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 َظاو انتأيٍٍ اإلجتًاػً انًظري يا تٍٍ انتطٌٕر ٔانتمهٍذ نهتجارب انذٔنٍح

 وانًطال دٌُا ضًٍر يحًذ

 انًهخض:

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ ٚمغ رقٛس ٌإلعزخذاَ األِضً ألِٛاي اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ   

اٌّطشٚؽخ إلفالػ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِٓ خالي ػشك ٌجؼل  مٛء إٌّبرط

إٌظُ اٌّطجمخ فٟ دٚي أِش٠ىب اٌالر١ٕ١ٗ، ٚرٛفٍذ اٌذساعخ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌّمزشؽبد 

اٌزٟ رٙذف ٌزط٠ٛش ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٚٚمغ ع١بعخ اعزضّبس٠خ ِٕبعجخ، 

خ اٌّٛاه١ٕٓ فٟ لذسح ٚألزشؽذ اٌذساعخ مشٚسح اربؽخ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼضص صم

اٌؾىِٛخ ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٙب رغبٖ اٌّزمبػذ٠ٓ ٚاعشاء اٌزؼذ٠الد اٌزؾش٠ؼ١خ ٌزؼض٠ض 

 اإلعزذاِخ اٌّب١ٌخ ٌٕظبَ اٌزؤ١ِٕبد اٌغذ٠ذ ثبألعً اٌط٠ًٛ.

Abstract: 

The aim of the study was to develop a vision for the optimal use 

of social insurance funds in the light of the proposed models for 

reforming the social insurance system by introducing some of the 

systems applied in Latin American countries,  The study reached 

a number of proposals aimed at developing the social insurance 

system and developing an appropriate investment policy, The 

study suggested the need to provide all information that enhances 

citizen confidence in the government's ability to meet its 

obligations towards retirees and make legislative amendments to 

enhance the financial sustainability of the new insurance system 

in the long term. 
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 انًحٕر األٔل: اإلطار انؼاو نهثحج

 أٔالً يمذيح انذراضح:

اإلعزّبػ١خ  ٌؾّب٠خرؼزجش ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ أؽذ األدٚاد اٌشئ١غ١خ فٟ رؾم١ك ا   

فٟ دٚي اٌؼبٌُ إٌبِٟ.. ٚأداح ِٓ أدٚاد اٌغ١بعخ اإللزقبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٌٍذٌٚخ ثّب ٌٙب 

ِٓ آصبس الزقبد٠خ ٚاعزّبػ١خ ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّغزّغ.. ٌٚٙزا فٙٝ أؽذ اٌّىٛٔبد اٌٙبِخ 

اٌزٟ رزنّٕٙب اٌجشاِظ اإلٔزخبث١خ ٌشئبعخ أٞ دٌٚخ فٟ اٌؼبٌُ.. ٚٔظشاً ٌٍزؾذ٠بد اٌزٟ 

اعٗ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ ِقش، ٚاٌزؾٛ٘بد اٌزٟ أفبثزٗ ٔز١غخ ٌٍغ١بعبد رٛ

اٌؾى١ِٛخ اٌّززب١ٌخ اٌزٟ أدخٍذ ػ١ٍٙب رؼذ٠الد رؾش٠ؼ١خ رغزٙذف أغشاك ع١بع١خ، فمذ 

أخشهذ أعٙضح اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ اعشاء رؼذ٠الد عضئ١خ ػٍٝ ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد 

رغطٟ ِخزٍف فئبد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ فٟ ِقش،  اٌّطجك ؽب١ٌبً ِٓ خالي أسثؼخ لٛا١ٔٓ

ا٘زّذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ثجؾش اِىب١ٔخ افالػ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِٓ خالي 

دساعخ رط٠ٛش أعب١ٌت رى٠ٛٓ األِٛاي ف١ٗ ؽزٝ ٠ّىٓ اٌؾذ ِٓ اٌؼ١ٛة اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب، 

غٍت ٚلذ أقت اٌزط٠ٛش ثقفخ خبفخ ػٍٝ أعٍٛة اٌّٛاصٔخ اٌغ٠ٕٛخ اٌزٞ ارجؼزٗ أ

إٌظُ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ دٚي أِش٠ىب اٌالر١ٕ١ٗ، ٚلذ أدٜ ارجبع ٘زا األعٍٛة 

اٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌقؼٛثبد اٌزٟ ٚاعٙذ اٌؾىِٛبد فٟ اٌذٚي اٌزٟ ارجؼزٗ ِٓ ٔبؽ١خ، 

 ٚأ٠نبً أػبلذ دٚسٖ فٟ سفغ ِغزٜٛ ِؼ١ؾخ أفؾبة اٌّؼبؽبد. 

 حاٍَاً يشكهح انذراضح:

بَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ ِقش ؽبئىخ ٚرُٙ اٌّال١٠ٓ ِٓ رؼذ لن١خ رط٠ٛش ٔظ   

أفؾبة اٌّؼبؽبد، خبفخ أٔٙب رّظ ظشٚفُٙ اٌّؼ١ؾ١خ ٚاٌزٟ ٠غت أْ رشلٝ اٌٝ 

ِغزٜٛ أغبٟٔ ٠ؾمك ٌُٙ ؽ١بح وش٠ّخ، فالؽه أْ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزؾٛ٘بد اٌزٟ 

ِقش،  أفبثذ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ اٌزٞ ٠غطٟ ع١ّغ فئبد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ فٟ

فٕٙبن ٔٛع ِٓ اٌز١١ّض ٌجؼل اٌفئبد فٟ ؽغبة ِؼبؽبرٙب، ٕٚ٘بن دخٛي مؼ١فخ 

رغط١ٙب اٌزؤ١ِٕبد ثبؽزشاوبد ٘ض٠ٍخ ٠ٕٚزظ ػٕٙب ِؼبؽبد مؼ١فخ سغُ أْ ؽم١مخ ٘زٖ 
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اٌذخٛي رغبػذ أفؾبثٙب ػٍٝ اٌؼ١ؼ ؽ١بح وش٠ّخ، ٚأعجبة رٌه رشعغ اٌٝ أزؾبس 

فٟ ِٕؾآد اٌمطبع اٌخبؿ، ٚمؼف اٌؼبًِ اٌزٙشة ِٓ اإلؽزشان ػٓ األعٛس اٌؾم١م١خ 

أِبَ لٙش فبؽت اٌؼًّ ٌٗ فٟ ظً غ١بة اٌذٌٚخ ػٓ اٌغ١طشح ػٍٝ عٛق اٌؼًّ، 

ٚٚعٛد ؽشائؼ ٌٍذخٛي ٠خزبس ِٓ ث١ٕٙب اٌّئِٓ ػ١ٍُٙ فٟ ثؼل إٌظُ ١ٌؾزشوٛا ػ١ٍٙب 

غ١ش ِٛعٛدح ػٍٝ أسك اٌٛالغ ِغ ؽشِبْ ٘زٖ اٌفئبد ِٓ اإلعزفبدح ثخذِبد اٌزؤ١ِٓ 

 ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ؾمك ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٝ أ٘ذافٗ.اٌقؾٟ

 حانخاً أًٍْح انذراضح:

 اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ اٌؾبٌٟ ثؼالط ِٛاهٓ اٌنؼف ف١ٗ.برط٠ٛش ٔظ َ 

  اٌزٛفً اٌٝ أؽىبي عذ٠ذح ِٓ ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٠ّىٓ اعزؾذاصٙب رزىبًِ ِغ

 ٌٍؼب١ٍِٓ.إٌظُ اٌغبس٠خ ؽب١ٌبً ٌزؾمك ِغزٜٛ ِؼ١ؾخ وش٠ُ 

 .ٟرط٠ٛش ا١ٌٙىً اإلعزضّبسٞ ٌألِٛاي اٌخبفٗ ثٕظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػ  

 راتؼاً أْذاف انذراضح:

  ٓاٌزؼشف ػٍٝ األعجبة اٌؾم١م١خ ٌّؾىٍخ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ اٌزٟ رؼٛلٗ ػ

ل١بِٗ ثذٚسٖ ٌٍؼب١ٍِٓ ػٕذ رؾمك أؽذ األخطبس اإلعزّبػ١خ اٌزٟ ٠زشرت ػ١ٍٙب 

 عشُ٘ ثؼذ اٌٛفبح.رٛلف دخٌُٛٙ، أٚ أ

  رم١١ُ ِذٜ فؼب١ٌخ دٚس اٌذٌٚخ فٟ اعزخذاَ أِٛاي اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِٓ خالي ثٕه

اإلعزضّبس اٌمِٟٛ ٚاٌخضأخ اٌؼبِخ ثّب ٠ؾمك األ٘ذاف اٌزٟ ؽذد٘ب ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ 

اإلعزّبػٟ ٠ٚفٟ ثبإلٌزضاِبد اٌّزشرجخ ػ١ٍٗ فٝ ظً إٌّٛرط اٌّطشٚػ ِٓ اٌجٕه 

اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٝ ٚٔزبئظ اٌزطج١ك فٟ دٚي أِش٠ىب  اٌذٌٟٚ إلفالػ ٔظبَ

 اٌالر١ٕ١ٗ.

  ًرمذ٠ُ ِمزشؽبد ٌؼالط ِٛاهٓ اٌنؼف فٟ إٌظُ اٌؼبِخ اٌؾب١ٌخ ٚرؼذ٠ً ١٘ى

 األعٛس اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ِقش.
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 خايطاً فرٔع انذراضح:

 .أْ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ اٌّقشٞ لبدس ػٍٝ اإلعزذاِخ اٌّب١ٌخ 

 األِضً ألِٛاي اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ مٛء إٌّبرط أْ هشػ رقٛس ٌإلعزخذا َ

اٌّطشٚؽٗ إلفالػ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِٓ خالي ػشك ٌجؼل إٌظُ 

 اٌّطجمٗ ؽب١ٌبً فٟ دٚي أِش٠ىب اٌالر١ٕ١ٗ.

 ضادضاً يُٓج انذراضح:

 تؼتًذ انذراضح ػهى األضانٍة انتانٍح فى انثحج:   

  اإلػزّبد ػٍٝ اٌّغؼ اٌّىزجٟ اٌّزّضً فٟ إٌّٙظ اإلعزٕجبهٝ اٌزؾ١ٍٍٟ ِٓ خالي

اٌٛصبئك اٌشع١ّخ ٚاٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّمبالد ٚاألثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٚاٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ، 

 ٚرٌه ٌجٕبء اٌخٍف١خ إٌظش٠خ ٌٍذساعخ.

  إٌّٙظ اٌٛففٟ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌزٞ ٠زٕبٚي عّغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب اؽقبئ١بً إلخزجبس

 خ ؽبٌخ رخزجش ػ١ٍٙب األفىبس إٌظش٠خ.فؾخ فشٚك اٌذساعخ، ػٓ هش٠ك دساع

 ضاتؼاً حذٔد انذراضح:

   دساعخ ٚرؾ١ًٍ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ عّٙٛس٠خ ِقش : انحذٔد انًكاٍَح

 .اٌؼشث١خ، ٚرؾ١ًٍ أعجبة ِٛاهٓ اٌنؼف ف١ٗ

 9102ٚؽزٝ  0295رغشٜ اٌذساعخ خالي اٌفزشح ِٓ : انحذٔد انسياٍَح. 

 

  



 

 نظام التأمين اإلجتماعي المصري ما بين التطوير والتق ليد للتجارب الدولية
  دينا سمير محمد المسالم

 9102  ضبٌش اٌغضء األٚياٌاٌؼذد                                                     ؼبؽشاٌاٌّغٍذ 
222 

 
 

 انُظري نُظاو انتأيٍٍ اإلجتًاػً فً يظرانًحٕر انخاًَ: اإلطار 

 

٠زٕبٚي اٌجبؽش فٟ ٘زا اٌغضء ثؼل اٌّٛام١غ راد اٌقٍخ ثّزغ١شاد اٌجؾش    

 ٚثطش٠مخ ِخزقشح ٚرٌه ِٓ خالي ِب ٠ٍٟ:

 أٔالً تؼرٌف انتأيٍٍ اإلجتًاػً: 

 اٌنّبْ اإلعزّبػٟ: .0

٠ؼشف ثبٔٗ " اٌؾّب٠خ اٌزٟ ٠ٛفش٘ب اٌّغزّغ ألفشادٖ ِٓ خالي عٍغٍخ ِٓ اإلعشاءاد   

اٌؼبِخ ٠ٚمقذ ثزٌه رشر١جبد اٌشػب٠خ اإلعزّبػ١خ ٌّمبثٍخ اٌّخبهش اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب 

اإلٔغبْ خالي ِغ١شح ؽ١برٗ ٚ٘ٝ ِمبثٍخ فمذاْ اٌذخً أٚ عضء ِٕٗ ٚرّى١ٓ اٌؾقٛي 

أعبط رؾق١ً اؽزشاوبد ِمذِبً ٠ٚؼزّذ فٟ ر٠ٍّٛٗ ػٍٝ اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ، ٠ٚمَٛ ػٍٝ 

ػثذ هللا .)  (52-52، ص ص 5102أ.د.ضايً َجٍة:  (. ػٍٝ اٌذٌٚخ ِجبؽشح

 (01-7ص ص  5101-5112يثرٔن انُجار 

 اٌّغبػذح اإلعزّبػ١خ: .9

رؼشف ثبٔٙب" ٚع١ٍخ أعبع١خ ِٓ اٌٛعبئً اٌؼالع١خ ٌٕظبَ اٌنّبْ اإلعزّبػٟ ٚرزٌٛٝ   

ذِبد ػ١ٕ١ٗ ٌٍّؾزبع١ٓ ثؾشٚه خبفٗ ٚفمبً ٌزم١١ُ اٌؾبٌخ دْٚ ِجبٌغ ٔمذ٠خ أٚ خ

اؽزشاوبد، أٚ ألغبه دٚس٠خ ٚرؼزّذ ػٍٝ ِب رخققخ اٌذٌٚخ ِٓ ِجبٌغ فٟ ١ِضا١ٔبرٙب 

 (.02، ص5102. ) يحًذ أحًذ يحًٕد أتٕ زٌذٚفمبً إلِىب١ٔبرٙب

 اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ: .3

ؽجبػٙب ػٓ هش٠ك األفشاد ٠ؼشف ثؤٔٗ " رٍج١خ ؽبعبد فشد٠خ رز١ّض ثؼذَ اِىبْ ا  

أٔفغُٙ ٚ٘ٛ ٠مذَ اٌغطبء إٌمذٞ ٌّخبهش اٌؾ١بح اٌّزّضٍخ فٟ افبثبد اٌؼًّ ٚاألِشاك 

ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؾ١خٛخخ ٚاٌؼغض ٚاٌٛفبح عٛاء رّضً ٘زا اٌغطبء فٟ مّبْ ؽذ أدٔٝ ِٓ 

اٌذخً أٚ فٟ مّبْ دخً ثذ٠ً ػٓ هش٠ك اعزمطبػبد ِؼ١ٕخ ِٓ اٌؼّبي ٚأفؾبة 

ٌّفَٙٛ ٠زٛفش ٌٍزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِمِٛبد إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ثبٌّؼٕٝ األػّبي ٚثٙزا ا

       )ػظاو انذٌٍ اٌذل١ك، ٠ٚؼزّذ فٟ ر٠ٍّٛٗ ػٍٝ اٌؼبًِ، فبؽت اٌؼًّ ٚاٌذٌٚخ. 

 (.01، ص5102ػثذ انْٕاب: 



 

 نظام التأمين اإلجتماعي المصري ما بين التطوير والتق ليد للتجارب الدولية
  دينا سمير محمد المسالم

 9102  ضبٌش اٌغضء األٚياٌاٌؼذد                                                     ؼبؽشاٌاٌّغٍذ 
222 

 
 

 

 اٌؾّب٠خ اإلعزّبػ١خ: .4

رؼشف ثبٔٙب" وً ا١ٌ٢بد اٌزٟ رّىٓ اإلٔغبْ ِٓ رؤ١ِٓ ٔفغٗ ٚرؤ١ِٓ ػبئٍزٗ ِٓ   

األخطبس اٌزٟ ال ِفش ِٕٙب ِضً اٌؾ١خٛخخ، اٌّشك، اٌؼغض، اٌٛفبح، األِِٛخ، اٌؾٛادس 

عٛاء ثغجت إٌّٙخ أٚ غ١ش٘ب، األػجبء اٌؼبئ١ٍخ ٚاٌجطبٌخ "، رؼزجش ؽذ٠ضخ إٌؾؤح فٟ اٌؼبٌُ 

)د. اٌضٛسح اٌقٕبػ١خ ٚرذاػ١برٙب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اإلعزّبػٟ. اٌؼشثٟ ٚلذ رضإِذ ِغ 

 (.25-20، ص ص 5102تذر انطًأي: 

 :حاًٍَا خظائض انتأيٍٍ اإلجتًاػً

٠ؼشف اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ثؤٔٗ أؽذ فشٚع ػٍُ اٌزؤ١ِٓ، ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ٠غزّذ األعظ  -0

ٛص٠ؼٙب، ٚأْ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب ػٍُ اٌزؤ١ِٓ ِٕٚٙب رغ١ّغ ٌٍّخبهش ٚاػبدح ر

اٌزؤ١ِٓ ١ٌظ ادخبساً ٚع١ّغ اٌّئِٓ ػ١ٍُٙ ٠غزف١ذْٚ ِٕٗ عٛاء ِٓ رؾمك أٚ ٌُ 

 ٠زؾمك ثبٌٕغجخ ٌٗ اٌخطش.

٠ؼشف اٌزؤ١ِٓ ثؤٔٗ ٔظبَ لبٟٔٛٔ اعجبسٞ، ؽ١ش اْ اٌخنٛع ٌٗ ٚاإلعزفبدح ِٕٗ ال  -9

 رزٛلف ػٍٝ سغجخ األفشاد فٟ اإلٔنّبَ ٌٍٕظبَ.

فبإلؽزشاوبد اٌخبفخ ثبٌزؤ١ِٓ رقت وٍٙب فٟ  ٠مَٛ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزىبفً اإلعزّبػٟ، -3

فٕذٚق ٚاؽذ، ٠ٚغبُ٘ ف١ٙب اٌّئِٓ ػ١ٍٗ ٚفمبً ٌمذسرٗ اٌّب١ٌخ ثٕغجخ ِٓ دخٍٗ، وّب 

أْ اٌّضا٠ب اٌزٟ ٠ؾقً ػ١ٍٙب ال رشرجو ثّغبّ٘زٗ ٌٚىٓ ثمذس ؽبعزٗ، ٚػٍٝ رٌه 

اٌؼذاٌخ فبْ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِٓ خالي ِفَٙٛ اٌزىبفً اإلعزّبػٟ ٠ؼًّ فٟ ارغبٖ 

 فٟ رٛص٠غ اٌذخً اٌمِٟٛ.

_ ٠ؼذ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٔظبَ لِٟٛ غبٌجبً ِب رذ٠شٖ اٌذٌٚخ ػٕذِب رٛاعٗ ِؾىٍخ 4

اعزّبػ١خ ِضً )اٌفمش، اٌجطبٌخ، اٌؼغض، اػبٌخ اٌّغ١ٕٓ، افبثبد اٌؼًّ ٚأخفبك اٌذخً 

 ٠ىْٛ ٌجؼل اٌمطبػبد(، ٠ٚىْٛ ػٍٝ اٌذٌٚخ اِب اداسح أٚ ر٠ًّٛ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ ؽ١ش ال

، 5102أحًذ يحًذ يحًٕد انطحتري ) ٌذٜ اٌزؤ١ِٓ اٌزغبسٞ اٌمذسح اٌّب١ٌخ ػٍٝ رٌه.

 (.03-01ص ص 
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 حانخاً إَٔاع َظى انتأيٍٍ اإلجتًاػً:

 ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٚفمبً ٌطش٠مخ ر٠ًّٛ ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد: ( أ)

 ٠ّٚٛي إٌظبَ اٌزؤ١ِٕٟ ثضالس هشق ِخزٍفخ ٘ٝ:     

 (:Fully Funded System)ٔظبَ اٌز٠ًّٛ اٌىبًِ  -

٠ؼٕٝ رؾًّ وً ع١ً ثزىٍفزٗ اٌىبٍِخ ِٓ اٌّضا٠ب اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ، ؽ١ش ٠زُ  

رغذ٠ذ ِذفٛػبد اٌزمبػذ ِٓ فٕذٚق ٠ّضً رشاوُ ٌألفٛي اٌّب١ٌخ ِٓ اؽزشاوبد 

، 5115. ) طفٕخ حًٍذج ، األػنبء ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ أؽ١بٔبً اعُ إٌظبَ اٌزشاوّٟ

 (.0ص 

 (:Pay As You Go Systemاٌّشؽٍٟ )ٔظبَ اٌز٠ًّٛ  -

٠ؼذ اٌؾىً األٚي اٌزٞ لبَ ػ١ٍٗ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٠ٚزؾًّ اٌغ١ً اٌؾبٌٟ 

أػجبء ر٠ًّٛ اٌّضا٠ب اٌزٟ ٠ؾقً ػ١ٍٙب اٌغ١ً اٌغبثك، رذفغ اإلٌزضاِبد ٌٍّزمبػذ٠ٓ 

اٌؾب١١ٌٓ ِٓ خالي اإلؽزشاوبد اٌغ٠ٕٛخ اٌّفشٚمخ ػٍٝ اٌؼب١١ٍِٓ اٌؾب١١ٌٓ ٌٙزا 

طٍك ػ١ٍٗ اعُ ٔظبَ اٌز٠ًّٛ اٌّشؽٍٟ ٚهج١ؼخ ٘زا إٌظبَ رفشك اٌزٛاصْ اٌذائُ ٠

ث١ٓ اٌّزؾقالد ٚاٌّذفٛػبد اٌغ٠ٕٛخ اٌّزٛلؼخ ٌزا ٠طٍك ػ١ٍٗ أؽ١بٔبً أعٍٛة 

 . اٌّٛاصٔخ اٌغ٠ٕٛخ

 (:Partially Funded Systemٔظبَ اٌز٠ًّٛ اٌغضئٟ ) -

ٌّشرفؼخ ٚاٌؼغض اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ٔؾؤ ٘زا إٌظبَ وّؾبٌٚخ ٌزالفٟ ِؾىٍخ اإلؽزشاوبد ا

ِٕٙب ٔظبَ اٌز٠ًّٛ اٌىبًِ، ٚا٢صبس اٌغٍج١خ ٌزغ١ش ا١ٌٙىً اٌغىبٟٔ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب 

ٔظبَ اٌز٠ًّٛ اٌزٛص٠ؼٟ ٚرٌه ٔظشاً ألٔٗ ٠مَٛ ػٍٝ رمذ٠ش إٌفمبد خالي فزشح 

عٕخ، ٠ٚزُ ف١ٗ رٛص٠غ إٌفمبد ث١ٓ األع١بي  05ٚ91أ01ِٚزٛعطخ األعً لذ رىْٛ 

اٌّذٜ اٌضِٕٟ اٌمق١ش ٚرّٛي ٘زٖ إٌفمبد وً عٕخ ِٓ خالي خالي ٘زا 

، ص 5117)يُى إتراٍْى يحًٕد إتراٍْى اإلؽزشاوبد ثبإلمبفخ ٌؼبئذ اإلعزضّبس. 

 (.52-51ص 
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 )ة(ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٚفمبً ٌٍّضا٠ب اٌزٟ ٠ز١ؾٙب ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد:    

 ( Defined benefit plansإٌظُ ِؾذدح اٌّضا٠ب)  -

ّذ ػٍٝ ِذح خذِخ اٌّؾبسو١ٓ ٚسارجُٙ ٚال رؼزّذ و١ٍبً ػٍٝ اؽزشاوبرُٙ ٚأفٛي رؼز

فٕبد٠ك اٌّؼبؽبد، ٠ٚزُ فشف ا٠شاداد ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد ِجبؽشح اٌٝ اٌّزمبػذ٠ٓ ٚ 

 رزؾذد ِضا٠ب اٌزمبػذ ػٓ هش٠ك ِؼبدٌخ فنالً ػٓ اػزّبد٘ب ػٍٝ ػٛائذ اإلعزضّبس.

 (Defined contribution plansإٌظُ ِؾذدح اإلؽزشاوبد ) -

٠مزقش رطج١ك ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّضا٠ب ػٍٝ ٔظبَ اٌز٠ًّٛ اٌىبًِ اٌزٞ ٠غّؼ 

ثزشاوُ اؽزشاوبد اٌؼب١ٍِٓ ٚال رؾىّٗ ف١غخ ِؼ١ٕخ رؾذد اٌّؼبػ اٌزٞ ع١ؾقً 

ػ١ٍٗ اٌّؾزشو١ٓ، ٚرغذد اإلؽزشاوبد فٟ ؽغبة ؽخقٟ ٌىً ِؾزشن ٚرٛدع 

، 5105ػطٍح أحًذ ضانى : يحًذ د. )ػٛائذ اإلعزضّبس فٟ اٌؾغبة اٌؾخقٟ. 

 .(01-2ص ص 

 راتؼاً األْذاف اإلجتًاػٍح ٔاإللتظادٌح نُظى انتأيٍٍ اإلجتًاػً:

   :األْذاف اإلجتًاػٍح 

 مّبْ ِؼ١ؾخ وش٠ّخ  ٌٍّئِٓ ػ١ٍٗ ٚألعشرٗ. -0

اٌّغبػذح ػٍٝ اعزمشاس ػاللبد اٌؼًّ ث١ٓ اٌؼبًِ ٚفبؽت اٌؼًّ ِٓ خالي  -9

ٚدفؼٙب ٌٍؼبًِ فٟ فٛسح ِضا٠ب ػٕذ رؾق١ً اإلؽزشاوبد ِٓ أفؾبة األػّبي 

 رٛافش ؽشٚه اعزؾمبلٙب.

  :األْذاف اإللتظادٌح 

رط٠ٛش ٚر١ّٕخ اإللزقبد اٌمِٟٛ ثبعزضّبس اؽز١بهٟ اٌزؤ١ِٓ فٟ البِخ ِؾشٚػبد  -0

 ر٠ّٕٛخ ِّب ٠ز١ؼ فشؿ ػًّ.



 

 نظام التأمين اإلجتماعي المصري ما بين التطوير والتق ليد للتجارب الدولية
  دينا سمير محمد المسالم

 9102  ضبٌش اٌغضء األٚياٌاٌؼذد                                                     ؼبؽشاٌاٌّغٍذ 
222 

 
 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌف١ٕخ ِٓ خالي ر١غ١شاد اٌؼالط ٚاٌزؤ١ً٘ ٚاألعٙضح 

)يجذي جًال  ٌٍّقبث١ٓ ٚاٌؼبعض٠ٓ ِّب ٠ئدٞ إلػبدرُٙ ٌغٛق اٌؼًّ.اٌزؼ٠ٛن١خ 

 (.20-21، ص ص 5103ػثذِ غرٌة تهًٍح 

 خايطاً طرق تًٌٕم َظى انتأيٍٍ اإلجتًاػً:

 َظى تًٕل ػٍ طرٌك اإلشتراكاخ: -0

٘ٝ األوضش ؽ١ٛػبً ثبٌؼبٌُ ٚ٘ٝ اٌطش٠مخ اٌغبٌجخ، ٚرؼذ اإلؽزشاوبد ٘ٝ أُ٘   

ِقبدس اٌز٠ًّٛ اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ٔظبَ اٌّؼبؽبد ٚاٌزٟ ٠زُ اعزمطبػٙب ِٓ األعٛس 

( ٠ٚ0ٛمؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ سلُ )، ؽٙش٠بً ٚرغذد ١ٌٍٙئخ اٌزٟ رمَٛ ثقشف اٌّضا٠ب

 اٌّزغ١شح:اعّبٌٟ اإلؽزشاوبد ػٓ األعٛس األعبع١خ ٚ

 (0جذٔل رلى )

إجًانً اإلشتراكاخ ػٍ األجٕر األضاضٍح ٔانًتغٍرج انًحظهح يٕزػح تٍٍ طُذٔلً 

.                 5103/5107حتى ػاو  5100/5105خالل انطُٕاخ يٍ ػاو  انتأيٍٍ اإلجتًاػً

 )انمًٍح تانًهٌٍٕ(

معدل  اإلجمالي قطاع األعمال العام والخاص القطاع الحكومي البيان

التغير

% 
 جملة متغير أساسي جملة متغير أساسي جملة متغير أساسي

3122/3123 5126 26447 34362 21143 6341  26373 25155 31677 41624 1,1 

3123/3124 21156 25577 35622 22525 7452 25561 32573 34115 56371 25,6 

3124/3125 22311 32755 43156 25553 6675 31411 37151 35325 64365 25,7 

3125/3126 22775 36111 47753 25414 1511 34252 37155 44517 61154 23,5 

3126/3127 23163 35166 51515 25257 1155 35264 41131 45143 75171 24,5 

3127/3125 25273 41111 55353 

 

21131 1517 35635 43211 41657 52577 6,1 

 خالي عٕٛاد ِخزٍفخ. أػّبي ٚصاسح اٌزنبِٓ اإلعزّبػٟاٌّقذس:رمش٠ش أغبصاد ٚٔزبئظ 
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 ٚثزؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك ٠زج١ٓ ِب ٠ٍٟ:

 أٚالً ثبٌٕغجخ ٌألعٛس األعبع١خ:

ثّجٍغ  9106/9109ص٠بدح اإلؽزشاوبد اٌّغزؾمخ ػٓ األعٛس األعبع١خ خالي ػبَ 

 % ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك.١ٍِ9,0ْٛ ع١ٕٗ ثٕغجخ  9069

 ٌألعٛس اٌّزغ١شح:صب١ٔبً ثبٌٕغجخ 

ثّجٍغ  9106/9109ص٠بدح اإلؽزشاوبد اٌّغزؾمخ ػٓ األعٛس اٌّزغ١شح خالي ػبَ 

 % ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك.١ٍِ4,6ْٛ ع١ٕٗ ثٕغجخ  0945

 َظى تًٕل ػٍ طرٌك انضرائة: -5

٠ٛعذ ٔٛػبْ ِٓ اٌنشائت ُٚ٘: مشائت ِجبؽشح رفشك ػٍٝ دخٛي األؽخبؿ     

ٚ رقبػذٞ، ٚمشائت غ١ش ِجبؽشح ٚرفشك ػٍٝ اٌطج١ؼ١١ٓ ٚاٌّؼ١٠ٕٛٓ ثغؼش ٔغجٟ  أ

اٌّج١ؼبد ِٓ اٌغٍغ أٚ اٌّذفٛػبد ِٓ اٌؾىِٛخ أٚ ػٍٝ اٌزؤ١ِٕبد أٚ وشعَٛ امبف١خ 

 ػٍٝ األسامٟ ٚاٌؼمبساد.

 َظى تًٕل ػٍ طرٌك انًٕازَح انؼايح نهذٔنح: -2

رزؾًّ ثؼل اٌذٚي ٔفمبد ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِٓ ِٛاصٔبرٙب اٌؼبِخ ٚرذسط ف١ٙب   

اٌّجبٌغ اٌالصِخ اٌزٟ رخقـ ٌّٛاعٙخ اٌّضا٠ب خالي وً عٕخ ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ىْٛ ٕ٘بن 

اؽز١به١بد خبفخ ثزٍه إٌظُ ٚرىْٛ اٌخضأخ اٌؼبِخ ٘ٝ اٌّّٛي اٌٛؽ١ذ، ٚرمَٛ غبٌج١خ 

أعبط اٌز٠ًّٛ عٛاء و١ٍبً أٚ عضئ١بً ٠ٚؼزّذ ػٍٝ اإلؽزشاوبد اٌزؤ١ِٕبد فٟ اٌؼبٌُ ػٍٝ 

اٌزٟ رؾقً ِٓ اٌؼبًِ ٚفبؽت اٌؼًّ فٟ ِٛاعٙخ األػجبء ٚرمزقش ِغبّ٘خ اٌذٌٚخ 

ػٍٝ ر٠ًّٛ ٔٛع ِٓ اٌزؤ١ِٓ أٚ ػٍٝ رؾًّ ٔفمبد ثؼل اٌخذِبد اٌؼ١ٕ١خ وبٌشػب٠خ 

٠ظٙشٖ فؾـ  اٌطج١خ أٚ ػٍٝ مّبْ عذاد اٌؼغض فٟ اٌزضاِبد رٍه إٌظُ ٚاٌزٞ

)خهٍفح ػثذ انؼال حطٍ خهٍفح اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌٙب ثّؼشفخ اٌخجشاء اإلوزٛاس١٠ٓ. 

 (.01-02، ص ص 5100
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 انًحٕر انخانج: انذرٔش انًطتفادج يٍ تجارب دٔل أيرٌكا انالتٍٍُّ

٠زٕبٚي ٘زا اٌّجؾش دساعخ رغبسة اٌذٚي اٌزٟ لبِذ ثخقخقخ ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد ٌذ٠ٙب    

بدح ِٓ رغبسة ٘زٖ اٌذٚي ٚاعزمشاء اٌذسٚط اٌّغزفبدح ٌٍزغشثخ ؽزٝ ٠ّىٓ اإلعزف

 اٌّقش٠خ ٚرٌه ِٓ خالي ِب ٠ٍٟ:

 أٔالً َظاو انتأيٍٍ اإلجتًاػً فً شٍهً:

أفجؾذ ؽ١ٍٟ أٚي دٌٚخ فٟ ٔقف اٌىشح اٌغشثٟ رمذَ ٔظبَ اٌزمبػذ اٌزٞ رذ٠شٖ اٌذٌٚخ   

١٠ٓ ٚوبْ اٌقٕذٚق فٕذٚق اٌزمبػذ اٌخبؿ ثبٌؼّبي ا١ٌذٚ 0294ػٕذِب أؾؤد ػبَ 

، ٚرُ أؾبء ػبَ ٠0220ّضً ٔظبَ اٌزمبػذ اٌشئ١غٟ ٌغبٌج١خ اٌؼب١ٍِٓ فٟ رؾ١ٍٟ ؽزٝ ػبَ 

اص١ٕٓ ِٓ اٌقٕبد٠ك: اؽذاّ٘ب ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌمطبع اٌخبؿ ٚا٢خش ٌٍؼب١ٍِٓ  0295

ثبٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌقؾف١١ٓ، صُ رؾٌٛذ رٍه اٌقٕبد٠ك ٌٕظبَ اٌّٛاصٔخ اٌغ٠ٕٛخ، ٚ رُ 

ٌٕظبَ ِؼبؽبد عذ٠ذ ٚ٘ٛ اٌؾغبثبد اٌؾخق١خ ٠ذاس ثٛاعطخ  0221اٌزؾٛي ػبَ 

 ..Social Security Administration  (2018, P96. )اٌمطبع اٌخبؿ

 ِالِؼ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ ؽ١ٍٟ لجً اإلفالػ: ( أ

 ٠زُ رٛم١ؼ ِالِؼ رٌه إٌظبَ اٌمذ٠ُ ِٓ ؽ١ش ِب ٠ٍٟ:  

 اٌزغط١خ اٌزؤ١ٕ١ِخ: -

أٚي لبْٔٛ ٌٍزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٚ٘ٛ اٌضاِٟ ٚلِٟٛ  0294اػزّذد ؽ١ٍٟ ػبَ   

ٌزؤ١ِٓ دخٛي اٌؼب١ٍِٓ ِٓ خالي فٕذٚق اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌمطبع اٌخبؿ 

ٚفٕذٚق اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌقؾبفخ ٚاٌمطبع اٌؾىِٟٛ ٚفٕذٚق خذِبد 

، ٠ٛمؼ Pablo Villalobos Dintrans 2018, , P 6اٌنّبْ اإلعزّبػٟ

( ػذد اٌّئِٓ ػ١ٍُٙ ثبٌٕغجخ ٌٍضالصخ فٕبد٠ك اٌشئ١غ١خ خالي اٌفزشح 9اٌغذٚي اٌزبٌٟ سلُ)

 :0221ٚؽزٝ  0290ِٓ 
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 (5جذٔل رلى )

 انتغطٍح انتأيٍٍُح فً شٍهً

 )%(                 .0221حتى ػاو  0270خالل انفترج يٍ                         

صندوق  السنة
 الضمان

 اإلجتماعي
SSS 

صندوق القطاع 
الحكومي 
 والصحفيين

GANAEAMPU 

صندوق 
القطاع 
 الخاص

EMPART 

إجمالي  أخرى
المؤمن 
 عليهم

نسبة 
التغطية 
بالنسبة 

لحجم القوى 
 العاملة

2152 2,624 1,357 1,351 1,245 3,324 55% 

2153 2,65 1,371 1,42 1,255 3,374 56% 

2154 2,672 1,351 1,45 1,317 3,466 51% 

2155 2,615 1,313 1,472 1,25 3,415 51% 

2156 2,645 1,315 1,456 1,244 3,311 55% 

2157 2,66 1,354 1,46 1,243 3,416 55% 

2155 2,51 1,354 1,45 1,245 3,375 54% 

2151 2,555 1,356 1,451 1,246 3,346 71% 

2151 2,517 1,377 1,514 1,247 3,312 71% 

2111 2,415 1,375 1,54 1,241 3,335 75% 

Source: Social Security Administration:, March 2018, P120. 
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٠زنؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك رٕٛع ػذد اٌّئِٓ ػ١ٍُٙ ث١ٓ اٌضالصخ فٕبد٠ك ثؾ١ش  

رزضا٠ذ أػذاد اٌّئِٓ ػ١ٍُٙ ثقٕذٚق اٌنّبْ اإلعزّبػٟ ػٓ ثبلٟ اٌقٕبد٠ك األخشٜ، 

ثبٌٕغجخ ٌٍمٛح اٌؼبٍِخ ثبسرفبػٙب فٟ ثذا٠خ اٌفزشح ؽزٝ  ٚوزٌه ر١ّضد ٔغجخ اٌزغط١خ

% صُ ثذأد ثبإلٔخفبك ؽزٝ 92ثٕغجخ رغط١خ  0293ٚفٍذ ألػٍٝ ل١ّخ ٌٙب فٟ ػبَ 

 .0221% ػبَ 64ٚفٍذ اٌٝ 

 أعٍٛة اٌز٠ًّٛ: -

رزؾذد رىب١ٌف ر٠ًّٛ ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد فٟ ؽ١ٍٟ ػٍٝ أعبط اٌز٠ًّٛ اٌىبًِ ثٕغت  

اؽزشاوبد رخقُ ِٓ إٌّجغ، ٠ٚزُ رؾذ٠ذ اإلؽزشاوبد ِٓ خالي ػ١ٍّخ اٌزم١١ُ اٌزٟ ٠مَٛ 

 Steven Haberman. Zolton .)اٌخج١ش اإلوزٛاسٞ ثبعشائٙب ػٍٝ فزشاد ِٕزظّخ

Butt Chryssoula Meggaloudi 2015, P110..) 

 اٌّضا٠ب: -

اػزّذد ٔظُ اٌزؤ١ِٕبد فٟ رمذ٠ُ اٌّضا٠ب اٌزؤ١ٕ١ِخ ػٍٝ أعٍٛة اٌّضا٠ب اٌّؾذدح ٚرزّضً  

اٌّقشٚفبد فٟ ٔظبَ اٌّضا٠ب اٌّؾذدح فٟ ِجبٌغ ِؾذدح ٠ذفؼٙب فٟ ؽىً ِؼبؽبد أٚ 

ِجٍغ ِٓ دفؼخ ٚاؽذح اال أْ ٘زا ٌُ ٠ٍغٟ اٌّؼبٌغخ اٌّخزٍفخ ٌٍّزمبػذ٠ٓ فٟ ظً إٌظُ 

.) ْاجر ضٍذ يحًذ شهثً ، ؽ١ش اخزٍفذ ِضا٠ب اٌزؤ١ِٕبد ِٓ ٔظبَ ٢خش اٌمبئّخ،

 (.22 -21، ص ص 5100

 ِالِؼ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ ؽ١ٍٟ ثؼذاإلفالػ: ( ة

 ٠زُ رٛم١ؼ ِالِؼ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌغذ٠ذ ثبٌٕغجخ ٌٍؼٕبفش اٌزب١ٌخ: 

 اٌزغط١خ: -

وّب ٠زنؼ  9106% ػبَ 31,4اٌٝ  0296% ػبَ 94أخفنذ ٔغجخ اٌزغط١خ ِٓ     

( ٚاٌزٞ ٠ظٙش ِغزٜٛ اٌزغط١خ رؾذ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌغذ٠ذ 3ِٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ سلُ )

%، ؽ١ش ٠غطٟ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌغذ٠ذ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ دخٍٛا اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ 31,4ػٕذ 
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١ٍِٓ فٟ اٌخذِخ اٌزار١خ ) اثزذاء ِٓ ، ٚثؼل األؽخبؿ اٌؼب0229د٠غّجش  30ثؼذ 

 0( ِغ اٌزغط١خ اٌزطٛػ١خ ٌٍؼّبي اٌز٠ٓ ٠غط١ُٙ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ لجً 9102ػبَ 

 (ILO Subregional Office 2010, P19). ٠0223ٕب٠ش 

 )%(   (.5103) شٍهً –َطة انتغطٍح  (2جذٔل رلى)

 النسبة البلد

 41,5 تشيلي

 25,5 كوستاريكا

 16,6 بوليفيا

 41,4 إكوادور

 44,7 المكسيك

 37,4 بنما

Source:Jose Antonio Ocampo and Natalie Gomez- Arteaga, 

2016, P 12. 

 اٌّضا٠ب: -

 ٚرزىْٛ اٌّضا٠ب اٌزٟ ٠ىفٍٙب ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌغذ٠ذ ِٓ: 

عٕخ ٌإلٔبس،  61عٕخ ِٓ اٌزوٛس ٚعٓ  65ِؼبػ اٌؾ١خٛخخ: ٌّٓ ثٍغ عٓ اي -

سف١ذ اٌؾغبة اٌؾخقٟ إلؽزشاوبد اٌّئِٓ ػ١ٍٗ ٠ٚزىْٛ سف١ذ اٌّؼبػ ِٓ 

ثبإلمبفخ ٌٍٛدائغ اإلخز١بس٠خ اٌزٟ ٠مَٛ ثذفؼٙب خالي فزشح ؽ١برٗ اٌٛظ١ف١خ 

 ِنبفبً ا١ٌٙب ػبئذ اإلعزضّبس.

ِؼبػ ِجىش: ٠غّؼ إٌظبَ اٌغذ٠ذ ٌٍّئِٓ ػ١ٍٗ أْ ٠ؾقً ػٍٝ ِؼبػ ِجىش  -

سفؼذ % 51ٚثؾشه أْ ٠زٛافش فٟ سف١ذٖ اٌؾخقٟ ِؼبػ ٠مذس ثٕغجخ 
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ِٓ ِزٛعو اٌؼؾش عٕٛاد األخ١شح  9101% اػزجبس ِٓ ػبَ 91إٌغجخ اٌٝ 

% ٚسفؼذ 001ألعش اٌّئِٓ ػ١ٍٗ اٌزٞ لبَ ػٍٝ أعبعٗ عذاد اإلؽزشاوبد أٚ 

 ِٓ اٌؾذ األدٔٝ ٌٍّؼبػ األعبعٟ. 9119% اػزجبس ِٓ 051اٌٝ 

اٌؼغض اٌّشمٟ: ٠ٚمقذ ثٗ اٌؼغض اٌّشرجو ثؾٛادس اٌؼًّ ٚ٘ٛ ٌٗ ٔظبَ  -

ثؾ١ش ٌىً ِٓ ٌُ ٠جٍغ عٓ اٌزمبػذ ٚأف١ت ثفمذ اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ثٕغجخ  ِغزمً

% عٛاء أصٕبء فزشح اٌؾ١بح اٌٛظ١ف١خ أٚ خالي عٕخ ِٓ رشن اٌؼًّ، ٠غزؾك 66

% ِٓ ِزٛعو آخش ػؾش عٕٛاد ِٓ األعش 91ِؼبػ ػغض وبًِ ثٕغجخ 

% 66% اٌٝ ألً ِٓ 51اٌّغذد ػٕٗ اإلؽزشاوبد ٚارا وبٔذ ٔغجخ اٌؼغض ِٓ 

% ِٓ ِزٛعو اٌؼؾش عٕٛاد 51غزؾك ِؼبػ ػغض عضئٟ رمذس ثٕغجخ ٠

 األخ١شح ِٓ األعش اٌّغذد ػٕٗ اؽزشاوبد.

اٌٛفبح: ٠زٍمٝ اٌّغزف١ذْٚ ِؼبػ ٚفبح ػبئٍُٙ هجمبً ٌٍشف١ذ اٌّزجمٟ ثبٌؾغبة اٌؾخقٟ 

 (.Fabio Bertranou 2016, P 12)ٌٍّئِٓ ػ١ٍٗ. 

 اإلؽزشاوبد: -

رمَٛ اإلؽزشاوبد فٝ ٔظبَ اٌؾغبثبد اٌؾخق١خ ػٍٝ أعبط اٌؼاللخ     

اٌّجبؽشح ث١ٓ سف١ذ اٌؾغبة اٌؾخقٟ ٌٍؼبًِ ِٚغٙٛدٖ فٟ اٌؼًّ ؽ١ش 

رٕٛػذ هج١ؼخ اإلؽزشاوبد فٟ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌغذ٠ذ، ٠ٛعذ اؽزشان اعجبسٞ 

 % ِٓ دخٍٗ رٛدع فٟ ؽغبث01ٌٗزؤ١ِٓ اٌزمبػذ ٠ٚزؾٍّٗ اٌّئِٓ ػ١ٍٗ ثّمذاس 

% ؽغت هج١ؼخ ٚٔٛع اٌؼًّ ٕٚ٘بن 9% أٚ 0اٌؾخقٟ ٚرضداد ٘زٖ إٌغجخ 

اؽزشان اخز١بسٞ ٌزؤ١ِٓ اٌّؼبؽبد ؽ١ش ٠غّؼ ثبعزمطبع ٔغجخ أخشٜ 

وبؽزشان اخز١بسٞ أػٍٝ ِٓ ٔغجخ اإلؽزشان اإلعجبسٞ ٌٍزؾف١ض ػٍٝ اإلدخبس 

 .Italo Lopez and Andres Otero 2017, P P 12- 15)اٌزطٛػٟ

( ٔغت اإلؽزشان فٟ رؤ١ِٓ اٌؾ١خٛخخ، اٌؼغض، 4اٌزبٌٟ سلُ)٠ٚٛمؼ اٌغذٚي 

 ٚاٌٛفبح:
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 َطة اإلشتران فً تأيٍٍ انشٍخٕخح، انؼجس، ٔانٕفاج (1جذٔل رلى )

 .5107حتى ػاو  5100خالل انفترج يٍ ػاو 

 )%(  

 الشيخوخة، العجز، والوفاة السنة

إشتراك 

 المؤمن عليه

إشتراك صاحب 

 العمل

 إجمالي اإلشتراك

3122 

3123 

3124 

3125 

3126 

3127 

3125 

21 

21 

21 

21 

21,11 

21 

22,52 

1 

1 

2,37 

1 

2,26 

1 

2,52 

21 

21 

22,37 

21 

22,26 

21 

23,13 

Source: Social Security Administration2011- 2017, PP24-26.    

٠زنؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ اعّبٌٟ ٔغت اإلؽزشان فٟ رؤ١ِٓ اٌؾ١خٛخخ، اٌؼغض،  

، صُ 9103ؽزٝ  9100% خالي اٌفزشح ِٓ ػبَ 00,96% اٌٝ 01ٚاٌٛفبح صادد ِٓ 

، صُ 9105ؽزٝ  9103% خالي اٌفزشح ِٓ ػبَ 00,05% اٌٝ 00,96أخفنذ ِٓ 

ؽزٝ  9105% خالي اٌفزشح ِٓ ػبَ 09,92% اٌٝ 00,05صادد ِشح أخشٜ ِٓ 

ِؾزشو١ٓ  ٚرغ١ش ٔغت اإلؽزشان فٟ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌغذ٠ذ ٠ذي ػٍٝ ٚعٛد 9109

عذد فٟ ٔظبَ اٌّؼبؽبد ٌٚىٓ أخفبك رٍه إٌغجخ ٠ذي ػٍٝ أخفبك اٌؼّبٌخ فٟ 

 اٌمطبع اٌشعّٟ.

 حاٍَاً انذرٔش انًطتفادج يٍ انتجارب انذٔنٍح:

 خقٛف١خ ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ: ( أ

رخزٍف خقٛف١خ وً دٌٚخ فٟ ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ػٓ اٌذٚي األخشٜ، فّب   

خ ِب لذ ال ٠قٍؼ ٌٍزطج١ك فٝ دٌٚخ أخشٜ ٚلجً أْ ٔجذء ثٕمً ٠قٍؼ ٌٍزطج١ك فٝ دٌٚ

اٌزغشثخ ٌٍزطج١ك فٟ ِقش ػ١ٍٕب ِشاػبح رؾبثٗ اٌظشٚف اإلعزّبػ١خ ٚا١ٌٙىً 
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اإللزقبدٞ ٌٍذٌٚخ األخشٜ، ٌزٌه ٠غت أْ ٔزؼشف أٚالً ػٍٝ ا٠غبث١بد ٚعٍج١بد وً 

ط٠ٛشٖ ؽزٝ رٕغؼ رغشثخ ؽزٝ ٔؼشف ِب ٠ّىٓ رطج١مٗ أٚ ِب ٔغزفبد ِٕٗ أٚ ِب ٠زطٍت ر

اٌزغشثخ ٌٍزطج١ك فٟ ِقش،  ٚٔغزٕزظ ِٓ خالي دساعخ اٌزغشثخ اٌغبثمخ )ؽ١ٍٟ( أْ 

ٕ٘بن رؾبثٗ ث١ٓ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ ؽ١ٍٟ لجً اإلفالػ ِغ ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ 

اإلعزّبػٟ اٌمبئُ فٟ ِقش ِٓ ؽ١ش: ٚعٛد ٔظبَ ِؾذد اٌّضا٠ب رذ٠شٖ اٌذٌٚخ فٟ وً 

ٛاق سأط اٌّبي فٟ وً ِّٕٙب، ٕٚ٘بن أ٠نبً أٚعٗ اخزالف ِٓ ِّٕٙب، ٚأ٠نبً مؼف أع

ؽ١ش:  أْ ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد فٟ ؽ١ٍٟ ٠ّٛي ثؤعٍٛة اٌز٠ًّٛ اٌىبًِ ٚرى٠ٛٓ اؽز١به١بد 

ٚاعزضّبس٘ب ثّؼذي ػبئذ ِٕبعت اال أٗ ثؼذ فزشح ِٓ رطج١مٗ رؾٛي اٌٝ أعٍٛة اٌذفغ 

د اٌّؾقٍخ أِب إٌظبَ ، ٚثذأد اٌّضا٠ب رزؼذٜ اإلؽزشاوبPAYGOػٕذ اإلعزؾمبق 

اٌّقشٞ ٠ّٛي ر٠ّٛالً وبِالً أٚ عضئ١بً، ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد اٌؾ١ٍٟ ِزؼضش ِب١ٌبً ثقشف 

اٌّضا٠ب، أِب إٌظبَ اٌّقشٞ ٌُ ٠زؼشك ألصِخ ِب١ٌخ ؽزٝ ا٢ْ ؽشه رّى١ٕٗ ِٓ ػٛائذ 

اإلعزضّبس،  ؽ١ٍٟ ٌذ٠ٙب فبئل فٟ ا١ٌّضا١ٔخ،  ثؼىظ ِقش ٌذ٠ٙب ػغض فٟ اٌّٛاصٔخ 

ٌٍذٌٚخ،  رخزٍف ٘زٖ اٌذٚي اٌّخزبسح ٌٍذساعخ ِٓ ؽ١ش ؽغُ اٌغىبْ ؽ١ش ثٍغ  اٌؼبِخ

١ٍِْٛ ٔغّخ، ِٚقش  ١ٍِ003ْٛ ٔغّخ، اٌّىغ١ه ؽٛاٌٟ  91ػذد عىبْ ؽ١ٍٟ ألً ِٓ 

١ٍِْٛ ٔغّخ،  ٚرخزٍف ٘زٖ اٌذٚي ثبٌٙشَ اٌغىبٟٔ ِٓ ؽ١ش اٌزشو١ت  21ؽٛاٌٟ 

مً ٔغجخ اٌغىبْ اٌز٠ٓ رض٠ذ اٌؼّشٞ ف١ٙىً اٌغىبْ فٟ ؽ١ٍٟ ِٚقش ِبصاي ؽبثبً ٚر

عٕخ ِغ رٌه ِٓ اٌّزٛلغ أْ رض٠ذ أػّبس اٌؾ١خٛخخ ثغشػخ فٟ ؽ١ٍٟ  61أػّبسُ٘ ػٓ 

 ثغجت ص٠بدح اٌؼّش اٌّزٛلغ ػٕذ ا١ٌّالد ٚ٘جٛه ِؼذالد اٌّٛا١ٌذ.  

 لنب٠ب رزؼٍك ثخقخقخ إٌظُ اٌؼبِخ ٌٍّؼبؽبد: ( ة

 ٌخبؿ:ر٠ًّٛ فزشح اٌزؾٛي ِٓ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌؼبَ اٌٝ إٌظبَ ا -

٠ٛاعٗ إٌظبَ اٌّّٛي ِشؽ١ٍبً اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؾبوً اٌّب١ٌخ اال أٗ ِغ اٌزؾٛي اٌٝ ٔظُ    

اٌؾغبثبد اٌؾخق١خ عؼً ٘زٖ اٌّؾبوً رٕخفل رذس٠غ١بً ٚثقشف إٌظش ػٓ عجت 

افالػ ٔظبَ اٌّؼبؽبد فٟ أٜ دٌٚخ فبْ اٌمنب٠ب اٌّشرجطخ ثبٌخقخقخ ٚاؽذح ث١ٓ 

ر لشاس اٌخقخقخ أْ رؾذد و١ف١خ ر٠ًّٛ اٌذٚي، ؽ١ش ٠غت ػٍٝ اٌؾىِٛخ لجً ارخب
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اٌزؾٛي اٌٝ ٔظبَ ِؼبؽبد عذ٠ذ ٚوزٌه و١ف١خ اعزضّبس ِذخشاد اٌزمبػذ اٌّزشاوّخ 

ٚاإلػزشاف ثبٌزضاِبد ٔظبَ اٌّؼبؽبد رغبٖ اٌؼب١ٍِٓ اٌّؾزشاو١ٓ فٟ ٔظبَ اٌّؼبؽبد 

٠شاداد اٌمذ٠ُ، ٚلذ لبِذ ؽ١ٍٟ ثز٠ًّٛ رىٍفخ اٌزؾٛي اٌٝ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌغذ٠ذ ِٓ اإل

 اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ. 

 دٚس اٌذٌٚخ فٟ فزشح اإلفالػ: -

٠ٙذف اإلفالػ اٌٝ ؽقش دٚس اٌذٌٚخ فٟ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌزمبػذ٠خ، ؽ١ش رقذس      

اٌزؾش٠ؼبد اٌزٟ رٛفش اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌالصِخ ٌٍزط٠ٛش اٌّئعغٟ ٚاٌزؾش٠ؼٟ ٚرٛف١ش 

إٌّبؿ إٌّبعت ٌإلعزضّبس، ؽ١ش رمَٛ اٌذٌٚخ فٟ ؽ١ٍٟ ثذٚس ٘بَ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

% ِٓ ِزٛعو 51ٔٝ ٌّؼذي اٌؼبئذ ال ٠مً ػٓ اٌّغبالد ِٕٙب ِب ٠ٍٟ: رؾم١ك ؽذ أد

اٌؼبئذ اٌّؾمك، رنغ اٌؾىِٛبد ل١ٛد ػٍٝ اٌغؾت ِٓ أسفذح اٌؾغبثبد اٌؾخق١خ، 

اداسح ٚدفغ مّبْ اٌؾذ األدٔٝ ٌٍّؼبػ اٌزمبػذٞ ٚلذ ٠ٕؼىظ رٌه فٟ رؾغ١غ اٌؼب١ٍِٓ 

ُٙ،  ػٍٝ اإلعزضّبس فٟ أدٚاد ِب١ٌخ أوضش خطٛسح ٌزؾم١ك ػٛائذ أػٍٝ ػٍٝ اعزضّبسار

 اال أْ اٌؾىِٛخ ػبدح ِب رنغ ل١ٛد ػٍٝ اخز١بساد اٌؼب١ٍِٓ اإلعزضّبس٠خ. 

 اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ اٌزغشثخ اٌغبثمخ: -

٠ٚزٍخـ ِٓ دساعخ رٍه اٌزغشثخ ثؼل اٌذسٚط اٌّغزفبدح ٠ٚزُ ا٠غبص٘ب فٟ إٌمبه   

 اٌزب١ٌخ:

ٞ ِزخقـ ٚرٚ أ١ّ٘خ اعزمال١ٌخ ِئعغخ اٌزؤ١ِٕبد ِب١ٌبً ٚٚعٛد عٙبص اعزضّبس -0   

وٛادس ػب١ٌخ اٌىفبءح، ثّشاعؼخاٌزغشثخ اٌغبثمخ ٔغذ أْ لٛا١ٔٓ ؽ١ٍٟ لذ ٔقذ ػٍٝ 

اإلعزمالي اٌّبٌٟ ٌّئعغبد اٌزؤ١ِٕبد اإلعزّبػ١خ ثٙب ٚاعزمال١ٌخ اٌمشاس اٌخبؿ ثزٛع١ٗ 

فٛائل أِٛاي اٌزؤ١ِٕبد ٌّغبالد اعزضّبس٠خ ِؼ١ٕخ رؾبفع ػٍٝ رٍه األِٛاي ٚرٛفش 

ٌزؾم١ك ِؼذي ػبئذ ِٕبعت، ٠ٚمَٛ ثٙزٖ اٌذساعبد عٙبص اعزضّبسٞ  اٌغ١ٌٛخ اٌالصِخ

 ِزخقـ ٚرٚ وٛادس ػب١ٌخ اٌىفبءح.
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اٌغ١بعبد اإلعزضّبس٠خ اٌزٟ رذ٠ش٘ب اٌؾىِٛبد ال رؾمك أ٘ذاف ٔظُ اٌزؤ١ِٓ  -9

اإلعزّبػٟ، اْ اٌغ١بعبد اٌؾى١ِٛخ فٟ اداسح أِٛاي فٛائل فٕبد٠ك اٌزؤ١ِٓ 

األِٛاي ٚأّب ر٠ًّٛ اٌّؾشٚػبد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ٚفٟ اإلعزّبػٟ ١ٌغذ اعزضّبس رٍه 

إٌٙب٠خ فبٌؼبئذ ِٓ ٘زٖ اإلعزضّبساد ال ٠ؼٛد ثبٌفبئذح ػٍٝ اٌّزمبػذ٠ٓ ٚاٌّئِٓ ػ١ٍُٙ 

ِجبؽشح ٚأّب ٠ؼٛد ثبٌفبئذح ػٍٝ ػَّٛ اٌّٛاه١ٕٓ، ِٚٓ ٕ٘ب ٔغذ أْ ٕ٘بن رؾبثه فٟ 

ث١ّٕٙب فٟ ِغبي اعزضّبس  األدٚاس ث١ٓ اٌذٌٚخ ِٚئعغبد اٌزؤ١ِٓ ٚأٔٗ ٠غت اٌزٕغ١ك

أِٛاي اٌزؤ١ِٕبد ثّب ٠ؾمك أ٘ذاف ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٠ٚؼٛد ثبٌفبئذح اٌّجبؽشح ػٍٝ 

 أفؾبة ٘زٖ األِٛاي.

اإلرغبٖ ٌٍز٠ٕٛغ فٟ اعزضّبس أِٛاي فٕبد٠ك اٌّؼبؽبد ٚٚمغ ٌٛائؼ رٍضَ رٌه، ٚ  -3

ضّبس فٟ أدٚاد ِب١ٌخ مشٚسح ٚعٛد سلبثخ ٚرم١١ُ ٌإلداء اإلعزضّبسٞ ٌٍقٕذٚق ٚ اإلعز

ه٠ٍٛخ األعً ٚ مشٚسح رٛافش ؽشٚه سلبثخ داخ١ٍخ فبسِخ ؽزٝ ال ٠ؾذس أؾشاف 

فٟ ؽغُ اٌّضا٠ب اٌّزٛلؼخ ػٓ اٌّضا٠ب اٌفؼ١ٍخ ِّب ٠ئدٞ إلٔخفبك ِغزٜٛ اٌّؼ١ؾخ، 

اٌّٛاصٔخ ث١ٓ رخف١ل اٌزىب١ٌف ٚمّبْ ِغزٜٛ سفب١٘خ ٌٍّئِٓ ػ١ٍُٙ ٚٚمغ لٛا١ٔٓ 

 خ ٌخذِبد اإلداسح ٚخذِبد اٌخجشاء اإلوزٛاس١٠ٓ. ٌّٕغ اإلؽزىبس ثبٌٕغج

رفؼ١ً دٚس اإلعزضّبساد اإلعزّبػ١خ ثبإلِزذاد األفمٟ اٌؾٌّٟٛ ٌٕظُ اٌزؤ١ِٓ  -4

اإلعزّبػٟ، ؽ١ش رغطٟ وً ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ اٌزغشثخ اٌغبثمخ فئبد ِؼ١ٕخ 

ألدٚاس ٚال رؾًّ اٌزغط١خ ثبٌؾّب٠خ اإلعزّبػ١خ ع١ّغ اٌّٛاه١ٕٓ وّب رزؾبثه ا

ٚاٌّغئ١ٌٛبد ث١ٓ اٌذٌٚخ ِٚئعغبد اٌزؤ١ِٕبد اإلعزّبػ١خ، فىالً ِّٕٙب ٌٗ ثشاِغٗ 

ِٚؾشٚػبرٗ اٌزٟ ٠غؼٝ ٌزٕف١ز٘ب ِٓ أعً ِٛاعٙخ اٌّخبهش اإلعزّبػ١خ اٌزٟ لذ 

٠زؼشك ٌٙب اٌّٛاهٓ ٚاؽجبع ؽبعبد اعزّبػ١خ ػبِخ ٚؽزٝ ٠زُ رفؼ١ً دٚس 

ؤ١ِٕبد اإلعزّبػ١خ ٚرؾم١ك أ٘ذاف اإلعزضّبساد اإلعزّبػ١خ ألِٛاي ِئعغبد اٌز

ٔظبِٙب ٚأ٘ذافٙب ٠غت أْ رّزذ اٌزغط١خ اٌزؤ١ٕ١ِخ ثبٌؾّب٠خ اإلعزّبػ١خ، ٌزغطٟ وبفخ 

اٌّٛاه١ٕٓ ٌىٟ رزىبًِ األدٚاس ٚاٌّغئ١ٌٛبد ث١ٓ اٌذٌٚخ ِٚئعغبد اٌزؤ١ِٕبد 

اإلعزّبػ١خ ٚاٌمنبء ػٍٝ ِؾىالد اداسح األِٛاي اٌّزبؽخ ٌإلعزضّبس ٚاٌزٟ رزؼشك 
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خفبك اٌم١ّخ اٌؾم١م١خ ٌٙب ثغجت اٌزذخً اٌؾىِٟٛ فٟ اداسح األِٛاي ٚاعزضّبس٘ب إلٔ

ٚاإلسرفبع اٌؼبَ ٌّغزٜٛ األعؼبس ٚاٌزؤص١ش اٌغٍجٟ ػٍٝ ِغزٜٛ ِؼ١ؾخ اٌّزمبػذ٠ٓ. 

 .(52 -50، ص ص 5102د. يحًذ ػطٍح أحًذ ضانى:" )

 

 انًحٕر انراتغ: تطٌٕر َظاو انتأيٍٍ اإلجتًاػً انًظري

اٌجبؽش فٟ رٍه اٌغضئ١خ سإ٠خ ِغزمج١ٍخ ٌٕظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ فٟ ِقش ِٓ رٕبٚي  

 خالي ػذح ٔمبه ِٕٙب ِب ٠ٍٟ:

 أٔالً تطٌٕر انطٍاضاخ اإلضتخًارٌح نُظاو انتأيٍٍ اإلجتًاػً:

 اٌغ١بعبد اإلعزضّبس٠خ اٌّمزشؽخ:

رٕطٍك ٘زٖ اٌزٛعٙبد ِٓ مشٚسح ِٛاعٙخ اٌّؾبوً اٌؾب١ٌخ اٌزٟ ٠ؾذصٙب اٌٛمغ  

اٌشا٘ٓ ٚرخ١ٍـ ٔظبَ اٌزؤ١ِٕبد  ِٕٙب ثّب ٠ىفً رط٠ٛشٖ ٚاعزّشاس٠خ ػٍّٗ ثٕغبػ،  

 ٌزٌه ٠زُ رمذ٠ُ ِغّٛػخ ِٓ اٌّمزشؽبد ٌزط٠ٛش اٌغ١بعبد اإلعزضّبس٠خ ِٕٚٙب ِب ٠ٍٟ:

أ( رٕطٍك اٌغ١بعخ اإلعزضّبس٠خ اٌغذ٠ذح ِٓ أ١ّ٘خ ا٠مبف رؾ٠ًٛ فٛائل أِٛاي فٕذٚلٟ 

إلعزضّبس اٌمِٟٛ، أٚ ص٠بدح ٔغجخ األِٛاي اٌّغّٛػ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ اٌٝ ثٕه ا

% ِٓ اٌفبئل ٚرٛع١ٙٙب ٌإلعزضّبساد راد اٌؼبئذ 51ثبعزضّبس٘ب خبسط اٌجٕه اٌٝ 

 إٌّبعت ٚاٌّنّْٛ، ٠ٚزُ اٌزؼبًِ ِغ األسفذح اٌّزشاوّخ ِٓ خالي اٌجذائً ا٢ر١خ:

ثٕه اإلعزضّبس  اٌغذاد اٌزذس٠غٟ ألسفذح ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٌذٜ -

اٌٛدائغ ٚػٛائذ اعزضّبس٘ب فٟ فٛسح عٕذاد ؽى١ِٛخ أٚ فىٛن ثفبئذح ِٕبعجخ ػٍٝ 

 اٌخضأخ اٌؼبِخ ال رمً ػٓ ِؼذي اٌؼبئذ اٌفٕٟ اٌّؾغٛة ثٗ اإلؽزشاوبد.

ل١بَ ثٕه اإلعزضّبس اٌمِٟٛ ثغذاد ػبئذ اإلعزضّبس اٌّزفك ػ١ٍٗ ١ٌٍٙئخ ع٠ٕٛبً ٌذػُ لذسح  -

اإلعزّشاس ِٚٛاعٙخ اٌزضاِبرُٙ اٌّزضا٠ذح، ٚرٌه فٟ فٛسح  فٕذٚلٟ اٌزؤ١ِٓ ػٍٝ

 عٕذاد ثٕه اإلعزضّبس راد اٌؼبئذ ثذالً ِٓ رشاوُ اٌؼٛائذ فٟ فٛسح ل١ٛد دفزش٠خ.
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 ة( اٌغّبػ ١ٌٍٙئخ ثبعزضّبس عضء أوجش ِٓ األِٛاي خبسط اٌجٕه:

٠ّىٓ اٌغّبػ ٌقٕذٚلٟ اٌزؤ١ِٓ ثبعزضّبس ٔغجخ أوجش ِٓ اٌفٛائل خبسط اٌجٕه ثّب ٠ؾمك  

( اٌٛمغ 5ػبئذ ِٕبعت ِٚخبهش ألً ٌٍّؾفظخ اإلعزضّبس٠خ، ٠ٚٛمؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ سلُ )

% ِٓ اٌفبئل ٌٍجٕه ٚرشن 51اٌّمزشػ ٌزى٠ٛٓ اٌّؾفظخ اإلعزضّبس٠خ فٟ ؽبٌخ رؾ٠ًٛ ٔغجخ 

 فخ فٕذٚلٟ اٌزؤ١ِٓ ٠ٚزُ رٛص٠غ ٘زٖ إٌغجخ وّب ٠ٍٟ:% ٌزغزضّش ثّؼش51ٔغجخ 

 % ٌإلعزضّبس فٟ عٕذاد ؽى١ِٛخ.61 -

 % فٟ أٚساق ِب١ٌخ ِٚؾشٚػبد اعزضّبس٠خ.31 -

 % وٛدائغ ٌذٜ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ.01 -

 )تانًهٌٍٕ جٍُّ( انتٕزٌغ انًمترح نهًحفظح اإلضتخًارٌح  (2جذٔل رلى )

 .5103/5107خالل انفترج يٍ ػاو 

 بيان

 (2الوضع المقترح ) الوضع الحالي
فرق العائد 

 نسبة% قيمة المحقق
العائد 

 المحقق
 نسبة% قيمة

العائد 

 المحقق

بنك اإلستثمار 

 القومي
2222212 2212% 222212 2222212 22% 222212 (22212) 

أوراق مالية 

 ومشروعات
22212 212% 212 222212 22%22 2222212 22212 

 - - - - - - - الخزانة العامة

 22252 22252 22%22 222212 - (212) (22212) سندات حكومية

 (2212) 2212 22%22 222212 22212 %212 222212 ودائع لدى البنوك

 (22212) 222212 22212 2222212 222212 22212 2222212 اإلجمالي

، ٚرُ ؽغبة 9106/9109رمش٠ش أغبصاد ٚٔزبئظ أػّبي ٚصاسح اٌزؤ١ِٕبد  انًظذر:

 اٌؼبئذ ٚفمبً ٌٍٕغت اٌزب١ٌخ:
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 %.01,1ثٕه اإلعزضّبس اٌمِٟٛ  -

 %.2,9أٚساق ِب١ٌخ ِٚؾشٚػبد اعزضّبس٠خ  -

 %.6,3عٕذاد ؽى١ِٛخ  -

 %.2,9ٚدائغ ٌذٜ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ  -

اإلعزضّبس٠خ ِغ  ٠زنؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك أْ رغ١ش رٛص٠غ ِؾفظخ األفٛي

اعزّشاس ع١بعخ ا٠ذاع ٔغجخ ِٓ فٛائل أِٛاي فٕذٚلٟ اٌزؤ١ِٓ ٌذٜ ثٕه اإلعزضّبس، 

أدٜ ٌخغبئش فٟ اعّبٌٟ اٌؼٛائذ اٌّؾممخ ٔظشاً إلسرفبع األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌٍّجبٌغ اٌّٛدػخ 

ٌذٜ اٌجٕه ٚاٌزٟ رزّزغ ثؤػٍٝ ِؼذي ػبئذ، ٚلذ ٠زغ١ش اٌٛمغ ارا رُ اعزضّبس رٍه 

ٟ أٚعٗ اعزضّبس أخشٜ، ارا ٔظشٔب ٌٍٕغجخ اٌّٛدػخ ٌذٜ اٌجٕه وٛدائغ ٔظش٠خ اٌفٛائل ف

راد ػبئذ ٔظشٞ دفزشٞ ٔغذ أٔٙب ال رئصش فٟ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌذاخٍخ ٌقٕذٚلٟ اٌزؤ١ِٓ 

ؽ١ش أٔٙب رغبٚٞ اٌقفش فٟ اٌٛالغ، ٚرؼزجش خغبسح رغبٚٞ ل١ّخ اٌّجبٌغ اٌّٛدػخ ٌذٜ 

 اٌجٕه ثبٌىبًِ.

 األٚػ١خ اإلدخبس٠خ اٌّمزقشح ػٍٝ األؽخبؿ اٌطج١ؼ١١ٓ: ط( اإلعزضّبس فٟ

٠غت رٛظ١ف ٔغجخ أوجش ِٓ األِٛاي فٟ اإلعزضّبس اٌّمزقشح ػٍٝ األؽخبؿ 

اٌطج١ؼ١١ٓ ِضً ؽٙبداد اإلعزضّبس راد اٌؼبئذ اٌغبسٞ ٚرٌه ٔظشاً إلسرفبع اٌؼبئذ ػٍٝ 

اإلدخبس اٌخبؿ ٘زٖ اٌؾٙبداد، ثبػزجبس أْ أِٛاي اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٘ٝ ٔٛع ِٓ 

.) أ.د.ضايى اإلعجبسٞ ٚ٘ٝ ِذخشاد اٌؼب١ٍِٓ اٌزٟ رُ اعزمطبػٙب اعجبس٠بً ِٓ أعٛسُ٘

 (.51، ص5103َجٍة: 

 حاٍَاً يمترحاخ نُظاو لٕيً نهتأيٍٍ اإلجتًاػً:

٠زُ رمذ٠ُ ثؼل اٌّمزشؽبد ٌؼالط أٚعٗ اٌمقٛس ثٕظبَ اٌزؤ١ِٕبد اإلعزّبػ١خ فٟ  

 -ِقش ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
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غت أْ رٍزضَ اٌذٌٚخ ثذفغ ٔغت فٛائذ ثغؼش اٌغٛق ػٓ أِٛاي اٌزؤ١ِٕبد، ؽ١ش أ( ٠  

% ٌزٌه ٔش٠ذ عذاد س٠غ رٍه األِٛاي 2رؾقً اٌؾىِٛخ ػٍٝ أِٛاي اٌزؤ١ِٕبد ثفبئذح 

١ٍِبس ع١ٕٗ امبف١خ ع٠ٕٛبً رىفٟ ٌذػُ اؽزشاوبد  41% ٚرٍه اٌض٠بدح رؼٕٟ 06ثفبئذح 

 ٌقبٌؼ اٌزؤ١ِٓ اٌقؾٟ ٚاٌجطبٌخ.

% ػٍٝ 04% ثٛالغ 41اػبدح رٛص٠غ إٌغجخ اإلعّب١ٌخ ٌٍزؤ١ِٕبد اٌجبٌغخ ة( ٠غت 

% ػٍٝ فبؽت اٌؼًّ ثؾ١ش رخف١ل ٔغجخ اٌؼبًِ فٟ اإلؽزشاوبد ٌٕؾٛ 96اٌؼبًِ، 

 %.05% أٚ 01% اٌٝ 5% ِٚنبػفخ اؽزشاوبد اٌزؤ١ِٓ اٌقؾٟ ِٓ 9

ز ػبَ ط( مشٚسح رفؼ١ً ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ مذ اٌجطبٌخ ِٓ خالي ِٛاسدٖ اٌّزشاوّخ ِٕ

فالثذ ِٓ ؽقٛي خش٠ظ عبِؼٟ  ١ٍِ9105بس ع١ٕٗ ؽزٝ ػبَ  93ثٕؾٛ ِجٍغ  0264

ػٍٝ رؤ١ِٓ اٌجطبٌخ ٚ٘زا ِٓ مّٓ فٍغفخ ٔظُ اٌزؤ١ِٕبد اٌؾذ٠ضخ ٚ٘ٝ فقً اٌخذِخ ػٓ 

اٌز٠ًّٛ، أخزد اٌذٚي اٌؼشث١خ لٛا١ٔٓ اٌزؤ١ِٓ ِٓ ِقش ِب ػذا رؤ١ِٓ اٌجطبٌخ ؽ١ش فٟ 

ٌٍمبْٔٛ اٌؾبٌٟ الثذ أْ ٠ىْٛ لذ عجك اٌزؤ١ِٓ ػٍٝ  ِقش رُ ٚمغ ؽشٚه ٌٍجطبٌخ فٛفمبً 

اٌؾخـ صُ رؼطً ػٓ اٌؼًّ ١ٌؾقً ػٍٝ رؼ٠ٛل اٌجطبٌخ )ؽشه اٌّذح اٌّئٍ٘خ(، 

% ِٓ أعش اٌؼبًِ، ٌزٌه الثذ ِٓ 61ؽ١ش رجٍغ ل١ّخ رؼ٠ٛل اٌجطبٌخ ؽغت اٌمبْٔٛ 

اعزقذاس لبْٔٛ ٠ؼذي ؽشٚه اعزؾمبق اٌزؼ٠ٛنبد ٠ٚن١ف ؽبالد اعزضٕبئ١خ 

زؾمبلٙب ٌزفؼ١ً ِغبّ٘خ ِخققبد رؤ١ِٓ اٌجطبٌخ فٟ ػالط رٍه اٌّؾىٍخ إلع

 اإللزقبد٠خ.

اٌزٞ ٠ٕـ ػٍٝ اػطبء ِؼبػ  0221ٌغٕخ  009د( رفؼ١ً ِغ اِزذاد رغط١خ اٌمبْٔٛ 

 ٌّٓ 

ال ِؼبػ ٌٗ ؽ١ش رٕـ أٚي ِبدح فٟ اٌمبْٔٛ ػٍٝ أْ اٌمبْٔٛ ٠غشٜ ػٍٝ ع١ّغ اٌفئبد 

ٚوزٌه رؼذ٠ً ٔغجخ اإلؽزشان فٟ ٘زا اٌمبْٔٛ ٌززٕبعت ِغ اٌزٟ ٌُ رّزذ ا١ٌٙب اٌزؤ١ِٕبد، 

دخٛي ٘زٖ اٌفئبد، ٚرٕـ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ػٍٝ أْ اٌّؼبػ ؽك ٠غبُ٘ فٟ ر٠ٍّٛٗ اٌؼبًِ 

فبْ ٌُ ٠غبُ٘ ٠غزؾك اٌّؼبػ ٠ٚخقُ ِٕٗ ألغبه ٚ٘زا ِطجك ٚفمبً ٌّب أفذسٖ اٌغ١ذ 
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بً ِٓ ٚعٛد ِؼبػ ثؾىُ اٌشئ١ظ ثٛص١مخ األِبْ ٌٍؼّبي اٌفالؽ١ٓ ٌىٓ وبْ الثذ أ٠ن

 اٌمبْٔٛ.

أْ رذ٠ش ٔظبَ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ِقٍؾخ ػبِخ ٚاؽذح رخنغ ٌغٍطخ ٚص٠ش ٚاؽذ ٘( 

 ٚوزٌه أؾبء ثٕه ٌٍزؤ١ِٕبد ٠ؼًّ وٛع١و ث١ٓ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٚٚصاسح اٌّب١ٌخ.

ٚ( رٛع١غ ِظٍخ اٌنّبْ اإلعزّبػٟ ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ اإلعزّبػ١خ ٌىبفخ لطبػبد اٌمٜٛ 

 اٌؼبٍِخ ِٓ خالي:

اِزذاد ٔظبَ رىبًِ اٌزذاث١ش اٌزؤ١ٕ١ِخ اٌّزّضٍخ فٟ ٔظُ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٚاٌزٟ رٙزُ  -

ثنّبْ اٌذخً فٟ ؽبالد اٌؾ١خٛخخ ٚاٌؼغض ٚاٌٛفبح ٚاٌزؼطً ٚاٌّشك ٚاإلفبثخ ِغ 

 ٔظُ اٌّغبػذاد اإلعزّبػ١خ ٚاٌخذِبد اإلعزّبػ١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌقؾخ.

ىبفخ فشٚع اٌزؤ١ِٓ ) رؤ١ِٓ افبثبد اٌؼًّ، اٌزؤ١ِٓ اٌقؾٟ، اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٌ -

 األِِٛخ، اٌؼغض، اٌؾ١خٛخخ، اٌٛفبح، اٌجطبٌخ (.

ٜ( ٠غت أؾبء ٔظُ ِٕبعجخ إلؽز١بعبد اٌمطبع غ١ش اٌشعّٟ ٚلذسرُٙ ػٍٝ اإلؽزشان 

ِغ مشٚسح ٚعٛد رذاث١ش خبفخ ٌٍّغبػذاد اإلعزّبػ١خ ٌٍفئبد خبسط لٛح اٌؼًّ ِٕٙب) 

، وجبس اٌغٓ اٌغ١شِؾ١ٌّٛٓ  رؾذ ِظٍخ اٌؾّب٠خ اإلعزّبػ١خ ٚغ١ش لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌّؼبل١ٓ

 (.7-5، ص ص 5103) أ.د.ضايً َجٍة:  (. رذاث١ش ِؼبؽبرُٙ
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 انُتائج ٔانتٕطٍاخ

 أٔالً انُتائج:

رٛفٍذ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌٝ ػذَ ِغب٠شح اٌغ١بعبد اٌؾب١ٌخ إلعزضّبس أِٛاي  .0

اٌمبئُ ِٚٓ صُ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ رؾم١ك أ٘ذاف ٔظُ اٌزؤ١ِٕبد ِغ ِزطٍجبد إٌظبَ 

اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ ٔظشاً إل٠ذاع ٔغجخ وج١شح ِٕٙب ٌذٜ ثٕه اإلعزضّبس اٌمِٟٛ، ؽ١ش 

٠مَٛ اٌجٕه ثزٛظ١ف األِٛاي اٌّٛدػخ ٌذ٠ٗ فٟ ر٠ًّٛ ػغض اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ 

أِٛاي  ٚالشاك ا١ٌٙئبد اإللزقبد٠خ ٚٚؽذاد اٌمطبع اٌؼبَ ٚثبٌزبٌٟ أخزد

اٌزؤ١ِٕبد ارغب٘بً ٚاؽذاً ِٓ ١٘ئخ اٌزؤ١ِٓ اإلعزّبػٟ اٌٝ اٌجٕه، ٚدْٚ رّى١ٓ ا١ٌٙئخ 

ِٓ أِٛاٌٙب أٚ ػٛائذ اعزضّبسارٙب ٚأفشاد اٌؾىِٛخ )ٚصاسح اٌّب١ٌخ( ثزؾذ٠ذ ػٛائذ 

 رٍه األِٛاي.

أوذد ٔزبئظ اٌذساعخ ػٍٝ أْ ٔظبَ اٌّؼبؽبد اٌؾبٌٟ فٟ ِقش غ١ش لبدس ػٍٝ  .9

ّب١ٌخ فٟ األعً اٌط٠ًٛ، ٠ٚفزمش ٌٍىفبءح اإللزقبد٠خ أٚ اٌؼذاٌخ فٟ اإلعزذاِخ اٌ

 رٛص٠غ اٌذخً.

 حاٍَاً انتٕطٍاخ:

٠غت ر٠ٕٛغ ِىٛٔبد اٌّؾفظخ اإلعزضّبس٠خ ثّب ٠ؾمك أػٍٝ ِؼذالد اٌؼبئذ اٌّّىٕخ  .0

٠ٚمًٍ ِٓ اٌّخبهش اٌزٟ لذ رزؼشك ٌٙب اإلعزضّبساد، فبسرفبع ٔغجخ األِٛاي 

ِمبثً ػبئذ دفزشٞ ٠غبُ٘ فٟ ص٠بدح األسفذح اٌّزشاوّخ ٌذٜ اٌّٛدػخ ٌذٜ اٌجٕه 

 اٌجٕه.

رٛفٟ اٌذساعخ ثزط٠ٛش ٔظبَ اٌنّبْ اإلعزّبػٟ ثؾىً ػبَ ِٓ خالي أْ ٠ظً  .5

ٌٍذٌٚخ دٚس سئ١غٟ فٟ مّبْ ؽذ أدٔٝ ِٓ ِغزٜٛ اٌذخً ٌفئبد ِؼ١ٕخ وبٌؼغضح 

ٌّٕغ  0221ٌغٕخ  002ٚا١ٌزبِٝ ِٚؼذِٟٚ اٌذخً، ٚوزٌه رؼذ٠ً اٌمبْٔٛ سلُ 

 رشاوُ األِٛاي ٌذٜ ثٕه اإلعزضّبس اٌمِٟٛ ٚرؾش٠ش اٌزذفمبد إٌمذ٠خ.
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 انًراجغ

 انكتة:

ػثذ هللا يثرٔن انُجار:"األضص انتشرٌؼٍح نهتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح )أطٕل فكرج انحك  .0

ص ص  5101-5112انتذأنً( دراضح يمارَح"، دار انُٓضح انؼرتٍح، انطثؼح األٔنى 

7-01. 

 انطٌُٕح: انتمارٌر ٔانكتة

أ.د.ضايً َجٍة:"دٔر إضتخًار أيٕال انتأيٍٍ اإلجتًاػً فً تحطٍٍ انًساٌا انتأيٍٍُح"،  .0

، 5102يُظًح انؼًم انؼرتٍح، انًركس انؼرتً نهتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح، انخرطٕو، دٌطًثر 

 .52-52ص ص 

فاق د. تذر انطًأي: "انحًاٌح اإلجتًاػٍح فً انًُطمح انؼرتٍح: انٕالغ، انتحذٌاخ، اَ .9

، انماْرج 002، يجهح انؼًم انؼرتً، انؼذد 12انًطتمثهٍح"، يؤتًر انؼًم انؼرتً انذٔرج 

 .25-20، ص ص 5102إترٌم 

 .5103/5107تمرٌر إَجازاخ َٔتائج أػًال ٔزارج انتأيٍُاخ  .2

 رضائم جايؼٍح:

أحًذ يحًذ يحًٕد انطحتري:" تحطٍٍ انطٍاضح اإلضتخًارٌح فً َظاو انتأيٍٍ  .0

نًظري تطثٍك ػهى طُذٔق انؼايهٍٍ تمطاع األػًال انؼاو ٔانخاص"، اإلجتًاػً ا

، ص ص 5102رضانح ياجطتٍر، يؼٓذ انذراضاخ ٔانثحٕث اإلحظائٍح، جايؼح انماْرج 

01-03. 

خهٍفح ػثذ انؼال حطٍ خهٍفح:" إدارج األخطار انتً تتؼرع نٓا إضتخًاراخ أيٕال انتأيٍٍ  .5

ضانح ياجطتٍر، كهٍح تجارج، جايؼح انماْرج اإلجتًاػً فً جًٕٓرٌح يظر انؼرتٍح"، ر

 .01-02، ص ص 5100

ػظاو انذٌٍ ػثذ انْٕاب: "دٔر انتأيٍٍ اإلجتًاػً فً تًٌٕم انتًٍُح اإللتظادٌح فً  .2

"، رضانح 5107 -5111انطٕداٌ دراضح حانح انظُذٔق انمٕيً نهتأيٍٍ اإلجتًاػً 

 .01، ص5102اٌ ياجطتٍر، جايؼح انٍُهٍٍ، كهٍح انذراضاخ انؼهٍا، انطٕد

يحًذ أحًذ يحًٕد أتٕ زٌذ:" تمٍٍى لإٌَ انتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح انجذٌذ ٔيالءيتّ يٍ  .1

 .02، ص5102انُاحٍح اإلكتٕارٌح"، رضانح دكتٕراج، جايؼح انماْرج، كهٍح تجارج
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يُى إتراٍْى يحًٕد إتراٍْى:" دراضح تحهٍهٍح إللتظادٌاخ َظى انتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح  .2

، ص 5117)دراضح يمارَح("، رضانح ياجطتٍر، كهٍح تجارج، جايؼح حهٕاٌ ٔانًؼاشاخ 

 .52-51ص 

يجذي جًال ػثذِ غرٌة تهًٍح:"َظاو يمترح نتأيٍٍ انشٍخٕخح ٔانؼجس ٔانٕفاج ٌجًغ  .3

تٍٍ انًساٌا انًحذدج ٔاإلشتراكاخ انًحذدج)دراضح تحهٍهٍح("، رضانح ياجطتٍر، كهٍح 

 .20-21، ص ص 5103تجارج، جايؼح انماْرج 

ْاجر ضٍذ يحًذ شهثً:"طُادٌك انتأيٍٍ انخاطح تٍٍ َظاو انًساٌا انًحذدج َٔظاو  .7

، ص ص 5100اإلشتراكاخ انًحذدج"، رضانح ياجطتٍر، كهٍح تجارج، جايؼح انماْرج، 

21- 22. 

 انثحٕث:

أ.د.ضايى َجٍة: "دٔر إضتخًاراخ انتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح فً تحمٍك انتًٍُح اإللتظادٌح  .0

 .51، ص5103ٔاإلجتًاػٍح"، ٔرلح ػًم، انخرطٕو، َٕفًثر 

أ.د.ضايً َجٍة: "انحًاٌح اإلجتًاػٍح نهؼايهٍٍ فً انمطاع غٍر انًُظى"،  يُظًح انؼًم  .5

 .7-5، ص ص 5103انؼرتٍح، ٔرلح ػًم، انماْرج 

طفٕخ حًٍذج:" إضتخًار أيٕال طُادٌك انًؼاشاخ فً يظر تٍٍ انٕالغ انذٔنً  .2

لؼح"، يؤتًر انتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح تٍٍ انٕالغ ٔانًأيٕل، كهٍح انشرٌؼح ٔانتحذٌاخ انًتٕ

 .0، ص 5115أكتٕتر،  01-05ٔانمإٌَ، جايؼح األزْر 

يحًذ ػطٍح أحًذ ضانى :"أحر األزيح اإللتظادٌح ٔانتضخى ػهى انًؼاشاخ"،  يُظًح د.  .1

ػًم، انماْرج  انؼًم انؼرتٍح، انًركس انؼرتً نهتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح تانخرطٕو، ٔرلح

 .01-2، ص ص 5105دٌطًثر 

د. يحًذ ػطٍح أحًذ ضانى:"تجارب اإلضتخًاراخ اإلجتًاػٍح تًؤضطاخ انتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح  .2

انؼرتٍح ٔأحرْا ػهى انًتماػذٌٍ"، يُظًح انؼًم انؼرتٍح، انًركس انؼرتً نهتأيٍُاخ اإلجتًاػٍح 

 .52 -50، ص ص 5102تانخرطٕو، ٔرلح ػًم، انماْرج دٌطًثر 
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