٩٦/٩٧ 

١٣,٣٢ ١٠٤٧٠,٨ ٠,٥٣  ٥٥ ٠,١  ١٠,٥ ١,٥١  ١٥٨,٣ ٩٦,٦٢  ١٠١١٧,٤ ١,٢٤  ١٢٩,٦  ٩٧/٩٨ 

٨,٩١ ١١٤٠٤,١ ٠,٤٩  ٥٦,٤ ٠,٠٩  ١٠,٦ ١,٤٤  ١٦٤,٢ ٩٦,٧٤  ١١٠٣٢,٦ ١,٢٣  ١٤٠,٣  ٩٨/٩٩ 

٧,٨٥ ١٢٢٩٩ ٠,٤٨  ٥٩ ٠,٠٨  ١٠ ١,٥٢  ١٨٧ ٩٦,٧٢  ١١٨٩٦ ١,٢  ١٤٧  ٩٩/٢٠٠٠ 

٦,٠٦ ١٣٠٤٤,٢٥ ٠,٤٤  ٥٨ ٠,٠٨  ١١ ١,٤٤  ١٨٨ ٩٦,٨٩  ١٢٦٣٨ ١,١٤  ١٤٩,٢٥  ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٧,٨٧ ١٤٠٧٠,٥ ٠,٤٤  ٦٢ ٠,٠٩  ١٢ ٢,٠٦  ٢٩٠ ٩٦,٣٤  ١٣٥٥٥ ١,٠٨  ١٥١,٥  ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٧,٧ ١٥١٥٤ ٠,٥٥  ٨٣ ٠,٠٧  ١١ ١,٩٩  ٣٠٢ ٩٦,٣٨  ١٤٦٠٥ ١,٠١  ١٥٣  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٨,٨٩ ١٦٥٠٠,٦ ٠,٤٨  ٧٩ ٠,٠٧  ١٢ ١,٩٢  ٣١٦ ٩٦,٥٥  ١٥٩٣٢ ٠,٩٨  ١٦١,٦  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

١,٥١- ١٦٢٥١ ٠,٥٤  ٨٨ ٠,١  ١٦ ٢,٠٥  ٣٣٣ ٩٦,٢٨  ١٥٦٤٧ ١,٠٣  ١٦٧  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

١١,٩٦ ١٨١٩٥ ٠,٥٢  ٩٥ ٠,٠٨  ١٤ ١,٩٩  ٣٦٢ ٩٦,٤٧  ١٧٥٥٢ ٠,٩٥ ١٧٢  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

١٢,٠٣ ٢٠٣٨٤ ٠,٧١  ١٣٧ ٠,٠٨  ١٦ ٢,١٢  ٤٠٧ ٩٦,١٣  ١٨٤٤٦ ٠,٩٥  ١٨١,٧  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

 ٣٢,٢٩ ٢٦٩٦٧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧
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 ١٨,٠٣ ٣١٨٢٩ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨

 ٥٢٥,٤٤   ٤٠,٧٥   ٤٤٩,   ٧٤,٠٣   ٣١٢٣,٤   ٥٢,٤    المجموع

 ١٥,٠١   ١,٢٣   ٠,٣   ٢,٢٤   ٩٤,٦٥   ١,٥٨    المتوسط

 www.nosi.gov.eg. ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨متاح منها على اإلنترنت تقرير . أعداد مختلفة. تقرير اإلنجازات ونتائج األعمال –) وزارة المالية(وزارة التأمينات : المصدر

     كمـا تـم   . وذلك لعدم توافر بيان لهذه السنة. ٨٠/٨١ و٧٨/٧٩لسنتي  بمتوسط تلك الحصيلة ٧٩/٨٠تم حساب صافي حصيلة اشتراكات المعاملين بقوانين سابقة لسنة
م؛ لعدم توافر بيـان لهـذاه السـنة    ٢٠٠١/٢٠٠٢ و٩٩/٢٠٠٠ بمتوسط الحصيلة لعامي  ٢٠٠٠/٢٠٠١حساب صافي حصيلة الشتراكات للمعاملين بقوانين سابقة لعام         

  .أيضاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(جدول رقم 
  م٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥في مصر من ) االدخار اإلجباري(اري وصافي حصيلة االشتراكات االدخار القومي اإلجمالي االختي

  )بالمليون جنيه(
  

االدخار   السنوات
  القومي

  االختياري

صافي حصيلة 
  االشتراكات
االدخار 
  اإلجباري

االدخار   المجموع
  اإلجباري

 كنسبة من 
إجمالي 
  االدخار

االدخار 
  اإلجباري 
كنسبة من 
االدخار 
  االختياري

٣٧,٥٦ ٢٧,٣ ٩٧٢,٥٣ ٢٦٥,٥٣ ٧٠٧ ١٩٧٥ 

٢٤,٤٨ ١٩,٦٦ ١٥٩٠,٨ ٣١٢,٨ ١٢٧٨ ٧٦/ ٧٥ 

١٩,٧١ ١٦,٤٧ ٢١٩٧,٩ ٣٦١,٩ ١٨٣٦ ٧٧/ ٧٦ 

٢١,٦٣ ١٧,٧٨ ٢٤٢٨,٩ ٤٣١,٩ ١٩٩٧ ٧٨/ ٧٧ 

١٩,٨٣ ١٦,٥٥ ٣٢٠٤,٢ ٥٣٠,٢ ٢٦٧٤ ٧٩/ ٧٨ 

١٦,٥٤ ١٤,١٩ ٣٩٦٩,٤٥ ٥٦٣,٤٥ ٣٤٠٦ ٨٠/ ٧٩ 

٢٥,٢٨ ٢٠,١٨ ٣٤٦٧,٨ ٦٩٩,٨ ٢٧٦٨ ٨١ /٨٠ 

٣٠,١٥ ٢٣,١٦ ٤٤٧٩,٧ ١٠٣٧,٧ ٣٤٤٢ ٨٢/ ٨١ 

١٩,٧٥ ١٦,٤٩ ٦٩٩٢,٣ ١١٥٣,٣ ٥٨٣٩ ٨٣/ ٨٢ 

٢٤,٩٥ ١٩,٩٧ ٦٩٧٤,٩ ١٣٩٢,٩ ٥٥٨٢ ٨٤/ ٨٣ 

٣٩,٤١ ٢٨,٢٧ ٦٥٩٩,٩ ١٨٦٥,٩ ٤٧٣٤ ٨٥/ ٨٤ 

٥٩,٨٣ ٣٧,٤٣ ٥٨٥٦ ٢١٩٢ ٣٦٦٤ ٨٦/ ٨٥ 

٢١,٦١ ١٧,٧٧ ١٣٠٥٨,٨ ٢٣٢٠,٨ ١٠٧٣٨ ٨٧/ ٨٦ 

٢٠,٢٢ ١٦,٨٢ ١٥٩٦٧,٨ ٢٦٨٥,٨ ١٣٢٨٢ ٨٨/ ٨٧ 

١٩,٣ ١٦,١٨ ١٩٠٧٣,٤ ٣٠٨٥,٤ ١٥٩٨٨ ٨٩/ ٨٨ 

١٤,١١ ١٢,٣٦ ٢٨٢٤٥,٩ ٣٤٩١,٩ ٢٤٧٥٤ ٩٠/ ٨٩ 

١١,٢ ١٠,٠٨ ٣٩١٨٠,٨ ٣٩٤٧,٨ ٣٥٢٣٣ ٩١/ ٩٠ 

٩,٧٤ ٨,٨٧ ٤٩٧٥٤,٥ ٤٤١٤,٥ ٤٥٣٤٠ ٩٢/ ٩١ 

١٢,٣٢ ١٠,٩٧ ٤٨٤٧٦,٨ ٥٣١٥,٨ ٤٣١٦١ ٩٣/ ٩٢ 

١٨,٢١ ١٥,٤ ٤٠٤١٠,٧ ٦٢٢٤,٧ ٣٤١٨٦ ٩٤/ ٩٣ 

١٨,٦١ ١٥,٦٩ ٤٦٢٠٢,١ ٧٢٥٠,١ ٣٨٩٥٢ ٩٥/ ٩٤ 

٢١,٠٧ ١٧,٤ ٤٧٣٢٩,٤ ٨٢٣٧,٤ ٣٩٠٩٢ ٩٦/ ٩٥ 
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١٨,٩٧ ١٥,٩٥ ٥٧٩٤٦,٩ ٩٢٣٩,٩ ٤٨٧٠٧ ٩٧/ ٩٦ 

١٩,٩ ١٦,٦ ٦٣٠٧٨,٨ ١٠٤٧٠,٨ ٥٢٦٠٨ ٩٨/ ٩٧ 

٢٠,٦٢ ١٧,٠٩ ٦٦٧٢٢,١ ١١٤٠٤,١ ٥٥٣١٨ ٩٩/ ٩٨ 

٢١,٤٨ ١٧,٦٨ ٦٩٥٦٠ ١٢٢٩٩ ٥٧٢٦١ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٢٠,٤٦ ١٦,٩٨ ٧٦٨٠٣,٢٥ ١٣٠٤٤,٢٥ ٦٣٧٥٩ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٢٣,٩٩ ١٩,٣٥ ٧٢٧٢١,٥ ١٤٠٧٠,٥ ٥٨٦٥١ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

١٨,١٧ ١٥,٣٨ ٩٨٥٥٤ ١٥١٥٤ ٨٣٤٠٠ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

١٧,٧٢ ١٥,٠٦ ١٠٩٦٠٠,٦ ١٦٥٠٠,٦ ٩٣١٠٠ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 

١٤,٨٥ ١٢,٩٣ ١٢٥٦٥١ ١٦٢٥١ ١٠٩٤٠٠ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

١٣,٢٤ ١١,٦٩ ١٥٥٥٩٥ ١٨١٩٥ ١٣٧٤٠٠ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

١١,٧١ ١٠,٤٩ ١٨٢٩٨٧,٧ ١٩١٨٧,٧ ١٦٣٨٠٠ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

١٣,٢٨ ١١,٧٢ ٢٣٠٠٦٧ ٢٦٩٦٧ ٢٠٣١٠٠ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ 
١٨,٤٨ ١٥,٦ ٢٠٤٠٢٩ ٣١٨٢٩ ١٧٢٢٠٠ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

 ٧٣٨,٣٨ ٥٩٥,٥١       المجموع
 ٢١,١ ١٧,٠١       المتوسط

   :المصادر
  م مصدرها٢٠٠٣  حتى عام١٩٧٥بيانات االدخار القومي من عام: 

  World Bank: World Development Indicators, 2005.  
  وزارة الدولة للتنمية االقتصادية. بوابة معلومات مصر: م مصدرها٢٠٠٩ حتى٢٠٠٤بيانات االدخار القومي من عام .eg.gov.eip.www 

 أعداد مختلفة. تقرير إنجازات ونتائج أعمال قطاع التأمينات): وزارة المالية(وزارة التأمينات : ابيانات صافي حصيلة االشتراكات مصدره.  
 النسب المئوية محسوبة بمعرفة الباحث. 

  
  

  )٩(جدول رقم 
  )يهبالمليون جن(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥في مصر من ) االدخار اإلجباري(الدخل القومي اإلجمالي االختياري وصافي حصيلة االشتراكات 

      

 السنوات

الدخل 
  القومي

بالمليون 
 جنيه

معدل التغير 
  االسمي في

   الدخل القومي
%  

  االشتراكات
 بالمليون جنيه

  معدل تغير
 %االشتراكات 

نسبة االشتراكات 
  إلى الدخل القومي

% 

٥,٠٩  - ٢٦٥,٥٣  - ٥٢١٨ ١٩٧٥ 

٤,٦٥  ١٧,٨٠ ٣١٢,٨  ٢٨,٩٢ ٦٧٢٧ ٧٦/ ٧٥ 

٤,٣٤  ١٥,٧٠ ٣٦١,٩  ٢٤,٠٤ ٨٣٤٤ ٧٧/ ٧٦ 

٤,٤١  ١٩,٣٤ ٤٣١,٩  ١٧,٣٩ ٩٧٩٥ ٧٨/ ٧٧ 

٤,١٧  ٢٢,٧٦ ٥٣٠,٢  ٢٩,٧١ ١٢٧٠٥ ٧٩/ ٧٨ 

٣,٤٢  ٦,٢٧ ٥٦٣,٤٥  ٢٩,٨٥ ١٦٤٩٧ ٨٠/ ٧٩ 

٤,٠٨  ٢٤,٢٠ ٦٩٩,٨  ٣,٨٦ ١٧١٣٣ ٨١ /٨٠ 

٤,٤٩  ٤٨,٢٩ ١٠٣٧,٧  ٣٤,٨٣ ٢٣١٠٠ ٨٢/ ٨١ 

٤,١٢  ١١,١٤ ١١٥٣,٣  ٢١,٢١ ٢٨٠٠٠ ٨٣/ ٨٢ 

٤,١٣  ٢٠,٧٨ ١٣٩٢,٩  ٢٠,٣٦ ٣٣٧٠٠ ٨٤/ ٨٣ 

٤,٧٦  ٣٣,٩٦ ١٨٦٥,٩  ١٦,٣٢ ٣٩٢٠٠ ٨٥/ ٨٤ 

٤,٨٣  ١٧,٤٨ ٢١٩٢  ١٥,٨٤ ٤٥٤١٠ ٨٦/ ٨٥ 

٤,٢٧  ٥,٨٨ ٢٣٢٠,٨  ١٩,٥٦ ٥٤٢٩٤ ٨٧/ ٨٦ 

٣,٩٤  ١٥,٧٣ ٢٦٨٥,٨  ٢٥,٦١ ٦٨٢٠٠ ٨٨/ ٨٧ 

٣,٦٥  ١٤,٨٨ ٣٠٨٥,٤  ٢٣,٩٠ ٨٤٥٠٠ ٨٩/ ٨٨ 

٣,٣٨  ١٣,١٧ ٣٤٩١,٩  ٢٢,٢٥ ١٠٣٣٠٠ ٩٠/ ٨٩ 

٣,٢٩  ١٣,٠٦ ٣٩٤٧,٨  ١٦,٠٧ ١١٩٩٠٥ ٩١/ ٩٠ 

٢,٩٨  ١١,٨٢ ٤٤١٤,٥  ٢٣,٥١ ١٤٨٠٨٩ ٩٢/ ٩١ 

٣,١٦  ٢٠,٤٢ ٥٣١٥,٨  ١٣,٥٧ ١٦٨١٨٨ ٩٣/ ٩٢ 

٣,٣٦  ١٧,١٠ ٦٢٢٤,٧  ١٠,٢٩ ١٨٥٤٩٧ ٩٤/ ٩٣ 
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٣,٣٦  ١٦,٤٧ ٧٢٥٠,١  ١٦,٢٣ ٢١٥٥٩٧ ٩٥/ ٩٤ 

٣,٤٢  ١٣,٦٢ ٨٢٣٧,٤  ١١,٦٦ ٢٤٠٧٤٢ ٩٦/ ٩٥ 

٣,٣  ١٢,١٧ ٩٢٣٩,٩  ١٦,٤٠ ٢٨٠٢٣٣ ٩٧/ ٩٦ 

٣,٤٤  ١٣,٣٢ ١٠٤٧٠,٨  ٨,٥٢ ٣٠٤١٠٠ ٩٨/ ٩٧ 

٣,٥٢  ٨,٩١ ١١٤٠٤,١  ٦,٤٨ ٣٢٣٨١٧ ٩٩/ ٩٨ 

٣,٤٥  ٧,٨٥ ١٢٢٩٩  ٩,٩٦ ٣٥٦٠٨٣ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٣,٤٩  ٦,٠٦ ١٣٠٤٤,٢٥  ٤,٩٢ ٣٧٣٦٠٠ ٢٠٠١/ ٠٠ 

٣,٥٨  ٧,٨٧ ١٤٠٧٠,٥  ٥,٢٢ ٣٩٣١٠٠ ٢٠٠٢/ ٠١ 

٣,٥١  ٧,٧٠ ١٥١٥٤  ٩,٩٥ ٤٣٢٢٠٠ ٢٠٠٣/ ٠٢ 

٣,٢٨  ٨,٨٩ ١٦٥٠٠,٦  ١٦,٣٤ ٥٠٢٨٠٠ ٢٠٠٤/ ٠٣ 

٢,٨٨  ١,٥١-  ١٦٢٥١  ١٢,٠٣ ٥٦٣٣٠٠ ٢٠٠٥/ ٠٤ 

٢,٨  ١١,٩٦ ١٨١٩٥  ١٥,٢٨ ٦٤٩٤٠٠ ٢٠٠٦/ ٠٥ 

٢,٤٤  ٥,٤٦ ١٩١٨٧,٧  ٢١,٢٥ ٧٨٧٤٠٠ ٢٠٠٧/ ٠٦ 

٢,٨٤  ٤٠,٥٤ ٢٦٩٦٧  ٢٠,٥١ ٩٤٨٩٠٠ ٢٠٠٨/ ٠٧ 

٢,٩٤ ١٨,٠٣ ٣١٨٢٩ ١٤,٠٠ ١٠٨١٧٠٠ ٢٠٠٩/ ٠٨ 

 ١٢٨,٧٧ ٥٢٧,١٢    ٥٨٥,٨٤   المجموع

 ٣,٦٨ ١٥,٥    ١٧,٢٣   وسطالمت

  
  :  مصدرها١٩٨٠حتى عام ١٩٧٥  بيانات الدخل القومي من :المصادر

 World Bank: World Development Indicators, 2003.  
  وزارة الدولة للتنمية االقتصادية. بوابة معلومات مصر: م مصدرها٢٠٠٧م حتى ١٩٨١بيانات الدخل القومي من .eg.gov.eip.www 

      متـاح  . أعداد مختلفة. تقرير إنجازات ونتائج أعمال قطاع التأمينات): وزارة المالية(وزارة التأمينات : م مصدرها٢٠٠٩م حتى  ١٩٧٥بيانات حصيلة االشتراكات من
 www.nosi.gov.eg: بعضها على موقع الهيئة القومية للتأمين االجتماعي على شبكة المعلومات الدولية

  المئوية محسوبة بمعرفة الباحثمعدالت التغير والنسب . 

  
  )١٠(جدول رقم 
   بالمليون فرد–م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥من  تطور أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

عدد   السنوات
أصحاب 
  المعاشات

معدل 
  النمو

الوزن 
  النسبي

المستحقين 
  عنهم

الوزن 
  النسبي

معدل   المجموع
  النمو

د عد
  السكان

عدد 
أصحاب 
المعاشات 

والمستحقين 
كنسبة من 

  السكان

عدد 
أصحاب 
المعاشات 
كنسبة 
من عدد 
المؤمن 
  عليهم

نسبة عدد 
أصحاب 
المعاشات 

والمستحقين 
عنهم لعدد 
المؤمن 
  عليهم
(%) 

٢١,٣٩ ٦,٥١ ٢,٣١ ٣٥,٦ - ٠,٨٢٢ ٦٩,٥٩  ٠,٥٧٢ ٣٠,٤١ -  ٠,٢٥  ١٩٧٥  
١٩,٤٣ ٥,١٤ ٢,٨ ٣٦,٣ ٢٣,٧٢ ١,٠١٧ ٧٣,٥٥  ٠,٧٤٨ ٢٦,٤٥ ٧,٦  ٠,٢٦٩  ٧٥/٧٦  
١٧,١٩ ٤,٦٦ ٣,٠٩ ٣٧,٣ ١٣,٢٧ ١,١٥٢ ٧٢,٩٢  ٠,٨٤٠ ٢٧,٠٨ ١٥,٩٩  ٠,٣١٢  ٧٦/٧٧  
١٧,٧٥ ٤,٧٦ ٣,٧١ ٣٨,٣ ٢٣,٣٥ ١,٤٢١ ٧٣,١٩  ١,٠٤ ٢٦,٨١ ٢٢,١٢  ٠,٣٨١  ٧٧/٧٨  
١٩,٣١ ٥,٥٤ ٤,٤٩ ٣٩,٤ ٢٤,٤٢ ١,٧٦٨ ٧١,٣٢  ١,٢٦١ ٢٨,٦٨ ٣٣,٠٧  ٠,٥٠٧  ٧٨/٧٩  
٢٠,٥٦ ٥,٩٦ ٤,٩١ ٤٠,٥ ١٢,٤٤ ١,٩٨٨ ٧١,٠٣  ١,٤١٢ ٢٨,٩٧ ١٣,٦١  ٠,٥٧٦  ٧٩/٨٠  
٢٨,٢٤ ٨,٢٥ ٦,٩٨ ٤١,٧ ٤٦,٣٨ ٢,٩١ ٧٠,٧٩  ٢,٠٦ ٢٩,٢١ ٤٧,٥٧  ٠,٨٥  ٨٠/٨١  
٣٦,٠٩ ٩,٣٢ ٩ ٤٢,٨ ٣٢,٣ ٣,٨٥ ٧٤,١٨  ٢,٨٥٦ ٢٥,٨٢ ١٦,٩٤  ٠,٩٩٤  ٨١/٨٢  
٣٨,٠١ ٩,٤٧ ٩,٤٥ ٤٤ ٨,٠٥ ٤,١٦ ٧٥,١  ٣,١٢٤ ٢٤,٩ ٤,٢٣  ١,٠٣٦  ٨٢/٨٣  
٣٨,٤٩ ٩,٤٧ ٩,٥٥ ٤٥,٢ ٣,٨ ٤,٣١٨ ٧٥,٤١  ٣,٢٥٦ ٢٤,٥٩ ٢,٥١  ١,٠٦٢  ٨٣/٨٤  
٣٩,٢٢ ٩,٨ ٩,٧٧ ٤٦,٥ ٥,٢١ ٤,٥٤٣ ٧٥,٠٢  ٣,٤٠٨ ٢٤,٩٨ ٦,٨٧  ١,١٣٥  ٨٤/٨٥  
٣٩,٥٦ ٩,٩١ ٩,٩٧ ٤٧,٧ ٤,٦٧ ٤,٧٥٥ ٧٤,٩٥  ٣,٥٦٤ ٢٥,٠٥ ٤,٩٣  ١,١٩١  ٨٥/٨٦  
٣٩,١٢ ٩,٥٦ ١٠,٠٥ ٤٨,٨ ٣,١١ ٤,٩٠٣ ٧٥,٥٧  ٣,٧٠٥ ٢٤,٤٣ ٠,٥٩  ١,١٩٨  ٨٦/٨٧  
٣٨,٩٨ ٩,٤٨ ١٠,٢١ ٤٩,٨ ٣,٧٥ ٥,٠٨٧ ٧٥,٦٨  ٣,٨٥ ٢٤,٣٢ ٣,٢٦  ١,٢٣٧  ٨٧/٨٨  
٣٨,٧٤ ٩,٤٧ ١٠,٣ ٥٠,٨ ٢,٨٧ ٥,٢٣٣ ٧٥,٥٦  ٣,٩٥٤ ٢٤,٤٤ ٣,٤  ١,٢٧٩  ٨٨/٨٩  
٣٨,٩٩ ٩,٣٢ ١٠,٤٨ ٥١,٩ ٣,٩ ٥,٤٣٧ ٧٦,١١  ٤,١٣٨ ٢٣,٨٩ ١,٥٦  ١,٢٩٩  ٨٩/٩٠  
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٣٨,٣٣ ٩,٣١ ١٠,٤٦ ٥٢,٩ ١,٨ ٥,٥٣٥ ٧٥,٧  ٤,١٩٠ ٢٤,٣ ٣,٥٤  ١,٣٤٥  ٩٠/٩١  
٣٨,١٠ ٩,٢٨ ١٠,٥٦ ٥٤,١ ٣,٢٣ ٥,٧١٤ ٧٥,٦٤  ٤,٣٢٢ ٢٤,٣٦ ٣,٤٩  ١,٣٩٢  ٩١/٩٢  
٣٧,٦٠ ٩,١٤ ١٠,٥٣ ٥٥,٢ ١,٧٣ ٥,٨١٣ ٧٥,٦٩  ٤,٤ ٢٤,٣١ ١,٥١ ١,٤١٣  ٩٢/٩٣  
٣٦,٧٩ ٩,٠٤ ١٠,٣٨ ٥٦,٣ ٠,٥٥ ٥,٨٤٥ ٧٥,٤٣  ٤,٤٠٩ ٢٤,٥٧ ١,٦٣  ١,٤٣٦  ٩٣/٩٤  
٣٧,٦٩ ٩,٣٣ ١٠,٤١ ٥٧,٥ ٢,٤٣ ٥,٩٨٧ ٧٥,٢٥  ٤,٥٠٥ ٢٤,٧٥ ٣,٢  ١,٤٨٢  ٩٤/٩٥  
٣٧,٠٤ ٩,٣٩ ١٠,٣٨ ٥٨,٧ ١,٧٥ ٦,٠٩٢ ٧٤,٦٤  ٤,٥٤٧ ٢٥,٣٦ ٤,٢٥  ١,٥٤٥  ٩٥/٩٦  
٣٧,٤٦ ٩,٥٢ ١٠,٤٧ ٦٠,١ ٣,٣٣ ٦,٢٩٥ ٧٤,٥٨  ٤,٦٩٥ ٢٥,٤٢ ٣,٥٦  ١,٦  ٩٦/٩٧  
٣٨,٥٤ ١٠,١٨ ١٠,٦٦ ٦١,٣ ٣,٧٨ ٦,٥٣٣ ٧٣,٦  ٤,٨٠٨ ٢٦,٤ ٧,٨١  ١,٧٢٥  ٩٧/٩٨  
٣٩,٢٢ ١٠,٥ ١٠,٩٣ ٦٢,٦ ٤,٧٨ ٦,٨٤٥ ٧٣,٢٢  ٥,٠١٢ ٢٦,٧٨ ٦,٢٦  ١,٨٣٣  ٩٨/٩٩  
٣٩,٤٠ ١١,١٤ ١٠,٨١ ٦٣,٩ ٠,٨٩ ٦,٩٠٦ ٧١,٧٣  ٤,٩٥٤ ٢٨,٢٧ ٦,٤٩  ١,٩٥٢  ٩٩/٢٠٠٠  

٣٩,٨٨ ١١,٥٥ ١٠,٩١ ٦٥,٣ ٣,١٣ ٧,١٢٢ ٧١,٠٥  ٥,٠٦ ٢٨,٩٥ ٥,٦٤  ٢,٠٦٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٣٩,٩٤ ١١,٦٨ ١٠,٩٨ ٦٦,٦ ٢,٦٥ ٧,٣١١ ٧٠,٧٦  ٥,١٧٣ ٢٩,٢٤ ٣,٦٩  ٢,١٣٨  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٣٩,٧٩ ١١,٨٥ ١٠,٨٦ ٦٨ ٠,٩٧ ٧,٣٨٢ ٧٠,٢١  ٥,١٨٣ ٢٩,٧٩ ٢,٨٥  ٢,١٩٩  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٣٩,٧١ ١١,٨٨ ١٠,٧٨ ٦٨,٩ ٠,٦ ٧,٤٢٦ ٧٠,٠٨  ٥,٢٠٤ ٢٩,٩٢ ١,٠٥  ٢,٢٢٢  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٣٩,٢٧ ١١,٨٣ ١٠,٦٦ ٧٠ ٠,٥٣ ٧,٤٦٥ ٦٩,٨٧  ٥,٢١٦ ٣٠,١٣ ١,٢٢  ٢,٢٤٩  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٥٤,٥٢ ١٦,٦٩ ١٠,٥٨ ٧١,٣ ١,٠٩ ٧,٥٤٦ ٦٩,٣٩  ٥,٢٣٦ ٣٠,٦١ ٢,٧١  ٢,٣١  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٤٩,٤٢ ١٥,٥٥ ١٠,٥٢ ٧٢,٦ ١,٢٣  ٧,٦ ٦٨,٦٩  ٥,٢٤٧ ٣١,٣١ ٣,٥٥  ٢,٣٩٢  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
  ٤٧,٥٦  -  ١٠,٢  ٧٤,٥  صفر  ٧,٦  -  -  -  -  -  ٢٠٠٧/٢٠٠٨
٤٧,٣١  -  ١٠,١  ٧٦,١  ١,٣  ٧,٧  -  -  -  -  -  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

  ١٢٦٨,٦٥ ٣١٤,٤٨ ٢٩٧,٩٥   ٢٤٥,٧٣   ٢٤١٥,٤٧   ٨٨٤,٥٣ ٢٤٦,٧    المجموع
 ٣٦,٢٥ ٩,٥٣ ٩,٠٨   ٧,٤٥   ٧٣,٢   ٢٦,٨ ٧,٧١    المتوسط

  : المصدر
 أعداد مختلفة. تقرير اإلنجازات ونتائج األعمال): وزارة المالية(وزارة التأمينات : أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مصدرها. 

 بوابة مصر للمعلومات.  واإلحصاءعدد السكان مصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة .www.eip.gov.eg  
  
  
  
  

  )١١(جدول رقم 
  تطور أعداد الخروج للمعاش المبكر في صندوق العاملين بقطاع األعمال العام والخاص

   بالمليون فرد–م ٢٠٠٧م حتى ١٩٩٢/ م١٩٩١من 
  

 السنوات

  عدد حاالت 
المعاش 
 المبكر

  إجمالي عدد
 المتقاعدين 

  بصندوق
لعام  القطاع ا

 والخاص
الوزن 
 النسبي

٦,٨٢ ١,٠٢٧ ٠,٠٧ ٩١/٩٢ 

٧,٣١ ١,٠٣٩ ٠,٠٧٦ ٩٢/٩٣ 

٨,٥٦ ١,٠٥٢ ٠,٠٩ ٩٣/٩٤ 

٩,٤٨ ١,٠٨٦ ٠,١٠٣ ٩٤/٩٥ 

٩,٨٧ ١,١٣٥ ٠,١١٢ ٩٥/٩٦ 

١٠,٢٦ ١,١٧ ٠,١٢ ٩٦/٩٧ 

١٢,٣٣ ١,٢٦٥ ٠,١٥٦ ٩٧/٩٨ 

١٥,٩٩ ١,٣٥١ ٠,٢١٦ ٩٨/٩٩ 

١٧,٨٢ ١,٤٤٨ ٠,٢٥٨ ٩٩/٢٠٠٠ 
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١٩,٢١ ١,٥٩٨ ٠,٣٠٧ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٢١,٧١ ١,٥٨ ٠,٣٤٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٢٣,١٧ ١,٦١٤ ٠,٣٧٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٢٤,٨٤ ١,٦٠٦ ٠,٣٩٩ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٢٦,٣٣ ١,٥٩٥ ٠,٤٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٢٨,١٨ ١,٦١١ ٠,٤٥٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٢٣,٩٧ ٢,٠٦١ ٠,٤٩٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  
  : المصدر
  أعداد مختلفة. عمال قطاع التأميناتتقرير اإلنجازات ونتائج أ): وزارة المالية(وزارة التأمينات  
  م؛ حيث كانت تدرج ضمن حاالت التقاعد لبلوغ ١٩٩١م حتى عام ١٩٧٥ال يوجد بيان تفصيلي لعدد حاالت الخروج المبكر من عام

 .م٢٠٠٦/٢٠٠٧ولم تتوافر بيانات في نفس الخصوص بعد السنة المالية . السن

 لمبكر في الصندوق الحكوميكذلك لم تتوافر بيانات عن عدد حاالت الخروج ا.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٢(جدول رقم 

  تطور المزايا المنصرفة من نظام التأمين االجتماعي في مصر
   بالمليون جنيه–م ٢٠٠٧م حتى١٩٧٥من 

المعاشات   السنوات
  والتعويضات

مبالغ بنظام 
االدخار 

  )المكافأة(

معدل النمو   المجموع
(%)  

اإلعانات 
اإلضافية 
  والزيادات

 النمو معدل
(%)  

نسبة 
اإلعانات 
والزيادات 
إلجمالي 
  المنصرف

إجمالي 
النفقات 
العامة 

بموازنة 
  الدولة

اإلعانات 
والزيادات 
كنسبة من 
النفقات 
  العامة

٢٩١٢ - - - - ١٧٩,٢٩٢ ٤٢,٧١٢ ١٣٦,٥٨ ١٩٧٥ - 

٣٢٨٠ - - - ٣,٤٦ ١٨٥,٤٩٢ ٢٦,٦٩٢ ١٥٨,٨ ٧٦/ ٧٥ - 

٠,٢٥ ٤١٦٩ ٤,٨٥ - ١٠,٤ ١٥,٥ ٢١٤,٢٣٨ ٥,٩١٩ ٢٠٨,٣١٩ ٧٧/ ٧٦ 

٠,٦١ ٥٥٥٩ ١٢,٧٦ ٢٢٤,٠٤ ٣٣,٧ ٢٣,٢٧ ٢٦٤,٠٨٢ ٣,٥٥٤ ٢٦٠,٥٢٨ ٧٨/ ٧٧ 

٠,٧ ٧٠٩٧ ١٤,٢٤ ٤٧,٤٨ ٤٩,٧ ٣٢,١٣ ٣٤٨,٩٣ ٥,١٥ ٣٤٣,٧٨ ٧٩/ ٧٨ 

٠,٦٨ ١٠٥٥٥ ١٨,٣٩ ٤٣,٦٦ ٧١,٤ ١١,٣ ٣٨٨,٣٥٤ ٥,٤٠٣ ٣٨٢,٩٥١ ٨٠/ ٧٩ 

١,٢٨ ١٢٨٨٧ ٣٠,٨٣ ١٣١,٠٩ ١٦٥ ٣٧,٨٣ ٥٣٥,٢٧٤ ٥,٣٠٧ ٥٢٩,٩٦٧ ٨١ /٨٠ 

٢,٢٨ ١٤٤٩٧ ٤٣,٩٣ ١٠٠,٥٥ ٣٣٠,٩ ٤٠,٧٢ ٧٥٣,٢٢٩ ٧,١٢٩ ٧٤٦,١ ٨٢/ ٨١ 

٢,٠٣ ١٦٨٠٤ ٣٩,٧٨ ٣,١٧ ٣٤١,٤ ١٣,٩٣ ٨٥٨,١٦٥ ٩,٢٦٥ ٨٤٨,٩ ٨٣/ ٨٢ 

٢,١٥ ١٨٤٧٦ ٣٨,٠٩ ١٦,٣٧ ٣٩٧,٣ ٢١,٥٣ ١٠٤٢,٩٤٨ ١٣,٦٤٨ ١٠٢٩,٣ ٨٤/ ٨٣ 

٢,١٦ ٢١٠٢٦ ٣٨,٠٩ ١٤,٥٥ ٤٥٥,١ ١٤,٥٥ ١١٩٤,٦٩٣ ٤١,٤٩٣ ١١٥٣,٢ ٨٥/ ٨٤ 
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٢,٧٨ ١٩٩٤٥ ٣٩,٢٦ ٢١,٧١ ٥٥٣,٩ ١٨,٠٩ ١٤١٠,٧٨٣ ٥٤,٦١٢ ١٣٥٦,١٧١ ٨٦/ ٨٥ 

٢,٠٨ ٢٦٨٣٢ ٣٦,٤٢ ٠,٦ ٥٥٧,٢ ٨,٤٤ ١٥٢٩,٨٥ ٦٢,٦٦٥ ١٤٦٧,١٨٥ ٨٧/ ٨٦ 

٢,٢ ٣٠١٥٤ ٣٦,٠٨ ١٨,٩٣ ٦٦٢,٧ ٢٠,٠٨ ١٨٣٦,٩٨٩ ٦٦,٧١٨ ١٧٧٠,٢٧١ ٨٨/ ٨٧ 

٢,٣١ ٣٦٣٩٣ ٣٧,٤٤ ٢٦,٨٤ ٨٤٠,٦ ٢٢,٢١ ٢٢٤٤,٩٧ ٧١,٧٨٥ ٢١٧٣,١٨٥ ٨٩/ ٨٨ 

٢,١٦ ٤٥٥١٠ ٣٨,٥٣ ١٦,٩٤ ٩٨٣ ١٣,٦٥ ٢٥٥١,٣٦٥ ٨٠,٩١٤ ٢٤٧٠,٤٥١ ٩٠/ ٨٩ 

٢,٦٨ ٤٧٥٦٣ ٤١,١٦ ٢٩,٨٦ ١٢٧٦,٥ ٢١,٥٤ ٣١٠٠,٩٧٨ ٩٦,٧٤٨ ٣٠٠٤,٢٣ ٩١/ ٩٠ 

٣,٢٩ ٥٢٢٢٣ ٤٥,٨٦ ٣٤,٤٨ ١٧١٦,٦ ٢٠,٧ ٣٧٤٣,٠٢٢ ١٠١,٨٦١ ٣٦٤١,١٦١ ٩٢/ ٩١ 

٣,٨٣ ٥٦٢٦٤ ٤٨,٥٨ ٢٥,٥٩ ٢١٥٥,٩ ١٨,٥٧ ٤٤٣٨,١٤٢ ١١٧,٥٤٢ ٤٣٢٠,٦ ٩٣/ ٩٢ 

٤,٨٣ ٥٨٢٥٦ ٥٠,٣٧ ٣٠,٤٤ ٢٨١٢,١ ٢٥,٧٩ ٥٥٨٢,٥٦٨ ١٦٧,٤٦٨ ٥٤١٥,١ ٩٤/ ٩٣ 

٥,٣٧ ٦٣٨٨٩ ٥٢,٠٧ ٢١,٩٨ ٣٤٣٠,٢ ١٨ ٦٥٨٧,٦٥ ٢٣٠,٣٥ ٦٣٥٧,٣ ٩٥/ ٩٤ 

٥,٩٢ ٦٦٨٢٦ ٥٢,٢١ ١٥,٣٣ ٣٩٥٦,١ ١٥,٠٣ ٧٥٧٧,٨٥٩ ٢٨٦,٤٦٧ ٧٢٩١,٣٩٢ ٩٦/ ٩٥ 

٦,٤٩ ٧٠٧٨٣ ٥١,٦٤ ١٦,١٩ ٤٥٩٦,٦ ١٧,٤٦ ٨٩٠١,٠٢٥ ٣٥٢,٤١ ٨٥٤٨,٦١٥ ٩٧/ ٩٦ 

٧,٤٢ ٧٨٧٢٤ ٥٦,٩٥ ٢٧,٠٧ ٥٨٤١,١ ١٥,٢٢ ١٠٢٥٦,٠٠٤ ٤٧٤,٨٥٥ ٩٧٨١,١٤٩ ٩٨/ ٩٧ 

٧,٠٦ ٨٦٤٦٤ ٥١,٤٢ ٤,٥٧ ٦١٠٨,٣ ١٥,٨٤ ١١٨٨٠,١٩٥ ٦١٦,٣١١ ١١٢٦٣,٨٨٤ ٩٩/ ٩٨ 

٧,٤ ٩٥٩٤٢ ٥,٢٧ ١٦,٢٥ ٧١٠٩ ١٣,٥٣ ١٣٤٨٧,٤٥٤ ٦٣٩,٦٦٥ ١٢٨٤٧,٧٨٩ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٧,٨٨ ١٠٠٧٣١ ٥١,٨٧ ١١,٨ ٧٩٣٨,٨ ١٣,٤٨ ١٥٣٠٥,٦٩٢ ٧٠٤,٠٩٣ ١٤٦٠١,٥٩٩ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٨,٠١ ١١١٧٨٦ ٤٩,٩٩ ١٢,٧٤ ٨٩٥٠,٤ ١٦,٩٨ ١٧٩٠٤,٩٥ ٧٨١,٠٩٢ ١٧١٢٣,٨٥٨ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

٧,٨٦ ١٢٧٥١١ ٥٠,٦٣ ١١,٩٣ ١٠٠١٨,٣ ١٠,٥١ ١٩٧٨٧,٣٩٢ ٨١٩,٩٦٢ ١٨٩٦٧,٤٣ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

٧,٤١ ١٥٠٧٥٦ ٥٠,٧٩ ١١,٥٢ ١١١٧٢,٣ ١١,١٧ ٢١٩٩٦,٨٨٩ ٩٢٧,١١٤ ٢١٠٦٩,٧٧٥ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 

٧,٩١ ١٦١٦١٠ ٥٢,٠٤ ١٤,٤٨ ١٢٧٨٩,٥ ١١,٧٣ ٢٤٥٧٧,٤٩٥ ١٠٢٣,٦٤٢ ٢٣٥٥٣,٨٥٣ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

٦,٩١ ٢٠٧٨١٠ ٥١,١٧ ١٢,٢١ ١٤٣٥١,٦ ١٤,١٣ ٢٨٠٤٩,٤٢١ ١٢٩٦,٠٦٤ ٢٦٧٥٣,٣٥٧ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

٦,٥ ٢٢٢٠٣٠ ٤٨,١٧ ٠,٦٢ ١٤٤٤٠,٩ ٦,٨٧ ٢٩٩٧٧,١١ ١٤٦٦,١٥٢ ٢٨٥١٠,٩٥٨ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

١٢,٦  ٣٣٧٥٥,٠٩  -  -  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  -  -  - -  - 

١٨  ٣٩٨٣٣,٠٩  -  -  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  -  -  - -  - 

 ١٣٠,٤٤  ١٢٣٨,٨٩ ٩٦٢,٩٩   ٥٩٣,٨٤       المجموع

 ٣,٩٥  ٣٧,٥٤ ٣٢,١   ١٦,٩       المتوسط

  : المصدر
  أعداد مختلفة. ازات ونتائج األعمالتقرير اإلنج –) وزارة المالية(وزارة التأمينات. 

     م، كانت غير منطقية وال متسقة مع بيانات السنوات السابقة، كما أنها احتوت على كثير من األخطاء في بيانـات       ٢٠٠٨/٢٠٠٩ و ٢٠٠٧/٢٠٠٨معظم بيانات السنوات
  . عليهااستدعى استبعادها، لعدم إمكانية االعتمادالسنوات السابقة فيما يخص المزايا المنصرفة من نظام التأمين االجتماعي في مصر، مما 

  
  )٣١(جدول رقم 

  م٣٠/٦/٢٠٠٦توزيع إجمالي المعاشات المنصرفة طبقاً لشرائح المعاش في 
  

  صندوق العاملين 
 بالقطاع الحكومي

  صندوق العاملين
  بالقطاع العام والخاص

  
  الشريحة

  زنالو العدد
  النسبي

  الوزن  العدد
 النسبي

  وزن الشريحة النسبي
  إلجمالي الصندوقين

 %٥,٣٠ %٠,٥٤ ٨٤٢٨ %٨,٦٠ ١٨٩٥٩٤  جنيه٥٠أقل من 

 %٩ %٣,٣٠ ٥١٤٠٤ %١٣ ٢٨٧٩٥٩ ١٠٠ ألقل من ٥٠من 

 %٨,٩٠ %٨,٤٠ ١٣٠٩١٣ %٩,٢٠ ٢٠٣٤٢٤ ١٥٠ ألقل من ١٠٠من 

 %٧,٣٠ %٦,٧٠ ١٠٤٤٧٣ %٧,٩٠ ١٧٣٩٠٢ ٢٠٠ ألقل من ١٥٠من 

 %١٤,٩٠ %١٥,٦٩ ٢٤٤٥٣٣ %١٤,٤٠ ٣١٧٦٨٢ ٣٠٠ ألقل من ٢٠٠من 
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 %١١,٧٠ %١٣,١٦ ٢٠٥٠٥٧ %١٠,٦٠ ٢٣٣٥٨٣ ٤٠٠ ألقل من ٣٠٠من 

 %٩,٣٠ %١٠,١٦ ١٥٨٢٩٦ %٨,٧٠ ١٩٢٠٣٨ ٥٠٠ ألقل من ٤٠٠من 

 %٣٣,٦٠ %٤٢,٠٤ ٦٥٥٠٣٥ %٢٧,٦٠ ٦٠٨٦١٥  فأكثر٥٠٠

 %١٠٠ %١٠٠ ١٥٥٨١٣٩ %١٠٠ ٢٢٠٦٧٩٧ المجموع

 ٣٧٦٤٩٣٦ مجموع الصندوقين

  
  .٩٧، ٩٤ص ص . ٢٠٠٥/٢٠٠٦تقرير اإلنجازات ونتائج األعمال  –) وزارة المالية(زارة التأمينات و: المصدر

  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ١٤(جدول رقم 

  )بالمليون جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور فائض النشاط الجاري لنظام التأمين االجتماعي في مصر من 
  

 الخاصالصندوق العام و الصندوق الحكومي

 السنوات
  الوزن  القيمة

   النسبي
  الوزن  القيمة

 المجموع   النسبي
  معدل
  النمو

٢٤٧,٤  ٥٣,٧٦    ١٣٣  ٤٦,٢٤    ١١٤,٤ ١٩٧٥ . 
١٩,٤ ٢٩٥,٤  ٥٥,٣٥    ١٦٣,٥  ٤٤,٦٥    ١٣١,٩ ٧٦/ ٧٥ 
٣١,١٨ ٣٨٧,٥  ٥٦,٧٢    ٢١٩,٨  ٤٣,٢٨    ١٦٧,٧ ٧٧/ ٧٦ 
٨,٣١- ٣٥٥,٣  ٤٦,٣٠    ١٦٤,٥  ٥٣,٧٠    ١٩٠,٨ ٧٨/ ٧٧ 
٤٨,٢١ ٥٢٦,٦  ٥٧,٨٨    ٣٠٤,٨  ٤٢,١٢    ٢٢١,٨ ٧٩/ ٧٨ 
٤,١ ٥٤٨,٢  ٥٩,٤٩    ٣٢٦,١  ٤٠,٥١    ٢٢٢,١ ٨٠/ ٧٩ 
٣٠,٨٨ ٧١٧,٥  ٦٠,٧٠    ٤٣٥,٥  ٣٩,٣٠    ٢٨٢ ٨١ /٨٠ 
٥٠,٧٢ ١٠٨١,٤  ٥٨,١٤    ٦٢٨,٧  ٤١,٨٦    ٤٥٢,٧ ٨٢/ ٨١ 
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٩,٨٩ ١١٨٨,٣  ٥٨,٨٤    ٦٩٩,٢  ٤١,١٦    ٤٨٩,١ ٨٣/ ٨٢ 
٤٧,١٩ ١٧٤٩  ٥١,٤٩    ٩٠٠,٥  ٤٨,٥١    ٨٤٨,٥ ٨٤/ ٨٣ 
١٦,٠١ ٢٠٢٩,١  ٦٠,٥٤    ١٢٢٨,٤  ٣٩,٤٦    ٨٠٠,٧ ٨٥/ ٨٤ 
٢١,٩١ ٢٤٧٣,٦  ٥٨,٢٠    ١٤٣٩,٦  ٤١,٨٠    ١٠٣٤ ٨٦/ ٨٥ 
٦,١٥ ٢٦٢٥,٨  ٥٨,٥٩    ١٥٣٨,٥  ٤١,٤١    ١٠٨٧,٣ ٨٧/ ٨٦ 
٣١,٩١ ٣٤٦٣,٦  ٥٨,٨٠    ٢٠٣٦,٧  ٤١,٢٠    ١٤٢٦,٩ ٨٨/ ٨٧ 
٦,٥٧ ٣٦٩١,١  ٥٦,١٥    ٢٠٧٢,٦  ٤٣,٨٥    ١٦١٨,٥ ٨٩/ ٨٨ 
١٧,٩٣ ٤٣٥٢,٩  ٥٥,٥٢    ٢٤١٦,٩  ٤٤,٤٨    ١٩٣٦ ٩٠/ ٨٩ 
١٤,١٦ ٤٩٦٩,٣  ٥٦,٤٧    ٢٨٠٦,٤  ٤٣,٥٣    ٢١٦٢,٩ ٩١/ ٩٠ 
١١,٢٩ ٥٥٣٠,٤  ٥٣,٨١    ٢٩٧٥,٨  ٤٦,١٩    ٢٥٥٤,٦ ٩٢/ ٩١ 
٣٠,٤٨ ٧٢١٦,٣  ٥٢,٩٧    ٣٨٢٢,٢  ٤٧,٠٣    ٣٣٩٤,١ ٩٣/ ٩٢ 
٢٨,٣٥ ٩٢٦٢,٢  ٥٠,٠٠    ٤٦٣١,٣  ٥٠,٠٠    ٤٦٣٠,٩ ٩٤/ ٩٣ 
١٨,٩٧ ١١٠١٩,٥  ٥٠,٨٥    ٥٦٠٢,٩  ٤٩,١٥    ٥٤١٦,٦ ٩٥/ ٩٤ 
١٨,٨٤ ١٣٠٩٥,٢  ٤٩,٣٩    ٦٤٦٨,١  ٥٠,٦١    ٦٦٢٧,١ ٩٦/ ٩٥ 
١٦,٨٥ ١٥٣٠٢,٣  ٤٨,٤١    ٧٤٠٧,٩  ٥١,٥٩    ٧٨٩٤,٤ ٩٧/ ٩٦ 
١٠,٩٩ ١٦٩٨٣,٤  ٤٧,٦٣    ٨٠٨٨,٨  ٥٢,٣٧    ٨٨٩٤,٦ ٩٨/ ٩٧ 
٩,٩٥ ١٨٦٧٢,٧  ٤٦,٧٤    ٨٧٢٨,٢  ٥٣,٢٦    ٩٩٤٤,٥ ٩٩/ ٩٨ 
٩,٥٦ ٢٠٤٥٧  ٤٤,٣٤    ٩٠٧١  ٥٥,٦٦    ١١٣٨٦ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٩,٠٤ ٢٢٣٠٧  ٤٣,١٠    ٩٦١٥  ٥٦,٩٠    ١٢٦٩٢ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 
١١,١٩ ٢٤٨٠٣  ٤١,٨٥    ١٠٣٧٩  ٥٨,١٥    ١٤٤٢٤ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 
٦,٦ ٢٦٤٣٩  ٤٠,٣٧    ١٠٦٧٤  ٥٩,٦٣    ١٥٧٦٥ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 
٦,٧١ ٢٨٢١٢  ٣٨,٩٤    ١٠٩٨٧  ٦١,٠٦    ١٧٢٢٥ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 
٤,١٤- ٢٧٠٤٣  ٤٢,١٨    ١١٤٠٦  ٥٧,٨٢    ١٥٦٣٧ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 
١٣,٥ ٣٠٦٩٤  ٣٩,٧٨    ١٢٢٠٩  ٦٠,٢٢    ١٨٤٨٥ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 
٢٣,١٩- ٢٣٥٧٥ ٤٥,٦٦    ١٠٧٦٥ ٥٤,٣٤    ١٢٨١٠ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 
١٧,٥-  ١٩٤٤٠  ١٣,٣  ٢٥٨١  ٨٦,٧  ١٦٨٥٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٧٤,٦-  ٤٩٢٢  ٤٨,١  ٢٣٦٨  ٥١,٩  ٢٥٥٤  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

 ٤٣٠,٧٩   ١٧٦٠,٣٦   ١٧٣٩,٦٤   المجموع
 ١٢,٣   ٥٠,٢٩٦   ٤٩,٧٠٤   المتوسط

  
 .أعداد مختلفة. تقرير إنجازات ونتائج أعمال قطاع التأمينات): وزارة المالية(وزارة التأمينات : المصدر

  
  
  

  )٥١( جدول رقم 
  م٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥تطور الفرق بين االشتراكات والمزايا  من 

  

 السنوات
  االشتراكات
  بالمليون

  المزايا
  بالمليون

 (+)الفائض 
  )-(أو العجز 

 بالمليون

٨٦,٢٣٨ ١٧٩,٢٩٢ ٢٦٥,٥٣ ١٩٧٥ 

١٢٧,٣٠٨ ١٨٥,٤٩٢ ٣١٢,٨ ٧٥/٧٦ 

١٤٧,٦٦٢ ٢١٤,٢٣٨ ٣٦١,٩ ٧٦/٧٧ 

١٦٧,٨١٨ ٢٦٤,٠٨٢ ٤٣١,٩ ٧٧/٧٨ 

١٨١,٢٧ ٣٤٨,٩٣ ٥٣٠,٢ ٧٨/٧٩ 
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١٧٥,٠٩٦ ٣٨٨,٣٥٤ ٥٦٣,٤٥ ٧٩/٨٠ 

١٦٤,٥٢٦ ٥٣٥,٢٧٤ ٦٩٩,٨ ٨٠/٨١ 

٢٨٤,٤٧١ ٧٥٣,٢٢٩ ١٠٣٧,٧ ٨١/٨٢ 

٢٩٥,١٣٥ ٨٥٨,١٦٥ ١١٥٣,٣ ٨٢/٨٣ 

٣٤٩,٩٥٢ ١٠٤٢,٩٤٨ ١٣٩٢,٩ ٨٣/٨٤ 

٦٧١,٢٠٧ ١١٩٤,٦٩٣ ١٨٦٥,٩ ٨٤/٨٥ 

٧٨١,٢١٧ ١٤١٠,٧٨٣ ٢١٩٢ ٨٥/٨٦ 

٧٩٠,٩٥ ١٥٢٩,٨٥ ٢٣٢٠,٨ ٨٦/٨٧ 

٨٤٨,٨١١ ١٨٣٦,٩٨٩ ٢٦٨٥,٨ ٨٧/٨٨ 

٨٤٠,٤٣ ٢٢٤٤,٩٧ ٣٠٨٥,٤ ٨٨/٨٩ 

٩٤٠,٥٣٥ ٢٥٥١,٣٦٥ ٣٤٩١,٩ ٨٩/٩٠ 

٨٤٦,٨٢٢ ٣١٠٠,٩٧٨ ٣٩٤٧,٨ ٩٠/٩١ 

٦٧١,٤٧٨ ٣٧٤٣,٠٢٢ ٤٤١٤,٥ ٩١/٩٢ 

٨٧٧,٦٥٨ ٤٤٣٨,١٤٢ ٥٣١٥,٨ ٩٢/٩٣ 

٦٤٢,١٣٢ ٥٥٨٢,٥٦٨ ٦٢٢٤,٧ ٩٣/٩٤ 

٦٦٢,٤٥ ٦٥٨٧,٦٥ ٧٢٥٠,١ ٩٤/٩٥ 

٦٥٩,٥٤١ ٧٥٧٧,٨٥٩ ٨٢٣٧,٤ ٩٥/٩٦ 

٣٣٨,٨٧٥ ٨٩٠١,٠٢٥ ٩٢٣٩,٩ ٩٦/٩٧ 

٢١٤,٧٩٦ ١٠٢٥٦,٠٠٤ ١٠٤٧٠,٨ ٩٧/٩٨ 

٤٧٦,٠٩٥- ١١٨٨٠,١٩٥ ١١٤٠٤,١ ٩٨/٩٩  

١١٨٨,٤٥٤- ١٣٤٨٧,٤٥٤ ١٢٢٩٩ ٩٩/٢٠٠٠ 

٢٢٦١,٤٤٢- ١٥٣٠٥,٦٩٢ ١٣٠٤٤,٢٥ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٣٨٣٤,٤٥- ١٧٩٠٤,٩٥ ١٤٠٧٠,٥ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٤٦٣٣,٣٩٢- ١٩٧٨٧,٣٩٢ ١٥١٥٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٥٤٩٦,٢٨٩- ٢١٩٩٦,٨٨٩ ١٦٥٠٠,٦ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٨٣٢٦,٤٩٥- ٢٤٥٧٧,٤٩٥ ١٦٢٥١ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٩٨٥٤,٤٢١- ٢٨٠٤٩,٤٢١ ١٨١٩٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

١٠٧٨٩,٤١- ٢٩٩٧٧,١١ ١٩١٨٧,٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٨١٦-  ٢٧٧٨٣  ٢٦٩٦٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

٣٥٦  ٣١٤٧٣  ٣١٨٢٩  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

  
 .أعداد مختلفة. تقرير إنجازات ونتائج أعمال قطاع التأمينات):  الماليةوزارة(وزارة التأمينات : المصدر

  )٦١(جدول رقم 
  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٧م حتى ١٩٧٥تطور أرصدة المال االحتياطي لنظام التأمين االجتماعي في مصر من 

  
  الصندوق 
 الحكومي

  القطاعينصندوق 
 العام والخاص

 السنوات
  قيمةال

 بالمليار

  الوزن
  النسبي
 القيمة (%)

  الوزن
  النسبي
 المجموع (%)

  معدل
  النمو
(%) 

٠ ٢,٥٥٧ ٤٦,١٩ ١,١٨١ ٥٣,٨١ ١,٣٧٦ ١٩٧٥ 
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١٦,٣٥ ٢,٩٧٥ ٤٥,١٨ ١,٣٤٤ ٥٤,٨٢ ١,٦٣١ ٧٦/ ٧٥ 
١٣,٠٨ ٣,٣٦٤ ٤٦,٤٩ ١,٥٦٤ ٥٣,٥١ ١,٨ ٧٧/ ٧٦ 
١٣,٦١ ٣,٨٢٢ ٤٧,٨٥ ١,٨٢٩ ٥٢,١٥ ١,٩٩٣ ٧٨/ ٧٧ 
١٩,٧٥ ٤,٥٧٧ ٥١,٥٨ ٢,٣٦١ ٤٨,٤٢ ٢,٢١٦ ٧٩/ ٧٨ 
٦,٢٥ ٤,٨٦٣ ٥٢,١٣ ٢,٥٣٥ ٤٧,٨٧ ٢,٣٢٨ ٨٠/ ٧٩ 
١٤,٦٦ ٥,٥٧٦ ٥٣,٢٦ ٢,٩٧ ٤٦,٧٤ ٢,٦٠٦ ٨١ /٨٠ 
١٩,٠١ ٦,٦٣٦ ٥٣,٩ ٣,٥٧٧ ٤٦,١ ٣,٠٥٩ ٨٢/ ٨١ 
١٧,٩٣ ٧,٨٢٦ ٥٤,٦٥ ٤,٢٧٧ ٤٥,٣٥ ٣,٥٤٩ ٨٣/ ٨٢ 
٤٩,٨٦ ١١,٧٢٨ ٥٣,٩٦ ٦,٣٢٩ ٤٦,٠٤ ٥,٣٩٩ ٨٤/ ٨٣ 
١٧,٣٨ ١٣,٧٦٦ ٥٤,٩ ٧,٥٥٧ ٤٥,١ ٦,٢٠٩ ٨٥/ ٨٤ 
١٩,٤٥ ١٦,٤٤٣ ٥٤,٧٢ ٨,٩٩٧ ٤٥,٢٨ ٧,٤٤٦ ٨٦/ ٨٥ 
١٤,٧٤ ١٨,٨٦٧ ٥٥,٨٤ ١٠,٥٣٥ ٤٤,١٦ ٨,٣٣٢ ٨٧/ ٨٦ 
١٨,٣٤ ٢٢,٣٢٨ ٥٦,٣١ ١٢,٥٧٢ ٤٣,٦٩ ٩,٧٥٦ ٨٨/ ٨٧ 
١٦,٥٧ ٢٦,٠٢٧ ٥٦,٢٧ ١٤,٦٤٥ ٤٣,٧٣ ١١,٣٨٢ ٨٩/ ٨٨ 
١٧,٠٢ ٣٠,٤٥٦ ٥٦,٠٢ ١٧,٠٦ ٤٣,٩٨ ١٣,٣٩٦ ٩٠/ ٨٩ 
١٦,٣٣ ٣٥,٤٣ ٥٦,٠٧ ١٩,٨٦٧ ٤٣,٩٣ ١٥,٥٦٣ ٩١/ ٩٠ 
١٤,٠١ ٤٠,٣٩٥ ٥٥,١٧ ٢٢,٢٨٥ ٤٤,٨٣ ١٨,١١ ٩٢/ ٩١ 
١٧,٦٣ ٤٧,٥١٦ ٥٤,٧٦ ٢٦,٠١٩ ٤٥,٢٤ ٢١,٤٩٧ ٩٣/ ٩٢ 
١٩,٨٦ ٥٦,٩٥٥ ٥٣,٨٥ ٣٠,٦٦٨ ٤٦,١٥ ٢٦,٢٨٧ ٩٤/ ٩٣ 
٢٠,٢٧ ٦٨,٤٩٧ ٥٣,٧١ ٣٦,٧٩٣ ٤٦,٢٩ ٣١,٧٠٤ ٩٥/ ٩٤ 
١٧,٣ ٨٠,٣٤٩ ٥٢,٢٦ ٤١,٩٩٤ ٤٧,٧٤ ٣٨,٣٥٥ ٩٦/ ٩٥ 
١٨,٤ ٩٥,١٣١ ٥١,٧٢ ٤٩,٢٠٣ ٤٨,٢٨ ٤٥,٩٢٨ ٩٧/ ٩٦ 
١٧,٥٩ ١١١,٨٦ ٥١,٠٣ ٥٧,٠٨٥ ٤٨,٩٧ ٥٤,٧٧٥ ٩٨/ ٩٧ 
١٦,٤١ ١٣٠,٢١٣ ٥٠,٣٧ ٦٥,٥٨٦ ٤٩,٦٣ ٦٤,٦٢٧ ٩٩/ ٩٨ 
١٥,٣٦ ١٥٠,٢١٨ ٤٩,٤ ٧٤,٢٠٥ ٥٠,٦ ٧٦,٠١٣ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

١٤,٢١ ١٧١,٥٦٤ ٤٨,٤ ٨٣,٠٣ ٥١,٦ ٨٨,٥٣٤ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 
١٤,١٦ ١٩٥,٨٤٩ ٤٧,٤٣ ٩٢,٨٩١ ٥٢,٥٧ ١٠٢,٩٥٨ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 
١٣,٥ ٢٢٢,٢٨٧ ٤٦,٥٩ ١٠٣,٥٦٥ ٥٣,٤١ ١١٨,٧٢٢ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 
١٢,٦٩ ٢٥٠,٤٩٩ ٤٥,٧٣ ١١٤,٥٥٢ ٥٤,٢٧ ١٣٥,٩٤٧ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 
١٠,٦٣ ٢٧٧,١٢ ٤٥,٣ ١٢٥,٥٣٦ ٥٤,٧ ١٥١,٥٨٤ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 
١١,٠٨ ٣٠٧,٨١٥ ٤٤,٧٥ ١٣٧,٧٤٦ ٥٥,٢٥ ١٧٠,٠٦٩ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 
٧,٦٦ ٣٣١,٣٩ ٤٤,٨١ ١٤٨,٥١١ ٥٥,١٩ ١٨٢,٨٧٩ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

 ٥٣١,٠٩  ١٦٩٠,٦  ١٦٠٩,٤  المجموع
 ١٦,٩٣  ٥١,٢٣  ٤٨,٧٧  المتوسط

  
  .أعداد مختلفة. تقرير اإلنجازاتت ونتائج أعمال قطاع التأميناتت االجتماعية): وزارة المالية( وزارة التأمينات :المصدر

 ها بمعرفة الباحثالنسب المئوية تم حساب. 

  م٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ال توجد بيانات عن رصيد المال االحتياطي للسنوات من. 
 

  )١٧(جدول رقم 
  )بالمليار جنيه (م٢٠٠٩م حتى١٩٧٥توزيع استثمارات التأمين االجتماعي في مصر حسب أوجه االستثمار من 

  

 السنوات
  

  أموال وصكوك لدى
   صندوق االستثمار
    والودائع

 )بنك االستثمار القومي(

أموال وصكوك وسندات 
  حكومية
 لدى الخزانة العامة

  ودائع
  ألجل

  أوراق مالية
 ومشروعات

  قروض واستبدال 
 المجموع ومدة سابقة
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  القيمة  
بالمليار 

 جنيه

  الوزن 
النسبي 

(%) 

  القيمة 
بالمليار 

 جنيه

  الوزن 
النسبي 

(%) 

  القيمة 
بالمليار 

 جنيه

  الوزن 
النسبي 

)(% 

  القيمة 
بالمليار 

 جنيه

  الوزن 
النسبي 

(%) 

  القيمة 
بالمليار 

 جنيه

  الوزن 
النسبي 

(%) 

  القيمة 
بالمليار 

 جنيه

  الوزن 
النسبي 

(%) 

 ١٠٠ ٢,٢٦١ ١,٥٤٨ ٠,٠٤ ٠,٥٧ ٠,٠١٣ ٠ ـ ٣٧,٩٩ ٠,٨٥٩ ٥٩,٨٩ ١,٣٥٤ ١٩٧٥

 ١٠٠ ٢,٥٣٢ ١,٥٠١ ٠,٠٤ ٠,١٢ ٠,٠٠٣ ٠ ـ ٣٣,٩٣ ٠,٨٥٩ ٦٤,٤٥ ١,٦٣٢ ٧٦/ ٧٥
 ١٠٠ ٢,٨٧ ١,٣٥٩ ٠,٠٤ ٠,١ ٠,٠٠٣ ٠ ـ ٢٩,٤١ ٠,٨٤٤ ٦٩,١٣ ١,٩٨٤ ٧٧/ ٧٦

١٠٠ ٣,٦٦٢ ١,١٤٧ ٠,٠٤ ٠,٢٥ ٠,٠٠٩ ٠,٢٤٥٨ ٠,٠٠٩ ٣٣,٤٥ ١,٢٢٥ ٦٤,٩١ ٢,٣٧٧ ٧٨/ ٧٧ 
١٠٠ ٤,٤٠٣ ١,١٣٦ ٠,٠٥ ٠,٣ ٠,٠١٣ ٠,٤٥٤٢ ٠,٠٢ ٢٧,٨ ١,٢٢٤ ٧٠,٣٢ ٣,٠٩٦ ٧٩/ ٧٨ 

١٠٠ ٤,٦٥٩ ١,١٣٨ ٠,٠٥ ٠,٢٨ ٠,٠١٣ ٠,٥١٥١ ٠,٠٢٤ ٣١,٨٥ ١,٤٨٤ ٦٦,٢٢ ٣,٠٨٥ ٨٠/ ٧٩ 
١٠٠ ٥,٣١٧ ١,١٢٨ ٠,٠٦ ٠,٢٦ ٠,٠١٤ ٠,٨٦٥١ ٠,٠٤٦ ٢٧,٨٢ ١,٤٧٩ ٦٩,٩٣ ٣,٧١٨ ٨١ /٨٠ 

١٠٠ ٦,٢٥٦ ١,١٣٥ ٠,٠٧ ٠,٢٤ ٠,٠١٥ ١,١٩٨٨ ٠,٠٧٥ ٢٣,٦٤ ١,٤٧٩ ٧٣,٧٩ ٤,٦١٦ ٨٢/ ٨١ 
١٠٠ ٧,٣٧٧ ١,١١٢ ٠,٠٨ ٠,٢٢ ٠,٠١٦ ١,٤٠٩٨ ٠,١٠٤ ١٩,٨٥ ١,٤٦٤ ٧٧,٤٢ ٥,٧١١ ٨٣/ ٨٢ 

١٠٠ ١١,٢ ٠,٩٥٥ ٠,١١ ٠,١٥ ٠,٠١٧ ١,٢٩٤٤ ٠,١٤٥ ٣٤,٤٦ ٣,٨٦ ٦٣,١٤ ٧,٠٧٣ ٨٤/ ٨٣ 
١٠٠ ١٣,٠٤ ٠,٩٨٩ ٠,١٣ ٠,١٥ ٠,٠١٩ ١,٩٠٩٧ ٠,٢٤٩ ٢٩,٥٧ ٣,٨٥٦ ٦٧,٣٨ ٨,٧٨٦ ٨٥/ ٨٤ 

١٠٠ ١٥,٣٧ ٠,٩٥ ٠,١٥ ٠,١٢ ٠,٠١٨ ٢,٢٠٥٦ ٠,٣٣٩ ٢٥,٠٤ ٣,٨٤٩ ٧١,٦٩ ١١,٠٢ ٨٦/ ٨٥ 
١٠٠ ١٧,٨٨ ٠,٨٥٦ ٠,١٥ ٠,١١ ٠,٠٢ ٢,٥٦٧٨ ٠,٤٥٩ ٢١,٣٤ ٣,٨١٥ ٧٥,١٢ ١٣,٤٣ ٨٧/ ٨٦ 

١٠٠ ٢١,١١ ٠,٧٧٧ ٠,١٦ ٠,١ ٠,٠٢١ ٣,١٨٨٨ ٠,٦٧٣ ١٨,٠٨ ٣,٨١٥ ٧٧,٨٦ ١٦,٤٣ ٨٨/ ٨٧ 
١٠٠ ٢٤,٥٦ ٠,٧٦٦ ٠,١٩ ٠,٠٩ ٠,٠٢١ ٢,٢٣١٦ ٠,٥٤٨ ١٥,٥٦ ٣,٨٢ ٨١,٣٦ ١٩,٩٨ ٨٩/ ٨٨ 

١٠٠ ٢٨,٤٨ ٠,٦٩٩ ٠,٢ ٠,٠٩ ٠,٠٢٦ ٢,٠٩٩٨ ٠,٥٩٨ ١٠,٧٢ ٣,٠٥٤ ٨٦,٣٩ ٢٤,٦ ٩٠/ ٨٩ 
١٠٠ ٣٣,٢١ ٠,٦٧٢ ٠,٢٢ ٠,٠٨ ٠,٠٢٦ ٢,٢٧٠٦ ٠,٧٥٤ ٩,٢١٨ ٣,٠٦١ ٨٧,٧٦ ٢٩,١٤ ٩١/ ٩٠ 

١٠٠ ٣٨,١٨ ٠,٥٦٣ ٠,٢٢ ٠,٠٨ ٠,٠٢٩ ٢,٥٣٥٤ ٠,٩٦٨ ٨,٠٩٩ ٣,٠٩٢ ٨٨,٧٣ ٣٣,٨٨ ٩٢/ ٩١ 
١٠٠ ٤٥,٠٥ ٠,٤٥١ ٠,٢ ٠,٠٧ ٠,٠٣١ ٣,٤٠٩٦ ١,٥٣٦ ٧,٢٧٩ ٣,٢٧٩ ٨٨,٧٩ ٤٠ ٩٣/ ٩٢ 

١٠٠ ٥٣,٧٥ ٠,٣٢٩ ٠,١٨ ٠,٠٨ ٠,٠٤٣ ٤,٨١٣ ٢,٥٨٧ ٦,٠٨٤ ٣,٢٧ ٨٨,٦٩ ٤٧,٦٧ ٩٤/ ٩٣ 
١٠٠ ٦٣,٦٩ ٠,٢٦٤ ٠,١٧ ٠,٠٨ ٠,٠٤٨ ٥,٣٢٧٥ ٣,٣٩٣ ٤,٩١٣ ٣,١٢٩ ٨٩,٤٢ ٥٦,٩٥ ٩٥/ ٩٤ 

١٠٠ ٧٤,٩١ ٠,٢٤٢ ٠,١٨ ٠,٠٧ ٠,٠٤٩ ٥,١٥٠٣ ٣,٨٥٨ ٤,١٨٥ ٣,١٣٥ ٩٠,٣٦ ٦٧,٦٩ ٩٦/ ٩٥ 
١٠٠ ٨٧,٢٥ ٠,١٩٧ ٠,١٧ ٠,٠٨ ٠,٠٦٧ ٤,٩٥٩٥ ٤,٣٢٧ ٣,٨١١ ٣,٣٢٥ ٩٠,٩٦ ٧٩,٣٦ ٩٧/ ٩٦ 

١٠٠ ١٠٠,٤ ٠,١٦٥ ٠,١٧ ٠,٧١ ٠,٧١٢ ٤,٣٧٨٦ ٤,٣٩٤ ٣,٣١١ ٣,٣٢٣ ٩١,٤٤ ٩١,٧٦ ٩٨/ ٩٧ 
١٠٠ ١١٤ ٠,١٤٣ ٠,١٦ ١,٢١ ١,٣٧٦ ٣,٦٦٥٢ ٤,١٧٩ ٢,٩٣٣ ٣,٣٤٤ ٩٢,٠٥ ١٠٥ ٩٩/ ٩٨ 

١٠٠ ١٢٩,٩ ٠,١٣٥ ٠,١٨ ١,٠٩ ١,٤٢ ٤,٠٨٠٢ ٥,٣ ٢,٤٦٤ ٣,٢ ٩٢,٢٣ ١١٩,٨ ٢٠٠٠/ ٩٩ 
١٠٠ ١٤٧,٩ ٠,١٢٦ ٠,١٩ ٠,٩٩ ١,٤٥٧ ٤,٥٠٣٢ ٦,٦٥٨ ٢,١٧١ ٣,٢١ ٩٢,٢١ ١٣٦,٣ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

١٠٠ ١٦٧,٦ ٠,١٢٢ ٠,٢١ ٠,٩١ ١,٥١٧ ٥,٤٠١٧ ٩,٠٥٤ ١,٣٠٢ ٢,١٨٢ ٩٢,٢٧ ١٥٤,٧ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 
١٠٠ ١٨٩,٨ ٠,١١٦ ٠,٢٢ ٠,٨١ ١,٥٢٨ ٥,٧٩٥٨ ١١ ١,١٥٧ ٢,١٩٦ ٩٢,١٣ ١٧٤,٨ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

١٠٠ ٢١٣,١ ٠,١٠٩ ٠,٢٣ ٠,٧٩ ١,٦٧٨ ٦,١٢١٨ ١٣,٠٥ ٠,٩٤٣ ٢,٠٠٩ ٩٢,٠٤ ١٩٦,٢ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 
١٠٠ ٢٣٩,٤ ٠,١ ٠,٢٤ ٠,٩٦ ٢,٢٩٧ ٦,١٠٩٦ ١٤,٦٣ ١,٣٤٧ ٣,٢٢٥ ٩١,٤٨ ٢١٩ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

١٠٠ ٢٦٤,٣ ٠,٠٩٢ ٠,٢٤ ٣,٩٣ ١٠,٣٧٩ ٢,١٢٠٥ ٥,٦٠٤ ٢,٥٠٣ ٦,٦١٤ ٩١,٣٦ ٢٤١,٤ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 
١٠٠ ٢٧٠,٢ ٠,٠٩ ٠,٢٤ ٤,٨٢ ١٣,٠٣٦ ١,٣١٦٨ ٣,٥٥٨ ٧٦,٩ ٢٠٧,٨ ١٦,٨٧ ٤٥,٥٨ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

١٠٠ ٢٨٤,٦٤٨ ٠ ٠ ٤,١ ١١,٩٦٦ ١,٤ ٣,٨٦٢ ٧٥,٩ ٢١٦,٠٠٩ ١٨,٦ ٥٢,٨١١ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
١٠٠ ٢٩٦,٠٥٨ ٠ ٠ ٤,٥ ١٣,٨٩٦ ١,٨ ٥,١١٢ ٧٤,٤ ٢٢٠,١٧١ ١٩,٣ ٥٦,٨٧٩ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

     ٢١,١١٢   ٢٨,٥١   ٩٥,٣٤٥٨   ٧٠٩,٤٣   ٢٦٤٥,٦٩   المجموع
     ٠,٦   ٠,٨   ٢,٧   ٢٠,٣   ٧٥,٦   المتوسط

  
  .أعداد مختلفة. تقرير اإلنجازات ونتائج األعمال لقطاع التأمينات): وزارة المالية(وزارة التأمينات : المصدر
 منطقية البيانات وتضاربها مع بيان معلن آخرم بحساب متوسط السنتين السابقة والتالية عليها، نظراً لعدم ٢٠٠٠ /٩٩ تم الحصول على بيان سنة. 

  
  
  
  

  )١٨(جدول رقم 
  م٢٠٠٧م حتى ١٩٩٢توزيع العوائد المحققة على أوجه استثمار أموال التأمين االجتماعي في مصر من 

  
 السنوات

قروض واستبدال أوراق مالية  ودائع ألجلأموال وصكوك أموال وصكوك لدى 
معدل  المجموع
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صندوق االستثمار 
بنك (والودائع 

 )االستثمار القومي

وسندات حكومية 
زانة لدى الخ

 العامة

 ومدة سابقة ومشروعات

 القيمة المعدل  القيمة المعدل  القيمة
المعدل 

 المعدل  القيمة المعدل القيمة (%)

بالمليار 
 (%) جنيه

بالمليار 
 (%) جنيه

بالمليار 
 (%) جنيه

بالمليار 
  (%) جنيه

بالمليار 
 التضخم (%) يهجن

١٣,٦٤ ٢,٣٨ ٣,٢٦ ٠,٠٠٧ ٢٠,٧ ٠,٠١ ١١ ٠,١١ ٤,٨٢ ٠,١٥ ٦,٢٣ ٢,١١ ٩٢/ ٩١ 

١٢,٠٩ ٣,٣٣ ٣,٤٥ ٠,٠٠٧ ٩,٦٨ ٠ ١١ ٠,١٧ ٤,٤٨ ٠,١٥ ٧,٤٩ ٣ ٩٣/ ٩٢ 

٨,١٥ ٤,٤٤ ٣,٩٥ ٠,٠٠٧ ٦,٩٨ ٠ ٩,٤ ٠,٢٤ ٦,٩٧ ٠,٢٣ ٨,٣ ٣,٩٦ ٩٤/ ٩٣ 

١٥,٧٤ ٥,٥٨ ٣,٥٧ ٠,٠٠٦ ١٢,٥ ٠,٠١ ٩,٥ ٠,٣٢ ٥,٥٦ ٠,١٧ ٨,٩١ ٥,٠٨ ٩٥/ ٩٤ 

٧,١٩ ٧,٠١ ٠,٥٥ ٠,٠٠١ ٢٢,٤ ٠,٠١ ٩,٦ ٠,٣٧ ٥,٧٤ ٠,١٨ ٩,٥٢ ٦,٤٤ ٩٦/ ٩٥ 

٤,٦٣ ٨,٥٧ ٠,٥٨ ٠,٠٠١ ٢٩,٩ ٠,٠٢ ٩,٥ ٠,٤١ ٥,٨٩ ٠,٢ ١٠ ٧,٩٤ ٩٧/ ٩٦ 

٤,١٨ ٩,٥٧ ٢,٤١ ٠,٠٠٤ ٥,٠٦ ٠,٠٤ ٩,١ ٠,٤ ٦,٠٢ ٠,٢ ٩,٧٣ ٨,٩٣ ٩٨/ ٩٧ 

٣,٠٨ ١٠,٩ ٢,٤٥ ٠,٠٠٤ ٤,٦٥ ٠,٠٦ ٩,١ ٠,٣٨ ٦,٠٧ ٠,٢ ٩,٧٧ ١٠,٣ ٩٩/ ٩٨ 

٢,٦٨ ١٢,٥ ٣,٨٢ ٠,٠٠٥ ١٦,٦ ٠,١٢ ١٣ ٠,٤٧ ١٠,٦ ٠,١٩ ١٨,٨ ١١,٧ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٢,٢٧ ١٤,٢ ٣,٢١ ٠,٠٠٦ ٥,٠٨ ٠,٠٧ ٩,٤ ٠,٦٣ ٥,٦٤ ٠,١٨ ٩,٨ ١٣,٤ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٢,٧٤ ١٦,٢ ٣,٤١ ٠,٠٠٧ ٤,٦٨ ٠,٠٧ ٩ ٠,٨٢ ٦,٧٤ ٠,١٥ ٩,٨١ ١٥,٢ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

٤,٥١ ١٧,٤ ٣,٦٤ ٠,٠٠٨ ٤,٤٥ ٠,٠٧ ٨,٩ ٠,٩٨ ٥,٥١ ٠,١٢ ٩,٢٩ ١٦,٢ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

١٦,٩ ١٩ ٣,٨٨ ٠,٠٠٩ ٨,٦٤ ٠,١٥ ٨,٢ ١,٠٧ ٥,٧٢ ٠,١٢ ٩,٠١ ١٧,٧ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 

٤,٣ ٢١,٤ ٤,١٨ ٠,٠١ ٩,٥٣ ٠,٢٢ ٨,٣ ١,٢١ ٥,٤٣ ٠,١٨ ٩,٠٤ ١٩,٨ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

٧,٧ ٢٣,٩ ٣,٦٩ ٠,٠٠٩ ٢,٩٩ ٠,٣١ ١٩ ١,٠٤ ٨,٧٨ ٠,٥٨ ٩,٠٨ ٢١,٩ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

٩,٥ ٢٢,٥ ٣,٧ ٠,٠٠٩ ٥,١١ ٠,٦٧ ٢٥ ٠,٨٨ ٧,٩٨ ١٦,٦ ٩,٥٩ ٤,٣٧ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

 المجموع

١١٩,٣ ١٩٩ ٤٩,٧٥ ٠,١ ١٦٩ ١,٨٣ ١٧٩ ٩,٥ ١٠٢ ١٩,٦ ١٥٤,٣٧ ١٦٨,٠٣ 

 ٧,٥ ١٢,٤ ٣,١ ٠,٠٠٦٣ ١٠,٦ ٠,١١٤ ١١,٢ ٠,٥٩٤ ٦,٤ ١,٢٢٥ ٩,٦ ١٠,٥٠٢ المتوسط

  
   :المصدر
  أعداد مختلفة. تقرير إنجازات ونتائج أعمال قطاع التأمينات): ةوزارة المالي(وزارة التأمينات.  
  م٢٠٠٦/٢٠٠٧م، وال بعد ١٩٩٢ال توجد بيانات عن توزيع العوائد على أوجه االستثمار تفصيالً قبل عام. 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٩(جدول رقم 
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  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥مين االجتماعي ومتوسط العائد عليها في مصر من تطور إجمالي استثمارات نظام التأ
 العائد المحقق االستثمارات

 السنوات
  القيمة

  بالمليار
  معدل
 معدل النمو القيمة بالمليار  النمو

متوسط 
  معدل 
 العائد

  التضخم معدل
 وفقاً للتغير  المعلن

في الرقم القياسي 
 ألسعار المستهلكين

  متوسط معدل العائد
 الحقيقي بالمقارنة 

بمعدل التضخم 
 المعلن

٥,٠٧- ٩,٦٧ ٤,٦ ٠ ٠,١٠٤ ٠ ٢,٢٦٢ ١٩٧٥ 

٥,٥٨- ١٠,٣٢ ٤,٧٤ ١٥,٣٨ ٠,١٢ ١١,٩٤ ٢,٥٣٢ ٧٦/ ٧٥ 
٨,١- ١٢,٧٣ ٤,٦٣ ١٠,٨٣ ٠,١٣٣ ١٣,٥٥ ٢,٨٧٥ ٧٧/ ٧٦ 

٦,٩٦- ١١,٠٨ ٤,١٢ ١٣,٥٣ ٠,١٥١ ٢٧,٣٧ ٣,٦٦٢ ٧٨/ ٧٧ 
٥,٧٩- ٩,٩ ٤,١١ ١٩,٨٧ ٠,١٨١ ٢٠,٢٣ ٤,٤٠٣ ٧٩/ ٧٨ 

١٦,٥٨- ٢٠,٦٦ ٤,٠٨ ٤,٩٧ ٠,١٩ ٥,٨٤ ٤,٦٦ ٨٠/ ٧٩ 
٥,١٣- ١٠,٣٢ ٥,١٩ ٤٥,٢٦ ٠,٢٧٦ ١٤,١ ٥,٣١٧ ٨١ /٨٠ 

٩,٦٢- ١٤,٨٢ ٥,٢ ١٧,٧٥ ٠,٣٢٥ ١٧,٦٦ ٦,٢٥٦ ٨٢/ ٨١ 
١٠,٨٩- ١٦,٠٨ ٥,١٩ ١٧,٨٥ ٠,٣٨٣ ١٧,٩٢ ٧,٣٧٧ ٨٣/ ٨٢ 

١٢,٣- ١٧,٠٤ ٤,٧٤ ٣٨,٦٤ ٠,٥٣١ ٥١,٨٤ ١١,٢٠١ ٨٤/ ٨٣ 
٧,٠٦- ١٢,١١ ٥,٠٥ ٢٤,١١ ٠,٦٥٩ ١٦,٤١ ١٣,٠٣٩ ٨٥/ ٨٤ 

١٨,٧٥- ٢٣,٨٦ ٥,١١ ١٩,٢٧ ٠,٧٨٦ ١٧,٨٧ ١٥,٣٦٩ ٨٦/ ٨٥ 
١٤,٤٦- ١٩,٦٩ ٥,٢٣ ١٨,٨٣ ٠,٩٣٤ ١٦,٣١ ١٧,٨٧٥ ٨٧/ ٨٦ 

١١,١٧- ١٧,٦٦ ٦,٤٩ ٤٦,٦٨ ١,٣٧ ١٨,٠٧ ٢١,١٠٥ ٨٨/ ٨٧ 
١٥,٢- ٢١,٢٦ ٦,٠٦ ٨,٦٩ ١,٤٨٩ ١٦,٣٥ ٢٤,٥٥٦ ٨٩/ ٨٨ 

١٠,٤٧- ١٦,٧٦ ٦,٢٩ ٢٠,٣٥ ١,٧٩٢ ١٥,٩٨ ٢٨,٤٧٩ ٩٠/ ٨٩ 
١٣,٥٩- ١٩,٧٥ ٦,١٦ ١٤,٠٦ ٢,٠٤٤ ١٦,٦١ ٣٣,٢٠٨ ٩١/ ٩٠ 

٧,٤١- ١٣,٦٤ ٦,٢٣ ١٦,٣٩ ٢,٣٧٩ ١٤,٩٧ ٣٨,١٧٨ ٩٢/ ٩١ 
٤,٧١- ١٢,٠٩ ٧,٣٨ ٣٩,٧٦ ٣,٣٢٥ ١٨ ٤٥,٠٤٩ ٩٣/ ٩٢ 

٠,١١ ٨,١٥ ٨,٢٦ ٣٣,٥٩ ٤,٤٤٢ ١٩,٣٢ ٥٣,٧٥١ ٩٤/ ٩٣ 
٦,٩٧- ١٥,٧٤ ٨,٧٧ ٢٥,٧٣ ٥,٥٨٥ ١٨,٤٩ ٦٣,٦٨٨ ٩٥/ ٩٤ 

٢,٢٣ ٧,١٩ ٩,٤٢ ٢٦,٣٧ ٧,٠٥٨ ١٧,٦٢ ٧٤,٩٠٧ ٩٦/ ٩٥ 
٥,١٩ ٤,٦٣ ٩,٨٢ ٢١,٣٨ ٨,٥٦٧ ١٦,٤٧ ٨٧,٢٤٧ ٩٧/ ٩٦ 

٥,٣٦ ٤,١٨ ٩,٥٤ ١١,٧٣ ٩,٥٧٢ ١٥,٠٢ ١٠٠,٣٥٢ ٩٨/ ٩٧ 
٦,٤٩ ٣,٠٨ ٩,٥٧ ١٣,٩٩ ١٠,٩١١ ١٣,٦٢ ١١٤,٠١٩ ٩٩/ ٩٨ 

٦,٩٤ ٢,٦٨ ٩,٦٢ ١٤,٥٨ ١٢,٥٠٢ ١٣,٩٧ ١٢٩,٩٥١ ٢٠٠٠/ ٩٩ 
٧,٣٧ ٢,٢٧ ٩,٦٤ ١٣,٩٦ ١٤,٢٤٧ ١٣,٧٧ ١٤٧,٨٥١ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٦,٩٤ ٢,٧٤ ٩,٦٨ ١٣,٨٤ ١٦,٢١٩ ١٣,٣٧ ١٦٧,٦١٥ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 
٤,٦٦ ٤,٥١ ٩,١٧ ٧,٣٢ ١٧,٤٠٧ ١٣,٢٢ ١٨٩,٧٧٦ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

٧,٩٨- ١٦,٩ ٨,٩٢ ٩,٢٥ ١٩,٠١٨ ١٢,٣ ٢١٣,١٢٢ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 
٤,٦٥ ٤,٣ ٨,٩٥ ١٢,٦٢ ٢١,٤١٩ ١٢,٣٣ ٢٣٩,٣٩٤ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

١,٣٣ ٧,٧ ٩,٠٣ ١١,٤٣ ٢٣,٨٦٨ ١٠,٣٩ ٢٦٤,٢٧٩ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 
١,١٧- ٩,٥ ٨,٣٣ ٥,٦٧-  ٢٢,٥١٤ ٢,٢٤ ٢٧٠,٢٠٩ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

١٣-  ١٨,٣ ٨,٤٣ ٤,٧ ٢٣,٥٨١ ٣,٥ ٢٧٩,٧ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ 

٤,١-  ١١,٨ ٧,٣٣ ٨-  ٢١,٧ ٥,٨٦ ٢٩٦,١ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

 ١٧٠,٧٩-  ٤١٣,١١ ٢٤٦,٠٨ ٥٩١   ٥٣٢,٥١    المجموع

 ٤,٩-  ١١,٨ ٧ ١٦,٩   ١٥,٢    المتوسط

  
  .أعداد مختلفة. تقرير اإلنجازات ونتائج أعمال قطاع التأميناتت االجتماعية): وزارة المالية( وزارة التأمينات :المصدر
 النسب المئوية تم حسابها بمعرفة الباحث. 

   الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والبنك الـدولي : مصدرها . لى أساس معدل التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين    التضخم محسوبة ع  معدل  بيانات :
  . م٢٠٠٥مؤشرات التنمية الدولية 

          ـل صـندوقي التـأمين    م، تم نقل م٢٠٠٦/٢٠٠٧وبدءاً من السنة المالية    . يتم تسوية عائد بنك االستثمار القومي في نهاية السنة الماليةديونية بنك االستثمار القومي ِقب
تقريـر اٌنجـازات ونتـائج    : انظـر . االجتماعي، إلى الخزانة العامة مقابل إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح الصناديق، يسري عليها عائد ثابت يسدد شهرياً     

 www.nosi.gov.eg. ٢٠٠٨/٢٠٠٩أعمال قطاع التأينات االجدتماعية عن السنة المالية 
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  )٢٠(جدول رقم 
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور قيمة أموال التأمين االجتماعي بافتراض استثمارها في الذهب من 

  

 السنة

سعر أوقية 
  الذهب 
بالدوالر 
 األمريكي

سعر 
صرف 
الدوالر 
األمريكي 
بالجنيه 
 المصري

سعر أوقية 
  الذهب 

 بالجنيه المصري
الجنيه المصري مقوم 

 بأوقيةالذهب

الفوائض المالية 
المستثمرة بالجنيه 

 المصري

الفوائض المالية 
  المستثمرة مقومة

 )باألوقية(بالذهب 
٣٥٩٥٠٤١٣,٢٢ ٢٢٦٢٠٠٠٠٠٠ ٠,٠١٥٨٩٣١٩٨ ٦٢,٩٢ ٠,٣٩١ ١٦٠,٩١ ١٩٧٥ 

٦٠٥٨٢٤٤,٤٦٣ ٢٩٥٤٠٠٠٠٠ ٠,٠٢٠٥٠٨٦١٤ ٤٨,٧٦ ٠,٣٩١ ١٢٤,٧١ ٧٦/ ٧٥ 
٦٧٠٦٤٧٢,٨٢٨ ٣٨٧٥٠٠٠٠٠ ٠,٠١٧٣٠٧٠٢٧ ٥٧,٧٨ ٠,٣٩١ ١٤٧,٧٨ ٧٧/ ٧٦ 

٤٦٩٨٤٩٢,٤٦٢ ٣٥٥٣٠٠٠٠٠ ٠,٠١٣٢٢٤٠١٥ ٧٥,٦٢ ٠,٣٩١ ١٩٣,٣٩ ٧٨/ ٧٧ 
٢٤٦٧٨٩٧,٦٤٧ ٥٢٦٦٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٤٦٨٦٤٧٥ ٢١٣,٣٨ ٠,٧ ٣٠٤,٨٣ ٧٩/ ٧٨ 

١٢٧٤٢٠٢,١٧١ ٥٤٨٢٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٢٣٢٤٣٣٨ ٤٣٠,٢٣ ٠,٧ ٦١٤,٦١ ٨٠/ ٧٩ 
٢٢٣١٨٦٥,١٢٤ ٧١٧٥٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣١١٠٦١٣ ٣٢١,٤٨ ٠,٧ ٤٥٩,٢٦ ٨١ /٨٠ 

٤١١٦٤٨٢,٦٨ ١٠٨١٤٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٨٠٦٦٢٤ ٢٦٢,٧ ٠,٧ ٣٧٥,٢٨ ٨٢/ ٨١ 
٤٠٠٧٣٥١,٧٠١ ١١٨٨٣٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٣٧٢٣٤ ٢٩٦,٥٣ ٠,٧ ٤٢٣,٦١ ٨٣/ ٨٢ 

٦٩٣٠٨٥٠,٠١ ١٧٤٩٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٩٦٢٧٥ ٢٥٢,٣٥ ٠,٧ ٣٦٠,٥ ٨٤/ ٨٣ 
٩١٣٨٨٥٥,١١ ٢٠٢٩١٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٤٥٠٣٨٩٦ ٢٢٢,٠٣ ٠,٧ ٣١٧,١٨ ٨٥/ ٨٤ 

٩٦٠٩٩٤٥,٦١ ٢٤٧٣٦٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٨٨٥٠٠٤ ٢٥٧,٤ ٠,٧ ٣٦٧,٧٢ ٨٦/ ٨٥ 
٨٤٠٥٢٤٩,٦٨ ٢٦٢٥٨٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٢٠١٠٢٤ ٣١٢,٤ ٠,٧ ٤٤٦,٢٨ ٨٧/ ٨٦ 

١١٣٢٨٢٠٩,٣٢ ٣٤٦٣٦٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٢٧٠٦٤٦ ٣٠٥,٧٥ ٠,٧ ٤٣٦,٧٩ ٨٨/ ٨٧ 
١١١٨١٧٦٣,١ ٣٦٩١١٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٣٠٢٩٣٨٥ ٣٣٠,١ ٠,٨٦٧ ٣٨٠,٧٤ ٨٩/ ٨٨ 

٧٣٢٦٢٦٤,٤١١ ٤٣٥٢٩٠٠٠٠٠ ٠,٠٠١٦٨٣٠٧٧ ٥٩٤,١٥ ١,٥٥ ٣٨٣,٣٢ ٩٠/ ٨٩ 
٤٣٧٣٣٤٤,٣٦٤ ٤٩٦٩٣٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٨٨٠٠٧٣ ١،١٣٦,٢٧ ٣,١٣٨ ٣٦٢,١ ٩١/ ٩٠ 

٤٨٤٤٣٤٤,٠٠٢ ٥٥٣٠٤٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٨٧٥٩٤٨ ١،١٤١,٦٢ ٣,٣٢ ٣٤٣,٨٦ ٩٢/ ٩١ 
٥٩٨٣٦٦٥,٠٠٨ ٧٢١٦٣٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٨٢٩١٨٧ ١،٢٠٦,٠٠ ٣,٣٥ ٣٦٠ ٩٣/ ٩٢ 

٧١١٢٨٩٦,١٦٦ ٩٢٦٢٢٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٧٦٧٩٤٩ ١،٣٠٢,١٧ ٣,٣٩ ٣٨٤,١٢ ٩٤/ ٩٣ 
٨٤٣٩٠٨١,٩٢١ ١١٠١٩٥٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٧٦٥٨٣٢ ١،٣٠٥,٧٧ ٣,٤ ٣٨٤,٠٥ ٩٥/ ٩٤ 

٩٩٦٠٥٢٣,٦١٤ ١٣٠٩٥٢٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٧٦٠٦٢٤ ١،٣١٤,٧١ ٣,٣٩ ٣٨٧,٨٢ ٩٦/ ٩٥ 
١٣٦٣٨١٧٠,٤٤ ١٥٣٠٢٣٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٨٩١٢٥ ١،١٢٢,٠٢ ٣,٣٩ ٣٣٠,٩٨ ٩٧/ ٩٦ 

١٧٠٣٣٣٠٧,٥٩ ١٦٩٨٣٤٠٠٠٠٠ ٠,٠٠١٠٠٢٩٣٩ ٩٩٧,٠٧ ٣,٣٩ ٢٩٤,١٢ ٩٨/ ٩٧ 
١٩٧١٦٢٨٢,٨٥ ١٨٦٧٢٧٠٠٠٠٠ ٠,٠٠١٠٥٥٨٨٨ ٩٤٧,٠٧ ٣,٤ ٢٧٨,٥٥ ٩٩/ ٩٨ 

٢١٤٩٤٥٤١,٥٢ ٢٠٤٥٧٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠١٠٥٠٧١٨ ٩٥١,٧٣ ٣,٤١ ٢٧٩,١ ٢٠٠٠/ ٩٩ 
٢٢٢٩١٣٩٦,٠٢ ٢٢٣٠٧٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٩٩٩٣ ١،٠٠٠,٧٠ ٣,٦٧ ٢٧٢,٦٧ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

١٨٥٨٤١٧٦,٨٩ ٢٤٨٠٣٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٧٤٩٢٧١ ١،٣٣٤,٦٣ ٤,٣١ ٣٠٩,٦٦ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 
١٤٤٨٣٦٣١,٣٤ ٢٦٤٣٩٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٥٤٧٨١٣ ١،٨٢٥,٤٤ ٥,٠٣ ٣٦٢,٩١ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

١١١٣٨٨٣٦,٦٨ ٢٨٢١٢٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٣٩٤٨٢٦ ٢،٥٣٢,٧٦ ٦,١٩ ٤٠٩,١٧ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 
١٠١٠٦٨٥٠,١٤ ٢٧٠٤٣٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٣٧٣٧٣٣ ٢،٦٧٥,٧١ ٦,٠٢ ٤٤٤,٤٧ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

٨٨٣٨٦٣٠,٣٤٩ ٣٠٦٩٤٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٢٨٧٩٦ ٣،٤٧٢,٧١ ٥,٧٥ ٦٠٣,٩٥ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 
٥٩٣٧٢٧٠,١٩ ٢٣٥٧٥٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٢٥١٨٤٦ ٣،٩٧٠,٦٨ ٥,٧١ ٦٩٥,٣٩ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

٤٠٤٧٦٤٦,٠٤١ ١٩٤٤٠٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٢٠٨٢١٢ ٤٨٠٢,٧٩١٥ ٥,٥١ ٨٧١,٦٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٩١٤٨٤٦,٥٩٢٢ ٤٩٢٢٠٠٠٠٠٠ ٠,٠٠٠١٨٥٨٦٩ ٥٣٨٠,١٣٧ ٥,٥٣ ٩٧٢,٩   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

 ٣٤٠٣٧٢٠٠١,٣ الرصيد االفتراضي ألوقيات الذهب المتراكمة خالل الفترة
متوسط سعر األوقية × عدد ااألوقيات  (للرصيد االفتراضي ألوقيات الذهب المتراكمة خالل الفترة) بالمليار جنيه(القيمة الحالية 

 )م٢٠٠٩في 
١٨٣١٢٤٧٩٩٨ 

   :المصادر
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 أسعار الذهب مصدرها  :http://www.research.gold.org/prices  

  مصدره٩١ حتى ٧٥سعر الصرف من   : 
 World Bank: World Development Indicators, 2005.  

  من بوابة معلومات مصر٢٠٠٧ حتى ٩٢ سعر الصرف من . eg.gov.eip.www  
  

  )٢١(جدول رقم
  (%)م ٢٠١٠م حتى ١٩٨٧لسنوية في معاشات التأمين االجتماعي في مصر من تطور المعدل االسمي والحقيقي للزيادات ا

  
  أول يوليو

   من السنة المالية
 

  الزيادةعلى
   المعاش األساسي

 % 

  نسبة األساسي 
  إلجمالي المعاش

%  
 

  نسبة الزيادة
    إلجمالي الدخل

% 

  معدل التضخم
% 

  المعدل الحقيقي
  لزيادة المعاشات

% 

١٤,٦٩- ١٩,٦٩ ٥ ٢٥ ٢٠  ٨٧/٨٨ 

١٣,٩١- ١٧,٦٦ ٣,٧٥ ٢٥ ١٥  ٨٨/٨٩ 
١٧,٥١- ٢١,٢٦ ٣,٧٥ ٢٥ ١٥  ٨٩/٩٠ 

١٣,٠١- ١٦,٧٦ ٣,٧٥ ٢٥ ١٥  ٩٠/٩١ 
١٦- ١٩,٧٥ ٣,٧٥ ٢٥ ١٥  ٩١/٩٢ 

٨,٦٤- ١٣,٦٤ ٥ ٢٥ ٢٠  ٩٢/٩٣ 
٩,٥٩- ١٢,٠٩ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٩٣/٩٤ 

٥,٦٥- ٨,١٥ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٩٤/٩٥ 
١٣,٢٤- ١٥,٧٤ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٩٥/٩٦ 

٤,٦٩- ٧,١٩ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٩٦/٩٧ 
٢,١٣- ٤,٦٣ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٩٧/٩٨ 

١,٦٨- ٤,١٨ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٩٨/٩٩ 
٠,٥٨- ٣,٠٨ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٩٩/٢٠٠٠ 

٠,١٨- ٢,٦٨ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٠,٢٣ ٢,٢٧ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٠,٢٤- ٢,٧٤ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٢,٠١- ٤,٥١ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

١٤,٤- ١٦,٩ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٠,٥٥- ٤,٣ ٣,٧٥ ٢٥ ١٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٥,٢- ٧,٧ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٧- ٩,٥ ٢,٥ ٢٥ ١٠  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

١٣,٣- ١٨,٣ ٥ ٢٥ ٢٠    (*)٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
٩,٣- ١١,٨ ٢,٥ ٢٥ ١٠ ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ 

٩,٥- ١٢ ٢,٥ ٢٥ ١٠ ٢٠١١/ ٢٠١٠ 
 ١٨٢,٨- ٢٥٦,٥٢ ٧٣,٧٥ ٦٠٠ ٢٩٥ المجموع

 ٧,٦- ١٠,٧ ٣,١ ٢٥ ١٢,٣ المتوسط
  : المصدر
 ٩٠ص. م٢٠٠٦/ ٢٠٠٥تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات االجتماعية : وزارة المالية: بيانات الزيادات مصدرها. 

 بذات الملحق) ١٧(ارجع لنفس المصادر بجدول التضخم السابق، رقم : بيانات التضخم مصدرها. 

    مـؤتمر سلسـلة   . سياسات األجور واإلصالح االقتصادي في مصـر : سمير رضوان: انظر. وميمن األجر الشامل في القطاع الحك% ٢٢األجر األساسي ال يزيد عن
% ٢٥وقـد تـم حسـابها بمعـدل     . ١١ص . م٢٠١٠ مـارس  ٢٨األوراق البحثية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الوزراء المصري، القاهرة،        

 .ومي والعام والخاصكللقطاعات الح

وقـد تـم منحهـا    . م، وهي بذلك تعد استثناءاً من المتبع عند مـنح العـالوات  ١/٥/٢٠٠٨م، تم منحها مبكراً اعتباراً من ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ كانت مقررة للسنة المالية   العالوة التي (*) 
 .م، وتحملتها الخزانة العامة٢٠٠٨ لسنة ١١٤بموجب القانون رقم 
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  )٢٢(جدول رقم 

  (%)ات بعد حذف أثر تغير الدخل منهما معدلي تغير االدخار واالشتراك
  

معدل  السنوات
التغيراالسمي 
  في  الدخل 

)١( 

معدل 
التغير 
االسمي 

في 
  االدخار

)٢( 

معدل التغير 
االسمي في 
  االشتراكات

)٣( 

المعدل 
الصافي 
للتغير 

االسمي في 
  االدخار

)١ (–) ٢( 

المعدل الصافي 
للتغير االسمي 
  في االشتراكات

)١ (–) ٣(  

١١,١- ٥١,٨ ١٧,٨ ٨٠,٨ ٢٨,٩ ٧٦/ ٧٥ 
٨,٣٤- ١٩,٦ ١٥,٧ ٤٣,٧ ٢٤ ٧٧/ ٧٦ 
١,٩٥٣ ٨,٦- ١٩,٣ ٨,٧٧ ١٧,٤ ٧٨/ ٧٧ 
٦,٩٥- ٤,١٩ ٢٢,٨ ٣٣,٩ ٢٩,٧ ٧٩/ ٧٨ 
٢٣,٦- ٢,٥- ٦,٢٧ ٢٧,٤ ٢٩,٨ ٨٠/ ٧٩ 
٢٠,٣٤ ٢٣- ٢٤,٢ ١٩- ٣,٨٦ ٨١ /٨٠ 
١٣,٤٦ ١٠- ٤٨,٣ ٢٤,٣ ٣٤,٨ ٨٢/ ٨١ 
١٠,١- ٤٨,٤ ١١,١ ٦٩,٦ ٢١,٢ ٨٣/ ٨٢ 
٠,٤١٨ ٢٥- ٢٠,٨ ٤,٤- ٢٠,٤ ٨٤/ ٨٣ 
١٧,٦٤ ٣٢- ٣٤ ١٥- ١٦,٣ ٨٥/ ٨٤ 
١,٦٣٥ ٣٨- ١٧,٥ ٢٣- ١٥,٨ ٨٦/ ٨٥ 
١٣,٧- ١٧٤ ٥,٨٨ ١٩٣ ١٩,٦ ٨٧/ ٨٦ 
٩,٨٩- ١,٩- ١٥,٧ ٢٣,٧ ٢٥,٦ ٨٨/ ٨٧ 
٩,٠٢- ٣,٥- ١٤,٩ ٢٠,٤ ٢٣,٩ ٨٩/ ٨٨ 
٩,٠٧- ٣٢,٦ ١٣,٢ ٥٤,٨ ٢٢,٢ ٩٠/ ٨٩ 
٣,٠٢- ٢٦,٣ ١٣,١ ٤٢,٣ ١٦,١ ٩١/ ٩٠ 
١١,٧- ٥,١٨ ١١,٨ ٢٨,٧ ٢٣,٥ ٩٢/ ٩١ 
٦,٨٤٥ ١٨- ٢٠,٤ ٤,٨- ١٣,٦ ٩٣/ ٩٢ 
٦,٨٠٧ ٣١- ١٧,١ ٢١- ١٠,٣ ٩٤/ ٩٣ 
٠,٢٤٦ ٢,٣- ١٦,٥ ١٣,٩ ١٦,٢ ٩٥/ ٩٤ 
١,٩٥٥ ١١- ١٣,٦ ٠,٣٦ ١١,٧ ٩٦/ ٩٥ 
٤,٢٣- ٨,١٩ ١٢,٢ ٢٤,٦ ١٦,٤ ٩٧/ ٩٦ 
٤,٨٠٥ ٠,٥- ١٣,٣ ٨,٠١ ٨,٥٢ ٩٨/ ٩٧ 
٢,٤٣ ١,٣- ٨,٩١ ٥,١٥ ٦,٤٨ ٩٩/ ٩٨ 
٢,١٢- ٦,٥- ٧,٨٥ ٣,٥١ ٩,٩٦ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

١,١٤ ٦,٤٣ ٦,٠٦ ١١,٣ ٤,٩٢ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 
٢,٦٤٨ ١٣- ٧,٨٧ ٨- ٥,٢٢ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 
٢,٢٥- ٣٢,٣ ٧,٧ ٤٢,٢ ٩,٩٥ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 
٧,٤٥- ٤,٧- ٨,٨٩ ١١,٦ ١٦,٣ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 
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١٣,٥- ٥,٤٨ ١,٥- ١٧,٥ ١٢ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 
٣,٣٢- ١٠,٣ ١٢ ٢٥,٦ ١٥,٣ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 
١٥,٨- ٢- ٥,٤٦ ١٩,٢ ٢١,٣ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 
٢٠,٠٣ ٣,٤٨ ٤٠,٥ ٢٤ ٢٠,٥ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ 
٤,٠٣٤ ٢٩- ١٨ ١٥- ١٤ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

  
  :المصدر
  مـن  )٧(، و)٦(، و)٥(من الجداول أرقام . محسوب بمعرفة الباحث اعتماداً على بيانات الدخل القومي واالدخار اإلجمالي وحصيلة االشتراكات ،

  ١٠٠× القيمة السابقة ÷  القيمة السابقة –القيمة الحالية = حيث أن معدل التغير االسمي . هذا الملحق اإلحصائي
  )٣٢(جدول رقم

  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ وتطور الرقم القياسي لألسعار ومعدل التضخم في مصر من تطور الدخل القومي ومعدل تغيره االسمي

 نالدخل القومي بالمليو التاريخ
التغير االسمي معدل 

 % الدخل القومي في

الرقم القياسي 
  لألسعار

سنة األساس 
  م١٩٧٥

  %التضخممعدل 

المعدل الحقيقي 
للتغير االسمي 
في  الدخل 

  القومي
٠ ٩,٦٧ ١٠٠  ٠ ٥٢١٨ ١٩٧٥ 

١٨,٦ ١٠,٣٢ ١١٠,٣٢  ٢٨,٩٢ ٦٧٢٧ ٧٦/ ٧٥ 

١١,٣ ١٢,٧٣ ١٢٣,٠٥  ٢٤,٠٤ ٨٣٤٤ ٧٧/ ٧٦ 

٦,٣١ ١١,٠٨ ١٣٤,١٣  ١٧,٣٩ ٩٧٩٥ ٧٨/ ٧٧ 

١٩,٨ ٩,٩ ١٤٤,٠٣  ٢٩,٧١ ١٢٧٠٥ ٧٩/ ٧٨ 

٩,١٩ ٢٠,٦٦ ١٦٤,٦٩  ٢٩,٨٥ ١٦٤٩٧ ٨٠/ ٧٩ 

٦,٥- ١٠,٣٢ ١٧٥,٠١  ٣,٨٦ ١٧١٣٣ ٨١ /٨٠ 

٢٠ ١٤,٨٢ ١٨٩,٨٣  ٣٤,٨٣ ٢٣١٠٠ ٨٢/ ٨١ 

٥,١٣ ١٦,٠٨ ٢٠٥,٩١  ٢١,٢١ ٢٨٠٠٠ ٨٣/ ٨٢ 

٣,٣٢ ١٧,٠٤ ٢٢٢,٩٥  ٢٠,٣٦ ٣٣٧٠٠ ٨٤/ ٨٣ 

٤,٢١ ١٢,١١ ٢٣٥,٠٦  ١٦,٣٢ ٣٩٢٠٠ ٨٥/ ٨٤ 

٨- ٢٣,٨٦ ٢٥٨,٩٢  ١٥,٨٤ ٤٥٤١٠ ٨٦/ ٨٥ 

٠,١- ١٩,٦٩ ٢٧٨,٦١  ١٩,٥٦ ٥٤٢٩٤ ٨٧/ ٨٦ 

٧,٩٥ ١٧,٦٦ ٢٩٦,٢٧  ٢٥,٦١ ٦٨٢٠٠ ٨٨/ ٨٧ 

٢,٦٤ ٢١,٢٦ ٣١٧,٥٣  ٢٣,٩٠ ٨٤٥٠٠ ٨٩/ ٨٨ 

٥,٤٩ ١٦,٧٦ ٣٣٤,٢٩  ٢٢,٢٥ ١٠٣٣٠٠ ٩٠/ ٨٩ 

٣,٧- ١٩,٧٥ ٣٥٤,٠٤  ١٦,٠٧ ١١٩٩٠٥ ٩١/ ٩٠ 

٩,٨٧ ١٣,٦٤ ٣٦٧,٦٨  ٢٣,٥١ ١٤٨٠٨٩ ٩٢/ ٩١ 

١,٤٨ ١٢,٠٩ ٣٧٩,٧٧  ١٣,٥٧ ١٦٨١٨٨ ٩٣/ ٩٢ 

٢,١٤ ٨,١٥ ٣٨٧,٩٢  ١٠,٢٩ ١٨٥٤٩٧ ٩٤/ ٩٣ 

٠,٤٩ ١٥,٧٤ ٤٠٣,٦٦  ١٦,٢٣ ٢١٥٥٩٧ ٩٥/ ٩٤ 

٤,٤٧ ٧,١٩ ٤١٠,٨٥  ١١,٦٦ ٢٤٠٧٤٢ ٩٦/ ٩٥ 

١١,٨ ٤,٦٣ ٤١٥,٤٨  ١٦,٤٠ ٢٨٠٢٣٣ ٩٧/ ٩٦ 

٤,٣٤ ٤,١٨ ٤١٩,٦٦  ٨,٥٢ ٣٠٤١٠٠ ٩٨/ ٩٧ 

٣,٤ ٣,٠٨ ٤٢٢,٧٤  ٦,٤٨ ٣٢٣٨١٧ ٩٩/ ٩٨ 

٧,٢٨ ٢,٦٨ ٤٢٥,٤٢  ٩,٩٦ ٣٥٦٠٨٣ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٢,٦٥ ٢,٢٧ ٤٢٧,٦٩  ٤,٩٢ ٣٧٣٦٠٠ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٢,٤٨ ٢,٧٤ ٤٣٠,٤٣  ٥,٢٢ ٣٩٣١٠٠ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

٥,٤٤ ٤,٥١ ٤٣٤,٩٤  ٩,٩٥ ٤٣٢٢٠٠ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

٠,٦- ١٦,٩ ٤٥١,٨٤  ١٦,٣٤ ٥٠٢٨٠٠ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 
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٧,٧٣ ٤,٣ ٤٥٦,١٤  ١٢,٠٣ ٥٦٣٣٠٠ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

٧,٥٨ ٧,٧ ٤٦٣,٨٤  ١٥,٢٨ ٦٤٩٤٠٠ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

١١,٨ ٩,٥ ٤٧٣,٣٤  ٢١,٢٥ ٧٨٧٤٠٠ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

٢,٢١ ١٨,٣ ٤٩١,٦٤  ٢٠,٥١ ٩٤٨٩٠٠ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ 

٢,٢ ١١,٨ ٥٠٣,٤٤ ١٤,٠٠ ١٠٨١٧٠٠ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

 ١٨٢  ٤١٢,١١   ٥٨٥,٨٤    المجموع

 ٥,٣٦  ١١,٨   ١٦,٧٣    المتوسط

   :مصدرال
 بيانات الدخل القومي مصدرها بوابة معلومات مصر، وزارة الدولة للتنمية اإلدارية.www..mop.gov.eg 

  ٧٧٠ص . مرجع سابق. االقتصاد المصري في ثالثين عاماً: م، مصدرها إبراهيم العيسوي٢٠٠٥بيانات التضخم حتى سنة. 
 باحثمعدل التغير االسمي في الدخل القومي تم حسابه بمعرفة ال. 
  م هي سنة األساس١٩٧٥الرقم القياسي لألسعار تم حسابه بمعرفة الباحث؛ استناداً لمعدالت التضخم المعلنة، وباعتبار. 

  )٢٤(جدول رقم 
  )بالمليار جنيه(م ٢٠٠٧م حتى ١٩٩١ التشابك المالي بين التأمين االجتماعي والموازنة العامة في مصر من 

  

 السنوات

أموال 
وصكوك 
لدى بنك 

الستثمار ا
 القومي

أموال 
وصكوك 
وسندات 
حكومية 
لدى 

الخزانة 
 العامة

 )رصيد(
مجموع 
األموال 

المحولة من 
النظام إلى 

 الدولة

 )تيار(
عانات والزيادات التي اإل

 *تحملتها الخزانة العامة
١,٧١٦٦ ٣٦,٩٧٢ ٣,٠٩٢ ٣٣,٨٨ ٩٢/ ٩١ 

٢,١٥٥٩ ٤٣,٢٧٩ ٣,٢٧٩ ٤٠ ٩٣/ ٩٢ 

٢,٨١٢١ ٥٠,٩٤ ٣,٢٧ ٤٧,٦٧ ٩٤/ ٩٣ 

٣,٤٣٠٢ ٦٠,٠٧٩ ٣,١٢٩ ٥٦,٩٥ ٩٥/ ٩٤ 

٣,٩٥٦١ ٧٠,٨٢٥ ٣,١٣٥ ٦٧,٦٩ ٩٦/ ٩٥ 

٤,٥٩٦٦ ٨٢,٦٨٥ ٣,٣٢٥ ٧٩,٣٦ ٩٧/ ٩٦ 

٥,٨٤١١ ٩٥,٠٨٣ ٣,٣٢٣ ٩١,٧٦ ٩٨/ ٩٧ 

٦,١٠٨٣ ١٠٨,٣٤٤ ٣,٣٤٤ ١٠٥ ٩٩/ ٩٨ 

٧,١٠٩ ١٢٣ ٣,٢ ١١٩,٨ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٧,٩٣٨٨ ١٣٩,٥١ ٣,٢١ ١٣٦,٣ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٨,٩٥٠٤ ١٥٦,٨٨٢ ٢,١٨٢ ١٥٤,٧ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

١٠,٠١٨٣ ١٧٦,٩٩٦ ٢,١٩٦ ١٧٤,٨ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

١١,١٧٢٣ ١٩٨,٢٠٩ ٢,٠٠٩ ١٩٦,٢ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 

١٢,٧٨٩٥ ٢٢٢,٢٢٥ ٣,٢٢٥ ٢١٩ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

١٤,٣٥١٦ ٢٤٨,٠١٤ ٦,٦١٤ ٢٤١,٤ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

١٤,٤٤٠٩ ٢٥٣,٣٨ ٢٠٧,٨ ٤٥,٥٨ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

 ١١٧,٣٨٧٧       مجموع التيار

  
  
  .أعداد مختلفة. تقرير اإلنجازات ونتائج األعمال: وزارة المالية: لمصدرا
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  )٥٢(جدول رقم 
  م٢٠٠٠م حتى ١٩٧٥تطور نصيب األجور في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر من 

  
  إجمالي  السنة

   األجور النقدية
  بالمليون جنيه

  الناتج المحلي
  اإلجمالي

  بالمليون جنيه

  ألجورنصيب ا
   في الناتج المحلي

   اإلجمالي
(%)  

  معدل تغير
  نصيب األجور
   في الناتج

  المحلي اإلجمالي
(%)  

  نصيب عوائد
  التملك في الناتج
   المحلي اإلجمالي

(%)  

  معدل تغير
  نصيب عوائد التملك

   في الناتج
  المحلي اإلجمالي

(%)  
٥٩,٧  - ٤٠,٣  ٥٣٠٦  ٢١٤٠,٦  ١٩٧٥   

١,٦٧٥٠٤٢ ٦٠,٧  ٢,٤٨-    ٣٩,٣  ٦٧٠٥  ٢٦٣٥,٤  ١٩٧٦ 

٥,٦٠١٣١٨ ٦٤,١  ٨,٦٥-    ٣٥,٩  ٨٢١٠  ٢٩٤٦,٧  ١٩٧٧ 

١,٢٤٨٠٥ ٦٤,٩  ٢,٢٣-    ٣٥,١  ٩٧٧٠  ٣٤٢٧,٢  ١٩٧٨ 

٥,٣٩٢٩١٢ ٦٨,٤  ٩,٩٧-    ٣١,٦  ١٢٦١٤  ٣٩٨٧,٣  ١٩٧٩ 

٦,٧٢٥١٥- ٦٣,٨  ١٤,٥٦    ٣٦,٢  ١٦٣٨١  ٥٩٣٠,٤  ٨٠/٨١ 

٧,٣٦٦٧٧- ٥٩,١  ١٢,٩٨    ٤٠,٩  ٢٢٤٥٦  ٩١٩٣,١  ٨١/٨٢ 

١,٨٦١٢٥٢ ٦٠,٢  ٢,٦٩-    ٣٩,٨  ٢٦٤٢٤  ١٠٥٠٧,٧  ٨٢/٨٣ 

٣,٩٨٦٧١١ ٦٢,٦  ٦,٠٣-    ٣٧,٤  ٣١٦٩٣  ١١٨٤٤,١  ٨٣/٨٤ 

٢,٨٧٥٣٩٩ ٦٤,٤  ٤,٨١-    ٣٥,٦  ٣٧٤٥١  ١٣٣٤٤,٣  ٨٤/٨٥ 

٣,٥٧١٤٢٩ ٦٦,٧  ٦,٤٦-    ٣٣,٣  ٤٤١٣١  ١٤٦٨٨,٥  ٨٥/٨٦ 

٢,٨٤٨٥٧٦ ٦٨,٦  ٥,٧١-    ٣١,٤  ٥١٥٢٦  ١٦١٨٦,٤  ٨٦/٨٧ 

٠ ٦٨,٦  ٠٠     . ٣١,٤  ٦١٦٣٠  ١٩٣٧٩,٣  ٨٧/٨٨ 

٣,٩٣٥٨٦ ٧١,٣  ٨,٦٠-    ٢٨,٧  ٧٦٨٠٠  ٢٢٠٦٧,٧  ٨٨/٨٩ 

٢,٩٤٥٣٠٢ ٧٣,٤  ٧,٣٢-    ٢٦,٦  ٩٦٠٨٠  ٢٥٥٧٨,٥  ٨٩/٩٠ 

٠,٢٧٢٤٨ ٧٣,٦  ٧٥.-     ٢٦,٤  ١١٢٥٠٠  ٢٩٧٠٥,٤  ٩٠/٩١ 

٢,٧١٧٣٩١ ٧٥,٦  ٧,٥٨-    ٢٤,٤  ١٣٩١٠٠  ٣٣٩٦٣,٧  ٩١/٩٢ 

٠,١٣٢٢٨- ٧٥,٥  ٤١  .    ٢٤,٥  ١٥٧٣٠٠  ٣٨٥٨٣,٩  ٩٢/٩٣ 

١,١٩٢٠٥- ٧٤,٦  ٣,٦٧     ٢٥,٤  ١٧٥٠٠٠  ٤٤٥٤٧,٦  ٩٣/٩٤ 

٠ ٧٤,٦  ٠٠     . ٢٥,٤  ٢٠٤٠٠٠  ٥١٩٠٠,٣  ٩٤/٩٥ 

١,٠٧٢٣٩- ٧٣,٨  ٣,١٥     ٢٦,٢  ٢٢٩٤١٥  ٦٠٠٤٢,٣  ٩٥/٩٦ 

١,٤٩٠٥١- ٧٢,٧  ٤,٢٠     ٢٧,٣  ٢٥٦٣٠٠  ٦٩٨٩٣,٣  ٩٦/٩٧ 

٠,٢٧٥١- ٧٢,٥  ٧٣     . ٢٧,٥  ٢٨٠٢٢٠  ٧٧٠٠٣,٧  ٩٧/٩٨ 
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٠,٩٦٥٥٢- ٧١,٨  ٢,٥٥     ٢٨,٢  ٣٠٢٣٠٠  ٨٥٣٠٨,٧  ٩٨/٩٩ 

٠ ٧١,٨  ٠٠     . ٢٨,٢  ٣٣٨٦٣٠  ٩٥٦٢٢,٨  ٩٩/٢٠٠٠ 

 ١٩,٧١١٩٥ ١٧١٣  ٣١,٠٣-   ٧٨٧      المجموع

 ٠,٧٨٨٤٧٨ ٦٨,٥٢ ١,٢٤-    ٣١,٤٨      المتوسط

  
 www.mop.gov.eg). (موقع وزارة التخطيط: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٦(جدول رقم 
  م٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ مؤشرات توزيع الدخل على الشرائح السكانية بعض

  
  م١٩٧٥/ ٧٤  

  
٨١ /

  م١٩٨٢
  م٠٨/٢٠٠٩  م٠٤/٢٠٠٥  م٩٩/٢٠٠٠  م٩٥/١٩٩٦  م٩٠/١٩٩١

)١(  
من % ١٠نصيب أفقر 
  (%)السكان 

        ٣,٢      

)٢(  
من % ١٠نصيب أغنى 
  (%)السكان 

٣١,١  ٢٣,٩  ٢٨,١  ٢٣,٥  ٢٧,١      

)٣(  
 %١٠نصيب أغنى إلى أفقر 

  من السكان 

        ٩,٧      

)٤(  
من % ٢٠نصيب أفقر 
  (%)السكان 

٩,٣  ٨,٣  ٧,٦  ٨,٦  ٧,٥  ٧,٦  ٦  

)٥(  
من % ٢٠نصيب أغنى 
  (%)السكان 

٤٠,٢  ٤٤,٨  ٤٥,٨  ٣٨  ٤٣  ٣٨,٩  ٤٦,٩  

)٦(  
% ٢٠نصيب أغنى إلى أفقر 

  من السكان

٦,١  ٤,٤  ٥,٧  ٥,١  ٧,٨  
)٤,٤(  

٤,٣٢  ٥,٤  

)٧(  
من % ٤٠نصيب أفقر 
  (%)السكان 

١٨,٨  ٢٣,٤  ٢٠  ٢٣  ١٧  
)٢٢,٧(  

٢٢,٣  ٢٠,٣  

)٨(  
الوسطى % ٤٠نصيب الـ

  (%)من السكان 

٣٤,٩  ٣٥,٤  ٣٨,٦  ٣٧  ٣٨,١  ٣٥,٨    
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)٩(  
معامل جيني لتوزيع اإلنفاق 

  االستهالكي 
  )مساواة كاملة= صفر (

٣١  ٣٥,٢  )٢٩,٣(  ٣١,٦  ٣٥,١  ٢٩,٦  ٣٩- ٣٦  

)١٠(  
معامل جيني لتوزيع اإلنفاق 

  االستهالكي
  )واة كاملعدم مسا = ١٠٠(

٣٧,٨    ٤٣,٧  ٤٢٢,٧  ٥٠,٩      

)١١(  
  معامل جيني في الريف

٢٢  ٢٣,٦  )٢٣,٦(  ٢٤  ٣٦  ٢٧,٥  ٣٥  

)١٢(  
  معامل جيني في الحضر

٣٧,٥  )٣٦,٩(  ٣٣,٨  ٣٤  ٣٢,٢  ٣٧    

  
  :المصادر
 تقرير التنمية البشرية المصري، أعوام مختلفة. 
  ٢٦ص. الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. م٢٠٠٩ /٢٠٠٨أهم مؤشرات نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام. 

  
  
  
  
  )٧٢(جدول رقم

  )بالمبليون جنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥في مصر من ) االختياري(تطور القيمة الحقيقية لالدخار القومي اإلجمالي 
  

 التاريخ
االدخار 
  القومي

  االختياري
معدل التغير االسمي في 

 االدخار القومي
معدل 
 التضخم

معدل -١(
 االدخار الحقيقي )التضخم

  القيمة الحقيقية 
لمعدل التغير االسمي 

 في االدخار
٦٣٨,٦٣٣١ ٠,٩٠٣٣ ٩,٦٧  . ٧٠٧ ١٩٧٥ .  

٧٠,٤٤ ١١٤٦,١١٠٤ ٠,٨٩٦٨ ١٠,٣٢  ٨٠,٧٦ ١٢٧٨ ٧٦/ ٧٥  
٣٠,٩٣ ١٦٠٢,٢٧٧٢ ٠,٨٧٢٧ ١٢,٧٣  ٤٣,٦٦ ١٨٣٦ ٧٧/ ٧٦  
٢,٣١- ١٧٧٥,٧٣٢٤ ٠,٨٨٩٢ ١١,٠٨  ٨,٧٧ ١٩٩٧ ٧٨/ ٧٧  
٢٤,٠٠ ٢٤٠٩,٢٧٤ ٠,٩٠١ ٩,٩  ٣٣,٩٠ ٢٦٧٤ ٧٩/ ٧٨  
٦,٧١ ٢٧٠٢,٣٢٠٤ ٠,٧٩٣٤ ٢٠,٦٦  ٢٧,٣٧ ٣٤٠٦ ٨٠/ ٧٩  
٢٩,٠٥- ٢٤٨٢,٣٤٢٤ ٠,٨٩٦٨ ١٠,٣٢  ١٨,٧٣- ٢٧٦٨ ٨١ /٨٠  
٩,٥٣ ٢٩٣١,٨٩٥٦ ٠,٨٥١٨ ١٤,٨٢  ٢٤,٣٥ ٣٤٤٢ ٨٢/ ٨١  
٥٣,٥٦ ٤٩٠٠,٠٨٨٨ ٠,٨٣٩٢ ١٦,٠٨  ٦٩,٦٤ ٥٨٣٩ ٨٣/ ٨٢  
٢١,٤٤- ٤٦٣٠,٨٢٧٢ ٠,٨٢٩٦ ١٧,٠٤  ٤,٤٠- ٥٥٨٢ ٨٤/ ٨٣  
٢٧,٣٠- ٤١٦٠,٧١٢٦ ٠,٨٧٨٩ ١٢,١١  ١٥,١٩- ٤٧٣٤ ٨٥/ ٨٤  
٤٦,٤٦- ٢٧٨٩,٧٦٩٦ ٠,٧٦١٤ ٢٣,٨٦  ٢٢,٦٠- ٣٦٦٤ ٨٦/ ٨٥  
١٧٣,٣٨ ٨٦٢٣,٦٨٧٨ ٠,٨٠٣١ ١٩,٦٩  ١٩٣,٠٧ ١٠٧٣٨ ٨٧/ ٨٦  
٦,٠٣ ١٠٩٣٦,٣٩٨٨ ٠,٨٢٣٤ ١٧,٦٦  ٢٣,٦٩ ١٣٢٨٢ ٨٨/ ٨٧  
٨٩.- ١٢٥٨٨,٩٥١٢ ٠,٧٨٧٤ ٢١,٢٦  ٢٠,٣٧ ١٥٩٨٨ ٨٩/ ٨٨  
٣٨,٠٧ ٢٠٦٠٥,٢٢٩٦ ٠,٨٣٢٤ ١٦,٧٦  ٥٤,٨٣ ٢٤٧٥٤ ٩٠/ ٨٩  
٢٢,٥٨ ٢٨٢٧٤,٤٨٢٥ ٠,٨٠٢٥ ١٩,٧٥  ٤٢,٣٣ ٣٥٢٣٣ ٩١/ ٩٠  
١٥,٠٥ ٣٩١٥٥,٦٢٤ ٠,٨٦٣٦ ١٣,٦٤  ٢٨,٦٩ ٤٥٣٤٠ ٩٢/ ٩١  
١٦,٩٠- ٣٧٩٤٢,٨٣٥١ ٠,٨٧٩١ ١٢,٠٩  ٤,٨١- ٤٣١٦١ ٩٣/ ٩٢  
٢٨,٩٤- ٣١٣٩٩,٨٤١ ٠,٩١٨٥ ٨,١٥  ٢٠,٧٩- ٣٤١٨٦ ٩٤/ ٩٣  
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١,٨٠- ٣٢٨٢٠,٩٥٥٢ ٠,٨٤٢٦ ١٥,٧٤  ١٣,٩٤ ٣٨٩٥٢ ٩٥/ ٩٤  
٦,٨٣- ٣٦٢٨١,٢٨٥٢ ٠,٩٢٨١ ٧,١٩  ٣٦. ٣٩٠٩٢ ٩٦/ ٩٥  
١٩,٩٧ ٤٦٤٥١,٨٦٥٩ ٠,٩٥٣٧ ٤,٦٣  ٢٤,٦٠ ٤٨٧٠٧ ٩٧/ ٩٦  
٣,٨٣ ٥٠٤٠٨,٩٨٥٦ ٠,٩٥٨٢ ٤,١٨  ٨,٠١ ٥٢٦٠٨ ٩٨/ ٩٧  
٢,٠٧ ٥٣٦١٤,٢٠٥٦ ٠,٩٦٩٢ ٣,٠٨  ٥,١٥ ٥٥٣١٨ ٩٩/ ٩٨  
٨٣. ٥٥٧٢٦,٤٠٥٢ ٠,٩٧٣٢ ٢,٦٨  ٣,٥١ ٥٧٢٦١ ٢٠٠٠/ ٩٩  

٩,٠٨ ٦٢٣١١,٦٧٠٧ ٠,٩٧٧٣ ٢,٢٧  ١١,٣٥ ٦٣٧٥٩ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠  
١٠,٧٥- ٥٧٠٤٣,٩٦٢٦ ٠,٩٧٢٦ ٢,٧٤  ٨,٠١- ٥٨٦٥١ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١  
٣٧,٦٩ ٧٩٦٣٨,٦٦ ٠,٩٥٤٩ ٤,٥١  ٤٢,٢٠ ٨٣٤٠٠ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢  
٥,٢٧- ٧٧٣٦٦,١ ٠,٨٣١ ١٦,٩  ١١,٦٣ ٩٣١٠٠ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣  
١٣,٢١ ١٠٤٦٩٥,٨ ٠,٩٥٧ ٤,٣  ١٧,٥١ ١٠٩٤٠٠ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤  
١٧,٨٩ ١٢٦٨٢٠,٢ ٠,٩٢٣ ٧,٧  ٢٥,٥٩ ١٣٧٤٠٠ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥  
٩,٧١ ١٤٨٢٣٩ ٠,٩٠٥ ٩,٥  ١٩,٢١ ١٦٣٨٠٠ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦  
٥,٦٩ ١٦٥٩٣٢,٧ ٠,٨١٧ ١٨,٣  ٢٣,٩٩ ٢٠٣١٠٠ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧  
٢٧,٠١- ١٥١٨٨٠,٤ ٠,٨٨٢ ١١,٨  ١٥,٢١- ١٧٢٢٠٠ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨  

  ٣٤٥,٣٠      ٤١٢,١١  ٧٤٨,٧٤   المجموع
 ١٠,١٥     ١١,٨  ٢١,٣٩   المتوسط

  
  :المصدر
  بهذا الملحق اإلحصائي) ١٧(ورقم ) ٦(بيانات االدخار والتضخم مصدرها الجدول رقم.  
 القيمة الحقيقية للمدخرات، والقيمة الحقيقية لمعدل التغير االسمي في االدخار محسوبة بمعرفة الباحث. 

  
  )٢٨(جدول رقم 

  )بالمليار جدنيه(م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥استثمارات التأمين االجتماعي  وإجمالي االستثمار في مصر من 
  الدخل القومي السنوات

  اإلجمالي
 بالمليار جنيه

معدل التغير 
االسمي في 

الدخل 
القومي 
  اإلجمالي

(%) 

االستثمار 
المحلي 
اإلجمالي 
باألسعار 
 الجارية

معدل التغير 
االسمي في 

ثمار االست
 اإلجمالي

نسبة 
  االستثمار
إلجمالي 
الدخل 
  القومي
(%) 

رصيد 
  استثمارات
التأمين 
  االجتماعي
بالمليار 

 جنيه

التيار 
  السنوي

الستثمارات 
التأمين 
  االجتماعي
بالمليار 

 جنيه

نسبة 
  استثمارات
التأمين 
  االجتماعي
إلجمالي 

  الدخل القومي
(%) 

نسبة 
استثمارات 
التأمينات 
إلجمالي 

 اراتاالستثم

٠ ٠ ٠ ٢,٢٦٢ ٣٣,٣٧ ٠ ١,٧٤ ٠ ٥,٢١٨ ١٩٧٥ 

١٤,١٤ ٤,٠١ ٠,٢٧ ٢,٥٣٢ ٢٨,٣٩ ٩,٦٨ ١,٩١ ٢٨,٩٢ ٦,٧٢٧ ٧٦/ ٧٥ 

١٤,٠٩ ٤,١١ ٠,٣٤٣ ٢,٨٧٥ ٢٩,١٧ ٢٧,٤٥ ٢,٤٣ ٢٤,٠٤ ٨,٣٤٤ ٧٧/ ٧٦ 

٢٥,٣٨ ٨,٠٣ ٠,٧٨٧ ٣,٦٦٢ ٣١,٦٦ ٢٧,٤١ ٣,١ ١٧,٣٩ ٩,٧٩٥ ٧٨/ ٧٧ 

١٧,٧٥ ٥,٨٣ ٠,٧٤١ ٤,٤٠٣ ٣٢,٨٥ ٣٤,٥٨ ٤,١٧ ٢٩,٧١ ١٢,٧٠٥ ٧٩/ ٧٨ 

٥,٢٨ ١,٥٦ ٠,٢٥٧ ٤,٦٦ ٢٩,٥١ ١٦,٦٤ ٤,٨٧ ٢٩,٨٥ ١٦,٤٩٧ ٨٠/ ٧٩ 

١٢,٧٥ ٣,٨٣ ٠,٦٥٧ ٥,٣١٧ ٣٠,٠٨ ٥,٨٦ ٥,١٥ ٣,٨٦ ١٧,١٣٣ ٨١ /٨٠ 

١٤,١٥ ٤,٠٦ ٠,٩٣٩ ٦,٢٥٦ ٢٨,٧٣ ٢٨,٧٨ ٦,٦٤ ٣٤,٨٣ ٢٣,١ ٨٢/ ٨١ 

١٤,٥٧ ٤ ١,١٢١ ٧,٣٧٧ ٢٧,٤٨ ١٥,٩٤ ٧,٦٩ ٢١,٢١ ٢٨ ٨٣/ ٨٢ 

٤٢,٥٣ ١١,٣٥ ٣,٨٢٤ ١١,٢٠١ ٢٦,٦٨ ١٦,٨٥ ٨,٩٩ ٢٠,٣٦ ٣٣,٧ ٨٤/ ٨٣ 

١٩,٧٨ ٤,٦٩ ١,٨٣٨ ١٣,٠٣٩ ٢٣,٧١ ٣,٣٧ ٩,٢٩ ١٦,٣٢ ٣٩,٢ ٨٥/ ٨٤ 

١٩,٦٧ ٥,١٣ ٢,٣٣ ١٥,٣٦٩ ٢٦,٠٨ ٢٧,٤٢ ١١,٨٤ ١٥,٨٤ ٤٥,٤١ ٨٦/ ٨٥ 

١٣,٢٢ ٤,٦٢ ٢,٥٠٦ ١٧,٨٧٥ ٣٤,٩٢ ٦٠,٠٩ ١٨,٩٦ ١٩,٥٦ ٥٤,٢٩٤ ٨٧/ ٨٦ 

١٤,٩١ ٤,٧٤ ٣,٢٣ ٢١,١٠٥ ٣١,٧٧ ١٤,٢٨ ٢١,٦٧ ٢٥,٦١ ٦٨,٢ ٨٨/ ٨٧ 

١٤,١٨ ٤,٠٨ ٣,٤٥١ ٢٤,٥٥٦ ٢٨,٨١ ١٢,٣٦ ٢٤,٣٤ ٢٣,٩ ٨٤,٥ ٨٩/ ٨٨ 

١٧,٩٤ ٣,٨ ٣,٩٢٣ ٢٨,٤٧٩ ٢١,١٧ ١٠,١٧-  ٢١,٨٧ ٢٢,٢٥ ١٠٣,٣ ٩٠/ ٨٩ 

٢١,٦٨ ٣,٩٤ ٤,٧٢٩ ٣٣,٢٠٨ ١٨,١٩ ٠,٢٦-  ٢١,٨١ ١٦,٠٧ ١١٩,٩٠٥ ٩١/ ٩٠ 



- ٣٠٠ - 
 

٢٠,٦٩ ٣,٣٦ ٤,٩٧ ٣٨,١٧٨ ١٦,٢٢ ١٠,١٣ ٢٤,٠٢ ٢٣,٥١ ١٤٨,٠٨٩ ٩٢/ ٩١ 

٢٤,٦٥ ٤,٠٩ ٦,٨٧١ ٤٥,٠٤٩ ١٦,٥٧ ١٦,٠٢ ٢٧,٨٧ ١٣,٥٧ ١٦٨,١٨٨ ٩٣/ ٩٢ 

٢٧,٢٦ ٤,٦٩ ٨,٧٠٢ ٥٣,٧٥١ ١٧,٢١ ١٤,٥٥ ٣١,٩٢ ١٠,٢٩ ١٨٥,٤٩٧ ٩٤/ ٩٣ 

٢٧,٧٧ ٤,٦١ ٩,٩٣٧ ٦٣,٦٨٨ ١٦,٦ ١٢,١١ ٣٥,٧٩ ١٦,٢٣ ٢١٥,٥٩٧ ٩٥/ ٩٤ 

٢٥,٦٦ ٤,٦٦ ١١,٢١٩ ٧٤,٩٠٧ ١٨,١٦ ٢٢,١٦ ٤٣,٧٢ ١١,٦٦ ٢٤٠,٧٤٢ ٩٦/ ٩٥ 

٢٠,٨٦ ٤,٤ ١٢,٣٤ ٨٧,٢٤٧ ٢١,١١ ٣٥,٣١ ٥٩,١٦ ١٦,٤ ٢٨٠,٢٣٣ ٩٧/ ٩٦ 

٢١ ٤,٣١ ١٣,١٠٥ ١٠٠,٣٥٢ ٢٠,٥٢ ٥,٤٨ ٦٢,٤ ٨,٥٢ ٣٠٤,١ ٩٨/ ٩٧ 

٢٣,٠٣ ٤,٢٢ ١٣,٦٦٧ ١١٤,٠١٩ ١٨,٣٣ ٤,٨٨-  ٥٩,٣٦ ٦,٤٨ ٣٢٣,٨١٧ ٩٩/ ٩٨ 

٢٦,٤١ ٤,٤٧ ١٥,٩٣٢ ١٢٩,٩٥١ ١٦,٩٤ ١,٦٣ ٦٠,٣٢ ٩,٩٦ ٣٥٦,٠٨٣ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٢٨,٣ ٤,٧٩ ١٧,٩ ١٤٧,٨٥١ ١٦,٩٣ ٤,٨٦ ٦٣,٢٥ ٤,٩٢ ٣٧٣,٦ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٢٩,٣٨ ٥,٠٣ ١٩,٧٦٤ ١٦٧,٦١٥ ١٧,١١ ٦,٣٤ ٦٧,٢٦ ٥,٢٢ ٣٩٣,١ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

٣١,٤٣ ٥,١٣ ٢٢,١٦١ ١٨٩,٧٧٦ ١٦,٣١١٨٩ ٤,٨٢ ٧٠,٥ ٩,٩٥ ٤٣٢,٢ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

٢٨,٤ ٤,٦٤ ٢٣,٣٤٦ ٢١٣,١٢٢ ١٦,٣٤٨٤٥ ١٦,٦ ٨٢,٢ ١٦,٣٤ ٥٠٢,٨ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 

٢٦,٥٥ ٤,٦٦ ٢٦,٢٧٢ ٢٣٩,٣٩٤ ١٧,٥٦٦١٣ ٢٠,٣٨ ٩٨,٩٥ ١٢,٠٣ ٥٦٣,٣ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

٢١,٥١ ٣,٨٣ ٢٤,٨٨٥ ٢٦٤,٢٧٩ ١٧,٨١٦٤٥ ١٦,٩٣ ١١٥,٧ ١٥,٢٨ ٦٤٩,٤ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

٣,٨٢ ٠,٧٥ ٥,٩٣ ٢٧٠,٢٠٩ ١٩,٧٢٣١٤ ٣٤,٢٣ ١٥٥,٣ ٢١,٢٥ ٧٨٧,٤ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

٤,٧٣ ١ ٩,٤٩١ ٢٧٩,٧ ٢١,١٢٩٧٣ ٢٩,١ ٢٠٠,٥ ٢٠,٥١ ٩٤٨,٩ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ 

٧,٦٦ ١,٥٢ ١٦,٤ ٢٩٦,١ ١٩,٧٨٣٦٧ ٦,٧٣ ٢١٤ ١٤ ١٠٨١,٧ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

 ٦٨١,١٤ ١٤٧,٩٦     ٨٠٦,٩٤     ٥٨٥,٨٤   المجموع

 ٢٠,٦٤ ٤,٢٣     ٢٤,٤٥     ١٧,٢٣   المتوسط

  :المصادر
 بيانات الدخل القومي، مصدرها موقع وزارة التخطيط .www.mop.gov.eg 

  أعداد مختلفة. تقرير اإلنجازات ونتائج أعمال قطاع التأمينات: )وزارة المالية(وزارة التأمينات. 

 بوابة معلومات مصر .www eip.gov.eg. 

  
  
  

  )٩٢(جدول رقم 
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥ستثمار في مصر من تطور نصيب كل من القطاع العام والخاص من إجمالي اال

  

 استثمار عام السنوات
استثمار 
 خاص

 ٢٥ ٧٥ ٨١/٨٢ حتى ١٩٧٤من 

٤٠,١ ٥٩,٩ ٨٣/ ٨٢ 

٤٠,٤ ٥٩,٦ ٨٤/ ٨٣ 

٣٩,١ ٦٠,٩ ٨٥/ ٨٤ 

٣٧ ٦٣ ٨٦/ ٨٥ 

٣٨,٨ ٦١,٢ ٨٧/ ٨٦ 

٣٥,٧ ٦٤,٣ ٨٨/ ٨٧ 

٥٢,٢ ٤٧,٨ ٨٩/ ٨٨ 

٤٥,٥ ٥٤,٥ ٩٠/ ٨٩ 

٣٤,١ ٦٥,٩ ٩١/ ٩٠ 

٣٦,١ ٦٣,٩ ٩٢/ ٩١ 

٣٢,٣ ٦٧,٧ ٩٣/ ٩٢ 

٢٨,١ ٧١,٩ ٩٤/ ٩٣ 

٣٥,١ ٦٤,٩ ٩٥/ ٩٤ 

٣٧,٧ ٦٢,٣ ٩٦/ ٩٥ 

٤١,٢ ٥٨,٨ ٩٧/ ٩٦ 
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٣٣,٧ ٦٦,٣ ٩٨/ ٩٧ 

٤٧,٥ ٥٢,٥ ٩٩/ ٩٨ 

٤٧,٩ ٥٢,١ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٥٠,٧ ٤٩,٣ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ 

٤٧,٢ ٥٢,٨ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

٤٩,٥ ٥٠,٥ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

٤٦,٧ ٥٣,٣ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 

٤٨,٢ ٥١,٨ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

٥٧,٣ ٤٢,٧ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

٦٢,٧ ٣٧,٣ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

٦٤,٧ ٣٥,٣ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ 

٤٨,٥ ٥١,٥ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

 ١٢٠٣ ١٥٩٧  المجموع

 ٤٣ ٥٧ المتوسط

  
  www.mop.gov.eg: موقع وزارة التخطيط: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٠(جدول رقم 
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥تطور معدل تغير المخزون في مصر من 

  
  المعدل  السنوات
١١ ١٩٧٥  

٩٥ ٧٦/ ٧٥  
٤٤ ٧٧/ ٧٦  
٥٠ ٧٨/ ٧٧  
٥٠ ٧٩/ ٧٨  
٥٠ ٨٠/ ٧٩  
٥٠ ٨١ /٨٠  
٥٠ ٨٢/ ٨١  
١٠ ٨٣/ ٨٢  
٥٠ ٨٤/ ٨٣  
٦٠ ٨٥/ ٨٤  
٢٠ ٨٦/ ٨٥  
٧٠- ٨٧/ ٨٦  
٣٠ ٨٨/ ٨٧  
٩٠ ٨٩/ ٨٨  
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١٨٠ ٩٠/ ٨٩  
٠ ٩١/ ٩٠  
٦٠- ٩٢/ ٩١  
١٨٠ ٩٣/ ٩٢  
٢١٠ ٩٤/ ٩٣  
٢٠٠ ٩٥/ ٩٤  
١٩٠ ٩٦/ ٩٥  
١٠٠- ٩٧/ ٩٦  
٥٠ ٩٨/ ٩٧  
٢٥٠ ٩٩/ ٩٨  
٢١٠ ٢٠٠٠/ ٩٩  

١٩٠ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠  
٧٠ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١  
٢٤٠ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢  
٢٦٠ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣  
٣٠ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤  
٠ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥  
٠ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦  
١٠٠ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧  
٢٩٠ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

 ٣٠٨٠ المجموع

 ٨٨ المتوسط

  
 www.mop.gov.eg). (وزارة التخطيطموقع : المصدر

  
  
  
  
  
  

  )٣١(جدول رقم 
  (%)م ٢٠٠٩م حتى ١٩٧٥توزيع االستثمار اإلجمالي على القطاعين السلعي والخدمي في مصر من 

  
  القطاعات الخدمية  القطاعات السلعية  السنة

  ٤٥,٧  ٥٤,٣ ٨١/٨٢ حتى ١٩٧٤من 
٤٨,٢ ٥١,٨ ٨٣/ ٨٢ 

٤٧,٨ ٥٢,٢ ٨٤/ ٨٣ 

٤٦,٧ ٥٣,٣ ٨٥/ ٨٤ 

٤٧ ٥٣ ٨٦/ ٨٥ 

٥١,٧ ٤٨,٣ ٨٧/ ٨٦ 

٤١ ٥٩ ٨٨/ ٨٧ 

٤٥,٤ ٥٤,٦ ٨٩/ ٨٨ 

٤٦,٧ ٥٣,٣ ٩٠/ ٨٩ 

٤٨,٢ ٥١,٨ ٩١/ ٩٠ 

٥٢,٥ ٤٧,٥ ٩٢/ ٩١ 
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٥١,٢ ٤٨,٨ ٩٣/ ٩٢ 

٥٥,١ ٤٤,٩ ٩٤/ ٩٣ 

٥٦,٣ ٤٣,٧ ٩٥/ ٩٤ 

٥٦,٨ ٤٣,٢ ٩٦/ ٩٥ 

٥٦,٨ ٤٣,٢ ٩٧/ ٩٦ 

٥٢,٢ ٤٧,٨ ٩٨/ ٩٧ 

٥٣,٨ ٤٦,٢ ٩٩/ ٩٨ 

٥٦,٦ ٤٣,٤ ٢٠٠٠/ ٩٩ 

٥٦,٨ ٤٣,٢ ٢٠٠١ /٢٠٠٠ 

٥٥ ٤٥ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ 

٥٦,٩ ٤٣,١ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

٥٤,٦ ٤٥,٤ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ 

٥٠,١ ٤٩,٩ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

٤٦,٥ ٥٣,٥ ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ 

٤١,٦ ٥٨,٤ ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ 

٤٦ ٥٤ ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ 

٤٧,٩ ٥٢,١ ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ 

 ١٤١٥,١ ١٣٨٤,٩  المجموع

 ٥٠,٥ ٤٩,٥  المتوسط

  
 www.mop.gov.eg)(. موقع وزارة التخطيط: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٢( جدول رقم 
  م٢٠١٠ حتى يونيو٢٠٠٤الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في حضر مصر من يوليو معدل تغير 

الوزن   المنتجات
  النسبي

  يونيو
٢٠٠٥  

  يونيو
٢٠٠٦  

  يونيو
٢٠٠٧  

الوزن 
  النسبي

  يونيو
٢٠٠٨  

  يونيو
٢٠٠٩  

  يونيو
٢٠١٠  

 المتوسط المجموع

 ١٠,٢ ٦١,٢  ١٠,٧  ٩,٩  ٢٠,٢  ١٠٠  ٨,٥  ٧,٢  ٤,٧  ١٠٠  الرقم العام

 ١٣,٨٥ ٨٣,١  ١٨,٥  ١٢,٢  ٢٧,١  ٤٣,٩  ٩,٦  ١١,٦  ٤,١  ٣٨,٩  الطعام والشراب

 ٤,٥٦٦٧ ٢٧,٤  ٠  ٧,٩  ١٢,١  ٢,٥  ٠  ٧,٤  ٠  ٢,٨  الدخان والمشروبات الكحولية

 ٤,٨١٦٧ ٢٨,٩  ٠,٦  ١٣,٤  ٤,١  ٧,٩  ٤,٩  ٠,٨  ٥,١  ١٠,٤  المالبس واألقمشة وأغطية القدم

 ٤,٣٥ ٢٦,١  ١,٣  ٤,١  ٧,٦  ١٣,٥  ٥,٧  ٢,٢  ٥,٢  ١١,٧  سكن والمياه والكهرباء والوقودالم

 ٥,٦٨٣٣ ٣٤,١  ١,١  ١٣,١  ١٠,٣  ٤,٢  ٤,٩  ٤,٢  ٠,٥  ٤,٩  األثاث والمعدات المنزلية والصيانة

 ٤,٧ ٢٨,٢  ٠,٣  ٤,٥  ١٢,١  ٣,٦  ٣,٢  ٣,٩  ٤,٢  ٤,٦  الرعاية الصحية
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 ٧,٠١٦٧ ٤٢,١  ١,٤  ٤,١  ٢٠,١  ٥,٢  ٩,٨  ١,٢  ٥,٥  ٥,٦  النقل والمواصالت

 ١٢,٦٥ ٧٥,٩  ٠,١-  ٥,٢  ٤  ٣,٦  ١,٢  ١٩,٩  ٤٥,٧  ٢  االتصاالت السلكية والالسلكية

 ١١,٦٣٣ ٦٩,٨  ٦,٣  ١٥  ٢١,٧  ٣,٤  ١٩,٥  ٧,٣  ٠  ٥,٩  الثقافة والترفيه

 ١٢,٥٨٣ ٧٥,٥  ٩,٤  ٤,٦  ٣٧,٧  ٤,٤  ١١,١  ٤,٦  ٨,١  ٥,٧  التعليم

 ١٢,٤٣٣ ٧٤,٦  ٤,٧  ١٢,٧  ٤٦,١  ٣,٦  ٨,٤  ٠  ٢,٧  ٢,٥  المطاعم والفنادق

 ٨,٥٨٣٣ ٥١,٥  ١٦,٦  ٨,٣  ١١,٣  ٤,٢  ١١,٥  ٢,٧  ١,١  ٥  الخدمات المتنوعة

  
 .أعداد مختلفة. التقرير السنوي: البنك المركزي المصري: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٣(جدول رقم 
  م٢٠١٠ لسنة ١٣٥م وقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩مقارنة البديل المقترح مع قانون رقم 

  م

 السنوات
  الحداألقصى

  لألجر األساسي

  الحداألقصى
 لألجر 
 المتغير

مجموع 
األجر 
 الشهري

االشتراك 
السنوي 

وفقاً للبديل 
  المقترح

)١٠(% 

اشتراكات 
 ٧٩قانون 

  سنوياً
)٣٥(% 

اشتراكات 
 ١٣٥قانون 

  سنوياً
)٢٦,٥(% 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٧٦/ ٧٥  ١ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٧٧/ ٧٦  ٢ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٧٨/ ٧٧  ٣ 
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١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٧٩/ ٧٨  ٤ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٠/ ٧٩  ٥ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨١ /٨٠  ٦ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٢/ ٨١  ٧ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٣/ ٨٢  ٨ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٤/ ٨٣  ٩ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٥/ ٨٤  ١٠ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٦/ ٨٥  ١١ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٧/ ٨٦  ١٢ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٨/ ٨٧  ١٣ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٨٩/ ٨٨  ١٤ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٩٠/ ٨٩  ١٥ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٩١/ ٩٠  ١٦ 

١٩٨٧,٥ ٢٦٢٥ ٧٥٠,٠ ٦٢٥,٠ ٣٧٥,٠ ٢٥٠,٠ ٩٢/ ٩١  ١٧ 

٢٥٤٤,٠ ٣٣٦٠ ٩٦٠,٠ ٨٠٠,٠ ٥٠٠,٠ ٣٠٠,٠ ٩٣/ ٩٢  ١٨ 

٢٦٦٣,٣ ٣٥١٧,٥ ١٠٠٥,٠ ٨٣٧,٥ ٥٠٠,٠ ٣٣٧,٥ ٩٤/ ٩٣  ١٩ 

٢٧٨٢,٥ ٣٦٧٥ ١٠٥٠,٠ ٨٧٥,٠ ٥٠٠,٠ ٣٧٥,٠ ٩٥/ ٩٤  ٢٠ 

٢٩٠١,٨ ٣٨٣٢,٥ ١٠٩٥,٠ ٩١٢,٥ ٥٠٠,٠ ٤١٢,٥ ٩٦/ ٩٥  ٢١ 

٣٠٢١,٠ ٣٩٩٠ ١١٤٠,٠ ٩٥٠,٠ ٥٠٠,٠ ٤٥٠,٠ ٩٧/ ٩٦  ٢٢ 

٣١٨٠,٠ ٤٢٠٠ ١٢٠٠,٠ ١٠٠٠,٠ ٥٠٠,٠ ٥٠٠,٠ ٩٨/ ٩٧  ٢٣ 

٣٢٥٩,٥ ٤٣٠٥ ١٢٣٠,٠ ١٠٢٥,٠ ٥٠٠,٠ ٥٢٥,٠ ٩٩/ ٩٨  ٢٤ 

٣٣٣٩,٠ ٤٤١٠ ١٢٦٠,٠ ١٠٥٠,٠ ٥٠٠,٠ ٥٥٠,٠ ٢٠٠٠/ ٩٩  ٢٥ 

٣٤١٨,٥ ٤٥١٥ ١٢٩٠,٠ ١٠٧٥,٠ ٥٠٠,٠ ٥٧٥,٠ ٢٠٠١/ ٠٠  ٢٦ 

٣٤٩٨,٠ ٤٦٢٠ ١٣٢٠,٠ ١١٠٠,٠ ٥٠٠,٠ ٦٠٠,٠ ٢٠٠٢/ ٠١  ٢٧ 

٣٥٧٧,٥ ٤٧٢٥ ١٣٥٠,٠ ١١٢٥,٠ ٥٠٠,٠ ٦٢٥,٠ ٢٠٠٣/ ٠٢  ٢٨ 

٣٦٥٧,٠ ٤٨٣٠ ١٣٨٠,٠ ١١٥٠,٠ ٥٠٠,٠ ٦٥٠,٠ ٢٠٠٤/ ٠٣  ٢٩ 

٣٧٣٦,٥ ٤٩٣٥ ١٤١٠,٠ ١١٧٥,٠ ٥٠٠,٠ ٦٧٥,٠ ٢٠٠٥/ ٠٤  ٣٠ 

٣٨١٦,٠ ٥٠٤٠ ١٤٤٠,٠ ١٢٠٠,٠ ٥٠٠,٠ ٧٠٠,٠ ٢٠٠٦/ ٠٥  ٣١ 

٣٨٩٥,٥ ٥١٤٥ ١٤٧٠,٠ ١٢٢٥,٠ ٥٠٠,٠ ٧٢٥,٠ ٢٠٠٧/ ٠٦  ٣٢ 

٣٩٧٥,٠ ٥٢٥٠ ١٥٠٠,٠ ١٢٥٠,٠ ٥٠٠,٠ ٧٥٠,٠ ٢٠٠٨/ ٠٧  ٣٣ 

٤٤٥٢,٠ ٥٨٨٠ ١٦٨٠,٠ ١٤٠٠,٠ ٦٢٥,٠ ٧٧٥,٠ ٢٠٠٩/ ٠٨  ٣٤ 

٤٩٢٩,٠ ٦٥١٠ ١٨٦٠,٠ ١٥٥٠,٠ ٧٥٠,٠ ٨٠٠,٠ ٢٠١٠/ ٢٠٠٩  ٣٥ 

٥٥٦٥,٠ ٧٣٥٠ ٢١٠٠,٠ ١٧٥٠,٠ ٩٠٠,٠ ٨٥٠,٠ ٢٠١١/ ٢٠١٠  ٣٦ 

 ١٠١٩٩٨,٥ ١٣٤٧١٥ ٣٨٤٩٠,٠   ١٦٦٥٠    المجموع

          ٤٦٢,٥  )آخر سنتين (٨٢٥  المتوسط

  .من إعداد الباحث: المصدر
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  )٤٣(جدول رقم 
  (%)م ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٥معدل العائد على رأس المال في أهم القطاعات االستثمارية في مصر من 

  
  : المصدر

م /١٠٢٣ البيانات مبلغة بخطاب صـدر بـرقم      )بيانات غير منشورة  . (الهيئة العامة لالستثمار، قطاع األداء االقتصادي     
 بتـاريخ  ١١٤٠لالستثمار وورد إلى كلية التجارة بنين بجامعة األزهـر بـرقم   م من الهيئة العامة    ١١/٣/٢٠١٢بتاريخ  

  .م٢٢/٣/٢٠١٢
  رأس المال المدفوع÷ صافي الربح = معدل العائد على رأس المال 

 المتوسط محسوب بمعرفة الباحث. 

 تمتع به الكثير لعل المعدالت الهائلة للعائد المعروضة بالجدول، تفسر لنا جزء من أسباب الثراء الفاحش الذي ي
  .من رجال األعمال في مصر

  
  
  
  
 

  

 لسنةا
 المتوسط ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ القطاع

 الزراعة واإلنتاج الداجني
١٠٦٣,٧٩ ٥٦٠,٤٣ ٥٢١,٦٧ ٢٤٢٧,٠١ ١٠٧٣,٩٨ ٧٣٥,٨٧ 

 الخدمات
٩١٥,٢٦ ٥٦٦,٧٢ ٧١٢,٩٠ ١٩٥٠,٢٦ ٦٦٨,٨٩ ٦٧٧,٥٥ 

 الصناعات إلنشائية
١٠٨٥,٥٧ ٤٨٥,٧٠ ٥٦٨,٤٣ ٢٣٦٦,١٦ ٩١٩,٨٦ ١٠٨٧,٧٠ 

 السياحة
٢٠٦,٧٩ ١٤٢,٠١ ١٥٣,٢٧ ٤٢٤,٢٣ ١٣٨,٦٢ ١٧٥,٨٢ 

 االتصاالت
٤٤٦,٠٣ ٥٢٤,٧٨ ٣٣٨,١٠ ٧٤٠,٦٦ ٣١٣,٥٦ ٣١٣,٠٦ 

 الصناعة
٢٠٩,٧٣ ١١٧,٠١ ١٥٣,١٠ ٦١٧,٤٥ ٨١,٠٨ ٨٠,٠٣ 

 الصناعات الكيماوية
٢٦,١٥ ٢٢,٢٠ ٣٣,٧٦ ٤٣,٥٦ ١٥,١٩ ١٦,٠٤ 

 الصناعات الهندسية
١٧٣,٣٨ ٩٢,٨٨ ١٣٧,٩٧ ٥٩٢,٠٧ ٢٥,٣٦ ١٨,٦٢ 

 ةالصناعات الغذائي
٢٧٧,٢٣ ١٤٦,٩٢ ٢٠٥,٥١ ٩٧٢,٥٤ ٣٠,١١ ٣١,٠٦ 

 الصناعات المعدنية
٩٤٢,٧٠ ١٢٨,٠٥ ٢١٤,٣٤ ١٠٢٩,٥٩ ١٧٧٧,٥٩ ١٥٦٣,٩١ 

 صناعات مواد البناء
٢٥٠,٨٠ ١٥٠,٥٤ ١٧٦,٦٦ ٧٠٣,٨٣ ١١٧,٠٤ ١٠٥,٩٨ 

 الصناعات الدوائية
٦٩٢,٣٥ ٤١٥,٦٧ ٦٤٩,٦٦ ١٩٧٥,٥١ ٢١٤,٠١ ٢٠٦,٩٠ 

            المتوسطاتمتوسط
٥٢٤,١٥ 



- ٣٠٧ - 
 

 قائمة املراجع
  

ًأوال 
  : املراجع العربية–

  

  .القرآن الكرمي
 

  :كتب التفاسري واملعاجم والقواميس
 تأصـيل   –يم  ديوان معاني ألفاظ القرآن من القرآن الكـر       : محمد عادل عبد العزيز    .١

 لجمعية لسان العرب، المنعقد     من أبحاث المؤتمر الدولي السادس    . جديد للغة العربية  
 . م١٩٩٩ نوفمبر ٨-٦بجامعة الدول العربية، القاهرة في الفترة من 

 
 :الكتب

 

 :كتب فقهية) أ(
 .www. almosleh .التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي: خالد بن عبداهللا المصلح .٢

Com . 

ـ      : عبد اللطيف محمود آل محمود     .٣  .الميةالتأمين االجتماعي في ضوء الشريعة اإلس
 .م١٩٩٤الطبعة األولى، دار النفائس، بيروت، لبنان، 

 .م١٩٧٣الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، . فقه الزكاة: يوسف القرضاوي  .٤

  
  ):اقتصادية(كتب تخصصية ) ب(
 الجزء األول،   .القتصاد اإلسالمي مذهباً ونظاماً دراسة مقارنة     ا: إبراهيم الطحاوي  .٥

  . م١٩٧٤ة، األزهر، القاهرة، مجمع البحوث اإلسالمي
المكتبة األكاديمية، القـاهرة،  . االقتصاد المصري في ثالثين عاماً   : إبراهيم العيسوي  .٦

٢٠٠٧ . 
الطبعـة العاشـرة، مكتبـة النهضـة        . االقتصاد في الفكر اإلسـالمي    : أحمد شلبي  .٧

 .م١٩٩٣المصرية، القاهرة، 
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 كتـاب األهـرام     .لـى أيـن   أموال التأمينات االجتماعيـة إ    : برهام محمد عطا اهللا    .٨
 .٢٠٠٦، مايو ٢٢٤االقتصادي، العدد 

 ترجمـة كامـل     .برنامج الضمان االجتماعي في الواليات المتحدة     : تشارلز شوتالند  .٩
 .م١٩٦٣إبراهيم، مطبعة المعرفة، القاهرة، 

دار أبـو المجـد     . أصول قانون التأمين االجتمـاعي    : حسام الدين كامل األهواني      .١٠
  .م٢٠٠٠ / ١٩٩٩للطباعة، الجيزة، 

الطبعـة  . عجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسـالمي      : حسين راتب يوسف ريان    .١١
 .م١٩٩٩األولى، دار النفائس، األردن، 

 .م١٩٧٣دار المعارف، القاهرة، . عالم اإلسالم: حسين مؤنس .١٢

الطبعـة األولـى،    . مقدمة في التأمينات والضمان االجتماعي    : خالد خليل الظاهر   .١٣
 . م٢٠٠٧القتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة القانون وا

سلسلة الدراسـات والبحـوث     . التكافل االجتماعي في القرآن الكريم    : ربيع الروبي  .١٤
 . م١٩٩٨االقتصادية، مركز صالح كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 

. الملكية العامة في صدر اإلسالم ووظيفتها االقتصادية واالجتماعيـة    : ------- .١٥
 . م٢٠٠٠كز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، القاهرة، مر

 بنين، جامعة   –كلية التجارة   . التحليل االقتصادي اإلسالمي والوضعي   : ------- .١٦
 .م٢٠٠١/م٢٠٠٠األزهر، القاهرة، 

المعهد العالي للدراسات اإلسـالمية ،      . النظام المالي اإلسالمي  :  رفعت العوضي    .١٧
 .م٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٨القاهرة ، 

الدار القوميـة   . مشكلة االدخار مع دراسة خاصة عن البالد النامية       : زكيرمزي   .١٨
 .م١٩٦٦للطباعة والنشر، القاهرة، 

الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،   . مشكلة التضخم في مصر : ------- .١٩
 . م١٩٨٠

الكتـب القانونيـة، منشـأة      . نظام التأمينات االجتماعيـة   : سمير عبد السيد تناغو    .٢٠
 . اإلسكندرية، بدون تاريخالمعارف، 
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بدون ناشر، مكة، المملكـة     . التأمين التعاوني اإلسالمي  : صالح بن عبداهللا بن حميد     .٢١
 .م٢٠٠٣العربية السعودية، 

دار الجامعة الجديـدة، اإلسـكندرية،      . أساسيات المالية العامة  : عادل أحمد حشيش   .٢٢
 . م٢٠٠٥

دار النهضـة   . مـدني الوسيط في شرح القـانون ال     : عبدالرازق أحمد السنهوري   .٢٣
 .م١٩٧٠العربية، القاهرة، 

 .م١٩٩٠مكتبة وهبة، القاهرة، . مقومات االقتصاد اإلسالمي: عبد السميع المصري .٢٤

 . دار السالم، بدون تاريخ. التكافل االجتماعي في اإلسالم: عبد اهللا ناصح علوان .٢٥

 .م١٩٦٥مطبعة مخيمر، القاهرة، . شرح التأمينات االجتماعية: علي العريف .٢٦

 – م وتعديالتـه ١٩٧٥ لسـنة  ٧٩قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم     .٢٧
الطبعة التاسعة عشر، الهيئة العامة لشئون المطابع األميريـة، وزارة          . الجزء األول 

 .م٢٠٠٧التجارة والصناعة، القاهرة، 
م في شأن التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال        ١٩٧٦ لسنة   ١٠٨قانون رقم    .٢٨

الهيئـة  . ي حكمهم والئحته التنفيذية حسب آخر التعديالت وقرارات أخـرى         ومن ف 
 .م٢٠٠٧العامة لشئون المطابع األميرية، وزارة التجارة والصناعة، القاهرة، 

 وزارة .قانون التأمين االجتماعي للعاملين المصريين في الخارج والئحته التنفيذية         .٢٩
 .م١٩٧٨التأمينات، القاهرة، 

م بإصدار قـانون التـأمين االجتمـاعي الشـامل      ١٩٨٠لسنة   ١١٢القانون رقم    .٣٠
 الطبعة الثانية، الهيئة العامة لشـئون المطـابع األميريـة، وزارة            .والئحته التنفيذية 

 .م٢٠٠٤التجارة والصناعة، القاهرة، 
. م بإصدار قانون التأمينات االجتماعية والمعاشـات   ٢٠١٠ لسنة   ١٣٥قانون رقم    .٣١

عامة لشئون المطابع األميرية، وزارة التجـارة والصـناعة،         الطبعة األولى، الهيئة ال   
  .م٢٠١٠القاهرة، 

  .  مطبعة الكليات األزهرية، بدون تاريخ.تنظيم اإلسالم للمجتمع: محمد أبو زهرة .٣٢
 –التأمينات االجتماعية دراسات تطبيقية عملية، الكتاب األول        : محمد حامد الصياد   .٣٣

ين الشيخوخة والعجز والوفاة في قـانون       معاش األجرين األساسي والمتغير في تأم     
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 دار النهضة العربيـة،     .م١٩٧٥ لسنة   ٧٩التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم      
 . م٢٠٠٠القاهرة، 

 –التأمينات االجتماعية دراسات تطبيقية عملية، الكتاب الثاني        : ----------- .٣٤
سي والمتغير في   تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة عن األجرين األسا        

دار النهضـة   . م١٩٧٥ لسـنة    ٧٩قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم       
 .م٢٠٠٠العربية، القاهرة، 

 –التأمينات االجتماعية دراسات تطبيقية عملية، الكتاب الثالث        : ----------- .٣٥
معاش  وتعويض تأمين إصابات العمل عن األجرين األساسي والمتغير في قـانون             

 دار النهضة العربيـة،     .م١٩٧٥ لسنة   ٧٩ين االجتماعي الصادر بالقانون رقم      التأم
 .م٢٠٠٠القاهرة، 

تطبيقات . كتب التأمينات االجتماعية  . المستحقون في المعاش  : ----------- .٣٦
 ).الصياد دوت نت: متاح بموقع. (م٢٠٠٩عملية، الكتاب الرابع، 

الطبعة األولـى،   . ر االقتصادية االقتصاد اإلسالمي الوقائع واألفكا   : محمود سحنون  .٣٧
 .م٢٠٠٦دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 

الموسوعة الشاملة لقوانين العاملين المدنيين بالدولة والئحته التنفيذيـة وجميـع         .٣٨
المطـابع األميريـة،    . القرارات المكملة والمنفذة وأحكام النحكمة الدستورية العليا      

 . م٢٠١٠طبعة 
مكتبـة اإلشـعاع للطباعـة      . الزكاة بين النص والتطبيق   نظام  : محي محمد مسعد   .٣٩

 .م١٩٩٨والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

. الزكاة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتـوزيعي      : نعمت عبد اللطيف مشهور    .٤٠
 .م٢٠٠٥مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، 

مطبوعات االتحـاد   . ة مقارنة  دراس –النفقات العامة في اإلسالم     : يوسف إبراهيم  .٤١
 .الدولي للبنوك اإلسالمية، بدون تاريخ

مكتبـة وهبـة،    . دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسـالمي      : يوسف القرضاوي  .٤٢
 . م١٩٩٥القاهرة، 
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  :املؤمترات والندوات
 

المؤتمر العلمـي   . التأمين االجتماعي وإعادة توزيع الدخل القومي     : أحمد بديع بليح   .١
-م ١٩٧٤اشر لالقتصاديين المصريين، السياسـة الماليـة فـي مصـر         السنوي الع 

 . م١٩٨٥م، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، نوفمبر ١٩٨٤
 مظلـة التأمينـات     –واقع التأمينات االجتماعية فـي مصـر        : أحمد عمر سعد اهللا    .٢

 من أبحاث مـؤتمر  .ية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات االجتماع –االجتماعية  
التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبـد اهللا كامـل، جامعـة              

 . م٢٠٠٢األزهر، القاهرة، 

مـن  . نظرية التأمينات االجتماعية في الشريعة اإلسـالمية      : أسامة السيد عبدالسميع   .٣
عبداهللا كامل،  أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح          

 .م٢٠٠٢ أكتوبر ١٤-١٢جامعة األزهر، القاهرة، 

المالية للتكافل االجتماعي فـي ضـوء الفكـر         الجوانب  : أشرف أبو العزم العماوي    .٤
 من أعمال مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقـع والمـأمول،     .والتطبيق اإلسالمي 

 .م٢٠٠٢مركز صالح كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
مـؤتمر الزكـاة    . دور الزكاة في االقتصاد اإلسالمي والسياسة المالية      : زرقاأنس ال  .٥

 .م١٩٨٤األول، الكويت، 
من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعيـة      . التهرب التأميني : برين عبد الرحمن محمد    .٦

  . م٢٠٠٢بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
التحايل على أحكام القانون للحصول على مزايا تأمينيـة         : من محمد برين عبد الرح   .٧

من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز         . بدون وجه حق  
  . م٢٠٠٢صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 

ن التـأمي (االجتماعي على العمالـة غيـر المنتظمـة         التأمين  : حمد اهللا فهيم محمد    .٨
من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح          . )الشامل

 .م٢٠٠٢عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعيـة بـين        . المعاش المبكر : ----------- .٩

 .م٢٠٠٢الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
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مـؤتمر  . أساليب استثمار أموال التأمينـات االجتماعيـة      : حمدي عبد العظيم   .١٠
التأمينات االجتماعاية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبـد اهللا كامـل، جامعـة              

 .م٢٠٠٢األزهر، القاهرة، أكتوبر 

ندوة التربية االقتصادية . المنهج اإلسالمي في االدخار واالستثمار: ربيع الروبي  .١١
 . م٢٠٠٢إلنمائية في اإلسالم، مركز صالح كامل، جامعة األزهر، القاهرة، وا

 .تجربة استثمار أموال التأمينات في سـوق األروراق الماليـة   : رشاد سالم أحمد   .١٢
مؤتمر مؤتمر التأمينات االجتماعاية بين الواقع والمأمول، مركـز صـالح عبـد اهللا              

 .م٢٠٠٢كامل، جامعة األزهر، القاهرة، أكتوبر 

من أبحاث مؤتمر التأمينات . مصادر تمويل نظام التأمين االجتماعي: سامي نجيب .١٣
االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، 

  . م٢٠٠٢القاهرة، 

) الحقوق(مدى تناسب اشتراكات التأمين االجتماعي والمزايا : سامي نجيب .١٤
أمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح   من أبحاث مؤتمر الت.التأمينية

  .م٢٠٠٢عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 
 مـن   .نشأة وتطور التأمينات االجتماعية في مصـر      : السيد محمود السيد غانم    .١٥

أبحاث مؤتمر التأميناتت االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركـز صـالح عبـد اهللا              
 . م٢٠٠٢لقاهرة، كامل، جامعة األزهر، ا

 من أبحاث مـؤتمر     .واقع التأمين االجتماعي في مصر    : علي محمد حسن أحمد    .١٦
التأمينات االجتماعية بين الواقع والمأمول، مركز صالح عبـد اهللا كامـل، جامعـة              

 . م٢٠٠٢األزهر، القاهرة، 

 من أعمال المؤتمر الثالث .المجتمع اإلنساني في ظل اإلسـالم : محمد أبو زهرة  .١٧
 .م١٩٦٦البحوث اإلسالمية باألزهر، القاهرة، لمجمع 

استثمار أموال الضمان االجتماعي في ظل األزمة الماليـة         : محمد أحمد معيط   .١٨
 وزارة المالية، من أبحاث المؤتمر العربي للضـمان   االجتمـاعي، شـرم        .الراهنة
 .م٢٠٠٩ديسمبر ٢١-١٩الشيخ، 
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نات االجتماعيـة و    استراتيجية تطوير و إصالح نظم التأمي     : ----------  .١٩
ورقة نقاش بندوة انعقدت في الجمعية المصـرية لالقتصـاد ،           . المعاشات المصرية 

 .م٢٠٠٩القاهرة ، نوفمبر 
أجر االشتراك في قـانون التـأمين االجتمـاعي الصـادر     : محمد حامد الصياد   .٢٠

 من أبحاث مؤتمر التأمينات االجتماعية بين الواقع        .م١٩٧٥ لسنة   ٧٩بالقانون رقم   
 .م٢٠٠٢أمول، مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، والم

النماذج المؤسسية التطبيقية في تحصيل الزكـاة وتوزيعهـا فـي    : منذر قحف  .٢١
اإلطـار  : بعنـوان ) ٢٢( ضمن أبحاث نـدوة رقـم   .البلدان والمجتمعات اإلسالمية  

ـ         وث والتـدريب،   المؤسسي للزكاة ومضامينه، الطبعة الثانية، المعهد اإلسالمي للبح
 .م، جده، المملكة العربية السعودية٢٠٠١هـ، ١٤٢٢البنك اإلسالمي للتنمية، 

البنك اإلسـالمي   . الدور االقتصادي للوقف في التصور اإلسالمي     : منذر قحف  .٢٢
شوال ٢٩المنعقدة من   ) ٣٦(للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، الندوة رقم        

 ٤١٧ص ص . بسطيف، الجزائـر  ) م١٩٩١يو   ما ٢٠-١٤(هـ  ١٤١١ذو القعدة   ٦ –
– ٤٣٧ . 
استثمار أموال صناديق المعاشات في مصر بين الواقع الدولي         : صفوت حميده  .٢٣

مؤتمر مؤتمر التأمينات االجتماعاية بـين الواقـع والمـأمول،          . والتحديات المتوقعة 
 . م٢٠٠٢مركز صالح عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، أكتوبر 

استثمار أموال صناديق المعاشات فـي مصـر بـين الواقـع            : -------- .٢٤
 المؤتمر العلمي السنوي العشرون الدولي، صناعة الخدمات فـي الـوطن            .والكفاءة

  . م٢٠٠٤العربي رؤية مستقبلية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، 
 

 :الرسائل العلمية
  

ريـة مصـر    اآلثار التوزيعية لالنفاق العام فـي جمهو      : إبراهيم سعد المصري   .٢٥
 . م١٩٨٣ رسالة ماجستير، قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس، .العربية
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أثر سعر الفائدة على التضخم في ظل برنـامج         : أحمد محمد عادل عبد العزيز     .٢٦
رسالة ماجستير، قسم االقتصـاد،  .  دراسة قياسـية –اإلصالح االقتصادي في مصر   

 .م٢٠٠٨ كلية التجارة، جامعة األزهر، القاهرة،
االستدامة المالية لنظام التأمينات االجتماعيـة فـي        : أمنية خيري إبراهيم علي    .٢٧

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، قسم االقتصـاد، جامعـة عـين             . مصر
 .م٢٠٠٨شمس، القاهرة، 

معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم في ضـوء التكافـل         : جمال شعبان حسين   .٢٨
 رسالة ماجستير،   . دراسة مقارنة  -سالمي والقانون الوضعي  االجتماعي في الفقه اإل   

  . هـ١٤١٨كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، 
تطور عبء الدين العام المحلـي فـي مصـر    : طارق محمد أحمد علي عمران     .٢٩

 بنـين، جامعـة     –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجـارة        ). أسبابه ونتائجه (
 .م٢٠١٠األزهر، القاهرة، 

التأمينات االجتماعية دراسة في جوانبها المالية واالقتصادية       : دل فليح العلي  عا .٣٠
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعـة        . مع دراسة خاصة عن العراق    

 .م١٩٧٧القاهرة، 

رسـالة دكتـوراه، كليـة      . التكافل االجتماعي في اإلسالم   : عدنان هاشم صالح   .٣١
 . هـ١٤٠٠، الشريعة والقانون، جامعة األزهر

 رسالة دكتـوراة     .العبء الضريبى فى االقتصاديات النامية    : فاروق السيد سالم     .٣٢
 .م١٩٩٢،  غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة

التأمين االجتماعي والتنمية االقتصادية فـي إفريقيـا        : محمد عطية أحمد سالم    .٣٣
رسالة ماجستير  . م١٩٩٠-م١٩٨٠دراسة مقارنة لبعض دول القارة في الفترة من         

 . م١٩٩٧غير منشورة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة، 

 .منهج القرآن الكريم في تحقيق األمن االقتصـادي       : معن خالد عبد اهللا القضاة     .٣٤
رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية، جامعـة اليرمـوك، األردن،        

 . م١٩٩١
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دراسة تحليليـة القتصـاديات نظـم التأمينـات         : يممنى إبراهيم محمود إبراه    .٣٥
 رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، قسـم          . دراسة مقارنة  -االجتماعية والمعاشات 

 .م٢٠٠٧االقتصاد والتجارة الخارجية، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان، 
تعويضات البطالة في االقتصـاد اإلسـالمي     : نايف عبد العزيز مرداس العجمي     .٣٦

 رسالة ماجستير، قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية، .سة تطبيقية لحالة الكويتدرا
 . ٢٠٠٣كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن، 

في االقتصاديات المتخلفة مع دراسة تطبيقية لالقتصـاد         التضخم: نبيل الروبي  .٣٧
 .م١٩٧٣رية،  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكند.المصري

  
 :التقارير والدوريات واألحباث املنشورة وغري املنشورة

 

ظاهرة الركود التضخمي في االقتصاد المصري دراسـة        : إبراهيم لطفي عوض   .٣٨
ــة ــالي  .تحليلي ــع الت ــى الموق ــاح عل ــونخ، مت uni.ub.mpra://http- : مي

/5546/de.muenchen 
المركز المصـري للدراسـات     . تطوير نظام المعاشات في مصر    : أمنية حلمي  .٣٩

 . م٢٠٠٤، القاهرة، مارس ٩٤االقتصادية، ورقة عمل رقم 

انهيار الرأسمالية أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحـرر مـن          : أولريش شيفر  .٤٠
، الكويـت،   ٣٧١عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفـة رقـم          /  ترجمة د  .القيود

 . م٢٠١٠يرينا

الحاجة ملحة إلصالح المعاشات التقاعدية في منطقـة الشـرق          : البنك الدولي  .٤١
 http:// web.worldbank.org.news&broadcast .األوسط وشمال أفريقيا

ــة   : ------ .٤٢ ــات التقاعديـ ــالح المعاشـ ــكالية إصـ ــل إشـ  .حـ
http://web.worldbank.org 

الجـزء  . قضايا معاصرةبحوث وفتاوي إسالمية في   : جاد الحق علي جاد الحق     .٤٣
الطبعة األولى، األمانة العامة للجنة العليـا للـدعوة اإلسـالمية، رمضـان             . الثاني

 . م١٩٩٤هـ، فبر اير ١٤١٤



- ٣١٦ - 
 

بـديل إسـالمي لـنظم التـأمين     : نظم التأمين التكـافلي   : حسين حسين شحاته   .٤٤
 سلسلة دراسات وبحوث فـي الفكـر االقتصـادي اإلسـالمي، بـدون              .المعاصرة

  www.darelmashora.com.تاريخ
تقرير المجلس القومي لإلنتاج المجالس القومية المتخصصة، : رئاسة الجمهورية .٤٥

 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ الدورة الثالثون، –والشئون االقتصادية 

 الهيئـة العامـة لالسـتثمار،       .مجموعة تقارير استثمر في مصر     :رشا قناوي  .٤٦
  .م٢٠٠٨

 فـي القـرن الحـادي       دعم دخل المسنين  : روبرت هولزمان وريتشارد هاينز    .٤٧
مهنا وشركاه .أ. ترجمة أ. منظور دولي حول أنظمة التقاعد وإصـالحها –والعشرين  

 .م٢٠٠٥للخدمات االكتوارية، البنك الدولي، 
 الخبـرات   –إصالح نظام المعاشـات فـي مصـر         : سامية ابراهيم عبد العزيز    .٤٨

لمركز المعلومات وزارة المالية، قطاع مكتب الوزير، اإلدارة المركزية . واالختيارات
  . م٢٠٠٧والتوثيق، القاهرة، 

: االستثمار العام واالستثمار الخاص في مصـر      : سميحة فوزي، ونهال المغربل    .٤٩
، المركز المصري للدراسات االقتصـادية،      ٩٦ ورقة عمل رقم     .مزاحمة أم تكامل؟  

 . م٢٠٠٤القاهرة، إبريل، 

النظري والواقـع   ظاهرة التضخم الركودي بين التأصيل      : سهير محمود معتوق   .٥٠
 مجلـة مصـر المعاصـرة،       .العملي مع إشارة خاصة إلى جمهورية مصر العربية       

، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشـريع،        ٤١٤، و ٤١٣العددان  
 .م١٩٨٨القاهرة، يوليو وأكتوبر 

ــامر .٥١ ــادل عـ ــد : عـ ــات الجديـ ــانون التأمينـ ــي قـ ــا فـ  .رؤيتنـ
http://aaa6666.jeeran.com/archive/2009/4/859591.html 

التأمين التعـاوني التكـافلي     : عبد الحميد محمود البعلي، ووائل إبراهيم الراشد       .٥٢
 بدون ناشر، الكويت، بدون  .اإلسالمي قواعده وفنياته مع المقارنة بالتأمين التجاري      

 . تاريخ
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 . الخيارات والسياسـات   -إصالح نظام المعاشات في مصر    : فريق من الباحثين   .٥٣
لفني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس رئاسة الوزراء، القاهرة،          المكتب ا 
 . م٢٠٠٥

سلسلة كتب  .  المشكالت الصحية في العالم الثالث     –أمراض الفقر   : فيليب عطية  .٥٤
 . م١٩٩٢، الكويت، مايو ١٦١عالم المعرفة، العدد رقم 

  http://www.gold.org/investment/gold_for_pension_funds.مجلس الذهب العالمي .٥٥
مركـز أبحـاث االقتصـاد      . التأمين من منظور إسالمي   : محمد سعدو الجرف   .٥٦

 .م٢٠٠٧اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، 
نظام التأمين االجتماعي المصري ما بين التطوير والتقليد : محمد عطية أحمد سالم    .٥٧

ؤسسـة األهـرام،     مركز الدراسات السياسـية واالسـتراتيجية، م       .للتجارب الدولية 
 .م٢٠٠٨

العالقة بين نظام التأمين االجتمـاعي      : محمد حامد الصياد، وليلى محمد الوزيري      .٥٨
 محاضـرات فـي     .ووزارة التخطيط، والخزانة العامة، وبنك االسـتثمار القـومي        

: متاح علـى موقـع    . (م٢٠٠٣التأمينات االجتماعية، المحاضرة الحادية والثالثون،      
 ) الصياد دوت نت

محاضرات في  . التأمينات االجتماعية والتكافل االجتماعي   : امد الصياد محمد ح  .٥٩
متـاح  . (م٢٠٠٥التأمينات االجتماعية، المحاضرة الرابعة عشر، القاهرة، أغسطس        

 )نت.الصياد: على الموقع
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