
 نموذج رياضى لتقدير اشتراكات نظام التأمينات االجتماعية فى مصر

 فى ظل معدل العائد على االستثمار و التضخم
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 الملخص

 payتتمثل أساليب تمويل نظم التأمينات االجتماعية في أسلوبين رئيسيين مميا أسيلوب الموا نية      

as you go system  وأسيلوب التموييل الماميلfull fund   ويرجي  الريرب نيين اوسيلوبين حلي   جيم
ات ودور اال تياطييييات التيييي ييييتم تموينايييا   فريييي اوسيييلوب اووي ياليييون ال ييير  اوساسيييي ل  تياطيييي

مواجايية التبلتييات الةالسييية فييي مةييدالت اويطييار التييي يييتم التةامييل مةاييا   أمييا فييي اوسييلوب الثيياني 
فتتميييون ا تياطييييات امتوارييييية اييييمة نايييدل اسييييتثمارما تمةيييدي فائيييد  مناسييييتة وال  يييوي علييي  رييييي  

 استثمار يسامم حل  جانب االشترامات في تمويل الم ايا التأمينية.
االجتماعييية الم ييرب يتتيي  فييي تمويلييت أسييلوب التمويييل المامييل   واليي ب فيييت  حن نظييام التأمينييات     

يت بق التوا ن المالي نين اإليرادات والم روفات من ي ي اشيترامات ييتم ت دييدما تميا يالريي لتموييل 
الم اييييا التأمينيييية المبيييرر  للميييذمن علييييام منييي  نيييدل سيييريان النظيييام و تييي  نليييو ام سييين المةيييا . وعلييي  

أسلوب الموا نة يت دد فيت التوا ن المالي نين اإليرادات والنربات الرةلية سنويًا أو قيد تمتيد الةالس فإن 
 فتر  التوا ن حل  عد  سنوات   ومو ما يةرل تأسلوب الموا نة عل  فترات )التوا ن المر لي(.

مين  %07و في م ر تبوم الي انة الةامة للدولة تالمساممة في نظام التأمينات االجتماعيية نن ي     
جمليية المةاشييات المن يييرفة سيينويًا تاإلاييافة حلييي    ييتاا فيييي مييوارد النشييا  الجيييارب للمييذمن علييييام 
ال ا ب عمل   ويبوم نظام التأمينات االجتماعية نيإقرا  الريائ  لدييت حلي  ننيت االسيتثمار البيومي 

 ه اومييواي ميير  سيينويًا فييي الوقييت الييرامن   ويبييوم ننييت االسييتثمار البييومي نييإقرا  ميي %07تةائييد نليي  
سنويًا والايئات االقت يادية تمةيدي  %01أيرى حل  الي انة الةامة لتمويل االستثمارات الةامة تمةدي 

 سنويًا. 01%
وتالتالي فإن أثر نظام التأمينات االجتماعيية البيائم  الييًا ييذدب حلي   يياد  اوعتيال علي  الموا نية      

التيييي ييييتم حدراجايييا تموا نيييات  يييندوقي التيييأمين االجتمييياعي  الةامييية للدولييية تبيمييية االعتميييادات السييينوية
لمبانلييية مسييياممة الدولييية فيييي المةاشيييات   تاإلايييافة حلييي  الروائيييد واوقسيييا  التيييي تسيييت ق سييينويًا لننيييت 
االسييتثمار البييومي   ميي ا فاييً  عيين االعتمييادات التييي تي ييج تالتيياب اووي اوجييور لمبانليية   يية 

  الدولة من المةاشات ال ا ب عمل. 



ميي ا وقييد تناولييت الييدور  الةربييية السيياتةة للتأمينييات االجتماعييية التييي عبييدت فييي تييونس فييي مييايو      
مواوع تمويل نظم التأمينات االجتماعية في الةالم الةربي والطيرب الميتلرية للتموييل   واليان  0891

يييل ميين ميي ه ميين أمييم تو ييياتاا أن تأييي  الييدوي الةربييية تأسييلوب التمويييل المامييل  تيي  يت مييل الييل ج
اوجياي المتةاقتة اوعتال التي تي ت   و ت  ال يذدب اومر في ناايتت حل  فشل م ه النظم وت ميل 
الي انة الةامة لا ه الدوي تأعتال مالية ال يمالين ت ملايا   الميا رالي ت مي ه اليدور  علي  ايرور  تسيمية 

ا ًا أناا تمثيل الت اميًا علي  ا تياطيات التأمينات االجتماعية تالمي  ات الريااية    ت  يرام وا
.  الما أشيارت حلي  ايرور  التأمييد دائميًا عين ميدى الرايية النظام و بوقًا للمذمن عليام والمستريدين مناا

االشترامات والترالي  عل  االستثمار ال بيبي لا ه المي  ات الريااية تاعتتارميا  بوقيًا تميس م يال  
 .الم يين من المواطنين

وي مذتمر مشامل نظام التأمين االجتماعي الم رب ال ب عبدتت جامةة البامر  في وأياًا قد تنا     
مواوع تمويل نظيم التأمينيات االجتماعيية   ودور نظيم التأمينيات االجتماعيية فيي ظيل  0881مارس 

الت يييوي االقت يييادب   وأثييير التاييييم االقت يييادب علييي  قيمييية المةاشيييات وا تياطييييات نظيييام التيييأمين 
سييتثمار المتاشيير ومييواي التأمينييات االجتماعييية  والييان ميين أمييم تو ييياتت   تطييوير االجتميياعي   واال

السياسيية االسييتثمارية ومييواي التأمينييات االجتماعييية عليي  أسيياس علمييي ناييدل الم افظيية عليي  البيميية 
ال بيبية لتلت اومواي وت بيق أفال عائد يسام في تدعيم نظام التأمينات االجتماعية وتما يذدب حل  

 يف الةبل المالي عن الي انة الةامة للدولة.تير
تنبسم نظم التأمينيات االجتماعيية وفبيًا لسسياس المسيتيدم فيي ت دييد االشيترامات والم اييا حلي        

 -قسمين أساسيين مما:
نظيييم االشيييترامات الم يييدد . وفيايييا ييييتم تبيييدير الم اييييا التأمينيييية وفبيييًا الشيييترامات ييييتم ت دييييدما  -0

ييي ي مييد  يدميية المييذمن عليييام   ت ييي  تسييتيدم ميي ه االشييترامات وعوائييد وت  يييلاا مسييتبًا 
 استثمارما في سداد قيمة الم ايا المست بة.

نظم الم ايا الم دد . وفياا يتم ت ديد مامية الم ايا التأمينيية المطليوب تبيديماا للميذمن علييام  -1
 ومن ثم يتم تبدير االشترامات التي ت ئم تمويل تلت الم ايا.

 

ونجييد أن نظييام التأمينيييات االجتماعييية فيييي م يير يتتييي  النييوع اووي )نظيييم االشييترامات الم يييدد (      
 ي  يتم تبدير الم ايا التأمينية فياا وفبًا الشترامات ييتم ت دييدما وت  ييلاا مسيتبًا.  واك ا اليان ت دييد 

االشترامات ال  ي ة االشترامات وال لت ت ديد الم ايا يالون ت رة ُمستبة  ل ا فإنت يجب ت ديد نستة 
التي ت ئم المستوى المطلوب من الم ايا  وأن مةدي االشترات الشارب في نظام التأمينات االجتماعيية 



للةيياملين تالجاييا  اإلدارب للدوليية والايئييات  %10النسييتة ميين اوجييور والمرتتييات ي ييل حليي   ى الم يير 
للةاملين تالبطاع اليياج   ومي ا  %11للةاملين تبطاع اوعماي الةام    %13والمذسسات الةامة   

 ما يتا  من الجدوي التالي :
 (0جدوي رقم )

 النستة من اوجور والمرتتات ى نظام التأمينات االجتماعية الم ر  ف مةدي االشترات 
% 

 نسبة االشتراك    
 
 

 نوع التأمين

العاملين بالجهاز اإلداري 
 للدولة

العاملين بالقطاع العام وقطاع 
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 العاملين بالقطاع الخاص
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تأأأأ مين الخأأأأيخوخة 
 والعجز والوفاة

01 01 0 01 01 0 01 01 0 

 - 3 - - 2 - - 0 - تأمين إصابة العمل

 - 4 0 - 3 0 - 3 0 تأمين المرض

 - 2 - - 2 - - - - تأمين البطالة

 اإلجمالي
00 01 0 00 22 0 00 24 0 

30 34 33 

 .02-01، ص ص  2113/2114، عدد  ، القاهرةالمصدر: تقرير إنجازات ونتائج أعمال وزارة التأمينات
من الجدوي السانق يتا  أن مةدي االشترات الشيارب فيي نظيام التأمينيات االجتماعيية الم يرب      

مين  %11 يي  يمثيل مةيدي اشيترامت  -ت رة عامة وتأمين الشييوية والةج  والوفا  ت رة يا ية 
النسييني مرتريي  نسيينيًا تالمبارنيية نييدوي الةييالم اويييرى   وتييالر م ميين ميي ا االرتريياع  –اوجييور والمرتتييات 

لمةييدالت االشييترات الشييارية حال أن الم ايييا الممنو يية للمييذمن عليييام والمسييت بين عيينام تتييدمور قيمتاييا 
تاسييتمرار تسيينب انيرييا  البيميية ال بيبييية للنبييود   و لييت عليي  اليير م ميين قيييام الدوليية ت ييرل  ييياد  

 لمواجاة يطر التايم. 0/1/0890سنوية للمةاشات اعتتارًا من 
الت   حل  استيدام نمو ج ريااي متسط ل ساب مةيدي اشيترامات تيأمين الشيييوية يادل م ا      

والةج  والوفا    م ا النمو ج يأي  في اعتتاره مجموعة من الةوامل تتمثيل فيي مةيدي المةيا  المبيرر 
قانونًا وسن المذمن عليت عند االشترات فيي النظيام والسين المةاشيي )السين التباعيدب(   ومتوسيط فتير  

باب المةييا    تاإلاييافة حليي  مةييدي الةائييد عليي  االسييتثمارات ومةييدي التايييم   وميي ا النمييو ج اسييت 
يظار نواوح أثر الل من مةدي الةائد عل  االستثمار ومةيدي التاييم علي  مةيدي اشيترامات تيأمين 

 الشييوية والةج  والوفا .


