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 ممخص البحث
يعدددددد  لدددددد ب  بالتأمددددددما يددددددي  با دددددد لي  با لددددددأ       

ق با دد لي  باصأصددا لدد  با دد ب بح با دد     ددأ  وصدددأ ي
 يددده ي ددد    ددد   إادددز ل يددد  لددد  با  بيدددا وبا  ميددد   

لد لدددأ ا ددددد باعددد   بل يددد  لددد  بال ييدددأح  ا دددو ي  
با لأيدددا با  ليديدددا بال  يادددا يلصدددأا  باو دددأ  وبا  أ ددد  

  ال لو ددددا لدددد  بل دددد ب  يعلمددددو   دددد  وباع دددد  با مددددز
  ا د   د   داأق  ل  وب د   ي د     دب ليمدت با د لي

ولدد  ادددأ  دد  ب  بالدأ يددا يددي  شدد  أح  يشدلم  باداددأ .
  مز با يأ  وصدأ يق با  لي  باصأصا. با  لي 
بالتأمما يي  إدشأء صد وق وا  ح با  بيا إاز     

 ددد لي  صدددأر ء  شددد بء وني دددا  ددد لي   لدددأ   وداددد  
يددددأا اييق  مددددز باعددددألمي  يا دددد   ل ييددددأح با عمددددي  

 بيدددا  صدددلي  صدددد وق باعدددأا  باصدددأر. و دأوادددح با 
 ددددد لي  صدددددأر امل لو دددددا ل ددددد  با  بيدددددا  و   يددددد  
بالشدددد  ب أح بايدددددويا باصأصددددا يأاصددددد وق   لددددأ  دددد  
   يددددددد    دددددددأاي  وني دددددددا با ددددددد لي  با لدددددددأ   اددددددددت  

 بال لو ا . 
 الدراسة لمعديد مف النتائج أىمياوتوصمت 

     
 

  ددددددددددأر ءلددددد لي  صددددددأء صدد وق  ددددددء    متا إدش
امل لو دا ل د   ش بء وني ا  د لي   لدأ      متا ل

   يددددده يمدددددت إ لدددددأا  بالشددددد  ب أح بايددددددويا با  بيدددددا
ءلد   بال  و ا  د   أادا إدشدأء صدد وق  د لي  صدأر

يأال أ دددا يشدد بء   دد   دد لي   لددأ   امل لو ددا ل دد  
وي دو  با  بيا  صأصا  د   ادأح بل لدأ  باصد،ي    
ز يدد  با يددا بايدددوخ باصددأر يصددد وق با دد لي    دد

ءلدددددد  لدددددد  با يدددددددا باصددددددأر يوني ددددددا با ددددددد لي   )55)
با لددددددأ    و مددددددز دادددددد  إدب  ددددددأ  با ي دددددد  باعلدددددد خ 
امل لو ددددا يليدددد  اتاددددأح ا  لددددأ   صدددد،ي    بايدددد   
ي دددو  لددد ب  إدشدددأء صدددد وق  ددد لي  ء مددد  لددد  لددد ب  
با دددددد لي  با لددددددأ    ءلددددددأ إدب  ددددددأ  با ي دددددد  باعلدددددد خ 
امل لو دددا يليددد  اتادددأح بل لدددأ  با ييددد   بايددد    دددا  

 داأ  با  لي  با لأ   ل  ي و  ء م .
وءوصدد  بايأ نددأ  با ددأالي   مددز بال لو ددا ل دد      

با  بيددا  يأ صددأد لدد ب  إدشددأء صددد وق  دد لي  صددأر  
 يددددده ء  با  دددددأاي  بال عم دددددا يأاصدددددد وق ءلددددد  لددددد  
با  دأاي  بال عم دا يأا عألد   مدز وني دا  د لي   لددأ   

 يدت  بال بيأ .
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Abstract 

 

 

 

     Comparing establishment of a Priv-

ate Insurance Fund and Purchase of 

Group Policy requires further study and 

analysis. Both of the two insurance sy-

stems are seeking to attract larger nu-

mbers of Institutions working at the 

same institution to provide them with 

insurance protection  related to death, 

retirement, and total disability. In both 

systems, amounts of insurance are paid 

to all insured and that's why comp-

etition in this field  is severe between 

life insurance companies and private 

insurance funds.  

     This study aims at  holding a com-

parison between a Private Insurance 

Fund and Purchase of Group Policy by 

applying the two systems to the staff of 

a private higher education institution. 

The study deals with designing a pr-

ivate insurance fund and setting its 

annual contributions (premiums) for the 

group of the study. Meanwhile, the st-

udy sets  group policy cost for the same 

group. 

 

   The cost of a private insurance fund is 

less than the cost of purchasing a group 

policy as paid annual contributions in 

case of private insurance fund are less if 

being compared with purchase of group 

policy contract for the group of the st-

udy.This is especially clear in minor 

(young) age categories as annual pre-

mium of insurance fund -up to the age 

of  (55)- is less than group policy pre-

mium. Consequently, if a group's age 

structure is dominated by young age ca-

tegories, it's better to establish insu-

rance fund but if age structure is do-

minated by adult age categories, group 

policy is preferred here.  

Recommendations 

    The two Researchers herein recomm-

end the establishment of a private in-

surance fund; Despite the fact that both 

insurance systems have the same insur-

ance benefits, the cost of  a private ins-

urance fund is less than the cost of 

group policy. 
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 مقدمة ومشكمة البحث 
  ي ددد   با دددأالو   مدددز صددددأ ا با ددد لي   ددد  لصددد    

 ددددد  باولدددددح با دددددأا  ي   يدددددق ليددددد ء باشدددددلو  بالدددددأا  
وبا  ليد  ي     علي  لاما با  لي  ام ليب  و يدعز 
شددد  أح   ليددددأح با يدددأ  وصددددأ يق با ددد لي  باصأصدددا 
ا ددددددددد باعددددددد   بل يددددددد  لددددددد  بال ييدددددددأح  صأصدددددددا 

ادددد  ا ددددو ي  با لأيددددا ل ييددددأح با اددددأ  باصددددأر  ود
با  ليديددددا امعددددألمي  صأصددددا بادددددي  ال  شددددلم   ءدالددددا 
با دددد لي  با  وليددددا  ولدددد  ادددددأ  دددد  ب  بالدأ يددددا يددددي  
شدددددد  أح با دددددد لي   مددددددز با يددددددأ  وصدددددددأ يق با دددددد لي  

 باصأصا  ودا  ا دد ء ي      ل  بال ييأح. 
ولددأ  ل يدد و باصدددأ يق باصأصددا يل أواددا با  ميدد      

أح با ددددد لي   مدددددز با يدددددأ   لددددد  ءاليدددددا يددددد بل  شددددد  
ووصددتوب  و اددأ يأا ددأ   إاددز بادد يه   يدده ء  ادددأ  
باع ي  ل  صدأ يق با  لي       باع ي  ل  بال بيدأ وال 
  دددد   إاددددز بادددد يهو إال ء  ل يدددد و شدددد  أح با دددد لي  
ءومدددد وب  ددددد   و دددددو   تدددددأءبح إ ب يدددددا ل  يدددددا اددددد   
باصددددأ يق باصأصدددا ل أ ددددا يشددد  أح با ددد لي   با ددد  

  باع يدددد  لدددد  باصيدددد بح  يأ مددددأ ا باددددز   ل ددددب يو ددددو 
ب  يأا ددددددأ يلعددددددأل ح لددددددب شدددددد  أح إ ددددددأ   با دددددد لي  
باعأاليا . يأ مأ ا إادز بي  دأ  لد  دأح   يندا  ميد  
 غيأح باعل ء ي يا لدأيدد  ول بيدأ   ليديدا  مدل  
ادد  وليدد     يددأ    يلددا  دد   ددأ  با  أ دد  ءو  دد وه 

     ءو و أ .
إادز   د ي  با ،ايدا   يه ي    با  لي  با لأ      

با  ليديا ال لو ا ل  بل  ب  يعلمو     داأق  ل  
وب د   ويد     دب ليمدت با د لي  ا د   د   يشدلم  باداددأ  
وداددد   يدددد شددد وا   ييدلدددأ يددد   ل يددد و باصددددأ يق 
باصأصددددا ء  ادددددي باصدددددأ يق باصأصددددا غيدددد  اأ  ددددا 
امدد يه   ادددب   دد    ليدد  يا تددأءبح مدد يييا ال   ل ددب 

 ددددددد لي   يأ مددددددأ ا إاددددددز بدصتدددددددأ  ي ددددددأ شدددددد  أح با

بالص و أح باعلوليا وبال ب يدا ا ددي باصددأ يق   لدأ 
ء  ء مددددأء باصدددددأ يق ادددد ي     صددددا املشددددأ  ا  دددد  

 ب صأد با  ب  يأادييا امل بيأ وبالش  ب أح.
ويمكػػف تمخػػيص أوجػػو تفضػػيؿ التعاقػػد مػػ  شػػركات 

 التأميف عمي وثيقة تأميف جماعي فيما يمي:
ايا  وبا     لن      ا   ء   وب   بال ء  بالأ .1

بالدددددأ  و  دددددوي  بال  يأايدددددأح باتديدددددا وب تأليدددددأح 
إ ددأ    دد لي    دد  دادد  ي عم ددأ ء ندد  لدد     مدددز 
باو ددأء يأا  بلأ  ددأ  و  لدد  ءصاددأ  ء يدد  و   دد ي  
ليددددأات  دددد لي  ء يدددد  اعل ا ددددأ ل أ دددددا يصدددددأ يق 

 با  لي  باصأصا . 
 ددددددوب   باع يدددددد  لدددددد  بال صصصددددددي   دددددد  ل ددددددأ   .2

د وباصيددددد   ب   وب يدددددا ويأا دددددأا   يددددددعي  بال   دددددأ
 بالد  أح با  ليديا  مز ءي  ص ي ا و أ اا.

 تددددددددددأء  ء يدددددددددد   دددددددددد   لميددددددددددأح إ ب   ل تاددددددددددا  .3
باليددددد نلأ بح باصأصدددددا ي دددددأ  ل أ ددددددا يصددددددأ يق 
با ددد لي  باصأصدددا  با ددد  لددد   وب ددد  لشددد ما  ددد   
و دددددددو   دددددددوب   ل صصصدددددددا  ددددددد  إ ب   بللدددددددوب  

عألدددد  لدددددب وباليدددد نلأ   بللددددد  بادددددخ ي عم دددددأ   
 ءييا بلو يا بال صأ يا دبح باعأا  بالدصت . 

    لوب  ا   وبح  لويميا  د  و و       يي   .4
لدد  بالاأايددأح يشدد   لتددأ ص  يصدد   صدددأ يق 
با دد لي  باصأصددا با دد  لددد  ال    لدد   دد  ب   ييددد ب  
لددد  بالاأايدددأح  يصدددو   لتأ ادددا لددد   ددد  خ إادددز 

        ءلوب  باصد وق. 
ل أ وندددأاق با دد لي  با لددأ   لددد  بال بيددأ با دد    دد  .5

 تددددددوق بال بيددددددأ با دددددد    دددددد ل أ صدددددددأ يق با دددددد لي  
باصأصددددددددا ل   أادددددددد  بيدددددددد نلأ ب  أ ء مددددددددز لدددددددد  
باصدددددأ يق  دادددد ب  ا دددددو  و يدددد    دددد  بال تاددددا 

 بالي نلأ يا و تأء  إ ب   أ.
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كمػػا يمكػػف تمخػػيص أوجػػو تفضػػيؿ إنشػػاء صػػندوؽ 
 تأميف خاص  فيما يمي :

ألمي  وبا تدأا  مدز  و ي  باملأ  وبللأ  امع .1
باصي بح بالو و   يأال ييا  ويا   دا  لد  
صدددد   ليددددأالا صددددأ د باعلدددد  ي صددددا  دددد  
صدددددأ يق با دددد لي  باصأصددددا   يأ مددددأ ا إادددد  
شددعو  باعددألمي  يأللددأ  باددوايت  او ددو  ل بيددأ 
  ليديددا إمددأ يا ا دد   لعددأ    ليمدد  ءو ليمددت 

 يص    د  باو أ  ءو باع    .
ب صددأد با دد ب   ويا دد  با ددق  دد  بالشددأ  ا  دد   .2

دادددد  لدددد  صدددد   لشددددأ  ا ء مددددأء صدددددأ يق 
با دددد لي  باصأصددددا يأاديدددديا اشدددد وا باصددددد وق 
وبال بيدددأ باللدو دددا. وادددددب غيددد  ل دددأ  يأاديدددديا 

 اونأاق با  لي  با لأ    ود      إد أ  .
با ل ب يل بيأ وب  تأءبح م يييا ال   ل ب ي دأ    .3

شدددد  أح با دددد لي   يدددده  ود ددددأ ال   دددد   إاددددز 
 يص   ش  أح با  لي .  با يه

بدصتأ  لع الح بالص و أح بال ب يا ل أ ددا  .4
يشدد  أح با دد لي    ويا دد  دادد  لدد   ددأديي   
بلو    لدددددد  يعدددددد  با ددددددأالي   مددددددز يعدددددد  

 باصدأ يق  ل   او   و و  ل أي .
باندددددأد    ددددد   و دددددو  يدددددد   لدددددوالح و  دددددأاي  
ب د دأ   يع د  شدد  أح با د لي   مدز با يددأ  . 

يددد    ليدددب اددددي بالصددد و أح وبا ددد    دددو  ي  ل
 وغي اأ  مز ءليأا با  لي  .

باليدددد عأدا يل صصصددددي   دددد  ل ددددأ  با لويدددد   .5
وب  ب   بالأايددددددددددا    ب   ءلددددددددددوب  باصددددددددددد وق  
وباليدددأ     دددد   دليددددا لددددوب  ي  وب  ب   ل تاددددا 

 بالي نلأ  باصأصا ي  .
 

مما سػبؽ يمكػف تمخػيص مشػكمة البحػث 
 التساؤؿ اآلتي في 

ؤسسة والعامميف فييا: التعاقد ما ىو األفضؿ لمم   
م  إحدى شركات التػأميف عمػي شػراء وثيقػة تػأميف 
جماعي أـ إنشاء صندوؽ تأميف خاص بيا ؟ وذلؾ 

 بفرض توافر شروط تطبيؽ الحالتيف.
  مراجعة الدراسات السابقة

(1) دأوادح   بيدا)  
 (Mckenna and Kim,1986 

  صدددلي  دلدددود  ي ددد   با يلدددا بالدأيددديا ا شددد  ب   ددد 
صد وق با  لي  باصأر  وباددخ ي  د    مدز ءيأيد أ 

  وءومددده  يتيدددا    يددد   بال بيدددأ باللدو دددا ا  مدددأء
ليلددددا بالعددددأ  باليدددد  ق امعمددددو  ددددد  يموغدددد  يدددد  
با  أ دد   لددب بلصددد  دد  بال  يددأ  ليلددا بال  ددد بادددخ 
ي  أمددأي باشددصر اددوب  لدد   باص لددا  ولددأ  بايأ دده 

ا و لددد  ي صدددلي  ل تادددا بيددد نلأ بح اددد و بق بالأايددد
لددد ي  لددد  ء مددد  بلو بق وبا ددد    دأيدددد لدددب   متدددا 
بالعدددددأ  اصددددددأ يق با ددددد لي  باصأصدددددا  ددددد  باواليدددددأح 

عمػػي شػػاكر  بال  دد   بلل ي يددا . وءومدد ح   بيددا )
لددددد خ با أ دددددا إاددددد  صددددددأ يق با ددددد لي   (2)(ـ1991

باصأصدددا  ددد  لصددد    يددده و دأوادددح بايدددمييأح با ددد  
ومدددد ح  عدددأد  لد ددددأ ءدالدددا با  ليدددددأح با  أ يدددا  وء

با  بيددددا ءيدددد  با عألدددد  لددددب ادددددي باصدددددأ يق   دددددز 
ي   دددق ا دددأ با وب دددق لدددب يدددأل  داددد  با ددد لي   صأصدددا 
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ل أواددا إ باددا با عددأ   يددي  بادد و  بادددخ ي ددو  يدد  ءخ 
دادأ   دد ليد  وداد  باصدددأ يق  و  د ح با  بيددا  مددز 
با اددو   دد   دد   باصدددأ يق باليدد ما يأا ياددا و اددو  

نل   . واد  ح   بيدا بالأ  بال  يأا  وبللوب  بالي 
إاددد    يدددي  ءنددد   (3)(ـ1991عبػػػد الحمػػػيـ القاضػػػي  )

إمددددأ ا باعدددد و  بال  لأ يددددا إاددددز بل ددددو  بليأيدددديا 
با ددد  بل   دددأ با وادددا الوب  دددا با مدددص   مدددز بالددد ء  
بالأايا اصدأ يق با  لي  باصأصا  وءوم ح با  بيدا 

با ددد لي  باصأصدددا  با يدددأ   با ييددد    ددد   ددد   صددددأ يق 
  بالشددد  ب أح وبالدددوب   بالص متدددا   وبا ددد  و يدددأ     ددد

ددد    د ددأ  يددأ   بال  يددأح ي يلددا باعدد و  بال  لأ يددا 
و وصددددمح با  بيدددددا إادددددز ء  ديددددديا بال بيدددددأ بال  يادددددا 

%  للددأ 88يددأل   ال   دد   دد  بايدددوبح بلصيدد    دد 
يعدددد   يدددأ    ددد ني   يدددأ   بل دددو   مدددز ليلدددا بال بيدددأ 

 Arcy and)باللدو ددددددددددددا . وءومدددددددددددد ح   بيددددددددددددا

Dulebohn, 1999) (4)   ب   دددأ  صددددأ يق با ددد لي
باصأصددددا إاددددز با صصددددير بللندددد  املددددوب   بالأايددددا  
وءوصز يم و    صلي  لأ    لأايا ل       صد    
بال  يددأ  ليلددا بالعددأ  باليدد  ق  ددد  يدد  با  أ دد   
ولعدد   بالصدد و أح وبامدد باد با دد   ت مدد أ با واددا 

ي  إادددز  مدددز بالعأشدددأح  واددددب ي امدددد   يدددي  باعدددألم
لي ويأح و  أ  ام أاا بالل صدأ يا    دز ي يددز   د ي  
بالعددأ  بالدأيدددد ا ددد  اي دددا   لدددأ ءوصدددز يمددد و   
 يأ   بالوب   يصتا لي ل     ز  ل   باصد وق ل  

شػوقي     ي  ء م  ل بيدأ امعلد ء . واد  ح   بيدا )
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إادددز    يددد  بال ولدددأح  (5)( ـ0222سػػػيؼ النصػػػر  
اليددد ل ب يا امصددددأ يق وبايدددي  با ددد    تددد  باد دددأ  وب

باصأصا  د  لصد   و ددا   ادوي  بل بء لد  صد   
  يددي  باومددب با ددأا  امصدددأ يق  و  يددي  باليدد نلأ بح 
وبالي تأ   لد    دأ د صددأ يق با دألي  باصأصدا  د  
يعدد  بادد و    دد بء با  يددي  وبا اددوي . ولددأ  بايأ دده 
يعلدد    يددي  ل بء باصدددأ يق و  يددي  بادشددأا با دد ليد  

بادشدددددأا  و وصددددد  بايأ ددددده إادددددز ء  ديددددديا  ول لددددد 
بالعأشددددأح باللدو ددددا ا  مددددأء ييدددديد يمددددو  بايدددد  
با ددأدود  ام  أ دد  ءو ييدديد باع دد  بال ددد  ءو ييددديد 

% لدد  إ لددأا  بال بيددأ با دد   لد  ددأ 96باو ددأ  ديدديا 
% لدددد  36باصددددأ يق  ويمددددت لعدددد    أادددد  باليدددد نلأ 

)وجيػػػو إ لدددأا  لدددوب   باصدددد وق . و دأوادددح   بيدددا 
بيد ص ب  باد وب  غيد  باصايدا  د  ( 2)ـ(0222فيمي 

 يددعي    دد  با دد لي  بال لددح با لددأ   و وصدد  إادد  
شدددد وا    يددددق  و يددددب لددددد ا  لدددد  باو يددددأح وبالدددد   
ل أديددا بيدد ص ب  ليدد ء با يددأي  با يددأي   باليددلو  يدد  وب 
ي ال  ل  دا يدا بالدتعدا ا   يد  با د  بللصدز اميدع  

  . وءوصددز بادددخ يل دد  ء  ي يمدد  باعألدد  ءو باليدد ص 
بايأ ه يم و   ء  يد   إصد ب    د  با د لي  بال لدح 
با لأ    مز ءيأ  يددوخ لأيد  ام   يد    يده يد   
  ب با يا    ي بيا يدا باوني ا  وم و   و دو   د  
ء ددددز و دددد  ء مدددز ام يددددا و ددد  د أيددددا بايددددا ي  أيدددد  
بالددد ل  لدددب  لأ ددددا بالددد ل   مددددي   بال عألددد  لع دددد  

أا  ء لدأ  شد  ا با دد لي  بل يدأ  وباصيدأا   يدد د د
باتعميدددددا  ددددد  بايددددددا بالد مددددديا ويعددددد  يددددد ب  بال بيدددددأ 
باليدددددددد   ا و  ددددددددوي  بالصصصددددددددأح وبال  يأايددددددددأح 
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بالدأيدددديا  لددددأ ءوصددددز يمدددد و   ومددددب  دددد  ءلصددددز 
ل يو  العد الح باو دأ  وداد  ام د  لد  بالص يدأ  مد  

حسػػػيف عبػػػد صدددأاه باشددد  ا .  لدددأ  دأوادددح   بيدددا )
ب   بالصدددددأا  با ددددد  ليدددددأ  وب  ( 7)( ـ0210الغفػػػػػار  

  عددد   ا دددأ صددددأ يق با ددد لي  باصأصدددا  و و  ايادددا 
با لأيا بالأايا اإلشد ب  وبا لأيدا  مدز اددي باصددأ يق 
ويددعي أ إاددز با  ددو  ليدددمود با لأيددا  مددز باصاددد   
وبا   ددددددد  لددددددد  ء   لميدددددددا ب شددددددد ب  وبا لأيدددددددا   صدددددددد 
بالصدددأا   ددد  با يددديأ  با ددد  لددد   ددد ن   مدددز بال  ددد  

 ددد لي . و وصددد  بايأ ددده إادددز ء  بالدددأا  اصددددأ يق با
اددددأ   ددد  ب لددد  بل وبح با لأييدددا بالصوادددا امل بلدددد  
 م يددد  با ددد     مدددز ومدددب بل وبح با لأييدددا بالدأيدددديا 
با دد   ل ددد  لدد   صدد  ولع  ددا با دد او  بالددأا  بادددخ 
يوب دد  باصدددأ يق  يدد   ي دد   ليدد و  با لأيددا بال ادد  
اددددددا   ومددددد و      يددددد  ل شددددد بح بالدددددددب  بالي ددددد   

ءوصز بايأ ه يم و    ش يب و  تي  ل م  إ ب   و 
باصددد وق الع  ددا وب  ب    مدد  بالصددأا  يشدد   ءلندد   
ومدد و    اييددق صاددا بالشدد ب  وبا لأيددا  مددز  ليددب 
باصدأ يق بالي ما يأا ياا ام   د  لد   دوب   باليد و  
بللن  ل  با لأيدا ا  دوق باليد تي ي     لدأ ءوصدز 

ل اميددددأح يددددوبء يمدددد و   با دددد ب  باصددددد وق ي ليددددب با
عصاـ صبره  وءوم ح   بيا ) با أدوديا ءو غي اأ. 

ء ددددد ه بادددددددا  وبالعدددددأيي  با وايددددددا  دددددد   (8)ـ(0210
ل أ  با لأيا  مز داد  بالعأشدأح وصددأ يق با د لي  
باصأصدددددا ا عادددددي  ء با دددددأ و لأيدددددا ل ب  ادددددأ بالأايدددددا  
ومددلأدأ ا  ددوق باليدد تي ي  لد ددأ  دادد  ي دد   إي ددأ  
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ي  ادب با ادأ  و عادي  ء باد  . لداولا ل  ألما ا او 
وءشدددأ ح با  بيدددا إادددز ء  صددددأ يق با ددد لي  باصأصدددا 
  يدد  شدد د أ  دد  دادد  شدد   شدد  أح با دد لي  يا ب   ددأ 
ال لو ددا لدد  ب صاددأ   وال يدد ص   دد  ل ددأ  با ليددد 
إ ب   اددددي بالصدددأا  ديأيدددا  ددد  باصدددد وق ا ددد   و ي 
 ددو ي  بالدددأم بال ادد  ا دددي باصدددأ يق  ددد  إ ب   ادددي 

الصددأا   لددب  ددو ي  اايددأح بالددددب  بالي دد  وب  شددأ  ب
وبا  وي   واو لأ ييلز يأا لأيا  مز ءيأ  بالصأا  
ال  أ إاز ء  با   ي  بال  وب خ بالو   وليأ  بال ء  
بالأايدددا امصدددددأ يق باصأصدددا ي  يددددأ  لددد  مددددل  ءادددد  

 لددأ .  وب دد  لداولددا با لأيددا  مددز ءيددأ  بالصددأا 
ء  اددأ   (9)(0210 أحمد محػـر ءوم ح   بيا ) 

ءيددمويي  ا   يدد    متددا بالعأشددأح بلو    و يددب   متددا 
بالعأ   مز يددوبح بالشد  ب  وباندأد     د ي  بال بيدأ 
بال  يدديا ول أ د  ددأ يددأللوب  بالو ددو     وءشددأ  إاددز 
ء  ءيمود با   ي  بال  وب خ بالو   بي اأ  ء  ي د   
ءيددددمويأ   يدددد ب ي مدددد  يلع  ددددا لدددد   لدددد    بللددددوب  
بالو و  يأاصد وق  مز ي ب  بالا  بلأح ال   صل  
يدوبح ل يمدا  مدز بللد   ولد   لدأيديا بالشد  ب أح 
بال  و ددا لددب بال بيددأ باللدو ددا.  لددأ ءومدد ح   بيددا 

إاز ء  ادأ  لصأا    ي   ( 18)( 0210فائؽ حنا )
 وب دددد  صدددددأ يق با دددد لي  باصأصددددا لد ددددأ  بالصددددأا  

  بالصددددأا  بالأايددددا وبالصددددأا  بالعدويددددا ولدددد  مددددل
بالعدويدددددا إ ب   باصدددددد وق وصددددد   بال بيدددددأ و يدددددأد 
بالص و أح ب  ب يا و عألد بح باصدد وق لدب   دأح 
ءص    وباييأدأح با   ي   لوب أ  باصيي  بال  وب خ ي أ 
ي د   إ د ب  با   يد  بال  دوب خ بالو د  ال  دأ إادز ءددد  
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ل    و  ادأ  ءصادأء  د  باييأددأح بال  لدا  وادو لدأ 
   صادد  للأندد   دد  با يددأيأح بال  وب يددا ي   ددد  ميدد 

وءشددددأ ح با  بيددددا إاددددز ء  ل لددددا باصييدددد  بال  ددددوب خ 
   ي  ل   ل ءلدا ءصدو  باصدد وق وبشد  ب أ   لدب 
بال بيددأ باللدو ددا   تدد   ددأ   يددأ   بلو   دد  بانددأد  
 ددا  بات صددا يدد  و  ل أ ددا يشدد   ء يدد  الددده ل بيددأ 
    يددد     و ددد   دددأ  بدصتدددأ  بالشددد  ب أح وبلصدددو 

ل أيدد  بال بيددأ  ددا  دادد  ي امددد إلددأ صتدد  بال بيددأ ءو 
) أشػرؼ و د  ح   بيدا   يأ   بالش  ب أح بال صما.

صليددا ليددأ ح  ا و لددا ( 11)( ـ0210جمػػاؿ الػػديف 
صدددأ يق با دد لي  باصأصددا  ءال ددأ لددأ ي عمددق ي  ددوق 
باليددددددددأالي   وبانددددددددأد  ي عمددددددددق يأالعألمددددددددا باعأ اددددددددا 

بالصدم ا ءو  امليأالي   وبانأاه  و  بلا ب  دبح
باصددددما  وبا بيددددب يداددددوخ  مددددز ب  صددددأ  وباشددددتأ يا  
وءصيدد ب ليدداوايأح ل مدد  ب  ب  . وءومدد ح با  بيددا 
 يلدددأ ي عمدددق يليددد ء ب  صدددأ  وباشدددتأ يا   ءال ي  صددد  
دلددأ اليدد  لدد   ب  صددأ   مددز بالعمولددأح با وا يددا  وب 
ء  يشدد ل   مددز باد ددأا  بالأايددا وبا شدد،يميا امصددد وق 

ح با  بيدددا إادددز ء   و لدددا صددددأ يق وءا ب ددد   وءشدددأ  
با دددددد لي  باصأصددددددا  د يدددددد  إاددددددز شدددددد ي   بلو  إ ب خ 
وباندددأد  ي عمدددق ياايدددأح با و لدددا دتيددد أ   تيلدددأ ي عمدددق 
يأا ي   ب  ب خ  يدي،  ء  ي دو  اددب با ي د  يمدلأ  
با و يددددددب بالدأيددددددد امليدددددداوايأح با دتيديددددددا وبا لأييددددددا 

  دأ إادز وباليأءاا ول   ل ءلدا اددي باليداوايأح  ال
ء  ادددأ  يدديعا ءيدد  ام ي دد  ب  ب خ  بلو     يدد  
بالياوايا  وبانأد  با يادا ب  ب يدا  وبانأاده باليد عأدا 
يأاصي بء  وبا بيب ل ب ع  با يأيأح  وباصأل   عيدي  
صييدد  إ  ددوب خ  وبايددأ   باليددأءاا وءصيدد ب بال ءلددا  
 يه ي د  مز با ياا ب  ب يا ء   صمب ا   ء ددز 

                                                             
44
 انزددددييٍٛ طددددُبدٚ  حٕكًددددخ"  انددددذٍٚ جًددددبل أشددددش  - 

 .انغبث  انًشجغ" انخبطخ

أيي  باصأصا يأال ءلا املأ  لي و   أ  ل  بالع
 ل  باد باا وبا تأء .

و ع ييددددأ   مددددز با  بيددددأح بايددددأي ا د دددد  ء  ادددددأ       
صددددأ يق  ددد لي   عدددأد  لددد  ل لو دددا لددد  بالشدددأ    
وباصددعويأح لندد  بالشددأ   باصأصددا يددأال ء  بالأايددا 
و دددددد   با صصددددددير بللندددددد  ا يدددددد نلأ بح   و و دددددد  

   ب  بالأا  و   دق د دأا  صدأ يق ءص     ل ب يأالي
 .   ولع الح دلو  أايا

 داؼ البحثػػػػػػأى
سعى ىذا لبحث نحو تحقيؽ عدة أىػداؼ أىميػا مػا 

 يمي :
  بيددا و  ميدد  بادد و  با ددأا   اصدددأ يق با دد لي   -1

 .باصأصا    لص 
  ميددد  دشددددأا با دددد لي  با لدددأ   ييددددوق با دددد لي   -0

 بالص خ.  
شددددددأء با وصدددددد  إادددددد     يدددددد  با دددددد ب  بللندددددد    إد -3

صدددددد وق  ددددد لي  صدددددأر ء  شددددد بء وني دددددا  ددددد لي  
وداد  امعدألمي  يا د   ل ييدأح با عمدي    لدأ  

             باعأا  باصأر.
 فروض البحث

  يع  ل ب  إدشأء صد وق   لي  صدأر الفرض األوؿ
 اددت   لد  لد ب  شد بء وني دا  د لي   لدأ    ء مد 

 بال لو ا ويدت  بال بيأ .
 ب أح بايدويا بال  و ا إ لأا  بالش الفرض الثاني: 

ءلدد     ددو   دد لي  صددأر  دد   أاددا إدشددأء صددد وق
يأال أ ددا يشد بء   د   دد لي   لدأ   اددت  بال لو ددا 

 يدت  بال بيأ .  و
  حدود البحث

بل صددددددد ح با  بيدددددددا با ايي يدددددددا  مدددددددز ل لو دددددددا  -
باعددددددددألمي  يا دددددددد   ل ييددددددددأح با عمددددددددي  باعددددددددأا  

 باصأر.
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( 22ءصدد،  يدد   دد  با دد و  بالدد ب  إدشددأ ي اددو ) -
يدا. ويأا أا  بالش  ب     باداأ  ي بيدا لد  اددب 

 باي .
( 68ء يددد  يددد   ددد  با ددد و  بالددد ب  إدشدددأ ي ادددو ) -

يدددا.  يدده يت دد   ء  ل بيددأ باداددأ  ييدد ء   ع ددأ 
    أادا باو دأ  ءو باي دأء ا دي  يمدو  يد  بايد ي  

 ءي لأ ي  ه ءوال .
 خطة البحث

 المبحث األوؿ: اإلطار النظري ويشمؿ:
   با دددأا   اصددددأ يق با ددد لي  باصأصدددا   ميددد  باددد و

    لص  .
   مي  ءاليا دشأا با  لي  با لأ   ييوق با  لي  

 بالص خ.  
بادلددود  با لدد  وبا  بيددا با ايي يددا المبحػػث الثػػاني:

        املتأمدددددددما يدددددددي   إدشدددددددأء صدددددددد وق  ددددددد لي  صدددددددأر
    لي   لأ  . ءو با عأل   مز وني ا 
 النتائج والتوصيات

 المراج 

 ألوؿالمبحث ا
 اإلطار النظري لمبحث

أواًل: تحميػػؿ  الػػدور الحػػالي  لصػػناديؽ التػػأميف 
 الخاصة في مصر 

 مفيـو وأىمية صناديؽ التأميف الخاصة
ي صدد  يصددد وق با دد لي  باصددأر  دد  داددأ   دد       

 لعيددا ءو اياددا ءو د أيددا  دد يا   ل دددا وب دد   وي ددو  
با،دد   لد ددأ ء   دد    إاددز ء مددأا  ءو باليدد تي ي  

 عويمدددأح ءو ل بيدددأ لأايدددا ءو لعأشدددأح ل ددد     لدددد  
 ودا     إ    با أالح بآل يا  

 و أ  باعمو.• 
 با  أ      باعل .• 
     با      مز باعل  يييد بال   ءو با وب ه.• 
 ددددأالح ءصدددد   ي دددد  اأ داددددأ  باصددددد وق و وب ددددق •  

  مي أ با ياا باعألا ام لأيا بالأايا.
لي  باصأصددا  لندد  ولعدددز دادد  ء  صدددأ يق با دد     

داأ    ليد  ل  أل   وي    ل بيأ   ليديا ل لما اددا  
 با  لي  بال  لأ   ا  يي  لي و  لعيشا بل  ب  .

 أىمية صناديؽ التأميف الخاصة
 ع يد  صددأ يق با د لي  لد  بل وبح با د  ي   ددق     

ي أ با  لي  مد  ءصادأ  بدصتدأ  لدي  باد ص   ييديد 
و ويددي  با  ددا بالدشدد  ي دددأ بد  ددأء باع لددا يددي  باعمددد

باصددددد وق  إمددددأ ا إاددددز ءد ددددأ إ دددد   لدددددوبح   ليددددب 
بالددددددد ص بح وبال لنمدددددددا  ددددددد  بشددددددد  ب أح بل مددددددددأء  
وليأالا  م  بللوب      دليا و لويد  باليد نلأ بح 
باواديدددا  و  دددب   مدددا باليددد نلأ بح و يدددأ   لعددد الح 

 بادلو.
و مدددز دادددد    ددددا  اصددددأ يق با دددد لي   وبادددد    يدددد     

  وبا  ددأح بالدشدد  ي ددأ و دددا  با واددا وي مدده امعددألمي
 دا   لأ يم   

 بالنسبة لمعامميف
  . و   ل مأا أ باال ديدا  وبللأ  
  يددأا   دد  با تددأا  مددز ليدد و  بالعيشددا  مددز لددأ 

ادددو  ميددد  يعددد   ددد   بالواددد  ءو باعألددد  امص لدددا  
 يييد با  أ   ءو باو أ  ءو باع   با مز بالي  ي . 

 شأة بيابالنسبة لمجيات المن
 .يأ   ب د أ يا  
 .با تأا  مز باصي بح و     ي د باعلأاا 
 .دد باعلأاا دبح با تأء  باعأايا  
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 بالنسبة لمدولة
 . ع ي  ء   ءو يا بال صأ  و  وي  بللوب  
    ع يددد  ء ددد  لصدددأ    لويددد  صادددا با دليدددا لددد 

 ص   بي نلأ بح ءلوب  وب  يأايأح باصد وق.
  با مص . يأ    مز با   ل  لع الح 
 .   وييما ا   ي  بادا  با وليا ام  لي  بال  لأ 

 أشكاؿ صناديؽ التأميف الخاصة في مصر
يمكف تصنيؼ صػناديؽ التػأميف الخاصػة فػي مصػر 

 حسب المزايا التأمينية كما يمي:

 . صدأ يق بال صأ  وبالي نلأ 
 . صدأ يق با لأاا 
 . بالعأشأح با  ليميا 
 . باصدأ يق باع  يا 
 اييعا صأصا. صدأ يق دبح 

ويومددددددده با ددددددد و  با دددددددأا   صددددددددي  باصددددددددأ يق  
باصأصددا   ددد  لصددد   يدددد اييعدددا بال بيدددأ با  ليديدددا 

  .0213/0211    أ  

 (1دوؿ )ػػػػػػػػػػػج
 .ـ0213/0211تصنيؼ الصناديؽ الخاصة  في مصر حسب طبيعة المزايا عف عاـ 

 ةصناديؽ وفا نوع المزايا
 أو تقاعد

صناديؽ 
 ادخار

صناديؽ 
 طبي عالج

صناديؽ ترؾ 
 خدمة

صناديؽ 
 معاشات

 %677 %670 %670 %670 %7979 بادييا

 بالص    با ياا باعألا ام لأيا بالأايا  ب  ب   باعألا امصدأ يق.   

%  98وي مدددده لدددد  با دددد و  بايددددأيق ء   ددددوبا      
   ييددأ  لدد  باصدددأ يق باصأصددا  ددو   ل بيددأ  يددأ    دد  

أ  باعمدو ءو يموغد  ليمت ي  ب ل   وب        أادا و د
يدددد  با  أ دددد   ءخ   دددد    دددد لي  لصدددد ما الدددد    يددددأوخ 
باتددد ق يدددي  بايددد   دددد  بالدمدددلأ  ويددد  بالعدددأ  ءو 

 با  أ  . 
يمكػػػف تقسػػػيـ أنػػػواع الصػػػناديؽ ولددد  دأ يدددا ءصددد   

الخاصػػػة حسػػػب العالقػػػة بػػػيف المزايػػػا واالشػػػتراكات 
 المدفوعة إلى:

 صناديؽ محددة المزايا: (1)
ل بيددددأ ا  مددددأء  ندددد  ويل  مددددأاأ يدددد       يدددد  با

   ي  بالش  ب أح ولصأ   با لوي  يع  داد . ءخ ء  
بال بيأ ا  بلص  ن        بالشد  ب أح  مدز ءيدأ  

 ادي بال بيأ. 

و دددد   أاددددا باو ددددأ  ءو با  أ دددد  و  ددددأ ا دددددب بادددددو  لدددد  
  صدددددد بال بيدددددأ إ ددددد   باصدددددو   باصددددددأ يق يل ددددد  ء 

  بآل يا

     ليمددددددت نأيددددددح ا أ ددددددا بالشدددددد   ي  ي،دددددد  بادادددددد  ( ء)
 باي   د  بالدملأ  ءو باي   د  باو أ .   

ليمددددددت ي  دددددد   و  ددددددأ  ا أصدددددد  مدددددد د بل دددددد   ( د)
بليأيددد   ددد   ددد   لعدددي  لددد  بلشددد    لدددن  

شددددددد   ءو ء نددددددد  ءو ءلددددددد    وداددددددد   و   188
ل ب أ  ل   بالش  ب      بادادأ  ءو بايد   دد  

 بالدملأ .
ليمت ي      مز ءيأ  بل   بلصي  لم ويأ  ) ( 

 دددد   دددد   ددددأ     لدددد  بلشدددد   دددد   دددد   لعددددي
  لددددددن  صليددددددا  شدددددد و  لدددددد  بل دددددد  بشدددددد  ب 

باليأيددد  بلصيدددد   دددد   دددد   ددددأ  بشدددد  ب   دددد  
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باصد وق  وادب بليأ  او بايدأا   د  باع يد  
 ل  باصدأ يق باصأصا.

)  ( ليمدددددت ي  ددددد    مدددددز ءيدددددأ  بال  دددددد باشددددد  خ  
بلصيدد  لمدد ويأ  دد   ددد   لعددي  لدد  بلشددد   

مدددع    ددد   ددد   دددأ  بشددد  ب  يأ مدددأ ا إادددز
اصددد  ل  دددد  ددد   ددد   دددأ  لددد  ء دددوب  باص لدددا 
   بايدددأي ا  مدددز بشددد  ب    واددددب بليدددأ  لد شددد 

    صدأ يق با  لي  باصأصا    لص .
)اددددد( ل بيددددأ ل دو ددددا  يددددأ    دددد  لدددد ي  لدددد  بليدددد   

 بايأي ا.
 ( صناديؽ ذات اشتراكات محددة0) 

و ي أ ي      ي  بالش  ب أح  يد لد    بل مدأء    
نددد    ددد ي  بال بيدددأ با ددد  يل ددد  ء  ي ددد ل أ  بالأايدددا ءوال 

باصدد وق و  ددأ  الددأ  دد     يدد ي ليددي أ لدد  بالشدد  ب أح 
 ولصأ   با لوي .

 ويتـ تحديد االشتراكات وفقا لالعتبارات اآلتية:
بشدد  ب  نأيددح ا أ ددا بل مددأء ي،دد  بادادد   دد   - ء

 ديددد   50يددد  باعمدددو  دددد  بالدمدددلأ   لدددن  
 ش  يأ.

  ءو ب  لددأا   ديدديا نأي ددا لدد  بل دد  بليأيدد - د
ي،دددددد  بادادددددد   دددددد  بايدددددد   ددددددد   %3لددددددن  

 بالش  ب .

ديديا ل ،يدد   لد  بل دد   يددد يد  باعمددو  ددد   -  
% لددددددد  بل ددددددد  بليأيددددددد  4بالشددددددد  ب   لدددددددن  
% لدددد  بل دددد  5(  48-35امشدددد ي ا باعل يددددا )

 ( وا دب.45-48امش ي ا باعل يا بل ي  )
بشدددد  ب  ي صددددد  دددد  بال  يددددأ  لدددد ي  لدددد  باادددد ق  -  

يمت نأيح يأ مأ ا إاز ديديا لد  بايأي ا  لن  ل
بل دددد  بليأيددددد   يددددد بايددددد   ددددد  بالشددددد  ب  

 وا دب.
ب شأ   إا  ء   أ ا باصدأ يق ال  ع ل    وي د   

دلدددأ   مدددز بالشددد  ب أح   دددا  ددد   لويددد  صاا دددأ  وب 
  ددددو  يأيدددد نلأ  ادددددي بالشدددد  ب أح ام صددددو   مددددز 
 وبادد  بيدد نلأ    يددأا   دد     يددق بالدد ء  بالأايددا 

و  دددددددز   دددددددو  بالشددددددد  ب أح و وباددددددد  امصدددددددد وق  
بيدد نلأ اأ  أ يددا ايدد ب  بال بيددأ بال  لددا ا  مددأء. 
ولدددد  يو دددد  ل دددد  باصيدددد بء بال  ددددوب يي  ل بليددددا ء بء 

 باصد وق وب   ب     ي   د           لديا. 
مؤشػػرات أداء نشػػاط صػػناديؽ التػػأميف الخاصػػة 

 في مصر
   ددددد  بال شددددد بح ء  دشدددددأا صددددددأ يق با ددددد لي       

 ددد  لصددد  ي دددو  يددد و ي  ددد    ددد  بالل صدددأ   باصأصدددا
و ومدده با دد بو  بآل يددا د ددأا  دشددأا لاددأ  .باددواد  

صدأ يق با  لي  باصأصا    لص      د   يددوبح 
 يأي ا.

 (2ذول )ــــــخ   

 و. 2202-2202ػٍ انفترح يٍ َتبئح َشبط طُبديك انتأييٍ انخبطخ في يظر
انقًٛخ ثبنًهٌٕٛ جُّٛ   

 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 انجيبٌ

 5237 4729 4199 3675 انزؼٕٚضبد

 5134 4966 4621 4167 االشزشاكبد

 44157 39659 35274 32341 جًهخ االعزثًبساد

 43456 40367 36097 32411 انًبل االحزٛب ٙ أخش انًذح

 47347 43850 39397 35484 إجًبنٙ االطٕل
 ج. و ع  أػذاد يخزهفخ. ئخ انشقبثخ انًبنٛخ انًظذس: انكزبة اإلحظبئٙ انغُٕ٘  ْٛ
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 (3دوؿ )ػػػػػػػػػػج
              ي مصرػػػف قنوات استثمار صناديؽ التأميف الخاصة

 القيمة بالمميوف جنيو
 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 لُىاد االستثًبر

 5697 5671 5566 5406 5449 5345 انٕدائغ  انثبثزخ

 35421 31088 27254 24558 21925 19413 أ. يبنٛخ يضًَٕخ

 2067 1840 1508 1127 1248 1115 أ. يبنٛخ يزذأنخ

قشٔع 

 نألػضبء
328 333 334 414 420 455 

 421 331 454 556 440 244 ػقبساد

اعزثًبساد 

 أخشٖ
80 230 360 78 309 264 

جًهخ 

 االعزثًبساد
26525 29625 32341 35274 39659 44231 

انًبل االحزٛب ٙ 

 آخش انًذح
27013 30349 32411 36097 40367 45121 

 بالص    با  أد ب  صأا  بايدوخ   اياا با لأيا بالأايا   .      ء  ب  لص متا . 

 (1دوؿ )ػػػػػػػػػػػػػػػج
 تصنيؼ الصناديؽ وفقا لمقطاعات المنشأة بيا

2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 

ػذد  انمطبع

 األػضبء

ػذد 

 انظُبديك

ػذد 

 انظُبديك

ػذد 

 انظُبديك

ػذد 

 األػضبء

ػذد 

 انظُبديك

ػذد 

 األػضبء

ػذد 

 انظُبديك
 خهبد حكىييخ 163 1100609 170 1122428 173 1165846 177 1169834

 خهبد سيبديخ 83 1137098 86 1138703 89 1067959 89 1071231

 لطبع اػًبل 113 448615 120 455232 121 449669 122 451643

 لطبع ػبو 22 148514 24 149072 28 146662 28 147342

 لطبع خبص 107 173749 107 172218 108 179760 110 180321

 َمبثبد ػبيخ 26 1282743 25 1240375 24 1222771 24 1222697

 انجُىن 21 93151 21 91842 22 93273 22 93312

 اندبيؼبد 16 205782 16 210279 16 211454 17 212534

 األَذيخ 8 2631 8 2658 8 2665 8 2669

 يؼبهذ 8 1524 8 2031 8 2023 9 2143

 كهيبد 2 2636 2 2678 2 2719 2 2723

68864 11 68840 11 68956 10 66352 10 
انًؤسسبد 

 انظحفيخ

 اإلخًبني 579 4663404 597 4656472 610 4623641 619 4625313

 الص    با  أد ب  صأا  بايدوخ  اياا با لأيا بالأايا   .      ء  ب  لص متا.ب
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(5دوؿ )ػػػػػػػػػج  
 تصنيؼ الصناديؽ وفقا لمتغطية التأمينية

2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 

ػذد  َىع انظُذوق

 األػضبء

ػذد 

 انظُبديك

ػذد 

 األػضبء

ػذد 

 انظُبديك

ػذد 

 األػضبء

ػذد 

ديكانظُب  

ػذد 

 األػضبء

ػذد 

 انظُبديك

 يزايب تأييُيخ يحذدح 455 3542863 471 3502646 482 3470359 489 3449467

128032 9 127984 9 127333 9 127067 9 
يزايب تأييُيخ ويؼبشبد 

 شهريخ

 يزايب تأييُيخ واختًبػيخ يؼب   33 456946 31 469209 31 468596 31 471213

 يزايب اختًبػيه 52 468322 52 467733 51 434922 52 454321

 طُبديك ادخبر 22 33626 25 48422 27 66075 28 66575

 طُبديك ػالج 8 33005 9 41129 10 55705 10 55705

 اإلخًبني 579 4661829 597 4656472 610 4623641 619 4625313

  ب  لص متابالص    با  أد ب  صأا  بايدوخ   اياا با لأيا بالأايا    .      ء 

 
 

 يتضح مف الجداوؿ السابقة ما يمي:
    ددد   باصددددأ يق با ددد لي  باصأصدددا باليددد ما يأا يادددا•

( 619 ددد    بيددد  ليددد ل   يددده وصددد  باعددد   إادددز )
   .  38/6/2815صد وق   

 لميددددددددو   مدددددددددو 4.625يمددددددددت  دددددددد   بل مدددددددددأء • 
  38/6/2815   . 
يمت إ لأا  ءصو  ءلوب  صدأ يق با  لي  باصأصا • 

  ل أ دددا 2815لميدأ   ديدد   د   دأ  45.347ليمدت
لميددددأ   ديدددد   دددد  باعددددأ  بايددددأيق ءخ  43.858يددددد 

 %. 8يدييا  يأ   
يمدددت إ لدددأا  بالدددأ  بال  يدددأا  اصددددأ يق با ددد لي  • 

  2815لميدأ   ديد   د   دأ   45.1باصأصا ليمت 
لميددأ   ديدد   دد  باعددأ  بايددأيق ءخ  48.4ل أ دددا يددد 

 %.11.6يدييا  يأ   
لميددأ   ديدد   44.2باليدد نلأ بح ليمددت يمددت إ لددأا  • 

 لميددددأ   ديدددد   39.7  ل أ دددددا يددددد 2815 دددد   ددددأ  
 %.11.3   باعأ  بايأيق ءخ يدييا  يأ   

 لميأ   دي   5.134يمت إ لأا  بالش  ب أح ليمت • 
لميدددأ   ديددد   4.966  ل أ ددددا يدددد 2815 ددد   دددأ    

 %.3.4   باعأ  بايأيق ءخ يدييا  يأ   

 لميددددأ   ديدددد   5.2مددددأح ليمددددت يمددددت إ لددددأا  با عوي• 
   لميدددددأ   ديددددد   4.7  ل أ ددددددا يدددددد  2815 دددد   دددددأ  

 % .18.6   باعأ  بايأيق ءخ يدييا  يأ   
تحميػػؿ أىػػـ المشػػاكؿ التػػي تواجػػو صػػناديؽ التػػأميف 

 الخاصة في مصر
ىنػػاؾ العديػػد مػػف المشػػاكؿ التػػي تواجػػو صػػناديؽ   

التأميف الخاصة فػي مصػر ومػف أىػـ ىػذه المشػاكؿ 
 ما يمي:

 مشاكؿ خاصة بالتمويؿ واالستثمار -1
  و  لندددد   دددد  لشددددأ   بايدددديواا بالأايددددا  للددددأ يدددد ن     

 مددز لدد    يدد ب  دصدديد با  ددأح باليددأالا  دد  ادددي 
باصدأ يق  ادب ويدع   يأايمد  مز بال ب   بالأايا 
ا مددد  باصددددأ يق  ويا ددد  داددد  يومدددو   ددد  شددد  أح 
بال أوالح ويع  بال ييأح باص تيا.  لدأ   عد   

باصدددأ يق الشددأ   باليدد نلأ   و دد   بالا ددد ب  يعدد  
ي دوبدي  با يادا باعألددا ام لأيدا بالأايددا  و  دو  ءادد ب  أ 
إادددز ءاددد ب    أ يدددا  للدددأ يعددد   ءلوبا دددأ الصدددأا  

  يي   .
 المالية مشاكؿ في المراكز -0
لدددد    عدددد   يعدددد  باصدددددأ يق امددددع  بال ب دددد     

بالأايددا  دد  يعدد  بل يددأ  ييدديد ييأيددا صصصصددا 
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  بل لأ  با      د  مي دأ  يدأ   ء د ب  ش  أح لاأ
باصدددأ  ي  املعدددأ  بالي ددد   للدددأ ءنددد   مدددز بال ب ددد  
بالأايددا ا مدد  باصدددأ يق  دد  ادددي با  ددأح   لددأ يدد ن  
 مز لد   با د ب  ولد    بال ب   با  يد    د  باليد ل ب  

    با لوي .
 مشاكؿ عدـ تسجيؿ بعض الصناديؽ -3

يل دددد  ء   ا دددد  يعدددد  بالشددددأ   ييدددديد   دددد   
 ي  يعددددددد  با  دددددددأح امصددددددددأ يق با ددددددد    دددددددو   يددددددد

ي  يييددددد أ  وداددددد  يددددد  خ إادددددز لشدددددأ     يددددد    ديدددددا 
و لأييا  مدز ءلدوب  اددي باصددأ يق  ويد  خ داد  إادز 

 صعويا ب  لأ اأ يع  دا . 
واعددددد   اددددددي بالشدددددأ    ي دددددد إ ددددد بء يعددددد       

با عددددددد ي ح  مدددددددز با دددددددوبدي  وبا شددددددد يعأح باصأصدددددددا 
   ي  وي دأيدددد يأاصدددأ يق  يلدددأ ي  دددق  غيددأح بالشددد

لب ل اميدأح بايدوق و ادوي  بل بء با لدأي   وبل د ب  
ي بل   دشأء صدأ يق  د لي  صأصدا   د   لد  صد   
شدد  أح ل صصصددا  دد  ب ب   ادددي باصدددأ يق  و  دد  
  و  باصي بء بال  وب يي  ال بليا باصدأ يق باصأصا.

ثانيًا: تحميؿ أىمية نشػاط التػأميف الجمػاعي 
 بسوؽ التأميف المصري

ي صدد  يأا دددد لي  با لددأ   دادد  بادددو  لدد  با دد لي      
 مز ل لو ا ل  بل  ب    دأ   لدأ يعلمدو   د    دا 
 ل  وب    واو   لي  يل   ء  ي،از  أالح باو أ  
ءو باي أء  مز لي  با يأ    ز يد  لعيددا ءو  مي لدأ. 
وي و  بال عألد   د  اددب با د لي  ادو صدأ د باعلد . 

اشد وا وبال بيدأ بالدأيديا يدي   يه ي   بال تأق  مدز ب
      بال عألدددددد  ويددددددي  شدددددد  ا با دددددد لي   ل أيدددددد  بشدددددد  ب أح 
)ءليدددأا( يددد   يددد ب اأ يلع  ددددا بال عألددد   يدددوبء  ددددأ  
بايدد ب  ي  لمدد  باعألدد  ءو صددأ د باعلدد  ءو   الددأ 
لشدددأ  ا  واددددب با ددد لي  يع يددد ي ءصددد أد باعلددد  ليددد   

إمدددددددأ يا ا شددددددد يب باعدددددددألمي   مدددددددز  يدددددددأ   باعادددددددأء 
 .ي ل ب     باعل وبال

إد يل دد  اصدددأ د باعلدد  ء  ي ددد     ليدددأ   مدددز 
يضمف دف  مبمغ تأميف معيف في أية  يأ  لواتيد   

 :مف الحاالت اآلتية
   د   أادا ي دأء مبالد ل   ميد م  مدز ليد  با يدأ   ددد 

 يموغ  ي  با  أ  .
  صددددددددددد    ددددددددددد   أادددددددددددا و دددددددددددأ  مبالددددددددددد ل   ميددددددددددد م 

 ولي  يموغ  ي  با  أ  . با  لي  ل  
      أاا     مبال ل   مي م    ب   أل   ليد  يلأ 

لد ددز امص لددا صدد   لدد   ا دد لي  وليدد  يموغدد  يدد  
 با  أ  .

   أاددددا و ددددأ  مبالدددد ل  ددددددددددد  مدددع  ليمددددت با دددد لي   
ولي  يموغد     مي م د ي ا  أ ه ص   ل   با  لي 

 ي  با  أ  .
باددد  ي يدد  صدد  ا  وي دد   بال عألدد  ليمددت با دد لي  

إادددددز باعدددددألمي  )ءخ بالددددد ل   مدددددي  ( و  دددددو  باشددددد  ا 
فيكػػوف عمػػى ي يددأد ليلددا با يددا يدددأء   مددز دادد   

 :سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 (  188ءو 58ءو  48 دددددد   نأيددددددح لدددددد  باشدددددد و 

 د(ش   ل  بال  
 ( ءاددددددد   258ءو 188ءو 58  دددددددب ليمدددددددت نأيدددددددح

 (. دي 
   شدددد  ي   ددددد   دددد  يددددددا ص لددددا )ءخ لددددد   دددددأ ي

با عيدددي ( لدددب إل أديدددا    يددد   ددد  ء ددددز   لدددأا  
     باش و .

   ش  ي        يدا بش  ب     با  لي  )ءخ لد
 ددأ ي  يدد ء با دد لي ( لددب إل أديددا    يدد   دد  ء دددز 

   لأا      باش و . 
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الجمػاعي  التػأميف برامجأىمية االشتراؾ في 
 والمزايا الممنوحة 

يل دددددد   مصددددددير بال بيددددددأ با دددددد       ددددددأ باع ددددددو       
 مددددز  يددددأ   صددددأ د باعلدددد  با لأ يددددا با دددد  يي ل ددددأ

 باعألمي  ا ي   مز باو   بآل   
 بالنسبة لصاحب العمؿ:

إي دددأ    لدددا اييدددا  يددددا يدددي  صدددأ د باعلدددد   -1
ولواتيددد     دددو   ددددأ  ب  ا ددد   مددددز يدددد  ل  ددددو  

 ي     ص ل   .ء 
مددلأ  بيددد   ب  باعلددد  يددد و   ددد وه ءخ   ددددو    -2

  ي  د ي ا الي  أاا ءو بدي أد يع  باعألمي .
لدددد  بالاأاددددد بال عم ددددا   لأيددددا صددددأ د باعلدددد  -3

يو ددأ  ء دد  باعددألمي   إد يلو ددد ادددب باع دد    ددو  
شددد  ا با ددد لي   مدددز با يدددأ  يددد  ب ليمدددت با ددد لي  
يأا ألدددد    و  ء  ي  لدددد  صددددأ د باعلدددد    ددددب 

 باليمت ل   وب     ودا  داي  ليا  اي .
 بالنسبة لمعامميف:

لدددده باعدددألمي   ،ايدددا   ليديدددا يددد و    لددد  ءيدددا  -1
 ء يأء لأايا.

   يق  دص  بللأ  امعأل  صأصا  مز ءيد     -2
    أاا و أ   لي  ب  ءندأء باص لا   يده يمدل  

 يع  و أ  .م،أ  يعيد    مز با يأ  لي    لي
صي   ي  أح ا و دا وءيددأء     بام وء إاز      -3

 باعألمي  بادي  ي و وب ءندأء باص لا.
 الجماعي: أنواع عقود التأميف

عقود التػأميف الجمػاعي فػي عػدة أشػكاؿ  تصدر
 كما يمي:

 عقد التأميف الجماعي المؤقت: -1

غأايدددددأ   با ددددد لي  وي دددددو  يدددددا  بء اددددددب باددددددو  لددددد      
 ددأ  ليمددت لعددي  يدد  ب باد أيددأح اصددأاه ء مددأا أ   ي

إاددددز باو نددددا  دددد   أاددددا و ددددأ  ء دددد  ء مددددأءاأ صدددد   
با ددد لي    لدددأ ي دددو  يا  باددد  ءصددد أد بل لدددأ   لددد  

 مددز  يددأ  باعددألمي  ادد ي    امددلأ    ددب ليمددت لعددي  
 ددد  و ددأ  ء دد  باعددألمي  ءندددأء لدد   باص لددا   دد ء لدد  
ل أ        باص لا ءو   و  بالعأشأح بال      اي أ  

  لددأ يليدد  دددددعلددو  ي ددأ  دد  با واددا. ولدد  ءاامدددا  بال
ادددددب بادددددو  لدددد  باع ددددو  اددددو بدصتددددأ  ليلددددا با يددددا 
بال  و   ل أ دا يأاليدأات با د   م د   يد  شد  ا با د لي  

   د    وه باو أ .
 عقد التأميف الجماعي المختمط: -2

ي و  يا  بء اددب با د لي  غأايدأ  ءصد أد بل لدأ  
   مد  باع دو   دأ   ا ،ايا ل أ        باص لا و صد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1)لدددددب  ،ايدددددا باع ددددد  با ألددددد  باليددددد  ي   ي دددددأ ه.

وي ليددد  اددددب باددددو  لددد  با ددد لي  با لدددأ   يأدصتدددأ  
 ءليأا  ل أ دا ي ليأا با  لي  بالص ما باعأ خ باد 

ي دددددد    مددددددز بل دددددد ب   يأ مددددددأ ا إاددددددز  ل ددددددب  
بالواددددد  يليددددد   إمدددددأ يا  ددددد   أادددددا    ددددد  باص لدددددا 
يأاشددد  ا با ددد  يعلددد  ي دددأ ليددد  يموغددد  يددد  با  أ ددد  إد 

 بآل يا ي و  ل      بالص يأ  يي  ء   بالص يأ بح 
  باليدد ل ب   دد  با دد لي  يدددت  باشدد وا وبال بيددأ لددب

 ليأل  ي  ب ليا با  لي  ليأش   إاز ش  ا با  لي .
  يدد يأ  با دد لي  يليمددت لصتدد  لعتددز لدد  يدد ب  ءيددا

 ءليأا.
 
 
 
 
 
 
 

 
Rejda, George," Principles of Risk Management and 
Insurance",  Person Addition Wesley,10th, USA, 2008. 

 
 

  صددددتيا با دددد لي   وبا صددددو   مددددز ليلددددا با صددددتيا    
     أ ي  بد أء باص لا.
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 عقد تأميف الوقفية البحتة  -3
يل  مددز ادددب باع دد  يدد     ددب ليمددت با دد لي    ددا      

     أاا ي أء بال ل   مي   مز لي  با يدأ   د  د أيدا

لدددد   با دددد لي   وي ليدددد  ادددددب بادددددو  لدددد  با دددد لي  ي ددددد  
 يده ءدد  ال ي،ادز صاد   يص   ي و   ش  ايد  

 باو أ      أاا   ون أ. ءلأ     أاا ي أء بال ل 
 

 ميددد   مدددز ليددد  با يدددأ   ددد  د أيدددا لددد   با ددد لي   دددا   
باش  ا   و  ي  ب ليمت با د لي   ءخ ء   د لي  باولتيدا 
 باي  ا او   لي  ب صأ  املي  ي  واي    لي  و أ .

     دددو  با ددد لي  با لدددأ إد ء  با،أاييدددا باعالدددز لددد 
  صددد شدد   باع دد  بالصدد ما ويومدده با دد وال  با أايددأ  
 لميأح با  لي  بالص ما با لدأ   بايدأ خ  د  يدوق 

 –  2887 با ددددددد لي  بالصددددددد خ صددددددد   بات ددددددد   لددددددد 
2815   . 
 

 (2دوؿ )ػػػػػػػػج
 ي سوؽ التأميف المصريػػػػػاري فػػػػػػعمميات التأميف المختمط الجماعي الس

 . ـ 0215/0212 –0222/0228 
 )با يلا يألا   دي  لص خ( 

 يتىسظ يجهغ انؼمذ يجبنغ انتأييٍ األلسبط انظبفيخ األلسبط انتدبريخ ػذد انؼمىد انسُىاد

2008/2007 737 474059 365025 15267147 20715 

2009/2008 775 537797 408725 19586183 25272 

2010/2009 856 704519 521344 20237977 23643 

2011/2010 584 768801 599664 20669830 35394 

2012/2011 592 933073 718466 23310188 39375 

2013/2012 886 1072320 836409 28938635 32662 

2014/2013 941 1049551 818649 26506580 28169 

2015/2014 1214 1202200 883656 29085167 23958 

2016/2015 985 1340399 1085723 31389421 31867 

 بالص    إ  ب  بايأ نأ  يأالي عأدا با  أد ب  صأا  بايدوخ  اياا با لأيا بالأايا   .      ء  ب  لص متا.

 (2دوؿ )ػػػػػػػػػػػػػػػج
 عمميات التأميف المختمط الجماعي الجديد في سوؽ التأميف المصري

 ـ . 0215/0212 –0222/0228
 )با يلا يألا   دي  لص خ(

 يتىسظ يجهغ انؼمذ يجبنغ انتأييٍ األلسبط انظبفيخ األلسبط انتدبريخ ػذد انؼمىد انسُىاد

2008/2007 27 109751 71235 1426629 52838 

2009/2008 32 98049 65487 1369402 42794 

2010/2009 34 146802 101234 1552513 45662 

2011/2010 23 227934 176543 1503288 65360 

2012/2011 25 226139 178654 1802092 72084 

2013/2012 41 296687 210647 2739817 66825 

2014/2013 26 258044 180630 1936665 74487 

2015/2014 36 298766 216605 2901898 80608 

2016/2015 31 358554 294014 3296098 106325.7 

 .أيا بالأايا   .      ء  ب  لص متابا  أد ب  صأا  بايدوخ  اياا با ل بالص    إ  ب  بايأ نأ  يأالي عأدا  
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 ل  با  واي  بايدأي ي  ب صدأد ءليدأا  وي  ا      
با ددد لي  بالصددد ما با لدددأ   بايدددأ خ وبا  يددد  ب  أادددأ  
 صددددأ  يأ  يدددددا يعدددد  ءصدددد   ييدلددددأ ي صددددد  دددد     ددددو  
با دد لي  با لددأ   با  يدد  ب  أاددأ  ل ديددديأ  يددي  با يددأ   

صددد خ و ددددا   ددد    ددد  يدددوق با ددد لي  بال وباد صدددأ  
  و  با  لي  با لدأ   بايدأ يا إادز با  بيد  باليد ل . 
وادب يع   يصتا  ألا   بي  باامد  مدز اددب باددو  

 ل  با  لي     بايوق بالص خ.
 يػػػػالمبحث الثان

 النموذج الكمي والدراسة التطبيقية
 المفاضمة بيف إنشاء صندوؽ تأميف خاص

 أو التعاقد عمى وثيقة تأميف جماعي

 ) دراسة إكتوارية(
أواًل: بالنسػػػبة إلنشػػػاء صػػػندوؽ تػػػأميف خػػػاص 

 لممجموعة محؿ الدراسة

  فروض النموذج
 قاـ بناء النموذج عمى عدة فروض أساسية وىي: 

 (   ددددددددددز1/1/2818  دددددددددد   بال  اددددددددددا لدددددددددد  ) .1
)31/12/2816 . ) 

 يدددا لعدد     Life yearبيدد ص ب  يدددا با يددأ   .2
أ ددددد   يددددده يددددد     ليدددددب با دألصدددددأح ييددددديد با  

s     ,    ,وباع   وباو دأ  ) i d

x x x   )
  x مددز ءيددأ  بايدد  بايددأيق يددي   لددأ  بايدد 

 . x 1و لأ  باي 
اددددز  .3    دددأح باددد صو  وباصدددد و  ا  مدددأء لددد  وب 

داأ  باصد وق لو  دا يأد ادأ   مدز لد ب  بايددا 
 د  ويأا أا   اد  ي ال ل   يأد  لد  با عد   ا

 مدددو  مدددز  ددد ي  ادددددأ يدددو  دت ددد   ليدددأالا 
 ليدددب بل مدددأء ) ددد   يددددد بايددد (  ددد   لدددد  

 با ع   امصا  يدص  يدا    بال ويا .
يددد    يدددأد لعددد الح ل عددد    با ددددألر لصادددأ   .4

با  أ   وباع   وباو أ  يلعموليا بالع الح و يد   
با دددددددألر   يدددددده ء   ددددددوب ه با  أ دددددد  وباع دددددد  

ددددز ء     دددق ء ددد  وباو دددأ   دددوب ه ل دأ يدددا   يلع
ادي بلصاأ  يلددب    دق باصاد ي  بايدأليي   اددب 
 ددا  ادددأ    لددأح  يأ ايددا يددي   مدد  بالعدد الح. 
واددددددددي بالعددددددد الح  لنددددددد  ء ددددددد  بليددددددد  باتديدددددددا 
ام يدددددددأيأح ب   وب يدددددددا  ددددددد  با ددددددد بو  ل عددددددد    

 با دألر .
حسػػػػػاب مقػػػػػادير التعػػػػػػرض لمخطػػػػػر ومعػػػػػػدالت    

 التناقص المختمفة 

افترض الباحثاف أف ىناؾ ثالثة أسباب لمخروج مف 
 النظاـ وىى:

 يييد با  أ   ءو بالدي أد بالي  . (1)
 يييد باع  . (2)
 يييد باو أ .  (3)

ولددددد  وبلدددددب ييأددددددأح بال لو دددددا وبايدددددأات  ددددد  اأ  
(  شددصر   ل دد  بايأ نددأ  لدد  با وصدد  اعدد   347)

بل مدأء باصدأ  ي  ا دد  يديد لدد  بليديأد بال يعددا 
لي أمكف حساب مقادير التعػرض لكػؿ وبالتابايأي ا  

 خطر عمى حدة باستخداـ الصيغ التالية: 

 اصا  با  أ   ءو بالدي أد
s

xE  
s

x

c

x

s

x EE 
2

1


 
   اصا  باع ددددددد

i

xE 
i

x

c

x

i

x EE 
2

1


 
   اصا  باو ددددددددأ

d

xE 
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d

x

c

x

d

x EE 
2

1


 
ولد ددأ يدد    يددأد لعدد الح با  أ دد  وباع دد  وباو ددأ  

 وبالدي أد  مز باد و با أا  
s

s x
x s

x

i
i x
x i

x

d
d x
x d

x

q
E

q
E

q
E













 
s     ,    ,ه ء دددددديددددد  i d

x x x    ددددددددددد   
بال  أ  ي  وبالدي يي       بالصأيي  يع    مز 

    مز لي  ي   و    باو يأح  لي  يمو  ي  با  أ
 با   يد.

و يدددددده ء   ددددددوب ه با  أ دددددد  وباع دددددد  وباو ددددددأ  
 ددوب ه ل عأ مددا ءو ل دأ يددا يلعدددز ء     ددق ء دد  
ادددي بلصاددأ  يلدددب    ددق يددأل  بلصاددأ   ادددب  ددا  

  ادأ    لأح  يأ ايا يي   م  بالع الح واز 
   d

x

i

x

d

x

i

x

s

x

s

x
qqqqqaq 

3
1

2
1

2
11

   d

x

s

x

d

x

s

x

i

x

i

x
qqqqqaq 

3
1

2
1

2
11

   i

x

s

x

i

x

s

x

d

x

d

x
qqqqqaq 

3
1

2
1

2
11

بالع الح  لن  ء   بلي  باتديا ام يأيأح  وادي   
ب   وب يددددا  دددد  با دددد بو  ل عدددد    با دددددألر. ويل دددد  

 أ دددددددددددددبا وصدد  إاددز لعدد الح با دددألر بام ايددا لصا
 (12)باو أ  ل  ص   باع لأح با أايابا  أ   وباع   و 

                                                             
  إداسح" االكزددٕاس٘ االحظدبء فدٙ يقذيدخ" يظدطفٗ  هللا ػجدذ ٔجٛدّ - 42

 .237 ص  و 2242 انطبئف  جبيؼخ انؼهًٙ  انُشش

 

 

 

 s

tx

s

tx a   

 

 s

x

s

x

aq

aq

2

1
1



 

 i tx

i

tx a   

 

 i
x

i

x

aq

aq

2

1
1



 

 d

tx

d

tx a   

 

 d

x

d

x

aq

aq

2

1
1



 
 دد   يددأد  دد  لدد    Excelويأيدد ص ب  ي دددأل 

ل أ ي  با ع   امصا  ) اصاد  با  أ د  وبالديد أد 
s

xE اصادددد  باع ددددددددددد  
i

xE اصادددد  باو ددددددددددأ  
d

xE )
لد ددأ  دد   يددأد بالعدد الح و يدد   با دددألر  اصادد  و 

با  أ دددددددد  وبالديدددددددد أد بالي دددددددد 
s

xq  وباع دددددددد
i

xq  

وباو دددأ 
d

xq  نددد  لعددد الح ل عددد    با ددددألر اصاددد  

با  أ ددد   s

x
aq وباع ددد i

x
aq  وباو دددأ d

x
aq  نددد  

باوصددددو  إاددددز لعدددد الح د أايددددا لصاددددأ  با  أ دددد  ءو 

بالديدددددددد أد s

txa   وباع دددددددد i txa    وباو ددددددددأ
 d

txa  .ودا   د  يدوبح باعل  بالص متا 
وفيمػػا يمػػي النتػػائج المختصػػرة لتمػػؾ التحمػػيالت لكػػؿ 

 فئة مف الفئات محؿ الدراسة:
 سػاب المقادير المعرضة لمخطػػػػػػرح
بال دددد ب  بالعدددد   امصادددد  ولعدددد الح  (1)

با دألر يييد با  أ د  ءو بالديد أد 
 بالي  
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 (8ذول رلى )ــــــخ
 ذدح وانهحظيخانًمذار انًؼرع نهخطر ويؼذالد انتُبلض ثسجت انتمبػذ أو االَسحبة انًجكر انىحيذح وانًتؼ

ٍـــانس  
c

xE  
s

x  
s

xE 
s

xq   s

x
aq   s

tx

s

tx a     

22 137.5 0 137.5 0 0 0 

23 197 0 197 0 0 0 

24 235 0 235 0 0 0 

25 443.5 0 443.5 0 0 0 

26 565 0 565 0 0 0 

27 743 0 743 0 0 0 

28 954.5 0 954.5 0 0 0 

29 1104 1.5 1104.75 0.00135777 0.001358 0.001358923 

30 1472.5 0.5 1472.25 0.00033962 0.000340 0.000340058 

31 1461 1 1461.5 0.00068423 0.000684 0.000684234 

32 1393 0 1393 0 0 0 

33 1315 1.5 1315.75 0.00114068 0.001141 0.001141651 

34 1019.5 1 1120 0.00089288 0.000893 0.000893399 

35 921.5 2 922.5 0.00216802 0.002168 0.002170353 

36 945 1.5 945.75 0.00158730 0.001588 0.001589262 

37 1002 2 1003 0.00199402 0.001994 0.001995990 

38 1406 1.5 1406.75 0.00106629 0.001066 0.001066568 

39 1055 1.5 1055.75 0.00142079 0.001421 0.001422010 

40 942 1 942.5 0.00106101 0.001061 0.001061563 

41 1321 1 1321.5 0.00075672 0.000757 0.000757287 

42 1401 2 1402 0.00142653 0.001427 0.001428019 

43 956 1.5 956.75 0.00156781 0.001568 0.001569230 

44 1285 1 1285.5 0.00077791 0.000778 0.000778303 

45 1094 2 1095 0.00182648 0.001826 0.001827669 

46 412 1 412.5 0.00242424 0.002424 0.002426941 

47 372 1 372.5 0.00268456 0.002685 0.002688609 

48 345 0.5 345.25 0.00144822 0.001448 0.001449049 

49 325 0.5 325.25 0.00153728 0.001537 0.001538182 

50 291 1 291.5 0.00343053 0.003431 0.003436896 

51 345 1 345.5 0.00289436 0.002894 0.002898194 

52 378 1.5 378.75 0.00396040 0.003960 0.003967856 

53 309 2 310 0.00645161 0.006452 0.006472882 

54 334 1.5 334.75 0.00448096 0.004481 0.004491062 

55 348 1.5 348.75 0.00430108 0.004301 0.004310269 

56 349 2 350 0.00571429 0.005714 0.005730372 

57 266 1.5 266.75 0.00562324 0.005623 0.005638854 

58 188 2.5 189.25 0.01321004 0.013210 0.013297832 

59 186 2 187 0.01069519 0.010695 0.010752499 

60 175 3.5 176.75 0.01983003 0.019830 0.020028583 

 إػذاد انجبحثبٌ انًظذس:
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 انًقذاس انًؼشع نهخطش ٔيؼذالد انزُبقض ثغجت انؼجض (2)
 (9ذول رلى )ــــخ

 انًمذار انًؼرع نهخطر ويؼذالد انتُبلض ثسجت انؼدز انىحيذح وانًتؼذدح وانهحظيخ

ٍــــسان  c

xE  
i

x  
i

xE  
i

xq   i
x

aq   i tx

i

tx a     

22 59 0.5 59.25 0.008438818 0.00844 0.008475768 

23 115 1 115.50 0.008695652 0.00869 0.008727923 

24 112.5 0 112.5 0 0 0 

25 127 0.5 127.25 0.003929273 0.00393 0.003937738 

26 189 0 189 0 0 0 

27 287 0.5 287.25 0.001740644 0.00174 0.001741515 

28 332.5 0.5 332.75 0.0015026296 0.00150 0.001501126 

29 376 1 376.50 0.002656042 0.00266 0.002663543 

30 402 1.5 402.5 0.003726708 0.00373 0.003736969 

31 432 1 432.5 0.002312139 0.00231 0.002312671 

32 441 2 442 0.004524886 0.00452 0.004530238 

33 468.5 1.5 469.25 0.0031965903 0.00320 0.003205128 

34 472 1.5 472.75 0.003172924 0.00317 0.003175032 

35 691.5 1.5 692.25 0.002166065 0.00217 0.002172357 

36 832 1 832.5 0.001201201 0.00120 0.001200720 

37 872 1 872.5 0.001146132 0.00115 0.001150662 

38 765 1 765.5 0.001306336 0.00131 0.001310859 

39 654 0.5 654.25 0.000764234 0.00076 0.000760289 

40 543 0.5 543.25 0.000920387 0.00092 0.000920423 

41 453 1 453.5 0.002205072 0.00221 0.002212445 

42 504 1.5 504.75 0.002971768 0.00297 0.002974417 

43 443 1.5 443.75 0.003380282 0.00338 0.003385722 

44 334 1 334.50 0.0029895366 0.00299 0.002994477 

45 654 1.5 654.75 0.002290951 0.00229 0.002292625 

46 765 1 765.5 0.001306336 0.00131 0.001310859 

47 789 1 789.5 0.001266624 0.00127 0.001270807 

48 843 1.5 843.75 0.001777778 0.00178 0.001781586 

49 831.5 2 832.5 0.002402402 0.00240 0.002402883 

50 765 1.5 765.75 0.001958864 0.00196 0.001961923 

51 654 1.5 654.75 0.002290951 0.00229 0.002292625 

52 603 2 604 0.003311258 0.00331 0.003315487 

53 564 1.5 564.75 0.002656042 0.00266 0.002663543 

54 321 1 321.5 0.003110420 0.00311 0.003114844 

55 267 1.5 267.75 0.005602241 0.00560 0.005615724 

56 211 2 212 0.009433962 0.00943 0.009474673 

57 192 1.5 192.75 0.007782101 0.00778 0.007810382 

58 145 .5 145.25 0.004423407 0.00442 0.004429790 

59 123 1 123.5 0.008097166 0.00810 0.008132938 

60 47 0.5 47.25 0.010582011 0.01058 0.010636266 

 حثبٌانًظذس:إػذاد انجب
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 انًقذاس انًؼشع نهخطش ٔيؼذالد انزُبقض ثغجت انٕفبح (3)
 (02ذول رلى )ـــــخ

 انًمذار انًؼرع نهخطر ويؼذالد انتُبلض ثسجت انىفبح انىحيذح وانًتؼذدح وانهحظيخ

ٍـــــانس  
c

xE  
d

x  
d

xE  
d

xq   d

x
aq   d

tx

d

tx a     

22 24 0 24 0 0 0 

23 52.5 0 52.5 0 0 0 

24 55 0.5 55.25 0.00904977 0.009050 0.009091137 

25 83 0.5 83.25 0.00600601 0.006006 0.006024090 

26 104 1 104.50 0.009569378 0.009570 0.009616013 

27 147 1 157.5 0.006779661 0.006780 0.006803062 

28 208 1.5 208.50 0.007194245 0.007194 0.007219970 

29 295 1 295.5 0.003384095 0.003384 0.003389735 

30 453 1 453.5 0.0022051 0.002205 0.002207434 

31 409 1.5 409.75 0.003660769 0.003661 0.003667714 

32 423 1 423.5 0.0023613 0.002361 0.002363790 

33 462.5 1.5 463.25 0.00323799 0.003238 0.003243251 

34 470.5 1.5 471.25 0.00318302 0.003183 0.003188074 

35 484.5 1 485 0.0020619 0.002062 0.002064128 

36 412 1.5 412.75 0.00363416 0.003634 0.003640615 

37 492.5 2 493.50 0.00405268 0.004053 0.004061230 

38 567 2 567.75 0.00352268 0.003523 0.003529217 

39 590 2.5 591.25 0.00422833 0.004228 0.004236957 

40 540 2 541 0.00369687 0.003697 0.003703847 

41 434 1.5 434.75 0.00345026 0.003450 0.003455962 

42 307 1 307.50 0.00325203 0.003252 0.003257296 

43 293 1 293.5.5 0.00340716 0.003407 0.003412814 

44 390 1.5 390.75. 0.00383877 0.003839 0.003846383 

45 383.5 1.5 384.25 0.00390371 0.003904 0.003911636 

46 363 1.5 363.75 0.00412371 0.004124 0.004132521 

47 472.5 2 473.5 0.00422386 0.004224 0.004232940 

48 627.5 2.5 628.75 0.00397614 0.003976 0.003983920 

49 605 2 606 0.00330033 0.003300 0.003305454 

50 565.50 2 566.50 0.003530450 0.003530 0.003536241 

51 540.5 2.5 541.75 0.004614675 0.004615 0.004625674 

52 645.5 2.5 646.75 0.003865481 0.003865 0.003872484 

53 585.5 2.5 586.75 0.004260758 0.004261 0.004270097 

54 356 1.5 356.75 0.004204625 0.004205 0.004213860 

55 344 1.5 344.75 0.004350979 0.004351 0.004360486 

56 311 1.5 311.75 0.004811548 0.004812 0.004823606 

57 302.5 2 303.5 0.006589786 0.006590 0.006611786 

58 240 1.5 240.75 0.006230530 0.006231 0.006250473 

59 158.5 1 159 0.006289308 0.006289 0.006308838 

60 55 0.5 55.25 0.009049774 0.009050 0.009091137 

 انًظذس :إػذاد انجبحثبٌ
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  إَشبء خذول يتؼذد انتُبلض
ذٚش نًؼذالد انزُبقض انًخزهفخ كًب ٕٚضحٓب انجذٔل يٍ ٔاقغ انًؼبدالد انغبثقخ ًٚكٍ انزٕطم إنٗ رق

 اٜرٙ:
 

 (00ذول رلى )ــــخ

 خذول يؼذالد انتُبلض ثست انتمبػذ واالَسحبة وانؼدز وانىفبح

ٍــــــانس     

22 0 0.008475768 0 

23 0 0.008727923 0 

24 0 0 0.009091137 

25 0 0.003937738 0.006024090 

26 0 0.000329054 0.009616013 

27 0 0.001741515 0.006803062 

28 0 0.001501126 0.007219970 

29 0.001501126 0.002663543 0.003389735 

30 0.000340058 0.003736969 0.002207434 

31 0.000684234 0.002312671 0.003667714 

32 0 0.004530238 0.002363790 

33 0.001141651 0.003205128 0.002162335 

34 0.000893399 0.003175032 0.003188074 

35 0.002170353 0.002172357 0.002064128 

36 0.001589262 0.001200720 0.003640615 

37 0.001995990 0.001150662 0.002118241 

38 0.001066568 0.001310859 0.004061230 

39 0.001422010 0.000760289 0.003529217 

40 0.001061563 0.000920423 0.004236957 

41 0.000757287 0.002212445 0.003703847 

42 0.001428019 0.002974417 0.003455962 

43 0.001569230 0.003385722 0.003257296 

44 0.000778303 0.002994477 0.003412814 

45 0.001827669 0.002292625 0.003846383 

46 0.002426941 0.001310859 0.003911636 

47 0.002688609 0.001270807 0.004132521 

 i tx

i

x au   s tx

s

x au  d

tx

d

x au 
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48 0.001449049 0.001781586 0.004232940 

49 0.001538182 0.002402883 0.003983920 

50 0.003436896 0.001961923 0.003305454 

51 0.002898194 0.002292625 0.003536241 

52 0.003967856 0.003315487 0.004625674 

53 0.006472882 0.002663543 0.003872484 

54 0.004491062 0.003114844 0.004270097 

55 0.004310269 0.005615724 0.004213860 

56 0.005730372 0.009474673 0.004360486 

57 0.005638854 0.007810382 0.004823606 

58 0.013297832 0.004429790 0.006611786 

59 0.010752499 0.008132938 0.006250473 

60 0.020028601 0.010636266 0.006308838 

 انًظذس :إػذاد انجبحثبٌ  
 
 

تقػػػػػدير قيمػػػػػة االشػػػػػتراكات السػػػػػنوية الواجػػػػػب 
 تحصيميا مف األعضاء

لددددد  با ددددد بو  بايدددددأي ا يل دددددددأ با وصددددد  ا يلدددددا      
با يددددا بايدددددوخ وبا يددددا باشدددد  خ باصددددأ   باوب ددددد 

لص متددا    أا يددا اددو   صدديم   ددد  يدددوبح باعلدد  با
 يدددأ    ددد  با يلدددا بال ولعدددا باوب دددد   صددديم أ بآل   

 ءخ ي يد ل  باع لا با أايا 
1.**Pr  x

x VPasumemium 

 

  يه ء    
xa  لع الح با دألر بالص متا 
1. xVP  با يلا با أايا او    باد و    وبا     يد

  لأ يم   

  1

1

%1

1
.








x

x

i
VP  

و يدددده ء  لعدددد الح با دددددألر بالص متددددا بان نددددا     
 ل   با  بيا ا   وب ه ل عأ ما  ءخ ء  ولو  

 
 

ء  اأ يلدب ولدو  با د ني  بآلصد ي   ويأا دأا  ي يدد 
 با يا بايدوخ و  أ  امع لا  

     1Pr * . *x s i d

x x xremium sum PV a a a      
 

   يه 

 s

txa   بالدي أدلع الح صا  با  أ   ءو 

  i txa    لع الح صا  باع 

  d

txa   لع الح صا  باو أ 
  (r  بادييا بالي   ا ا  مأء بالدي يي ) 
ويتدددددددددد   ء  لعدددددددددد   باتأادددددددددد   باتددددددددددد  بايددددددددددأا      

   وء  ليمددددت با دددد لي  يأاصددددد وق وبادددددخ(*%4.5(اددددو
ا مد  يو  ي    امعمو   د   أادا باو دأ  ءو باع د  ب

  و د   أادا جنيػو 258888ءو يمو  ي  با  أ   او 
 بالدي أد بالي   ي و  باليمت بال    دييا ل  ليمت

 
 
 
 
 
 

 بالص خ بايوق    بايأا  باتأا   لع   ل ويا  يد . 
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با  لي         يد دييا     يدوبح بالش  ب      
باصددددددد وق إاددددددز إ لددددددأا  بالدددددد   اليدددددد   أق باليمددددددت 

( يدوبح 3يدا  ودا  ي   ء دز ))38يأا أل  وا  )

(. ويومددده r ي بيدددا ا يددد   أق وي لددد  ا دددأ يدددأا ل  )
با ددد و  بآل ددد  باديددديا باليددد   ا ا  ددد ب  بالديددد يي  

 ص        بال  اا .
 (02ذول )ــــــــخ

 انُسجخ انًستحمخ نألػضبء انًُسحجيٍ خالل فترح انًالحظخ 

 يتىسظ انُسجخ انًستحمخ نهفرد انًُسحت االشتران نهفرد انًُسحت يتىسظ يذح ذد انًُسحجيٍــــػ ٍـــــــانس

22 0 0 0 

23 0 0 0 

24 0 0 0 

25 0 0 0 

26 0 0 0 

27 0 0 0 

28 0 0 0 

29 3 4 0.13333 

30 1 5 0.16667 

31 2 7 0.23333 

32 0 0 0.00000 

33 3 8 0.26667 

34 2 8 0.26667 

35 4 10 0.33333 

36 3 12 0.40000 

37 4 10 0.33333 

38 3 11 0.36667 

39 3 13 0.43333 

40 2 15 0.50000 

41 2 15 0.50000 

42 4 17 0.56667 

43 3 14 0.46667 

44 2 16 0.53333 

45 4 17 0.56667 

46 2 16 0.53333 

47 2 15 0.50000 

48 1 16 0.53333 

49 1 14 0.46667 

50 2 17 0.56667 

51 2 19 0.63333 

52 3 18 0.60000 

53 4 20 0.66667 

54 3 22 0.73333 

55 3 23 0.76667 

56 4 25 0.83333 

57 3 28 0.93333 

58 5 27 0.90000 

59 4 28 0.93333 

 بالص   إ  ب  بايأ نأ    
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 و مز دا  دي ايب  يأد ليلا با يا بايدوخ باصأ    لأ  وم   با  بو  با أايا  
 (13قـ )دوؿ ر ػػػػػػػػج

    القسط السنوي الصافي "بفرض أف المبمغ المقدـ لمعضو في حالة بموغ سف التقاعد أو العجز
 جنيو" 052222أو الوفاة قبؿ سف الستيف ىو 

دالت  التقاعد ػػػػػػػمع فػػػػػػػالس
 واالنسحاب

متوسط 
النسبة 

المستحقة 
 المنسحب

القيمة  دالت الوفاةػػػػمع دالت العجزػػػػػمع
 يةالحال

القسط 
السنوي 
 الصافي

القسط 
السنوي 
 التجاري

22 0 0 0.008475768 0 0.1877504 397.8322 

23 0 0 0.008727923 0 0.1961992 428.1029 

24 0 0 0 0.009091137 0.2050282 465.9849 

25 0 0 0.003937738 0.006024090 0.2142544 533.5914 

26 0 0 0.000991491 0.009616013 0.2238959 538.2465 

27 0 0 0.001741515 0.006803062 0.2339712 499.7962 

28 0 0 0.001501126 0.007219970 0.2444999 533.0768 

29 0.001358923 0.13333 0.002663543 0.003389735 0.2555024 398.2301 

30 0.000340058 0.16667 0.003736969 0.002207434 0.26700 400.5721 

31 0.000684234 0.23333 0.002312671 0.003667714 0.279015 428.2906 

32 0 0.00000 0.004530238 0.002363790 0.2915707 502.5241 

33 0.001141651 0.26667 0.003205128 0.002162335 0.3046914 514.3818 

34 0.000893399 0.26667 0.003175032 0.003188074 0.3184025 525.4715 

35 0.002170353 0.33333 0.002172357 0.002064128 0.3327306 412.58 

36 0.001589262 0.40000 0.001200720 0.003640615 0.3477035 476.0965 

37 0.001995990 0.33333 0.001150662 0.004061230 0.3633501 533.8717 

38 0.001066568 0.36667 0.001310859 0.003529217 0.3797009 496.5685 

39 0.001422010 0.43333 0.000760289 0.004236957 0.3967874 556.8361 

40 0.001061563 0.50000 0.000920423 0.003703847 0.4146429 560.6889 

41 0.000757287 0.50000 0.002212445 0.003455962 0.4333018 655.0495 

42 0.001428019 0.56667 0.002974417 0.003257296 0.4528004 797.0338 
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43 0.001569230 0.46667 0.003385722 0.003412814 0.4731764 890.855 

44 0.000778303 0.53333 0.002994477 0.003846383 0.4944693 896.9614 

45 0.001827669 0.56667 0.002292625 0.003911636 0.5167204 935.257 

46 0.002426941 0.53333 0.001310859 0.004132521 0.5399729 909.5493 

47 0.002688609 0.50000 0.001270807 0.004232940 0.5642716 966.0402 

48 0.001449049 0.53333 0.001781586 0.003983920 0.5896639 963.8539 

49 0.001538182 0.46667 0.002402883 0.003305454 0.6161987 989.9479 

50 0.003436896 0.56667 0.001961923 0.003536241 0.6439277 1198.631 

51 0.002898194 0.63333 0.002292625 0.004625674 0.6729044 1472.62 

52 0.003967856 0.60000 0.003315487 0.003872484 0.7031851 1682.139 

53 0.006472882 0.66667 0.002663543 0.004270097 0.7348285 2066.506 

54 0.004491062 0.73333 0.003114844 0.004213860 0.7678957 2039.173 

55 0.004310269 0.76667 0.005615724 0.004360486 0.802451 2664.291 

56 0.005730372 0.83333 0.009474673 0.004823606 0.8385613 3998.589 

57 0.005638854 0.93333 0.007810382 0.006611786 0.8762966 4312.492 

58 0.013297832 0.90000 0.004429790 0.006250473 0.91573 5184.935 

59 0.010752499 0.93333 0.008132938 0.006308838 0.9569378 5855.839 

60 0.0200286 1.00000 0.010636266 0.009091137 1 9938.997 

         بالص   إ  ب  بايأ نأ 
 دد   يددأد با يددا با  ددأ خ يامددأ ا با  لددي ح  

باصأصا يأالص و أح باعلوليا وب  ب يا  مز با يا 
باصددأ     يدده يمددت ل ويددا لعدد   ادددي بالصدد و أح 

 ) 8   )دددددددداصددددأ يق با ددد لي  باصأصدددا  ددد  لصددد  ص
( %5%. ندددد  إمددددأ ا ديدددديا )2.58يدددددوبح بايددددأي ا 

. ا صدددددديه ديدددددديا ( ) أ  يددددددأا  ام  ميددددددأح باع يدددددديا 

                                                             

 هددخيًبث طدُبدٚ  خجدشح أعدبط ػهدٗ انُغدجخ ْدزِ رحذٚدذ ردى 

  ػُددذ االػزجددبس فددٙ ٔأخددز   انًظددش٘ انغددٕ  ٔاقددغ يددٍ

 انضيُٛدخ انفزدشح  دٕل يثدم ػٕايدم ػدذح انُغجخ ْزِ رحذٚذ

%.با دددد و  بآل دددد  يومدددده لعدددد   7.58با  لددددي ح 
    بالصددددد و أح ب  ب يدددددا اصددددددأ يق با ددددد لي  باصأصدددددا 

    لص .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 انًطجقدخ انُغت ٔيزٕعط انًبضٙ ٔخجشح  انزغطٛخ َٕٔع

 .انًخزهفخ انزييٍٛ ثفشٔع
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 (11دوؿ )ػػػػػج
 معدؿ المصروفات اإلدارية لصناديؽ التأميف الخاصة في مصر

 نسبة المصروفات اإلدارية السنوات نسبة المصروفات اإلدارية السنوات
2008  5 2012  1.6 
2009  4.2 2013  1.9 
2010  1.8 2014  1.7 
2011  1.7 2015  2.7 

 2.58 بال ويا
 بايدوخ  اياا با لأيا بالأايا    .      ء  ب  لص متاالص    با  أد ب  صأا  ب     

 

  ويومه با  و  بآل   بالش  ب  بايدوخ باصدأ     
باوب ددد بيدد  اأ   ميتدد   ء  باليمددت بال دد   امعمددو 

باو ددأ  ليددد   ءو  دد   أاددا يمدددو  يدد  با  أ دد  ءو باع ددد 
  دي م  يد  اأح باي . 258888ي  باي ي  او 

 (15ـ )ػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػج
 االشتراؾ السنوي الصافي الواجب استقطاعو جنيو" حسب فئات السف

فئبد 

 انسٍ

يؼذالد 

 االَسحبة

ظ يتىس

انُسجخ 

انًستحمخ 

 انًُسحت

يؼذالد 

 انؼدز

يؼذالد 

 انىفبح

انميًخ 

 انحبنيخ

انمسظ 

 انسُىي

 انظبفي

انمسظ 

انسُىي 

 اإلخًبني

20-25 0 0 0.0057346 0.0030304 0.1963259 430.1991 462.8082 

25-30 0.0002718 0.13333 0.0021671 0.0066106 0.2344248 516.5515 555.7061 

30-35 0.0006119 0.186668 0.003392 0.0027179 0.2921359 454.5724 489.029 

35-40 0.0016488 0.373332 0.001319 0.0035064 0.3640545 495.2006 532.7368 

40-45 0.0011189 0.513334 0.0024975 0.0035353 0.4536782 749.3822 806.1854 

45-50 0.0019861 0.520000 0.0018118 0.0039133 0.5653655 955.1669 1027.569 

50-55 0.0042534 0.640000 0.0026697 0.0041037 0.7045483 1672.523 1799.3 

55-60 0.0099597 0.894443 0.0076833 0.0062411 0.8983295 5127.841 5516.531 

 بالص    إ  ب  بايأ نأ 
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 (12ـ )ػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػج
 إلجمالي لجمي  ألعضاءحساب مجموع القسط السنوي الصافي وا

 فئات السف
عدد األعضاء 
بكؿ فئة 
 عمرية

 القسط السنوي
الصافي لكؿ 

 عضو

مجموع القسط 
 السنوي

 الصافي لألعضاء

مجموع القسط 
 السنوي اإلجمالي

 لألعضاء
20-25 34 430.1991 

25-30 58 516.5515 

30-35 64 454.5724 

35-40 61 495.2006 

40-45 52 749.3822 

45-50 41 955.1669 

50-55 25 1672.523 

55-60 12 5127.841 

 307002.1 285371.5  347 بال لأا 

 بالص   إ  ب  بايأ نأ    

تحديػػد تكمفػػة التػػأميف لوثيقػػة التػػأميف    
 الجماعي لممجموعة محؿ الدراسة 

قواعػػػػػػػد وشػػػػػػػروط عقػػػػػػػد التػػػػػػػأميف الجمػػػػػػػاعي 
 :لممجموعة محؿ الدراسة

 عمييـ: فػػػالمؤم
يشددل  با دد لي  ل دد  ادددب باع دد   ليددب باعددألمي       

(  دددد  347با ددددأايي  ادددد   بال عألدددد  وبايددددأات  دددد  ا  )
 ي   ليدددددب باييأددددددأح  دددددأ ي  يددددد ء با ددددد لي  . ويددددد     ددددد

باصأصددددا يل لو ددددا بالدددد ل   مددددي    يددددد بالمتددددأح 
بال  لددا لدد  بال عألدد  وبالع لدد   لدد  باادد  ي  و ع يدد  
باييأدأح بادوب     ي دأ ءيأيدأ ا يدأد بلليدأا وبال بيدأ 
با دددد  يمددددلد أ ادددددب باع دددد    و دددددا   شددددل  با ،ايددددا 
با  ليديا ل  يدم  إاز ص لا بال عأل  يع   وليب اددب 

وي غد    بالدمدلأ  ام د لي  ويشد ا ء  ي دو  باع   

صدد   ن نددا ءشدد   لدد   ددأ ي  با  ألدد  يأاعلدد   دديل   
ليوادد  و يددأد با  متددا باصأصددا يدد   مددز ءال ي  ددأو  

  ألأ .  58 ل ي  د  بالدملأ 
يجػػػب أف تتضػػػمف  عمػػى أف الممفػػػات المشػػػار إلييػػػا

 البيانات اآلتية: 
  ب    ل  ليمي  ا    أل  يا  نأيدح ادوب  بشد - 

    با  لي .
 دددددددددأ ي  بالا  دددددددددأق  و دددددددددأ ي  بالدددددددددي   و باليددددددددد  - 

                                    يأاعل .
 بال  د باش  خ     أ ي  ي ء با  لي . -
 ليمت با  لي  ) و  أ  ال بيأ باع  (.  -
 د:ػػػػػدة العقػػػػػػػػم
 يد ء ل   أ ي  يد ء با د لي  و د  دز  يدد بالد        
تق  مي دأ. ويل د     يد  باع د  اددت  بالد   لدأ اد  بال 

يصادد  ء دد  باادد  ي  بلصدد  ي غي دد   دد  بد  ددأء   دد  



 .......خاص أو التعاقد لمفاضلة بين  إنشاء صندوق تأمين ا         د. رضا صالح عبد الباقي،أ. د . وجيه عبد اهلل مصطفي 

28 
 

با دد لي   مددز ءددد   دد   أاددا بد  ددأء   دد  با دد لي  يادد  
با دد ب  باشدد  ا يددأ خ  مددز بالدد ل   مددي   بالو ددو ي  
    أ ي  بد  أء باع     ز  أ ي  بد  أء با د لي  ا د  

يددد  باع ددد  ي دددو  إ دددأ   لددد ل   ميدددا  و دددز  أادددا    
بادادد   دد  بليدددعأ  باددوب    ي دددب باع ددد  وييدد   داددد  

   مز بال ل   مي   با   .
 المزايا التأمينية:

 م دد  م شدد  ا با دد لي م يدد  بء ليمددت  دد لي  يوبلددب       
ءاد   ديد  لصدد خ و  دأ  ام شددو  بالع لد   لدد   258

ءخ  باادد  ي  باعددألمي  بالشدد   ي  يأا دد لي  ودادد   دد 
 أالح بآل يا ءي أ ي  ه ءوال ل  با 

 68ي أء بال ل   مي   مز لي  با يأ    ز ي   - 
و ددأ  بالدد ل   ميدد  صدد   لدد   با دد لي  وليدد  يمددو    -

 68ي 
باع   با مز بالي  ي  بالد د  امص لدا صد   لد    - 

 .68با  لي  ولي  يمو  ي  
م ياصاددأ    مددز ء  ي ددو  باادد   بلو  م بال عألدد    

با دد لي  م دد  با ،يدد بح با دد    م شدد  ا باادد   بانددأد 
    يدويأ  وباصأصا يأالش   ي  با    وليدأات با د لي  

 و مي أ ي    ع ي  با  متا با  ليديا.
 حاالت النقؿ أو ترؾ الخدمة:

 ددد   أادددا  ددد   م بالددد ل   ميددد م ص لدددا بااددد        
بلو  م بال عألدد  م ليدد  يمدددو  بايدد  بال تددق  ميدد  واددو 

بالعأ  ا،ي  ءييأد باو أ  ءو باع    غأايأ  ي و  ي 
با مز بالي  ي  بالد ز امص لا يش ا بشد  ب  بالد ل  
 مي  يأاع   ند ه يددوبح  مدز بللد   ادد  ي دو  لد  

     ويع  لوب  ا م بال عأل  مبالص يأ  يي  
   باليددددد ل ب   ددددد  با ددددد لي  يددددددبح باشددددد وا وبال بيدددددأ -

 ) و  بادا  ال   بش  ب  (.
  با ددد لي  يليمدددت  ددد لي  لصتددد  لدددب باليددد ل ب   ددد -

 إ تأا  ل  ي ب  بلليأا بالي   ا.

با صددددو   مدددددز ليلددددا با صدددددتيا اليدددد   أ   و  دددددأ   -
 ا  بو  بالي   ب   يد ل   بالش  ب .

 التصفية:
 ددد   أادددا  صدددتيا اددددب باع ددد   لأ يددددأ  يددددأء   مدددز     

 غيدددا بال عألددد   ددد  ءخ ولدددح    دددو  ليلدددا با صتيددددا 
لددد  اددد  ) ل لدددو  بلليدددأا باليددد    بالي   ددددا امل عأ

لصصدددددولأ  لد دددددأ با عويمدددددأح باليددددد    صددددد   لددددد   
با ددد لي  لصصدددولأ  لد دددأ بالصددد و أح با ددد     لم دددأ 
باشددددد  ا وبا  متدددددا با  ليديدددددا الصدددددأا  با ددددد لي  با ددددد  

    لم أ باش  ا (.
 : األخطار المستثناة

ال  يددد   ء  دددأ  اددددب با ددد لي  بالدصدددور  مي دددأ     
مدددز  ددأالح باو دددأ  ءو باع دد  با مدددز  دد  ادددب باع دد   

باليددد  ي  با ددد   دشددد  يا يدددق ليأشددد  ءو غيددد  ليأشددد  
 األخطػار اآلتية:   ءخ ل  

ال يد تددددب ي دددددب با دددد لي  باليدددد تي  بادددددخ  الوفػػػػاة : - 
ي ييد يتعم  باعل     و أ  بال ل   مي  وادب ال 
يلدددب يددأل  باليدد تي ي  لدد  با صددو   مددز ليمددت 

 با  لي  يأا أل .
إدب   ه صد   بايدد ي  بلواي دي  لد   االنتحار:  -

بالدملأ  ام  لي  إال إدب بنيح باليد تي  ء  يديد 
بد  دددأ  بالددد ل   ميددد  لددد   ب  ددد ي إ ب  ددد  ولدددح 
بالد  دددددأ  وا ددددد  اددددددب بالددددد   يعددددد  بالا  دددددأق 

 يأا  لي .
ويل دددددد  ا دددددد  شدددددد  ا  دددددد لي  صدددددديأغا بلصاددددددأ     

 ب  شد  ا بالي ندأ     باع   با لأ   و دب    يد  با د
با دددد لي    ددددأي بال عألدددد   دددد   أاددددا    ددددق ء دددد  ادددددي 
باليدد ندأءبح ودادد   دد  مددوء اييعددا باع دد  با لددأ   

 وو  أ  ل  أ  با أدو  بال د .
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تحديػػػػػد قسػػػػػط التػػػػػأميف لعقػػػػػد التػػػػػأميف 
 الجماعي لممجموعة محؿ الدراسة 

إي ددددأ  ل ويددددا لعدددد الح باو ددددأ  وباع دددد  وبالديدددد أد 
 امل لو ا ل   با  بيا .

 

معدؿ الوفاة  X3 معدؿ  العجزX1 X2 معدؿ االنسحاب البياف  X نسبة المنسحب 
Mean .002800315 .003399712 .004319824 .427350250 

   حساب متوسػط القسػط السػنوي الصػافي  لمعقػد 
 وفقًا لمعالقة :

1Pr * . *x s i d

x x xemium sum PV a a a Nr   
 


        

         
      

  يه 
s

x t

a 




 
 
 

 با  أ   ءو بالدي أدل ويا  لع الح صا  

i

x t

a 




 
 
 

 ل ويا لع الح صا  باع    

d

x t

a 




 
 
 

 ل ويا لع الح صا  باو أ    

(r


(  ل ويددددددددددا باديدددددددددديا باليدددددددددد   ا ا  مددددددددددأء 
 بالدي يي 

1X

PV
  ل ويا با يلا با أايا او    باد و 

( )Nبل مأء     

 0.488461 .427350 .002800 .003399 .004320 347

377872.5

Pr 250000

9

emium      



 

حساب  متوسط القسط السػنوي التجػاري 
 لمعقد:

يددأا  و  إاددز ييأدددأح بايددوق بالصدد يا ء مدده ء      
    ددددددي  با لأ دددددددددددييا با  متا بال لأايا ادشأا با  ل

 

% صدددد   بات دددد   29.6% إاددددز  21  دددد بو  لددددأ يددددي  
  . وبا د و  بآل د  يومدده  2814  إادز 2888  ددددددل

 ا ادي با  متا ص   ادي بات    .ل وي

 (12دوؿ )ػػػػػػػػػج
 معدؿ المصروفات العمومية وتكاليؼ اإلنتاج لنشاط التأميف الجماعي في مصر

 َسجخ انتكهفخ اإلخًبنيخ )%( انسُىاد

2009/2008 21 

2010/2009 28.7 

2011/2010 22 

2012/2011 29.6 

2013/2012 31 

2014/2013 25 

2015/2014 20.2 

2015/2014 21.6 

 24.9 انًزٕعط

 الص    با  أد ب  صأا  بايدوخ   اياا با لأيا بالأايا    .      ء  ب  لص متاب            
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ويأا ددددددأا  ي ددددددو  ل ويددددددا با يددددددا با  ددددددأ خ بايدددددددوخ 
 ب  لأا  امع   

Pr (1 )Net emium    
(  لنددد   ليدددب با  لدددي ح  مدددز با يدددا  يددده )    

و شددددل  بالصدددد و أح باعلوليددددا وب  ب يددددا و لددددوالح 
. و ددد  (13)و  دددأاي  ب د دددأ  وء يدددأ  ولصدددأا   بالددد ل 

  ددددد ي  ليلدددددا با  لدددددي ح يأيددددد ص ب  ل ويدددددا لعددددد   
بالصدددددد و أح باعلددددددوالح و  ددددددأاي  ب د ددددددأ  ادشددددددأا 

ح با دددألي  با لدددأ   صدددد    ددد   يدددددوبح  يددده يم،دددد
( ا ،ايددددا ء يددددأ  %8( ندددد  إمددددأ ا ديدددديا )24.9%)

) با  ميدددددأح باع يددددديا( ا صددددديه (14)ولصدددددأا   بالددددد ل 
(. ويددددأء  %32.9با يلدددا بال ددد      لدددأا  بل يدددأء )

 مي  ي و  ل ويا ليلا با يا با  دأ خ بايددوخ ا ددب 
 باع   او 

377872.59(1 .329) 502192.67   

اع ددد   ويل أ ددددا ل ويدددا با يدددا بايددددوخ با  دددأ خ    
با دد لي  با لدددأ   يل ويدددا با يددا بايددددوخ اصدددد وق 
با دددد لي  باصدددددأر امل لو دددددا ل دددد  با  بيدددددا ب مددددده 
بدصتدددأ  ل ويدددا با يدددا بايددددوخ باصدددأر يصدددد وق 
با  لي  باصدأر  د  ل ويدا با يدا بايددوخ با  دأ خ 
اع   با  لي  با لأ   . و    او  لح بال أ دا  مدز 
 ليددددد وخ با يددددددا باصددددددأ   ي مددددده ءيمددددددأ  بدصتددددددأ 
ل ويددددا با يددددا بايدددددوخ باصددددأر يصددددد وق با دددد لي  

 باصأر. 
المقارنػػة باسػػتخداـ تعريفػػة شػػركة مصػػر 

 لتأمينات الحياة.
يدأا  و  إاددز  ع يتددا شد  ا لصدد  ا  ليدددأح با يددأ     

يل ددد    ددد ي  با يدددا بايدددددوخ ل ددد ب  بال لو دددا  لددددأ 
 يوم  أ با  و  بآل   

 (18دوؿ رقـ )ػػػػػػػػػػػج          
حسب تعريفة شركة مصر لتأمينات الحياة  لمبمغ تأميف  سنوي اإلجمالي  لجمي  ألعضاءالقسط ال

 بنفس الشروط السابقة  052222

 فئبد انسٍ
ػذد األػضبء ثكم فئخ 

 ػًريخ

 انمسظ انسُىي

 انتدبري نكم ػضى

يدًىع انمسظ انسُىي 

 انتدبري  اإلخًبني نألػضبء

20-25 34 1050.55 35718.7 

25-30 58 1122.65 65113.7 

30-35 64 1285.42 82266.88 

35-40 61 1421.2 86693.2 

40-45 52 1584.43 82390.36 

45-50 41 1874.78 76865.98 

50-55 25 2743.86 68596.5 

55-60 12 4953.53 59442.36 

 557087.68  347 االخًبني

 ليدأح با يأ  بالص     إ  ب  بايأ نأ  يأالي عأدا ي ع يتا ش  ا لص  ا       

 
13
-M,R0thschild and J.  Stiglitz, Equilibrium 

in competitive insurance markets, Quart-

erly Journal of Economics 90 (19-76), PP. 
629-649. 

 
 
 
 
 
 

 

14 -L. Kane, Alternative/simplified under-
writing for life and health products, 
Record of the Society of Actuaries 27 
(2002) (3) Session 130PD. 
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ولدددد  باوبمدددده ء  با يددددا ب  لددددأا  بادددددخ  ددددد       
با وصددد  إايددد  ي ددد   ددد  با ع يتدددا با ددد    ددد ل أ شددد  ا 
لصدد  ا  ليدددأح با يددأ   وادددب يع يدد  اصددأاه ء مددأء 
بال لو دددددا. وا ددددد   اددددد  ء مدددددميا بدصتدددددأ  با يدددددا 

ل ددد  باصددأر يصددد وق با دد لي  باصددأر امل لو ددا 
 با  بيا .   

ول  د أا  بادلأد  بايأي ا  ي مده ء    متدا إدشدأء   
شددد بء وني دددا صدددد وق  ددد لي  صدددأر ءلددد  لددد    متدددا 

  لي   لأ  . و مز دا  ي و  ل ب  إدشدأء صدد وق 
لدد  لدد ب  با عألدد   مددز وني ددا    د لي  صددأر ء مدد 

امل لو ا ل   با  بيدا. يدوبء  ودا     لي   لأ  
      ليدددددد و  با يددددددا باصددددددأ    لددددددح   بال أ دددددددا  مددددددز 

 ءو با يا ب  لأا .
 اتػػػػػػالنتائج والتوصي

 جػػػػػػأواًل النتائ
    ء    متدددا إدشدددأء صدددد وق  ددد لي  صدددأر ءلددد  لددد

ش بء وني ا   لي   لدأ    و مدز داد  ي دو    متا 
لد  لد ب   ل ب  إدشدأء صدد وق  د لي  صدأر ء مد 

با عألد   مددز وني ددا  دد لي   لددأ   امل لو ددا ل دد  
 .   بيابا
   إ لدددأا  بالشددد  ب أح بايددددويا بال  و دددا  ددد   أادددا

ءلد  يأال أ ددا    دو  إدشدأء صدد وق  د لي  صدأر
يش بء      د لي   لدأ   امل لو دا ل د  با  بيدا 

 صأصا     اأح بل لأ  باص،ي   . 
 (  ي ددو  با يددا بايدددوخ باصددأر  55)   ددز يدد

يصددد وق با دد لي  باصددأر ءلدد  لدد  با يددا باصددأر 
لي  با لددددأ   . و مددددز دادددد   إدب  ددددأ  يوني ددددا با دددد 

با ي ددد  باعلددد خ امل لو ددددا يليددد  اتادددأح ا  لددددأ   
صددد،ي    بايددد  ي دددو  لددد ب  إدشدددأء صدددد وق  ددد لي  
ء مدددد  لدددد  لدددد ب  با دددد لي  با لددددأ   ءلددددأ إدب  ددددأ  
با ي دددد  باعلدددد خ امل لو ددددا يليدددد  اتاددددأح بل لددددأ  

با ييد   بايدد   ددا  داددأ  با د لي  با لددأ   لدد  ي ددو  
اددد   ملدددأ بدصتددد   ل ويدددا  لددد  ء مددد . و مدددز د

بال لو ا ي و  بالدأيد او إدشأء صد وق   لي  
 ي ال  ل  وني ا با  لي  با لأ  .

   بدصتدددأ  بالصددد و أح باعلوليدددا و  دددأاي  ب د دددأ
يأاديدديا امصدددأ يق باصأصددا ل أ دددا يونددأاق با دد لي  

 با لأ  . 
  ثانيًا التوصيات

  يوصد  بايأ ندأ  با ددأالي   مدز بال لو دا ل دد   
با  بيدددا يأ صدددأد لددد ب  إدشدددأء صدددد وق  ددد لي  صدددأر  
 يددددده ء  با  دددددأاي  بال عم دددددا يأاصدددددد وق ءلددددد  لددددد  
با  ددأاي  بال عم ددا يشدد بء وني ددا  دد لي   لددأ   ادددت  

 بال بيأ.
  ػػػػػػػػػائمة المراجػػػػق

 أواًل المراج  بالمغة العربية
ء ل   ي  با يد , مصددأ يق باليد نلأ    بيدا  .1

الل صدددددددأ  ب يددددددد ل م, و  ميددددددد  لددددددد  لدادددددددو  ب
  .1999ل ييا شيأد با ألعا, بالي د  يا  

ء لدد  ل دد      مءيددأايد    يدد    متددا بالعأشددأحم  .2
بالدددددددد  ل  بايدددددددددوخ با بيددددددددب اصدددددددددأ يق با دددددددد لي  

   .2812باصأصا  با أا    
ءشددد    لدددأ  باددد ي  م و لدددا صددددأ يق با ددد لي   .3

باصأصددددددام بالدددددد  ل  بايدددددددوخ با بيددددددب اصدددددددأ يق 
   .2812با أا    با  لي  باصأصا  

بلليدددد  شددددديأ  با ييعددددد   ل لددددد   يددددد  باعمددددد  م  .4
با د لي   مددز با يدأ  باتدد  خ و با لدأ  م    بيددا 
ل أ دددددددا  دددددد  شدددددد  ا با دددددد لي  باع بليددددددا باعألددددددا  
بالددد  ل  باعملددد  بلو     ألعدددا ي،ددد ب   بالع ددد  
باعددددددددددددأا  ام  بيددددددددددددأح بال أيددددددددددددييا وبالأايددددددددددددا   

   .2811لأ  
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با لويدد  الوب  ددا   يددي   يدد  با،تددأ  م ل اميددأح .5
و ددأء باصدددأ يق باصأصددا يأا  بلأ  ددأ باليدد  يميا م 
بالدددددددد  ل  بايدددددددددوخ با بيددددددددب اصدددددددددأ يق با دددددددد لي  

   .2812باصأصا  با أا    
يأل  د يدد لمد   مباليد  با أدوديدا وب   وب يدا  .6

اصددددددأ يق با دددددألي  با  ليميدددددا باصأصدددددام  ل مدددددا 
باي ددددددوه ب  ب يددددددا  ء أ يليددددددا بايددددددأ بح امعمددددددو  

   .1987 يا  باع   بانأاه  بال م  بانأد   ب  ب
شددددددول  يددددددي  بادصدددددد  مبال ولأح با دددددد    تدددددد   .7

باد ددأ  وباليددد ل ب يا اصدددأ يق با دددألي  باصأصدددا 
بالدشدددد    دددد    .  . م  ي دددده ل دددد   ل أ يليددددا 

   .2888باي ه باعمل   با أا    يودي   
 يددد  با مدددي   يددد  ب" با أمددد  م بلندددأ  بال   يدددا  .8

بح بال  لأ يددا غمددز بال  يددأح  مددز مدد  باعدد و 
  ل مدددا باعمدددو    مدددز صددددأ يق با ددد لي  باصأصدددام

با  أ يددا   ميددا با  ددأ      ألعددا بالدو يددا  باعدد   
   .1994با بيب  

 دددد  بادددد ي    دددد خ   ددددأل , م  يددددي  ء بء صدددددأ يق  .9
باليددد نلأ   ددد  لصددد , لددد ص  ل أيدددي   لددد م, 
ي ه ل د   ادد و  صددأ يق باليد نلأ   د  لصد , 

  .1997الي  ي , لأ  باوبلب وب
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 صدددأ  صدددي ي  مبا لأيدددا  مدددز داددد  بالعأشدددأح  .18
وصدددأ يق با دد لي  باصأصددا م بالدد  ل  بايدددوخ 
با بيدددددب اصددددددأ يق با ددددد لي  باصأصدددددا  با دددددأا    

2812.   
 مددد  ب لددد  شدددأ    بيددد    يددد   ام عألددد  لدددب  .11

صدددأ يق با دد لي  باصأصددا    ي ددأ  ام وب ددق ييد ددأ 
 لي   ددد  لصددد   بال مدددا ويدددي  يدددأل  داددد   با ددد

باعمليددا ا ميددا با  ددأ      ألعددا با ددأا    باعددد   
41  1991 .   

 أاق  دأ  ملصأا  صدأ يق با  لي  باصأصا م  .12
بالدددددد  ل  بايدددددددوخ با بيددددددب اصدددددددأ يق با دددددد لي  

   .2812باصأصا  با أا    
ل ل   ي ي ا  ,مصدأ يق باليد نلأ  ب يد لةيا  .13

 , لدب   بيدا و و اأ  د   عيادا وبيد ص ب  بالدوب  
 ايي يدددا  مدددز صددددأ يق باليددد نلأ  بايدددعو يام, 
 يددددددأاا    ددددددو بي,  ألعددددددا باديمددددددي , بايددددددو ب   

2811.  
و يددد   يددد  ب"   لددد   بيددد ص ب  باددد وب  غيددد    .14

باصايدددددا  دددددد   يددددددعي    دددددد  با دددددد لي  بال لددددددح 
با لددددددددأ    ل مددددددددا  ميددددددددا با  ددددددددأ     ألعددددددددا 

  .2886بل ا  
  بال صدددددددددددددددأء مل  لدددددددددددددددا  ددددددددددددددد -------- .15

إ ب   بادشدددددددد  باعملدددددددد    ألعددددددددا  م خبال  ددددددددوب  
  .2812بااأا  
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