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 ملخص البحث:

العديد من المشاكل التي  السعودي،ومنها نظام التقاعد لعربية نظمة التقاعد امعظم أ هتواج     
، والتي قد جل الطويلفي األوالوفاء بالتزاماتها  نظمة على االستدامةقدرة هذه األ  على مدىؤثر ت

 2015عام % 5من تنشأ عن عدة عوامل أهمها الزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين والمسنين 
إلى تحسن  باإلضافة م، هذا2045  عام السكان بحلول جمالي عدد إ% من 25ما يقدر ب  لىم إ
مستويات البطالة نتيجة التغيرات  توقع الحياة. كما أن ارتفاع ظمة الصحية وما تؤديه من زيادةاألن

المعاشات في األجل نظمة أعباء أيزيد من  ، كل ذلك سوفالتقاعد المبكرالوفاة و االقتصادية وكذلك 
مساهمتها خفض قد تميل إلى  بعض الدولن إمع زيادة الضغوط االقتصادية واالجتماعية فالطويل. و 

االتفاقيات والتوصيات الدولية  المساهمة أقرتها بالرغم من أن هذهأنظمة التأمين االجتماعي  في
الضغوط المالية على أنظمة زيادة يؤدى إلى أيضًا  هذاو  الدولية،الصادرة عن منظمة العمل 

تمويل  . وعلى ذلك ركزت الدراسة على تصميم نظام يهدف إلى إصالح نظامالمعاشات الحكومية
المزايا الحالي في نظام التقاعد السعودي ويشمل على مجموعة من األساليب المقترحة لضمان 

أن نظام التمويل استدامة النظام في األجل الطويل. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 
لتمويل الجزئي إتباع أساليب ا، وأن متجدد العضوية إجباريمزايا نظام  مالئم لتمويلالكامل غير 

لنظم التأمين قومية المجال حيث يمكن من خاللها مالئمة المعاشات  ةاألكثر مالئماألساليب  يه
عام  %9ارتفاع معدل االعالة من الديموغرافية واالقتصادية. كما أظهرت الدراسة مع التغيرات 

ديدة بدأت القدرة التراكمية لالحتياطيات الجهـ، وأن 1445عام بحلول  %34لى إ هـ1410
 بعض االستثمارات. يليتس إلى مستقبالً  نسبيا وقد يضطر الصندوق االنخفاضب

------------------ 
 الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

      Most Arab pension systems including the Saudi pension system face 

a lot of problems that may affect their sustainability and their ability to 

fulfill their obligations in the long term.  These problems arise as a result 

of  some factors such as the ongoing increase in the number of 

pensioners and elderly ( 5 % in 2015 up to 25% of population by 

2045A.D) , the rise in life expectancy because of good medical service, 

the rise in unemployment rates because of economic variables and 

finally early retirement and mortality cases. Indeed, these factors will 

increase demands and burdens of pension systems in the long term. 

Under social and economic pressures, some countries may reduce their 

contributions in social insurance which have already been guaranteed 

by ILO's agreements and recommendations which in turn can aggravate 

financial pressure on governmental pension systems.          

      Accordingly, this study aims at a design that can reform benefits 

funding in Saudi pension system.  It includes some proposals to ensure 

sustainability of pension system in the long term. 

 The results of this study show that: 

- It's inappropriate for the full funding system to fund benefits of a 

renewable membership and compulsory system.    

- partial funding is more appropriate for national insurance systems 

where pensions can fit economic and demographic variables.  

- Dependency rate has increased (from 9% in 1410 A. H to 34% by 

1445 A.H) and that accumulation potential of new reserves has 

relatively decreased, and the fund may be forced to realize some of 

its assets and investments in the future.  

-------------------------------   
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  مقدمة ومشكلة البحث:

ادارة العملية التكافلية بين  االجتماعية فيمن أنظمة التأمينات  يتمثل الهدف األســـــــــاســـــــــي     
عادةتقطاع االشـــــــتراكات من المشـــــــتركين من خالل اســـــــ توزيعها على المســـــــتفيدين  العاملين وا 
 المستقبلية.يقل اجمالي االشتراكات وعوائدها عن إجمالي النفقات  وأصحاب المعاشات ويجب أال

وتواجه نظم التأمينات االجتماعية  ســواء في الدول النامية أو المتقدمة  العديد من المشــاكل     
ج ،فارتفاع  احتماالت  عدم االستقرار في التمويل  خالل السنوات القليلة التي تتطلب سرعة العال

المتمثلــة في زيــادة أعــداد و أعمــار المتقــاعــدين    الــديموغرافيــةالقــادمــة  النــاتجــة عن التغيرات 
وزيادة توقعات الحياة  في الوقت الذي يصاحبه انكماش في العمالة المنتجة  التي تتولى إعالتهم 

يهدد استقرار أنظمة المعاشات ، وتعرف شيخوخة السكان بأنها نمو فئة كبار  حقيقياً  اً أصبح خطر 
عدد الســــكان  ومن المتوقع أن يصــــل عدد االشــــخاص الذين تتراوح  إجماليالســــن  كنســــبة من 

م  2022عام بحلول مليار نسمة على مستوى العالم ما يقرب من   إلىعاما فاكثر  60اعمارهم 
%من ســـــكان 22يمثل  ما أي م . 2045مليار نســـــمة بحلول عام  2من وســـــيقترب هذا العدد 

  68الخمســينات الي  أوائل ســنة 47العالم   ولقد ازداد بصــورة ملحوظة معدل العمر المتوقع من 
(،  (OECD,2017 م2045ســـــنة عام  75م ومن المتوقع أن يصـــــل الى 2010ســـــنة بحلول 

نه من المتوقع أال إالدول النامية   فيمتقدمة عنها الدول ال فيوبالرغم من اختالف وتيرة الزيادة 
فأكثر وســوف ترتفع هذه  اً عام 60أن تتضــاعف على األقل نســبة االشــخاص الذين تبلر أعمارهم 

 إجمالي% من 25م إلى أكثر من  2015% عام 5المملكة العربية الســــــعودية من  فيالنســــــبة 
ن هناك إف واالجتماعية االقتصاديةضغوط م ، ومع  زيادة ال2045عدد سكان المملكة بحلول عام

العديد من الدول ترى خفض مســــاهمة الدولة في أنظمة التأمين االجتماعي رغم أن ذلك يتعارض 
يؤدي الي تأثر نظام التأمين االجتماعي  مع اتفاقيات وتوصـــــــــيات   منظمة العمل الدولية ، وبما

   (Beer A,stewart f.,1994).   مالياً 

ــــي ظــــل اال      ــــدالت األجــــور  وف ــــدالت التشــــغيل   ومع ــــث تــــنخفض مع ــــات االقتصــــادية حي زم
ــــة ،وبالنســــبة لنظــــام المعاشــــات  ــــة االجتماعي ــــى الحماي ــــدرة الحكومــــات عل ــــل ق والمعاشــــات  تق

ـــــ ـــــة الســـــعودية   ف ـــــي المملكـــــة العربي ـــــرات إف ـــــةن  التغي ـــــىأدت   الديموغرافي ـــــادة أعـــــداد  إل زي
مســــايرتها  والتــــي أدت إلــــي حــــدوث عجــــز المعاشــــات  ألنظمــــةيمكــــن  المتقاعــــدين بصــــورة ال

 االســــتدامةبــــين  المــــوارد والنفقــــات  حيــــث قــــد تفشــــل تلــــك األنظمــــة فــــي تحقيــــق  إكتــــواري
ــــة  ــــى المــــدى الطويــــل،  ومــــن ناحي ــــة   عل ــــط المعاشــــات مــــع مســــتوى   فــــإن  أخــــرىالمالي رب
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ــــ ــــاع مســــتويات التضــــخم  أدى إل ــــة ارتف ــــد  ىالمعيشــــة ومواجه ــــواري  ، وق ــــادة العجــــز االكت زي
ـــع كـــ ـــات  أو رف ـــاطي للتقاعـــد والتأمين ان مـــن ضـــمن المقترحـــات المقدمـــة إنشـــاء صـــندوق احتي

جــــل مواجهــــة العجــــز  وكــــذلك رفــــع ســــن التقاعــــد فــــي ظــــل ارتفــــاع متوســــط أاالشــــتراكات مــــن 
( مشــــترك    25األعمــــار،  وعلــــى الــــرغم مــــن أن نظــــام التقاعــــد الحــــالي  والــــذي يســــاهم فيــــه  

ــــ ــــل  معــــاش متقاعــــد واحــــد( ف ــــول عــــام ن هــــذإمقاب م ليســــاهم  2050ه النســــبة ســــتتغير بحل
ــــن الضــــروري إصــــالح 3  ــــالي بــــات م ــــاش متقاعــــد واحــــد (  وبالت ( مشــــتركين فــــي مقابل مع

االجتماعيـــــة   والمحافظـــــة علـــــى دورهـــــا كشـــــبكة أمـــــان ل فـــــراد وكـــــذلك  التأمينـــــاتأنظمـــــة 
 .مساهمتها في تطوير األسواق المالية 

 : مشكلة البحث فيما يلي حددتت ومما سبق

ـــد أعـــداد المتقاعـــدين بالنســـبة إلجمـــالي عـــدد الســـكان بفضـــل التحســـن فـــي المســـتوى  -1 تزاي
ـــذلك ـــب  الصـــحي وك ـــا ترت ـــد مم ـــدل الموالي ـــي مع ـــه عـــددالتراجـــع ف ـــل  علي مـــن المخـــاطر تمث
حيــــث   (Bloom and Mckinnon,2010)األنظمـــة  الماليـــة لتلــــك تحـــديا للقـــدرة

عـــــدم ســـــدادها  قـــــد و شـــــتراكات أعمـــــار المتوقـــــع  وانخفـــــاض مســـــتويات االزيـــــادة األأن 
 يؤدى الي اختالل التوازن والجدول التالي يوضح ذلك:

 (1جدول رقم  
 العالم  عدد السكان في بعض دولالستين إلى إجمالي سن  نسبة األعمار فوق

 2050 2030 2020 2010 م 2000 الدولة / السنة

األوسط وشمال  الشرق

 إفريقيا

8% 8% %10 12.4% 19% 

 %31 %30 %27 %23 %20 حاد األوروبيدول االت

 %23 %16 %12 %9 %8 أمريكا الالتينية

 %21 %15 %12 %7 %7 أسيا

 %10 %6 %5 %5 %4 إفريقيا جنوب 
 Rebortholzman and Joseph E. Stiglitz ,( 2001)المصدر       

 

ــــادة أعــــداد و       ــــي %8 المتقاعــــدين مــــنيتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق زي دول الشــــرق  ف
والـــذي يـــؤدى  م 2050%عـــام 19مـــن  م الـــى أكثـــر 2000عـــام  فريقيـــاإوســـط وشـــمال أل ا

إلـــى زيـــادة نفقــــات المعـــاش باإلضــــافة إلـــى زيـــادة معــــدالت التضـــخم والتــــي أدت إلـــى زيــــادة 
 .الضغوط المالية على أنظمة المعاشات

تغيـــــر الخصـــــائص الديموغرافيــــــة بالنســـــبة للمجتمــــــع الســـــعودي حيــــــث انخفـــــض معــــــدل  -2
ـــن  م،  2015طفـــل رامـــرأة عـــام  4.2م ليصـــبح  1973طفـــل رامـــرأة عـــام  7الخصـــوبة م
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ســــنه  76ليصــــبح  73ســــنة عــــام  56ومــــن ناحيــــة اخــــري ارتفــــع متوســــط االعمــــار مــــن 
 م(2016م.  تقرير البنك الدولي، 2015عام 

التناســــب بين  الســــعودي( بضــــعفوالمطبق بنظام التقاعد المحددة  يتســــم أســــلوب المزايا   -3
ســــــخاء المزايا وانخفاض حجم  والمعاشــــــات بمعنى وندها المشــــــتركاالشــــــتراكات التي يســــــد

%  40.6الي    2007% عام  4.8ومن المتوقع أن يرتفع معدل االعالة من  االشـــتراكات  
 م(2010 تقرير البنك الدولي، 2075بحلول عام 

والذى يؤدي إلى زيادة تكلفة المعاشـــــــــات  وهذا  خروج العاملين من الخدمة بالمعاش المبكر -4
 فيبالضـــــــرورة  ازاحة العامل من القوة العاملة  حيث يواصـــــــل البعض العمل  ىال يعن النظام
حد من ي ن التقاعد المبكر  الإ، وهكذا ف اً معاشــــــــــ فيهالوقت الذى يتلقون  فيخر  آمكان 

 .David A  القانونيو خفض ســـــن التقاعد أالبطالة  ومن الخطأ تشـــــجيع التقاعد المبكر 
Wise,2002ة للنظام الســـــعودي يشـــــكل  التقاعد المبكر تحديًا كبيرًا الســـــتدامة ( وبالنســـــب

الصــناديق بســبب تكاليفه المرتفعة  حيث يتوقع ارتفاع نســبة من يخرجون للتقاعد المبكر من 
 ( jean –claud and et al, 2013م  2016%عام 46م الي 2002% عام 11

نها أتعتبر معظم الحكومات  جيد حيثر أداء اإلدارة الحكومية ألموال معاشات التقاعد أداء غي -5
 التنمية أولتمويل مشـــاريع  منخفض التكلفةيمكن أن تســـتفيد من أموال المعاشـــات كمصـــدر 

قل من أتحدد معدل عائد على اســـــتثمار هذه األموال عند مســـــتويات  العامة وبالتاليالنفقات 
الذي يجب أن تتناسب في الوقت  معدالت التضخم دون مراعاة لمصالح المشتركين في النظام

 فيه المعاشات مع التضخم وارتفاع نفقات المعيشة.
بالبنوك  الحكومية والودائعفي مجاالت مضـــــمونة كالســـــندات  غالباً تســـــتثمر أموال التقاعد    -6

الشركات الخاصة   الدراسات أنأثبتت بعض  الحقيقي وقدالعائد  بانخفاض معدلتتسم  والتي
ي ظل قواعد تنظيمية ورقابية تضــعها الحكومة من اســتثمار أو صــناديق االســتثمار يمكنها ف
 carmichaclوكذلك  (ferrant, laieziger 2002) هذه األموال بطريقة أكثر كفاءة.

and palacios, 2003)) 
على االســــــتدامة  االجتماعيقدرة  نظام التأمين   عدم تؤدي الي   زيادة مســــــتويات البطالة  -7

(standing 1999) (ilo,2004)   حجم  فيالنســـــــــبي  االنخفاض حيث يؤدي ذلك الي
 فياالنخفاض الحاد  ؤدي اإلىي ســن التقاعد  وبما فيالســكان في ســن العمل وزيادة من هم 

خرى  يؤدى ارتفاع  مســـتويات البطالة  أومن ناحية ،  االجتماعينظمة التأمين أتمويل نفقات 
االشــــــتراكات  خالل فترة الحياة خفض مســــــتويات  ىلإجر وزيادة العمل المؤقت المنخفض األ
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من معدالت التغطية الفعالة لنظام التقاعد، ومع تشــــجيع العمل غير  اً يضــــأالعملية  وقد يقلل 
 للنظام نظمة التأمين االجتماعي  حيث عندما يخضــــع هؤالءأل  ن ذلك يمثل تحدياً إف الرســــمي

 لة االشـــــــتراكات وقدحصـــــــي انخفاض ي إلىمن التغطية وبما يؤد األدنىفانهم يختارون الحد 
ي عدم إلحتيال  وقد يدفع صحاب االعمال والعمال  لالأيكون ذلك بسبب التواطؤ المتعمد بين 

نظمة التأمين يؤثر على الجدوى المالية أل  ســـداد االشـــتراكات الحقيقية  التهرب الجزئي ( مما
  (  Mcgillirry,2001  .االجتماعي

 وهنا يمكن ان تثار التساؤالت التالية: 
االجتماعية القائمة  التأميناتتمويل مزايا  الديموغرافي سلبًا علىالتغير  مدى سيؤثر إلى أي  -

  على االشتراكات 
 االجتماعية. التأميناتدارة الفعالة لنظام على اإل الديموغرافي سيؤثر التغيركيف     -

 مراجعة الدراسات السابقة 
 ســوزان ديفروك   د حيث تناولت دراســة:تناولت بعض الدراســات مشــكلة إصــالح انظمة التقاع 
وأوضــــحت أن  المعاش اصــــالح نظامعداد المتقاعدين عن العمل لدراســــة أالزيادة في  (م1999،

ن ادخال أ ىالدراســـة ال توصـــلتو  االصـــالح.معدالت االشـــتراكات تلعب دورا مهما في ســـياســـات 
دولة  وأوصت بضرورة قيام كل المالية،مستويات المزايا واالعانات  والتغييرات علي سن المعاش 

علي وضعها  تتوافق مع االستجابات المالئمة نحو ظاهرة شيخوخة السكان اعتماداً  باتخاذ قرارات
و خاصة علي مستوي المزايا واالعانات وشروط أضافية إاالقتصادي والسكاني مثل ادخال تغييرات 

 وزيادة متوسط سن التقاعد. المعاش،استحقاق 
هداف أنظمة المعاشـــــــــات والمخاطر التي أ وتناولت (م2010كوال  بار ،: نيوجاءت دراســـــــــة 

لي  هناك تصــــــميم واحد هو  لكنالمعاشــــــات مخاطر مشــــــابهه  أن ألنظمةوضــــــحت أتواجهها و 
 المعاشات،نظام  إلصالحالسياسات التي ينادي بها البنك الدولي  ىالمفضل لنظم المعاشات وحت

عدم التكيف مع االتجاهات طويلة المدي مثل زيادة ن الســـــبب الرئيســـــي ألزمة المعاشـــــات هو وأ
: مهدي ابن ابراهام ثم جاءت دراسة  التقاعد المبكر. الخصوبة،انخفاض معدالت  المتوقع،العمر 

ن هذه أوضحت أنظمة المعاشات في دول المغرب العربي وقد أوضاع وقامت بتحليل أ (م2010،
ياق شــيخوخة الســكان والســخاء المرتفع في نظمة تواجه عدد من الصــعوبات والمشــاكل في ســاأل 

االصـــالح  وناقشـــت الدراســـة خيارات االصـــالح  إلىمختلف أنظمة المعاشـــات ، وأن هناك حاجة 
وتوقعت علي صـــــعيد االقتصـــــاد الكلي . لإلصـــــالحالمختلفة وتحديات التنفيذ والتأثيرات المحتملة 

مليار شخص  إلى عاماً  60سن كبر من أن يصل عدد السكان أ( م2011 دراسة : ديفيد بلوم ،
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% من 22وبما يمثل م  2050مليار شـــــــــخص عام  2 من ما يقارب إلىويزيد  م2020عام 
انخفاض  إلىســواق العمل الوطنية حيث ســيؤدي أســكان العالم ، ســوف تؤثر هذه التغييرات علي 
كون برامج التأمين االجتماعي ولن ت ىر ســـلبي علأثحجم ســـوق العمل الرســـمي مما ســـيكون له 

و أموال االحتيــاطيــة خر من األآهــذه البرامج قــادرة علي الوفــاء بــااللتزامــات في ظــل غيــاب دخــل 
(  م2011دراســـة: اربيل بينو ،أوضـــحت  و االعانات الحكومية .أاالســـتثمارات  ىغياب العوائد عل

علنت هذه أتأثير األزمة المالية العالمية علي صـــــــناديق الضـــــــمان االجتماعي والمعاشـــــــات وقد 
الصـــناديق عن خســـائر اســـتثمارية كبيرة ، وقد تعرض االســـتقرار المالي لهذه الصـــناديق للخطر 
والتشـــــكيك في قدرتها علي منح المزايا وقد اســـــتجابت الحكومات ل زمة وطبقت خطط االصـــــالح 

صـــناديق الضـــمان  ىالمالي وقد اســـتهدفت هذه الدراســـة اجراء تقييم موضـــوعي لتأثير األزمة عل
 المعاشات.االجتماعي و 
 الممكنة،محاور االصالح و ( نظم المعاشات العربية م 2012 نجيب،دراسة : سامي وتناولت 
تطوير واصالح نظم المعاشات العربية من خالل االمتداد التدريجي للنظام لكافة قطاعات  وآليات

وقد و غير رسمي . أالعاملين باعتباره هدف تسعي لتحقيقه كافة الدول سواء كان قطاع رسمي 
اهتمت االتفاقيات العربية باالمتداد التدريجي لنظم التأمين االجتماعي ومستويات استهدافها 

اما المحور االخر من محاور االصالح يتمثل في مجاالت تطوير  العاملة،القوي  فئاتلشمولها كافة 
متغيرات قيمتها لتأكيد وتفعيل دورها في ظل ال علىس  تحديد واستحقاق المعاشات والمحافظة أ

ن تحديد سن المعاش أدولة عربية وأوضحت  14االقتصادية وقد تناولت الدراسة في ذلك خبرة 
لكل دولة بمراعاة ظروفها المحلية والتوزيع العمري للسكان ونسبة المسنين ومستوي العمال مع 

 عباء النفقات.مراعاة االعتبارات التمويلية والمتحمل النهائي أل
علي تحليل البرامج واالصالحات المرتبطة بالتأمين م  2012سيا انيتا،دراسة : فلورنوركزت 

ن هذه الدول تتبع مسارات اصالح مختلفة أاالجتماعي في تشيلي واالورغواي والبرازيل وبالرغم من 
التوجهات في عملية إعادة هيكلة أنظمة التأمين ويوجد  تناولتألنظمتها التقاعدية فإن الدراسة 

هذه الدول  ىتوسيع دور المساعدة االجتماعية وتتبن معلحسابات الفردية الخاصة اهتمام متزايد ل
لكن النتائج غير مؤكدة من ناحية إعادة التوزيع أو تحقيق أهداف التأمين ، نظام الركائز المتعددة 
وضع سن معين للتقاعد  بضرورة  م (2015دراسة: سامي نجيب ،وأوصت االجتماعي األساسية .

ن ثلث نظم المعاشات علي مستوي العالم ال تنص علي التقاعد كشرط من الشروط أث عن العمل حي
ن التمويل الثالثي لنظم التقاعد أوضحت الدراسة أالمؤهلة الستحقاق معاش الشيخوخة وقد 

همية المساهمة أكدت الدراسة علي أالتأمينية يؤكد استمرارها وتحقيقها للعدالة االجتماعية وقد 
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كدت االتفاقيات والتوصيات أغلب انواع التأمينات االجتماعية و أصادر تمويل نفقات العامة كأحد م
الدولة واعتبارات العدالة . ويتعين لتطوير نظم  ىيتفق مع غن الدولية مدى المساهمة العامة بما

س  تمويلها سواء من حيث مصادر التمويل أو من حيث تكوين االموال أالتقاعد التأمينية دراسة 
لة نفقات التأمين واالدارة الفعالة لالحتياطيات المتاحة لالستثمار وأن التكامل بين مصادر لمقاب

لية الذاتية ن تعدد اساليب التمويل واآلأ أوضح الباحثكما  النظم،استدامة تلك  ىالتمويل يؤكد عل
القدرة  كدتألتمويل نظم التقاعد القومية المستجدة من استدامة العضوية االجبارية والمتجددة 

 االستدامة.الذاتية لهذه النظم علي 

 السابقة:الدراسات  علىالتعليق 
الدراســـــات الســـــابقة المشـــــاكل التـــــي تتعـــــرض لهـــــا أنظمـــــة المعاشـــــات معظـــــم   أوضـــــحت     

غلبهـــا ان أزمـــة شـــيخوخة الســـكان وارتفـــاع معـــدالت توقـــع أعلـــي المســـتوي الـــدولي وقـــد بينـــت 
فـــــاع معـــــدالت البطالـــــة كانـــــت الســـــبب الرئيســـــي االعمـــــار وانخفـــــاض معـــــدالت الخصـــــوبة وارت

وراء أزمــــة أنظمــــة المعاشــــات وقــــد تناولــــت ســــبل االصــــالح منهــــا تبنــــي رؤيــــة البنــــك الــــدولي 
يميـــز الدراســـة الحاليـــة عـــن الدراســـات  ن مـــاأغيـــر  تحـــدد انشـــاء نظـــام متعـــدد الركـــائز، والتـــي

كــــــة العربيــــــة الســــــابقة انهــــــا تنبــــــع مــــــن دراســــــة الظــــــروف االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة للممل
ــــرغم مــــن الســــعودية ــــى ال ــــل شــــيخوخة الســــكان أ ، عل ــــاك عوامــــل مشــــتركة للمشــــاكل مث ن هن

 . وارتفاع معدالت العمر المتوقع وانخفاض معدالت الخصوبة
نظـــام  ناشـــئة عـــننظـــام التقاعـــد الســـعودي يواجـــه مشـــاكل أخـــري  وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــان     

ـــة و  ـــر والســـعودة الوهمي ـــا و التقاعـــد المبك ـــيغيره ـــؤثر  الت ـــىت ـــ عل وبطريقـــة  اً نظـــام التقاعـــد مالي
مـــن جهـــة وزيـــادة نفقـــات  مســـتقبالً  مباشـــرة حيـــث تـــؤدي الـــي انخفـــاض حصـــيلة االشـــتراكات

 أخري.المزايا من جهة 
 أهداف البحث:

تصـــميم نظـــام مقتـــرح لعـــالج العجـــز االكتـــواري فـــي نظـــام التقاعـــد الســـعودي فـــي ظـــل التغيـــرات 
 الديموغرافية.

 

 
 أهمية البحث:



 2020 سبتمرب – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

97 
 

نظـــام التقاعـــد مـــن األهميـــة بمكـــان للمجتمـــع أن عـــالج مشـــكالت تـــأتى أهميـــة البحـــث مـــن     
 يلي: وللحكومة لما

تــــرتبط بمـــــدى  أن المزايــــا ال إن نظــــام التقاعــــد يقــــوم علــــى مبـــــدأ التكافــــل االجتمــــاعي إذ -1
 عليه.مساهمة المؤمن 

ــــي التقاعــــد  تســــاهم نظــــام -2 ــــرد ومســــتوىف ــــى مســــتوى الف ــــة عل ــــة االجتماعي ــــق العدال  تحقي
 المجتمع

معالجـــة مشـــكلة اســـتدامة تلـــك الـــنظم فـــي ظـــل التطـــور الصـــحي ومـــا نـــتج عنـــه مـــن زيـــادة  -3
 العمر المتوقع.
 منهج البحث:

خــــالل  االســــتقرائي مــــنعلــــى المــــنهج  انالباحثــــ بالنســــبة للجانــــب النظــــري ســــوف يعتمــــد    
ة وبالنســــب للبحــــثالفكــــري  لبنــــاء اإلطــــار تناولــــت أنظمــــة المعاشــــات وذلــــكالدراســــات التــــي 

ـــى  ـــاد عل ـــتم االعتم ـــي ســـوف ي ـــب التطبيق ـــنهج للجان ـــض األســـاليب الم ـــق بع االســـتنباطي وتطبي
 لتأمينـــــاتالعامـــــة لهيئـــــة الها ر التـــــي تنشـــــ علـــــى البيانـــــات اإلحصـــــائية االحصـــــائية باالعتمـــــاد

االجتماعيــــة ومجلــــ  الضــــمان الصــــحي الســــعودي والكتــــاب الســــنوي لمؤسســــة النقــــد العربــــي 
 السعودي.

 فروض البحث:
فضـــل أيعتبـــر  التعـــديالت المقترحـــة(ادخـــال  المطبـــق حاليـــًا  بعـــدنظـــام المزايـــا المحـــددة ن أ " 

 . "البنك الدولي المحددة والذي يوصي بهمن نظام االشتراكات 
 تبويب البحث:

 المباحث التالية:لتحقيق أهداف الدراسة يقوم الباحثان بتقسيم الدراسة إلى 
 صالح نظم المعاشات.تحليل التجارب الدولية إلالمبحث األول: 

 السعودي.المشاكل التي يتعرض لها نظام التقاعد تحليل وتقييم  الثاني:المبحث 
 السعودي.  االكتوارية لنظام التقاعدمشاكل اللعالج  نظام مقترحالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: مناقشة النتائج والتوصيات.
 قائمة المراجع
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 المبحث األول
 ولية إلصالح نظام المعاشاتتحليل التجارب الد 

 حسابات ثالث مستويات للحماية ويتضمن م يتمثل في1994بنك الدولي عام للصدر تقرير      
 private voluntaryفردية أو ما يسمى بحسابات التقاعد االختيارية الخاصة  خاصة

retirement saving   :وتتضمن هذه المستويات الثالثة ما يلي 
إجباري قومي ويقدم معاشات من خالل اشتراكات وهو نظام تأمين ديره الدولة المستوي األول وت 

ويهدف الي  والعاملين وتساهم فيه الدولة بالجزء األكبر لمن مصادر ثالثة الدولة واصحاب األعما
  ((DBالمحددة ويعتمد في تمويله على أسلوب المزايا  منع العوز

خالل توفيره من  ويتم ((DCاالشتراكات المحددة خالل أسلوب  من يمول أما المستوي الثاني 
 التي يتم انشاؤها في المشروعات. صناديق التأمين الخاصة

الكامل ل جر  الدولي فان التعويضالبنك  على تقرير نظم ادخارية وبناء والمستوي الثالث يتيح 
كثيرين الحصول والثالث والذي يصعب على الأن يعتمد على المستويين الثاني  التقاعد يجببعد 

 عليه اما النخفاض مستوي الرواتب أو عدم القدرة علي تكوين ادخار خاص.

 خالل وضع أشكال مختلفة منها:وقد اخذت كثير من دول العالم بتطبيق ذلك من  

 وهذه ســـياســـة محفوفة بإصـــالح نظامها التأميني عبر زيادة ســـن التقاعد  قيام بعض الدول -1
 ة الشباب( بالمخاطر حيث تزيد معدل بطال

 .رفع معدالت االشتراك   -2

 .معادلة المزايا الممنوحة للمتقاعدين تغيير -3

 تغيير نظام المزايا المحددة إلى نظام االشتراكات المحددة.  -4
بعض الحاالت قد تنسحب  ياإلصالحات بين مشاركة الدولة مع القطاع الخاص وف وتراوحت     

 :ما يلي اصالح نظم المعاشات تضمنتن مجاالت إف التمويل وهكذامن  الدولة تدريجياً 

 .في تجربة أمريكا الالتينية مطبقالنظم العامة كما هو  للمعاشات محلإحالل نظام خاص  - 

 البديلة.مع التوسع في النظم الخاصة أو  األول بالتوازيتخفيض مزايا المستوى  -



 2020 سبتمرب – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

99 
 

في الدول  مطبقهو  كما contracting outإنشـــــــــاء نظم بديلة لنظام التأمين االجتماعي  -
 .األوروبية

 ويتم توضيح ذلك كما يلي:

 (George,s.katrmgalos2007) :احالل نظام خاص للمعاشات محل النظم العامة

ثالثة في إصــــالح نظم  تم تطبيق هذا النظام في دول القارة األمريكية الجنوبية وتضــــمن مســــارات
 النموذج المختلط كما يلي:و  النموذج الموازي ونموذج االحالل وهيمعاشاتها 

له يناف  كل  خاص موازيأخر  للمعاشــــــات ونظامويتضــــــمن نظام عام  يالنموذج المواز  - 1
 .يحول دون المشاركة في النظام األخر أحدهمامنهما األخر على أسا  أن المشاركة في 

 نظم معاشـــات للمعاشـــات وهينظام خاص المعاشـــات العام يحل محل نظام  اإلحالل( نموذج  -2
 .خاصة تمول من خالل أسلوب االشتراكات المحددة

على نظام عام تشـــارك  إليها، ويعتمدتم اإلشـــارة  مســـتوياتالنموذج المختلط ويتضـــمن ثالث  -3
األولى  تكميلية والركيزةفيه الدولة ويقدم معاش أســــــاســــــي يتكامل مع نظام خاص يقدم مزايا 

ثاني flat rateفيه تكون بمعدل موحد   ثالثة تكون اختيارية حيث ترتبط أما الركيزة ال ة وال
 .المزايا المقدمة بالدخل ومن خالل حسابات تقاعد فردية

 .   مع التوسع في النظم الخاصة أو البديلة األول بالتوازيتخفيض مزايا المستوى 

عامة عن طريق  المحددة وتمول المعاشـــــات بصـــــفةعلى أســـــلوب المزايا  يعتمد هذا النموذج    
أكثر من مســـــــــتوى للحمــايــة من أثــار تحقق أخطــار ويحــدد      pay-as-you goالموازنــة 

  (. م1990الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلي  سامي نجيب 

 وتساهم فيه الدولة  من خالل نظام تأمين الشيخوخة والوفاة القوميموحد  معاش -

 تكميلي من خالل صناديق المعاشات على مستوى المشروعات والمهن معاش  -

   االدخار وشركات التأمين الخاص    -

( contracting outالنظم البديلة  ب ما يســــــمي يوجد بجانب النظام الحكومي للمعاشــــــات     

 ( budd Alean, and et al, 998مستويات:  حيث يقسم النظام البديل إلى ثالث 
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 من االشتراكات ومساهمة الدولة ويتم تمويلهمعاش أساسي موحد  -1

 لزاميإ معاش -2

 اختياري معاش -3

ومن المتوقع أن يحصـــــــــل أصـــــــــحاب  العامة،أفضـــــــــل من النظم  البديل مزايانظام اليوفر       
 martin. م2050% من دخولهم من خالل القطاع الخاص بحلول عام 60المعاشـــــــــات على

,Feldstein, 2000) 

ويعتمد على االدخار ويتضمن   ثالث مستويات،   وقد أوصى البنك الدولي بنظام للمعاشات     
، وبرغم وجود العديد من المزايا  لهذا النظام منها الخاص أو ما يسمى بحسابات التقاعد الفردية 

وكــذلــك تجنــب   على على المــدخرات مقــارنــة بنظــام المزايــا المحــددة المــدار حكوميــاً أتوقع عوائــد 
ية  واتجاهات اعادة توزيع الدخول  والمزيد من الشـــــــــف ياســـــــــ افية فيما يتعلق  المخاطر الســـــــــ

ن هذا أ فيباالشــــــتراكات وعوائد اســــــتثمارها  ،رغما عن ذلك فان هناك العديد من العيوب  تتمثل 
كما يترتب على االنتقال الى هذا النظام    المرتفعةيصـــــــــلح اال للعاملين ذوى الدخول  النظام ال

لدفع  الحاليراكات الجيل تكاليف مالية كبيرة  حيث انه وفقا لنظام المزايا المحددة  تصــــرف  اشــــت
معاشات  المسنين  الجيل السابق( وعند االنتقال الي نظام االشتراكات المحددة  تتحول اشتراكات 

الى حســــاباتهم الفردية  والبد ان تأتى تكاليف معاشــــات المســــنين من مصــــدر اخر  الحاليالجيل 
 . الحكومياالقتراض  وأكالضرائب مثال 

لي  ه فة عامة عبئا اضــــافيا على الجيل الحالي  الذى يجب عليســــيفرض  التحول بصــــو        
مجرد دفع اشــتراكه بل دفع المزيد من الضــرائب لتمويل المعاشــات الحالية  ،  وخروج الفئات ذات 

دوار أن هنــاك غموض بشــــــــــأن أالــدخــل المرتفع  من النظــام العــام الي النظــام الخــاص  ، غير 
معالجة المخاطر االجتماعية  وبخاصة المستوى  فيالدولي  طرحها البنك التيالمستويات الثالثة 

نظمة أن أول  وهل ســـــيســـــاعد على التخفيف من  حدة الفقر وقد حاول التقرير  البرهنة على األ 
نها تشــــــجع على التقاعد أالتقاعد في القطاع العام تفشــــــل في حماية المزايا من التضــــــخم  كما 

تدفعه للفقراء  وانها تســـــــــتخدم معدالت مصـــــــــروفات  مما كبرأغنياء مزايا المبكر وكذلك تدفع ل 
ن أن الخاضـــعين لهذه االنظمة عرضـــة للمخاطر الســـياســـية  و أيزعم التقرير  كما، ادارية مرتفعة 

يؤثر ســـــــــلبا على النمو  هذا النظام له اثار هامة على العمل واالنتاجية  وتراكم رأ  المال  وبما
 عباء على االقتصاد  .أنظمة غير منتجة  وتفرض هذه األ  إلى أن باإلضافةاالقتصادي  

 يلي: تختلف أنظمة التأمين االجتماعي من حيث تمويل مزاياها كماو     
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   المســـــــاعدات االجتماعية بهدف  العام وموازنة الدولة مثل برامج من لإليرادهناك مزايا تمول
 الفقر.معالجة مشكلة 

 االستحقاق الدفع عند  ىعل المحددة والذي يعتمد في تمويله نظام المزاياpay – as- you 
–go defined benefits    ويعتمد هذا النوع في التمويل على التداخل بين األجيال وقد أدت
تمويل مزايا  الكامل فيالعدول عن أسلوب التمويل  االقتصادية إلىالظروف المالية والتحوالت 

 .partial fundingويل الجزئيالتم من أساليبالمعاش واالعتماد علي اساليب قريبة 
   نظام االشــــتراكات المحددة defined contribution حســــابات فردية لصــــالح  ويتضــــمن

المشــــتركين  بحيث تكون هذه  االموال وعائد اســــتثمارها الضــــامن للمعاشــــات  ويفترض هذا 
ت رصــدة المتراكمة من حصــص اشــتراكاالنظام عدم التداخل بين االجيال  ويمول من خالل األ 

 اليها عوائد االستثمارات . علي مدار سنوات اشتراكهم مضافاً  ينالعامل
فإن أســــلوب االشــــتراكات المحددة  وبالرغم من االنتقادات التي توجه إلى أســــلوب المزايا المحددة

 يواجه بالكثير من العيوب ومنها ما يلي:

 عوائد استثمار االشتراكات المحددة غير مضمونة: -1
كات المحددة الممول تمويال كامال ويديره القطاع  ويينط التيالمخاطر    عليها نظام االشـــــــــترا

ن أل  الحكومية ذلكنظمة التقاعد أكبر بكثير من المخاطر الســـــياســـــية والتي تتعرض لها أالخاص 
ذ تعتمد على إن العوائد غير محددة أ إلى االســـتثمار إضـــافةالمشـــتركين وحدهم يتحملون مخاطر 

وحتى العوائد التي يحصل عليها المشتركين غير محددة حيث الصندوق  هيحققمعدل العائد الذى 
تعمد على نتائج اســـــتثمار الحســـــاب الفردي للمشـــــترك وهذا ال يفي بالشـــــروط الواردة في اتفاقية 

 م .1952التأمين االجتماعي التي اقرتها منظمة العمل الدولية الصادرة عام 

عند تقاعد المؤمن عليه ســــــــوف يخلق عدة  ان تحويل االشــــــــتراكات المتراكمة إلى معاش  -2
مشـــــاكل من أهمها أن مســـــتوى المزايا قد يكون منخفضـــــا عندما كان معدل الفائدة الجاري 
منخفضــــًا وقت شــــراء هذه المزايا كما أن المؤمن عليهم لي  لديهم الخبرة في مجال شــــراء 

  هذه المزايا مما قد يجعلهم عرضة للتضليل.
يحد من عملية استثمار ي الدول النامية أسواقًا ضعيفة وبدائية مما تعتبر االسواق المالية ف -3

المجمعة والبد من وجود آليات تنظيمية لتلك األســـــــــواق، وكلما تراكمت موال االشـــــــــتراكات أ
االحتيــاطيــات فقــد تقوم الحكومـة بطبــاعـة أوراق نقــد من غير تغطيــة ممــا يؤدي الي نتــائج 

ذا ما لجأت صــناديق المعاشــات ســيئة لمثل تلك االســتثمارات الغير مضــم ونة من الحكومة وا 
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إلى اســتثمار أرصــدتها في الخارج كما هو الحال في نظام التقاعد الســعودي فقد يؤدي ذلك 
 أيضا إلى تشبع األسواق المالية  مما قد يؤدي الي حدوث انخفاض حاد في معدل العوائد . 

بل ان فائدته تتوقف  الديموغرافية تتلقائيا للتغيراان نظام االشـــــــــتراكات المحددة لي  حال  -4
للنمو بل إن هذه األنظمة قد تكون عرضـــــــــة لمخاطر تدني ذا كان له اثار مفيدة إ على ما

العائد علي رأ  المال نتيجة التغيرات الديموغرافية وفي حالة زيادة معدالت التضـــــــــخم فقد 
ن دون موارد اضافية وميكون أداء تلك االنظمة أكثر سوءًا من أنظمة المعاشات الحكومية 

خفض المزايا وبغض النظر عن التقاعد أو خير ســـــــن أما تإيعتمد على  حل المشـــــــكلةفان 
 التمويل.طريقة 

االشـــــراف علي نظام للمعاشـــــات من قبل هيئة تجارية خاصـــــة يواجه بمخاطر أكبر مما لو  -5
يق التي أشرفت الحكومة على النظام فقد يتعرض المنظمون للرشوة والفساد من قبل الصناد

يشــرفون عليها، وبدون اللوائح التي تحكم ســلوك هؤالء ووضــع الضــوابط القانونية فإن من 
شأن ذلك أن يعرض المتقاعدين لمخاطر كبيرة  واذا ما كانت أنظمة الرقابة علي االشتراكات 
المحددة ضــــعيفة فان هناك مخاطر من أن الحد األدنى للمعاش في الشــــريحة األولي والذي 

 دولة يمكن أن يكلف أكثر مما كان متوقعًا .تموله ال
كنتيجــة للمخــاطر التي تالزم نظــام االشـــــــــتراكــات المحــددة فقــد تقوم الــدولــة بتقــديم بعض  -6

ذا ما فشـــــل الصـــــندوق  الضـــــمانات للمســـــنين الذين ال تشـــــملهم أنظمة االدخار االجباري وا 
 الخاص باالشتراكات المحددة فقد تؤدي الحكومة االعانة بدال منه.

 special risk for theناك مخاطر يتعرض لها المؤمن عليهم ذوي الدخل المنخفض ه -7
low- paid  حيث تمثل النفقات والعموالت عبئا كبيرا على ذوي الدخول منخفضــة وبالتالي

الحصــــــول على معاش منخفض جدًا، وقد تضــــــطر الدولة الي تقديم مســــــاعدات اجتماعية 
والحقيقة أن هؤالء يفضــــــلون الضــــــمان الذي تقدمه  للعديد منهم عندما يتقدمون في العمر

 الدولة بدال من االشتراك في حسابات االدخار.
أن عملية االنتقال من أســـــــــلوب المزايا المحددة إلى نظام االشـــــــــتراكات المحددة يؤدي إلى  -8

 the double االنتقــاليظهور مشـــــــــكلــة  العــبء المزدوج الــذي يقع علي كــاهــل الجيــل 

burden on the transition generation      حيث سيمول هذا الجيل لعدة سنوات ،
المعاشــــات الممولة ويواصــــل في الوقت نفســــه دعم المؤمن عليهم كبار الســــن وفقا لنظام 
المزايا المحددة وذلك  إما في هيئة اشـــــــــتراكات أكبر  أو فرض ضـــــــــرائب أعلي  وقد تلجأ 
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ــ ة االنتقــال  حيــث أن المبــالر الحكومــات  إلى خفض بعض النفقــات العــامــة لتمويــل عملي
 الالزمة تكون كبيرة  وقد تلجأ الحكومة إلى االقتراض وسيظل العبء علي دافعي الضرائب . 

من غير المؤكد أن يرتفع المعدل العام لالدخار في حالة تطبيق نظام االشــــــــتراكات المحددة  -9
لة نموذج شـــــــــيلي حيـث انخفض معـدل المـدخرات من  عام % 23كمـا هو متوقع ففي حا

م وقد يكون ذلك بســـــــــبب أن الطلب المحلي على األموال 1989% عام 20م الي  1980
 لي  كافيًا لتشجع المستثمرين.

نخلص من ذلك الي أن نظام االشــــتراكات المحددة يحتوي علي مخاطر أكبر من نظام المزايا      
ســـواق مالية متطورة، المحددة وهو حل غير عملي خاصـــة في الدول النامية التي ال يتوافر فيها أ

وقد تم خلط موضوع إصالح المعاشات مع الجدل الدائر حول الخصخصة، والواقع أن خصخصة 
مثل هذه األنظمة لي  شـــــــــيئًا ايجابيًا وقد يؤدى الي زعزعة الثقة في أنظمة التقاعد ولن يكون 

ر فعالية هو تصــــحيح للنظام الجديد القابلية للتطبيق من الناحية الفنية واالدارية واألســــلوب األكث
 العيوب التي تتضمنها أنظمة التقاعد الحالية .

 عن فترات سـابقة ال المعدةنظمة التقاعد ذات معدالت االشـتراكات والمزايا أن إوفى الحقيقة ف     
 التيعالة طول فرضــــتها زيادة متوســــط العمر المتوقع  وزيادة معدالت اإلأتتفق مع فترات تقاعد 

دخال بعض التعديالت كرفع سن المعاش إ الضروريومن ، ت  الخصوبة  ا انخفاض معدالهفرض
ن المصــدر الرئيســي لمشــكلة تمويل المعاشــات ،  إزيادة معدالت االشــتراكات  وأخفض المزايا  وأ

ن نظم المزايا المحددة قد تم تصـــــميمها دون أجور ولكن يتمثل في ســـــعار واأللي  فقط تعديل األ
نشـــــاء هذا إعلى االتجاهات الديموغرافية  ويمكن مســـــتقبال  يديل تلقائتع يأ  االعتبارخذ في األ

نظمـة أ، ومن الخطــأ القول  ان  الــديموغرافيــةمع المتغيرات  التلقــائيالنظــام مع مراعــاة التعــديــل 
المزايا المحددة تواجه مشـــــــكالت كبيرة في التمويل  لذا يجب العدول عنها الى نظام االشـــــــتراكات 

 .المحددة 
خفض  وأمســـــتدام فيمكن زيادة االشـــــتراكات  اً مالي اً كان نظام المزايا المحددة يواجه عجز  فاذا    

فانه يجب زيادة عدد سنوات العمل الالزمة  يوكليهما معا وبالنسبة لنظام التقاعد السعودأالمزايا 
الستحقاق المعاش الكامل ورفع سن استحقاق المعاش وفى الوقت نفسه تشديد شروط استحقاق 

  الوظائف.يعرف بنظام السعودة الوهمية في  عاش المبكر والقضاء على ماالم

يخلص الباحث من دراسة التجارب السابقة أن تقييم برامج إصالح نظام التأمين االجتماعي     
تختلف من دولة ألخري، نظرا لالختالفات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وان تأثيرات 

بصورة أكبر في الدول النامية حيث أن نسبة كبيرة من السكان لي  اإلصالحات السيئة تظهر 
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أن  (Behrendt,2000)الدراساتلديها أي شكل من أشكال التغطية التأمينية. كما ظهرت إحدى 
نظم المعاشات الخاصة والتي تعتمد على الركيزة الثانية والثالثة تعتبر مصدرًا  قويًا لعدم العدالة 

ث ال يستطيع كل االفراد توفير ادخار خاص فذوي الدخول المنخفضة ال بين المؤمن عليهم  حي
يستطيعون توفير ادخار يسمح لهم باالشتراك فيها، وباإلضافة إلى ما سبق فان لكل تجربة ظروفها 
الخاصة  ففي بعض الدول نجد انها تمر بمشاكل اقتصادية  وان أنظمة المعاشات  واجهت مشاكل 

خر واجه مشكلة تزايد أعداد المسنين    حيث أن هناك ثبات في معدالت في التمويل، والبعض األ
المواليد والوفيات  وبما يؤدى إلى ارتفاع األعمار مما زاد من نفقات المعاشات ولذلك كان البد من 
اإلصالحات بإدخال نظم بديلة مثال، اما نظام التقاعد السعودي فانه يواجه بهذه المشاكل باإلضافة 

ل أخرى منها نظام التقاعد المبكر والسعودة الوهمية والتي تساهم في زيادة تكلفة إلى مشاك
 المعاشات .
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 لمبحث الثانيا

 تحليل وتقييم المشاكل التي تواجه نظام التقاعد السعودي
طيات  يعتمد نظام التقاعد السعودي على أسلوب التمويل الكامل والذي ينتج عنه تراكم االحتيا    

نها قد تساهم في تالفى اثر التغير في الهيكل السكاني  وارتفاع توقعات الحياة  أوالتي من مزاياها 
سلوب التمويل الكامل  ارتفاع معدالت االشتراك  أوزيادة النفقات عن موارد النظام لكن يعاب على 

ية التي تتطلب زيادة والعجز الدائم والمتوالي في االحتياطيات  وصعوبة تمويل المزايا اإلضاف
االشتراكات ،إن إتباع أسلوب التمويل الكامل  وفقا للمفهوم السابق يفترض صندوق مغلق  أو 
مجموعة محددة من المؤمن عليهم  دون افتراض انضمام مؤمن عليهم جدد في المستقبل ( بحيث 

لقدرة النظام على الوفاء يتحقق التوازن االكتواري بين الموارد والنفقات ، وقد تطور المفهوم الضيق 
بااللتزامات إلى مفهوم أكثر اتساعا للنظم القومية اإلجبارية  ونكون بصدد ما يسمى بالصندوق 

 (.  م1976 سامي نجيب المفتوح 

ذا كان الستخدام أسلوب التمويل الكامل مبرراته إال أن نقطة الضعف الملموسة في هذا       وا 
مة الحقيقية لالحتياطيات، وهكذا فان تمويل نظام تأميني يغطى النظام صعوبة المحافظة على القي

الغالبية العظمى من الشعب وفقا ألسلوب التمويل الكامل  قد يؤدى بطرق دائرية إلى إتباع أسلوب 
الموازنة  وذلك إذا ما استثمرت نسبة كبيرة من االحتياطيات في سندات حكومية وتؤدى فائدتها 

ي تتماثل مع إعانات الدولة والتي تعتبر من المالمح المألوفة في تمويل بالضرورة من الضرائب الت
تأمين معاش  التقاعد، ونتيجة لذلك اتبع أسلوب الموازنة في النظم األوربية  ،وقد كشفت األزمات 
االقتصادية عن إتباع أسلوب الموازنة عمليا أو أساليب التمويل الجزئي في كافة دول العالم ولم 

لتقاعد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيث تأكد ارتباط ذلك بطابعها اإلجباري القومي تفقد نظم ا
 الذي يضمن تجدد العضوية  ولي  باالحتياطيات المتراكمة ورقيًا.   

 المشاكل التي يتعرض لها نظام التقاعد السعودي من خالل ما يلي:   ونوضح

 العالقة بين االيرادات والمصروفات:  

 التالية:نسبة االشتراكات لنظام التقاعد السعودي   نفترض الرموز  لتقدير  

M ترمز لنسبة االشتراكات من االجر او الدخل : 
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G الخاضعين للنظام  أجور: ترمز لمتوسط 

X عدد المشتركين الموجودين على رأ  العمل : 

T المعاش للشخص الواحد أو : متوسط تكلفة المزايا 

L عدد المستحقين للمزايا : 

 فإن:وبناء على ذلك 

LTXGM ***  

 يلي:ويمكن كتابة المعادلة السابقة كما 

X

L

G

T
M *

 

Gوتمثل النسبة    

T

من هذه العالقة وهى ترمز لمتوسط تكلفة المزايا  بالنسبة  االقتصاديالجزء  

Xالنسبة  أما  ل جور

L

في هذه العالقة  وهى تربط بين عدد   الديموغرافيفتمثل الجزء  
تحقين للمزايا   و عدد المشتركين في النظام  فاذا زاد  عدد المستحقين للمزايا  كنتيجة   المس

ونقص عدد المشتركين في النظام كنتيجة للتغيرات االقتصادية وانخفاض معدالت   الصحيللتطور 
ن ارتفاع عدد  السكان إسوف يزيد االشتراك المطلوب ، وهكذا ف المعروفالخصوبة فمن  

(  سوف ل جور  زيادة المزايا  بالنسبة  االقتصادين  للمعاش  أو ارتفاع جانب الجزء المستحقي
من هذه المعادلة   االقتصاديالجزء  أنارتفاع نسبة االشتراكات  والحقيقة  إلىفي النهاية  ييؤد

لة مثل معدالت البطا القومييصعب التنبؤ به  اذ يرتبط بعوامل عديدة منها عوامل خاصة باالقتصاد 
فيتأثر   الديموغرافيوالتضخم وغيرها من العوامل االقتصادية ، أما الجزء    القوميوحجم الناتج 

المتغيرات يمكن االعتماد في تقديرها على الجداول  وهذهباالتجاه الطبيعي للعمالة  والسكان 
حلة تحسن السكانية  وخطط تشغيل العمالة  ومن المالحظ ان المملكة العربية السعودية تمر بمر 

يزيد من العبء على  عمار نتيجة تحسن مستوى الخدمات الصحية  وهو ماملحوظ في مستوى األ
 االقتصاديالمشتركين  بزيادة معدل االشتراك  لضمان نف  المزايا  ومن   المالحظ أن الجانب 

 . الديموغرافيمن المعادلة  يمثل معدل االحالل اما الجزء األخر  فيمثل الجانب 
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 ق التوازن المالي من خالل ما يلي:   ويتحق

اشتقاق المعادالت الخاصة بالتوازن المالي للنظام وسوف نرمز إلى بعض المتغيرات بالرموز 
 التالية:

  tv:  االحتياطي في نهاية السنةt 

 tR: الدخل السنوي في السنة  ياجمالt 

 tcاالشتراك السنوي في السنة  ل: دخt 

 tIالناتج من عوائد استثمار االشتراكات في السنة  ل: الدخt  

 tB المصاريف السنوية   في السنة :t 

 tsالعوائد التأمينية في نهاية السنة  ي: اجمالt 

 tCRعدل االشتراك السنوي في السنة : مt 

 tiالفائدة على االستثمارات في السنة  ل: معدt 

 وبالتالي يمكن صياغة المعادالت في الصورة اآلتية:

1))      tItctR   
 2)              1**11  tvtitBtctitI  

3))          tBtRtvtvtv  1  
4))      tStCRtc * 

 السنة( المالي نهاية  االحتياطيالعمليات المالية  السابقة فانمن خالل المعادالت االربعة و 
 يلي: يكون كما
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 5                                               )                                       
               tBtStCRtitvtitv  **11*1 

  وبالتالي فإن معدل االشتراك يساوى: 
 
 tS

tB

 

اليهما وهذا االشتراك ينتج من عاملين أساسيين هما معدل اإلعالة ومعدل اإلحالل والسابق اإلشارة  
 الجانب اآلخر فيمثل الجانب الديموغرافي.  االقتصادي أمايمثل معدل اإلحالل الجانب  حيث

 خالل:القواعد المالية لصندوق التقاعد من  عرض المؤشرات الكمية التالية لتحديد ويمكن    

متوسط المعاش التقاعدي فى عام معين=  r(t)أوال: معدل االحالل 
متوسط االجر للمؤمن علية فى نفس العام
 

عدد المتقاعدين فى عام معينd(t)   =𝒕ثانيا: معدل االعالة 
عدد المشتركين فى نفس العام

 

عدد المسنين=ثالثا: نسبة المسنين من السكان 
عدد السكان

  

اجمالي النفقات فى   في العام𝒕   االشتراك( =رابعا: معدل المساهمة 
اجمالي الدخول المؤمن عليها 

 

)(يلي =  ويمكن كتابة معدل المساهمة كما

)(

tr

td

معدل االعالة= 
معدل االحالل
 

 يلي: لسعودي يتضح ماوبتطبيق المعادالت السابقة على نظام التقاعد ا 
 :r(t)االحالل  لمؤشر معد-1

جر هو مقيا  كمي يوضح النسبة بين متوسط معاش  التقاعد في عام معين ومتوسط األ    
االيرادات  جانبيللمؤمن عليه في نف  العام وهو يوضح تأثير التغير في مستوى األجور على 

ر ترتفع االشتراكات باعتبارها نسبة منها كلما ارتفعت األجو  أنهوالمصروفات لصندوق التقاعد حيث 
وذلك لتحقيق معدل احالل قادر على اعطاء معاشات تتناسب مع االجور حيث ان نظام التقاعد 

 وفاته أو السعودي ينص على أن المزايا ترتبط بآخر راتب شهري للمشترك قبل تقاعده مباشرة أو
يؤدى الى رفع معدل االحالل وبالتالي فان  بمان ذلك يؤدى الى زيادة المزايا و أانهاء خدمته والشك 

 الزيادة الفعلية في االشتراكات يتوقع أن تكون أقل من الزيادة المقابلة للمزايا.
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 ( 2جدول رقم  
 معدل االحالل لنظام التقاعد السعودي

متوسط المعاش الشهري  السنة
 p(t)باللاير 

متوسط االجر الشهري 
 w(t)باللاير 

 معدل االحالل %

 50 5580 2791 هـ1410

 52.5 6968 3659 هـ 1415

 53.5 7177 3842 هـ 1420

 55.6 7393 4034 هـ 1425

 56 8573 4799 هـ 1430

 57 9251 5275 هـ 1435

 59 10520 6244 هـ 1440

 60 12561 7535 هـ 1445

دراسات اكتواريه سابقة لصندوق التقاعد    المصدر: قاعدة بيانات المركز الوطني للمعلومات المالية واالقتصادية وكذلك من

 .1445، 1440وكذلك االعتماد على معادالت االنحدار الخطى البسيط لألعوام 

%عام 60ليصل الي  هـ1410%عام 50االحالل من  ارتفاع معدلومن الجدول السابق نالحظ   
تقاعد ككل ويؤدى االرتفاع النسبي في تكلفة نظام ال االحالل إلىويؤدى ارتفاع معدل  ه1445

 االحالل.ليتناسب مع معدل  معدل االشتراكذلك إلي رفع 
  )dt(مؤشر معدل االعالة :-2

عام معين بأنه نسبة العدد التراكمي للمتقاعدين  تقاعدي فييعرف معدل االعالة ألي نظام      
العام  في عدد المتقاعدين في نف  معاش التقاعد مضروباً  أن متوسطالي عدد المشتركين بحيث 

  المشتركين.في عدد  جر مضروباً في متوسط األ اً االشتراك مضروب من معدلأقل 
 ( 3جدول رقم  

 مؤشر معدل االعالة
 معدل االعالة % المتقاعدون المشتركون السنة

 1410  386762 36604 9.5 

1415 480314 69911 14.6 

1420 538972 118311 22 

1425 604275 146313 24.2 

1430 604275 162720 26.9 

1435 604275 189691 31.5 

1440 605532 193770 32 

1445 623470 211980 34 

    للمعلومات المالية واالقتصادية بالرياض وكذلك تقارير اكتوارية مقدمة  المركز الوطنيقاعدة بيانات  المصدر:          

 هـ. 1445،1440 لألعوامالخطى البسيط واالعتماد على معادالت االنحدار  لمؤسسة التقاعد    \
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عام بحلول %34الى  هـ1410عام  %9ويالحظ من الجدول السابق ارتفاع معدل االعالة من 
 هـ .1445

 منها: معدل االعالةسباب تتعلق بارتفاع أ 
فقط لشغل  جديدة واالتجاهعدم استحداث وظائف  باإلحالل أيين فقط ياتجاه الحكومة للتع -1

 بالصندوق.على معدل نمو المشتركين  اً ثر سلبسيؤ  الشاغر مما
معدل االعالة مع تزايد أعمار المشتركين وكذلك حدوث تزايد  السابقة اليوتشير المؤشرات  -2

 للمشتركين.  الديموغرافيتغير الهيكل  المستقبلية نتيجةتغيرات في نفقات وايرادات الصندوق 
بمعدل المساهمة وهو خارج قسمة معدل  ىما يسم إلى أخرى وهو ارتفاع معدل االشتراك سنة -3

معدل  تزايد التقارير الصادرة عن هيئة التقاعد السعودي االحالل وتبيناالعالة على معدل 
ويقترب هذا المعدل من معدل  هـ1410عام %19 ىال هـ1400%عام  1.86المساهمة من 

درة على تراكم ن القأ ذلك، كمابعد  اً االشتراك الحالي ومن المتوقع أن يكون غير كافي
االعتماد على دخل االستثمارات واضح بعدها يتم االتجاه إلى بشكل  احتياطيات جديدة تتناقص

 لسداد المزايا ويوضح الجدول التالي ذلك :
 (4 جدول رقم 

  يالسعود يالمدن يمعدل المساهمة التقاعد  

 معدل المساهمة  معدل االعالة معدل االحالل السنة

معدل االعالة=  
معدل االحالل
 

 %19 0.10 0.5     1410هـ 

1415 0.53 0.15 58% 

1420 0.54 0.22 41% 

1425 0.46 0.24 44% 

1430 0.56 0.30 48% 

1435 0.57 0.31 55% 

1440 0.59 0.32 54% 

1445 0.6 0.34 57% 

 الجداول السابقة    ب الباحثان باالستعانةاعداد  المصدر:                 

ليصل إلى  1410% عام  19معدل المساهمة من  ارتفاعويتضح من الجدول السابق       
يعنى ارتفاع معدل االشتراك ليساير الزيادة في نفقات المزايا الناتجة عن  مما 1445%  عام 57
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الزيادة في أعداد المتقاعدين ، ومن المتوقع حدوث تغيرات كبيرة في مصروفات وايرادات الصندوق 
للمشتركين وعدم قدرة هذه األنظمة على مواكبة هذه   الديموغرافيتيجة تغير الهيكل مستقبال ن

للصندوق يتمثل في زيادة اجمالي النفقات المستقبلية    اكتوارياً  التغيرات  وينتج عن ذلك عجزاً 
قيمة  تآكل  إلى عن اجمالي االيرادات الناتجة من االشتراكات وعوائد استثمارها  وبما يؤدى

تياطيات المتراكمة ، وتعتبر قدرة نظام التقاعد على مالئمة المعاشات باستمرار مع التغيرات االح
االقتصادية من أهم المشاكل التي تواجه تلك النظم ، وطالما أن مستوى كل من االشتراكات والمزايا  

ة تمويل بأسلوب التمويل المتبع  فان مشكل يرتبط بمستوى األجور وأن مستوى النفقات ال يتأثر
تظهر حيث يتبع أسلوب التمويل الكامل  وتراكم  نفقات مالئمة المعاشات مع مستويات األجور

احتياطيات رياضية يتعين تزايدها بذات نسبة تزايد الموارد والنفقات حتى يتحقق التوازن المالي 
تتبع أسلوب التمويل  التيمشكلة نظم التقاعد  هي ه،وهذ لنظام  التأمين  وهو أمر يصعب تحقيقه

إلى مر ويصعب المحافظة عليها ونصل في نهاية األ  قيمة االحتياطيات تدريجياً  تتآكلالكامل حيث 
 سلوب الموازنة  .أاتباع 
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 المبحث الثالث

 السعودي. االكتوارية لنظام التقاعدمشاكل اللعالج  نظام المقترح
 الديموغرافيةالمشاكل بسبب التغير في البنية  من العديد ييواجه نظام التقاعد السعود    

 الوفاة ومعدالتوخصائص وسلوك المتقاعدين  اتجاهاتهم نحو المعاش المبكر( وزيادة معدالت 
أعداد المنضمين والمنسحبين وحجم االستثمارات ونوعيتها  والتقاعد وكذلكالحوادث المؤدية للعجز 

في التنبؤ بالوضع  اً ن الخبرة االكتوارية تلعب دور إالتقاعد فالتخطيط التأمينى لنظام  وعوائدها وعند
 ( greatz,M1998الواجب توافرها للسنوات القادمة   االشتراكات واالحتياطياتالمالي وتقدير 

حول أهمية اصالح  العالميعلى المستوى  واسعاً  أحدثت جدالً قد  الديموغرافيةوالحقيقة أن التغيرات 
للمشتركين  واالجتماعي االقتصاديتلك النظم أهدافها في توفير األمان نظم التقاعد حتى تحقق 

 اتجاهات:المدى القصير في ثالث  االصالح في فيها ويسير
  التضخم.المعاشات لتتالءم مع التغير في مستوى المعيشة وكذلك مسايرتها لمعدالت  أوال: تعديل 
العمر  الديموغرافية وزيادةار التغيرات في االعتب تأخذاالشتراكات التي يجب أن  ثانيا: حساب 

 الصحي.المتوقع الناشئ عن التطور 
 التقاعد.طريقة ادارة أموال صناديق  ثالثا:

أسلوب التمويل الكامل إلى  النظام منأسلوب تمويل  فيتضمن تغييرأما االصالح في االجل الطويل 
 التمويل الجزئي بما يتفق والخبرة الدولية. أساليب أقرب إلى

 
 القصير:االصالح في االجل 

 تعديل المعاشات لتتالءم مع التغير في مستوى المعيشة ومعدالت التضخم : -1

يتأثر االقتصاد السعودي بالتضخم بدرجات متفاوتة كنتيجة لعوامل خارجية من أهمها التبعية     
صور القطاع على االستيراد من الخارج وكذلك لعوامل داخلية من أهمها ق واالعتماداالقتصادية 

االنتاجي  والنمط االستهالكي ، والمحصلة النهائية لذلك حدوث فجوة تضخمية تتمثل في صورة 
زيادات مستمرة في أسعار السلع والخدمات  ، ومن هنا يجب تعديل األجور والمعاشات بصفة 

 ستتضاعف خالل فترة تزيد قليال عن فإنها% سنويا 3دورية  حيث أن ارتفاع االجور بمعدل 
% من معاش 50يمثل سوى  وبالتالي  فان المعاش الذى حدد في بداية الفترة ال  اً عام 20

هنا كان البد من تعديل المعاشات الجارية  طبقا للتغير في الرقم  ومن  جديد لنف  المهنة،
القياسي لنفقة المعيشة  الذي ارتفع بسبب التضخم  ، وذلك إما بتشريع خاص  أويتم ذلك 
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فقا ألس  محددة مسبقا  ، وقد  أكد علي ذلك نظام التأمينات االجتماعية و  دوريبشكل 
( فقرة أ من الئحة النظام األساسي  علي تعديل المعاش  بين 3بالمملكة  حيث تنص المادة  

سعار الجارية وتؤكد علي ضرورة ربط المعاشات باألرقام يتناسب مع األ حين وآخر  بما
من مؤشر عند اختيار نموذج لتعديل المعاش  والجدول التالي القياسية والبد من وجود أكثر 
بالمملكة العربية  ل سعارجر ومعدل التضخم والرقم القياسي يوضح  تطور متوسط األ

  :السعودية
 (5 جدول رقم 

السعودية خالل بالمملكة العربية  ل سعارجر ومعدل التضخم والرقم القياسي تطور متوسط األ    
 م 2109م إلى 2008من الفترة 

 متوسط االجر (Tالسنة  

 txباللاير 

الرقم القياسي لنفقة 
 (Iالمعيشة  

الرقم القياسي 
 ( R ل سعار

2007/2008 8995 100 100 

2008/2009 9031 109.1 108.8 

2009/2010 9050 117.3 116.1 

2010/2011 9125 125.1 124 

2011/2012 9205 125.3 125.1 

2012/2013 9310 126.7 126.3 

2013/2014 9447 130.1 129.9 

2014/2015 9707 132.9 131.8 

2015/2016 10031 137.6 136.5 

2016/2017 10271 137.7 136.9 

2017/2018 10283 138.1 137.2 

2018/2019 10295 138.4 137.8 

 اعداد مختلفة – لإلحصاءمة الهيئة العا –الكتاب االحصائي السنوي السعودي  المصدر:

هو المعاش المستحق  Tyهي سنة األسا  وأن المتغير التابع م  2008سنة وباعتبار أن     

 Tهو االجر المستحق عند بداية الزمن 0yوأن   Tقدره بعد زمن 

 هي:المتغيرات المستقلة 
I   يمثل الرقم القياسي العام للتضخم :  و 

R  ل سعار: وتمثل الرقم القياسي العام  
T  تمثل الزمن : 
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 جر او المعاش يتناسب طرديا مع عوامل التضخم والتغير في االسعار والزمن وبافتراض أن األ
                                             نموذج خطي حيث أن:                                             تأخذ  أن العالقةوبفرض 

 TRIfyt ,,  
للحاسب  البيانات السابقةتحليل االنحدار المتعدد حيث تم إدخال  اآلتي نتائجويمثل الجدول     

 -كالتالي:  Minitabاآللي وجاءت النتائج باستخدام برمجية 

 (6جدول  
 تحليل االنحدار المتعدد نتائج

Regression Analysis: y versus x, i, r  

 

The regression equation is 

y = - 49.1 + 0.00397 x - 0.710 i + 0.854 r 

 

Predictor       Coef    SE Coef       T      P     VIF 

Constant     -49.116      3.246  -15.13  0.000 

x          0.0039708  0.0005687    6.98  0.000     3.6 

i            -0.7099     0.4166   -1.70  0.127  1065.6 

r             0.8538     0.4258    2.81  0.040  1077.1 

 

S = 0.521783   R-Sq. = 98.5%   R-Sq.(adj) = 97.9% 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS      MS       F      P 

Regression       3  140.822  46.941  172.41  0.000 

Residual Error   8    2.178   0.272 

Total           11  143.000 

 

Source  DF   Seq SS 

x        1  132.542 

i        1    7.186 

r        1    1.094 

 

Durbin-Watson statistic = 1.55759 
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يلي:تضح ما وبتحليل نتائج تحليل االنحدار المتعدد ي  
-pنجد أن قيمة االحتمال المشاهد  (  (ANOVAمن خالل جدول تحليل التباين -1

value=0.001) .لذلك فان النموذج معنوي 

-pقيمة االحتمال المشاهد   حيث بلغت txمتوسط االجر كما يتضح معنوية تطور
value=0.000 ) ،Rوهو معنوي أيضاً  : وتمثل الرقم القياسي العام ل سعار p-value=0.040)  )

المشاهد أكبر من  فهو غير معنوي  حيث االحتمال:  ويمثل الرقم القياسي العام للتضخم   I أما
0.05 . 

، وهذا يعني أن  من المتغيرات المستقلة وهي   R-Sq = 98.5%معامل التحديد بلر نسبة  -2
رقم القياسي العام ل سعار بالمملكة تطور متوسط االجر والرقم القياسي العام للتضخم  وال

 -2008من التغيرات التي تحدث للمتغير التابع للفترة من  %98.5العربية السعودية  تفسر 
 عوامل عشوائية أخري . إلى( ، والباقي يرجع م2019

 معادلة االنحدار الخطي المتعدد هي  -3
y = - 49.1 + 0.00397 x - 0.710 i + 0.854 r 

القياسي  األجر والرقمأن المتغيرات المستقلة متوسط  المتعدد نجداالنحدار معادلة  من خالل -4
 عكسية. للتضخم فالعالقةأما الرقم القياسي العام  ل سعار طردية،العام 

وللتحقق من توافر شروط طريقة المربعات الصغرى الستخدام النموذج في عملية التنبؤ يلزم 
 -التالية:تحقق الشروط 

  رط اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي ش األول:الشرطNormality Test 
 التالية:للتأكد من أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي من خالل الفروض اإلحصائية و 
 الفرض العدمي  (Ho) :الطبيعيالبواقي تتبع التوزيع   
 الفرض البديل  (H1) :الطبيعيالبواقي ال تتبع التوزيع   
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Residuals vs Fits for y 

 

من نتائج التحليل االحصائي أن قيمة    يتضح ks=0.110وأن قيمة االحتمال المشاهد 
( ، وبالتالي نقبل الفرض  0.05   كلموجروف ( هي أكبر من مستوي المعنوية -سميرنوف

 p.value =0.150   توزيع الطبيعيالبواقي تتبع الالعدمي بأن 

 تجانس البواقي ) اختبار ثبات التباين ( شرط الثاني:الشرط 

من خالل مخرجات تحليل االنحدار وشكل انتشار البواقي مع القيم االتجاهية كما هو موضح 
 -التالي: بالشكل 

Fitted Value

Re
sid

ua
l

121086420

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

Residuals Versus the Fitted Values
(response is y)

 

جانبي الخط الذي  العشوائي علىيالحظ من الشكل السابق انتشار وتوزيع البواقي ويأخذ الشكل   
باإلضافة  الموجبة،حيث يمثل الصفر هنا الخط الفاصل بين البواقي السالبة والبواقي  الصفر،ثله يم

  .للبواقي لذا يتم الحكم هنا بعدم ثبات التباين معين محددهال يمكن رصد شكل او اتجاه 

  للبواقي شرط االستقالل الذاتي الثالث:الشرطAutocorrelation  
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 ذاتي للبواقي من خالل الفرض اإلحصائي التالي:للتأكد من شرط االستقالل ال

 البواقي(ال يوجد ارتباط بين   أييوجد استقالل بين بواقي النموذج  العدمي:الفرض 

 يوجد ارتباط بين البواقي (  أيال يوجد استقالل بين بواقي النموذج  العدمي:الفرض 

خالل الكشف بالقيم  ومن  (Durbin- Watson Test) واتسون -يربنوباستخدام اختبار د
،  DL=1.013  Du=1.775نجد أن   (k=4 & n=24)الحرجة للجدول للحد األدنى واألعلى 

، وتقع  2المحسوبة من الجدول السابق ، وهذه القيمة أقل من  DW=1.55759كما أن قيمة 
  .في منطقة عدم وجود ارتباط ذاتي بين حدود األخطاء أي ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي

الناشئ عن  توقع الحياةوزيادة  الديموغرافيةتغيرات لل وفقا  حساب االشتراكات  -2

 الصحي:التطور 

يعرف بالتراكم المالي في تمويل  يتبع  نظام التقاعد السعودي طريقة التمويل الكامل أو ما     
صات الالزمة  نفقات المزايا ووفقا لها فانه يلزم تحديد االشتراكات بطريقة تؤدي إلي تكوين المخص

يجب التأكد من كفاية الموارد المالية لنظام التقاعد لمواجهة نفقاته ويرتبط حجم االشتراك  ، كما
بدرجة النمو االقتصادي  وقدرة االقتصاد الوطني على التمويل  وهذا  وثيقاً  وبالتالي النفقات ارتباطاً 

االقتصادي ،  إن زيادة معدل االشتراك يعني أن هناك تناسبا طرديا بين معدل االشتراك ومعدل النمو 
( أن  مستوى م1973‘ فيه من المشتركين لكن يؤكد أحد الكتاب   محمود حسن  لي  مرغوباً  أمراً 

دولة مثل  ففياالشتراكات في نظام التقاعد السعودي منخفضة مقارنة بأنظمة دول مماثلة  
النظام السعودي تعادل نصف هذه  %  في حين انها في26االرجنتين فان معدل االشتراك يعادل 

 35 - 30ن النسبة الكافية  لتغطية المعاشات تتراوح بين  أحد الكتاب  أ النسبة تقريبا ،  ويقدر
مع تبنى خطط جيدة لالستثمار وهكذا فان معدل ـ ( ه 1437%(  من االجور مساعد السنانى 

ن بقاء االشتراكات على وضعها االشتراكات مازالت منخفضة  وهناك فرصة قائمة لرفعها  حيث أ
بعد آخر، ونخلص من ذلك إلي أن تقديم معاشات تتمتع بحد  الحالي يؤدي إلي زيادة العبء عاماً 

منج  ليمعقول من الحماية  التأمينية  تتطلب إعادة النظر في معدالت االشتراك الحالية  ، ولقد قدم ه
 ىكة المتحدة اعتمد في هذا النموذج علنموذج   لحساب معاش التأمينات االجتماعية في الممل

ومعدل التضخم  ،  االستثماروهما معدل العائد علي  االشتراكالجزء االقتصادي المؤثر في حساب 
لم تدخل في النموذج منها بيانات عن قوة العمل والمرتبات وكذلك الناتج  أخرىبالطبع هناك عوامل 

في حساب االشتراك المناسب لنظام التقاعد  المحلي وللتبسيط سوف يتم استخدام هذا النموذج
الناشئة عن زيادة العمر المتوقع كنتيجة  الديموغرافيةالتغيرات االعتبار السعودي مع األخذ في 

  .مستوي المعيشة والتطور الصحي الرتفاع
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 النموذج:فروض 

لسن بفرض أن هناك شخص يمثل مجموعة المشتركين في النظام بدأ االلتحاق بالنظام عند ا -1
(a)  قدرها  ويدفع نسبة اشتراكs


وبفرض أن سن  aD( وأن دخله عند بداية النظام هو  

يفترض أن الدخل ينمو بمعدل  ( كما TDوأن الدخل عند سن التقاعد هو    ) Tالتقاعد هو  
سا  الطبيعي  وبالتالي فان الدخل عند التقاعد األ  (e )( حيث تمثل geأسي ثابت هو  

 يلي : يكون كما
  )1(aTg

aT eDD  
جر خالل عدد معين من متوسط األأو  االخير تدفع من األجر  التيواذا فرضنا أن النسبة   -2

sالسنوات ( هي  


وبالتالي يكون المعاش المستحق  ( وهي تعتمد علي طول مدة االشتراك   
 (TSDهو         Tعند السن التقاعدي 

( وأن القيمة الزمنية للنقود reبمعدل أسي ثابت هو   المحصلة تستثمروبفرض أن االشتراكات  -3
سي العام لنفقة أن المعاشات مرتبطة بالرقم القيا الثابت، وبفرضتحسب بنف  المعدل األسي 

المعيشة وسنفترض أن معدل التغير في الرقم القياسي لنفقة المعيشة هو معدل النمو في 
(، وطبقا لهذه الفروض فان قيمة (S( وبالتالي يمكن تحديد االشتراك المالئم وليكن geالدخل  

 ( هي:   n( عند الزمن   (E المجمعةاالشتراكات 

                   
    )2(.. dneeSDE nTr

T

a

ang

an




 

(  والتي تدفع له إذا kهي   (n)بفرض أن القيمة الحالية لمزايا معاشات التقاعد عند الزمن  -4
استمر علي قيد الحياة ،أو تدفع للمستحقين عند وفاته  وبفرض استمرار المعاشات حتي 

(  geبنف  المعدل األسي الثابت نفسه  ( وسنفترض أن المعاشات تنمو (Lبلوغه السن 
(  وعلي ذلك تكون القيمة الحالية للمزايا reوأن القيمة الزمنية للنقود تحسب باستخدام المعدل 

 nKيلي :          ( كما
      )3(dneeeSDK TnrTngaTg

L

T

an




 

 للمزايا وبالتالي:مع القيمة الحالية  ةقيمة االشتراكات المجمع وحيث انه من المفترض تساوي
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 فإن:وباستخراج الثوابت واختصار العوامل المتشابهة  

)4(.... dneeSdneeS rn

L

T

gnrn

T
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gn 

 

 
 الصورة: ىويمكن وضع المعادلة السابقة عل 
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 يلي: التكامل المحدود نحصل على المعادلة التي تمثل قيمة االشتراك كما وبإجراء
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وباختصــــار العوامل المتشــــابهة واخراج 
 grTe 

البســــط،كعامل مشــــترك من  
 grae 

ل كعام 
 التالية:المعادلة  ىعلالمقام يتم الحصول مشترك من 
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 منها:تتأثر بعوامل     Sومن هذه المعادلة نجد أن نسبة االشتراك

a النظام.: وتمثل سن المؤمن علية عند بداية االشتراك في 

T المعاش.: وتمثل سن 

L المعاش.:  السن الذي ينتهي عنده استحقاق 

rاالستثمار.معدل  : تمثل 

g التضخم.: تمثل معدل 

( علي (g( وكذلك معدل التضخم rويتضح كذلك تأثير كل من معدل العائد علي االستثمار        
( وهو يمثل الفرق بين معدل استثمار أموال التقاعد ومعدل r-gنسبة االشتراك في الصورة  

لدخل عن معدل االستثمار يتطلب معدل أن زيادة معدل التضخم او معدل النمو في ا التضخم حيث
( صالحة في حالة الزمن المستمر أما في حالة الزمن 5، والمعادلة السابقة رقم   ىاشتراك أعل
في حالة  التالية وذلكفان المعادلة السابقة تكون على الصورة     .……,n=1,2,3,4المنفصل 

 المعيشة:ربط المعاش بالرقم القياسي لنفقة 

 

 
وفى حالة عدم ربط المعاش بالرقم القياسي لنفقة المعيشة فان المعادلة الخاصة بحساب 

 يلي: االشتراك تصبح كما
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التغير  اعتبارهاالشتراك الذي يأخذ في  لحساب 7، 5،6 المعادالت رقموسوف يستخدم الباحث 

 يلي :النموذج كما ويطبق  الصحيالمتوقع نتيجة التحسن يادة العمر وز  الديموغرافي

 تطبيق النموذج:

 نفترض ما فإنناللنموذج الذي تم عرضه  التقاعد وفقالحساب نسبة االشتراك في نظام            
 يلي:

 60هو  T)التقاعد   سنة وسن 30هو سن  (a)أن متوسط سن الدخول لنظام التقاعد   -1
 سنة. 30تكون متوسط مدة االشتراك  سنة وبالتالي

 20ســــنة أي ان مدة اســــتحقاق المعاش تعادل  80( عند الســــن (Lتم تحديد الســــن     -2
ســـــنوات وذلك ل خذ في االعتبار  5تزيد عن متوســـــط العمر المتوقع بمقدار  وهيســـــنة 

 الديموغرافية.التغيرات 
عن كل ســنة  50ر1 هي في نظام التقاعد الســعودي المقررة لالشــتراكوحيث أن النســبة   -3

sمن سنوات االشتراك وبالتالي فان  


 .0.6( تساوى  
يتعلق بمعدل العائد على اســــتثمار أموال التقاعد  الفروض فيما وضــــع بعضســــوف يتم   -4

موال وكذلك معدل النمو في نظرا لصــعوبة الحصــول على المعدل الفعلي الســتثمار هذه األ
ذكرهما وفيما ســيتم حســاب االشــتراك المالئم وفقا للمعادلتين الســابق الدخل أو التضــخم و 

يلي بعض االفتراضـــــات لمعدل العائد على االســـــتثمار ومعدل التضـــــخم  والذي يعتبر في 
 الدخل( .نف  الوقت هو معدل النمو في 
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 ( 7جدول رقم   

 مقترحة وفقا للمعادالت السابقةقيم العائد على االستثمار ومعدل النمو في الدخل ونسب االشتراك ال  

قيم العائد  بيان

على 

االستثمار 

r 

معدل النمو 
 في
أو  gالدخل 

 معدل التضخم

r-g 
 

نسب االشتراك 
المقترحة   في 
حالة الزمن 
المستمر( وفقا 
 5للمعادلة رقم 

نسب االشتراك 
المقترحة 

 المرتبط بالتغير 
في نفقة 

المعيشة( وفقا 
 6للمعادلة رقم 

راك نسب االشت
المقترحة  الغير 
مرتبط بالتغير 
في نفقة 

المعيشة( وفقا 
 7للمعادلة رقم 

1 0.1 0.05 0.05 11% 12% 8% 

2 0.1 0.06 0.04 14.2% 19% 10% 

3 0.1 0.07 0.03 18.5% 20% 11.8% 

4 0.1 0.08 0.02 24% 25% 13.9% 

5 0.1 0.09 0.01 31.2% 31.8% 16.2% 

6 0.1 0.11 0.01- 51.3% 50% 21.5% 

7 0.1 012 0.02- 65% 61% 24.5% 

 المصدر: اعداد الباحثان بناء على المعادالت الخاصة بالنموذج المقترح.

بالنظر إلي الجدول الســـابق نجد أن معدل االشـــتراك المالئم يختلف في حالة ماذا كان هذا        
أن  هللنموذج الســابق عرضــنه وفقا أاالشــتراك مرتبط بالتغير في نفقات المعيشــة من عدمه فنجد 

( وفى حالة %61،%12معدل االشتراك في حالة الربط بالرقم القيا  لنفقة المعيشة يتراوح بين  
يتضح من  ( كما%24.5 ،%8عدم الربط بالتغير في نفقات المعيشة فان االشتراك يتراوح بين   

يتعلق بمعدل  ادية فيماالجدول مدى الخطورة التي يمكن أن تنشأ من عدم صحة التنبؤات االقتص
معدل التضــــخم وأثر ذلك علي حســــاب االشــــتراك المالئم  ويالحظ مدى  العائد علي االســــتثمار أو

زاد معدل النمو في الدخل أو التضـــــــخم عن معدل العائد على االســـــــتثمار،   االرتفاع الكبير اذا ما
تم التركيز على الجانب  نهأال إورغما عن أن النموذج الســابق لم يدخل في حســابه عوامل أخري  

االقتصــادي  والذي له آثار مهمة على معدالت االشــتراك غير أنه يجب التنبيه علي تبنى معدالت 
يتعلق بمعدل العائد علي االســـــتثمار أو معدل التضـــــخم . ذلك الن قدرة  أكثر واقعية خاصـــــة فيما

عدالت االشـــــتراك ولكن التمويل الكامل تتأثر لي  فقط بم ألســـــلوبالمخصـــــصـــــات المتراكمة وفقا 
 كماذلك كلما أمكن  بالمعاشات وتحسينها يمكن الوفاءبالعائد من استثمار هذه االحتياطيات حتى 

 إلىسلوب التمويل الكامل يؤدي أظل  األجور فييتضح أن مالئمة المعاشات الجديدة مع مستوي 
    السابق.هو واضح من الجدول  ارتفاع كبير في معدل االشتراكات كما



 2020 سبتمرب – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

123 
 

  التقاعد:ادارة أموال صناديق -3
التزامات طويلة األجل ويعتبر  وهيتتمثل التزامات صــــناديق التقاعد في أداء المعاشــــات          

 استثماريةهذه االستثمارات سياسة  االشتراكات وتتطلبعند حساب  ضرورياً  اً عامل االستثمار أمر 
المحصــــلة تقل عن االشــــتراكات  اكاتكانت االشــــتر فعالة في حدود مصــــاريف ادارية معقولة ولما 

االهتمام  مرالالزمة لتمويل المزايا وتتحمل الدولة اية أعباء تظهر في المركز المالي لذا يتطلب األ
 بعوائد االستثمار.

وفي الحقيقة تنشــــأ احتياطيات صــــناديق التقاعد أيا كان أســــلوب تمويلها ،إال إن حجم ودور     
ســـــــلوب التمويل الكامل  وهو األســـــــلوب المتبع في أداه اذا ما اتبع االحتياطيات المتراكمة يبلر م

تمويل نفقات نظام التقاعد الســـــعودي  والذي أدي الي  تراكم احتياطيات رياضـــــية بصـــــورة كبيرة 
% 22.6نسبته  م تستحوذ األسهم السعودية علي ما 2018مليار لاير بنهاية عام  69تجاوزت 

يعادل  االسـتثمار في أسـهم االسـواق المتقدمة يسـتحوذ علي مامن جملة هذه االسـتثمارات  ، اما 
% من جملة 6.7نســـبته  % من هذه االســـتثمارات  فيما شـــكلت االســـتثمارات العقارية ما20. 9

االســتثمارات ،  وعلي الرغم من ضــرورة تحقيق معدل االســتثمار المناســب والمحافظة علي القيمة 
ال أن معدل العائد إالشــــــتراكات في تغطية نفقات المزايا  الحقيقية لالحتياطيات  لتســــــاهم بجانب ا

%  تقارير مؤســســة التقاعد الســعودي (  ، والذي 8علي االســتثمار  مازال منخفضــا ويدور حول 
هي المشـــكلة العامة الســـتثمارات أنظمة التقاعد هو تعرضـــها لخطر  هيقل عن معدل التضـــخم وهذ

اض المســــــــتمر في القوة الشــــــــرائية للنقود  في الوقت فقد جزء كبير منها نتيجة لالنخف فقدها أو
الذي تتزايد فيه الضــــــــغوط تجاه مالئمة المعاشــــــــات مع التغير في مســــــــتويات األجور  ونفقات 

 . المعيشة
نها لم تحقق معدل أإال  الحتياطاتهاوعلى الرغم من قيام هيئة التقاعد بســياســة االســتثمار الذاتي 

تيجة نقص الخبرة االســـــتثمارية من  جهة ، وعدم توافر خطة العائد علي االســـــتثمار المناســـــب ن
اســــتثمارية لديها من جهة أخري  ، ويســــتفاد من دراســــة توصــــيات المؤتمرات الدولية  أن هناك 
شروطا لنجاح السياسة االستثمارية لهذه االحتياطيات من أهمها  ضمان قيمة األموال المستثمرة 

نقود  وكذلك تحقيق أعلي عائد ممكن  فضـــــال عن توجيه في مواجهة انخفاض القوة الشـــــرائية لل
إلي أوجه اســــــتثمار تحتفظ بقيمتها الشــــــرائية الفعلية كاالســــــتثمارات  الســــــتثماراتهاهيئة التقاعد 

% من جملة االســتثمارات  7تتعدى  العقارية  والتي تســتثمر فيها هيئة التقاعد نســبة منخفضــة ال
في األوراق مالية ذات العائد المتغير فيجب أن يرتبط ذلك  تم اســــــتثمار الجزء األكبر وحتي إذا ما

بأحكام خاصـــة  ، ومن األهمية بمكان تحقيق معدل العائد المناســـب والمنتظم  والذي يســـاهم في 
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االشـــــــتراكات  ، وتعتبر العقارات  واالســـــــهم من أنواع االســـــــتثمارات ذات القيمة  ارتفاعالحد من 
 ارتفاع األسعار .المتحركة والتي ترتفع قيمتها مع 

وتراعى اســتراتيجية مؤســســة التقاعد تنويع االســتثمارات محليا ودوليا وكذلك التوزيع الجغرافي    
 % استثمارات خارجية ولكن يؤخذ38% استثمار محلى  و62المستهدف وتوزع االصول  بنسبة 

االســـــتدامة ضـــــعف أمما   ،على القائمين على ادارة االســـــتثمار ضـــــعف االداء وانخفاض العوائد
ويعتمد علي موازنة الدولة  إكتوارين الصـــندوق يعانى من عجز أالمالية لمؤســـســـة التقاعد حيث 

وغيرها الى تســـــييل  الديموغرافيةلتمويل  نفقاته، وقد تضـــــطر مؤســـــســـــة التقاعد نتيجة التغيرات 
القوانين االســتثمارات  حتى تتمكن من تغطية التزاماتها ،وقد يرجع ضــعف االداء الي تعارض بين 

الي عدم كفاءة  باإلضــــــــافة المنظمة الســــــــتثمار هذه األموال والفرص المتاحة داخليا وخارجيا  ،
التنويع بين قنوات االســــتثمار وتركزها في االســــتثمار في أســــهم الشــــركات  وكذلك عدم اســــتقرار 

اق المســتمر وضــعف االســو  الســياســيالســياســات المنظمة لعملية ادارة موارد الصــندوق والتدخل 
المالية وافتقارها الي الشفافية واالفصاح وضعف االداء البشري واالستعانة بخبراء اجانب في ادارة 

 تلك المحافظ ويمكن اعطاء االولوية لالستثمار المحلى قليل المخاطر. 
ت هيئة التقاعد فإن هناك مبادئ يجب اوالمنتظم الســـــــــتثمار  المالئم االســـــــــتثمارولتحقيق معدل 
 ومنها:تحديد قواعد استثمار االحتياطيات مراعاتها عند 

يتمثل إما  االحتياطيات والذييجب صــــياغة قواعد االســــتثمار بحيث تحقق الهدف من تكوين  -1
 النفقات.للوفاء بالمعاشات أوفي مواجهة اية زيادة غير متوقعة في  توفير ضمانفي 

االســــتثمار ر أوجه المختصــــة باختيا ل جهزةيجب أن تكون قواعد االســــتثمار مرشــــدا عمليا  -2
 بالمرونة.تتمتع هذه القواعد  وبحيث

الذاتي واالســـتثمار  من ســـياســـة االســـتثمارويمكن لصـــناديق التقاعد الســـعودية الجمع بين كل  
االدارة الناجحة المفاضــــــــلة بين أوجه االســــــــتثمار وفقا لمدي تحقيقها ألقصــــــــى  الحكومي وعلي

قيمة االموال  أن ضمانوغنى عن البيان  دوق،الصنمصلحة اقتصادية واجتماعية للمشتركين في 
الوحدات بل أعني به ضــــمان قيمة هذه  هيعني اســــترداد نف  القيمة االســــمية لهذ المســــتثمرة ال

 يلي : األموال في مواجهة انخفاض القوة لشرائية للنقود ولتحقيق ذلك يراعي ما

 الفعلية.الشرائية  استثمار تحتفظ بقيمتها عن أوجهتخويل نظام التقاعد سلطة البحث  -1
وضـــــع إطار عام للمســـــائل الواجب مالحظتها عند اختيار اوجه االســـــتثمار تحقيقا ألقصـــــي   -2

االستثمارات  ضمان ممكن مثل أن تكون االستثمارات في أنواع مالئمة من االوراق المالية أو
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ذلك كضـــمان في حالة إقراض األموال وك زأو امتياأهمية الحصـــول على رهن  العقارية وكذلك
 لالستثمارات. يالجغرافالتوزيع 

المســموح بها بالنســبة لكل  االســتثماراتيجب أن تلحق بقواعد االســتثمار كشــوف بكافة أنواع  -3
  االستثمارات.وجه من أوجه 

يعنى اســـترداد نف  القيمة األســـمية  موال المســـتثمرة الالي ذلك فان ضـــمان قيمة األ وباإلضـــافة
األموال المستثمرة في مواجهة انخفاض القوة الشرائية للنقود  يجب ضمان قيمة ه الوحدات بللهذ

 الضمان:يلي لتحقيق شرط  ويجب مراعاة ما
 الفعلية.تخويل نظام التقاعد سلطة البحث عن أوجه استثمار تحتفظ بقيمتها الشرائية  -
ألقصـــــــى  االســـــــتثمار تحقيقااختيار أوجه  للمعايير التي يجب إتباعها عندوضـــــــع اطار عام  -

 ممكن. ضمان
في األسهم  خاصة وأن اللاير  االحتياطياتويمكن لصناديق التقاعد السعودية استثمار بعض      

يمكن تكوين احتياطي لمواجهة انخفاض القوة الشــــــرائية  الســــــعودي يتســــــم بالثبات النقدي  كما
ون للنقود  حيث أن خطر إمكانية عدم تحقيق ســـــــعر الفائدة المفترض علي األموال خطر يكاد يك

يجة لضـــيق نطاق ســـوق االســـتثمار وعدم انتهاج ســـياســـة تعام وتزداد حدته في الدول النامية ن
موال التقاعد أاســـتثمارية ســـليمة والمشـــكلة االكبر بالنســـبة لهذه الدول قيام  الحكومات باقتراض 

 وســـــــالمتها يتوقف علي قدرة الحكومات بالوفاء االســـــــتدامةعلي  األنظمةوبالتالي فان قدرة هذه 
 بفوائد تلك القروض.

مشاكل االستثمار الحكومي  يتالفىسبق إلي أن استثمار األموال في القطاع الخاص  نخلص مما
األموال  والبد أن يصـــــــــاحب ذلك تطور مماثل في أوجه ه يوفر الضـــــــــمان الحقيقي لهذ الذي ال

االســتثمار  يحقق الهدف التمويلي لالحتياطيات  حيث أن تحقيق معدل بما  االســتثماروســياســات 
يتيح لنظام التقاعد مالئمة مزاياه مع التغير في مستويات األجور ونفقات المعيشة فقط   المالئم ال

نما يســـاهم بصـــورة فعالة في التخفيف من مشـــكلة زيادة االشـــتراكات  ويمكن هيئة التقاعد من  وا 
ستثمارات العينية  تمويل زيادة المعاشات دون الحاجة الي تمويل إضافي من خالل التوسع في اال

التي تتميز قيمتها بالثبات النســبي ، إن التوســع في االســتثمارات العينية  والمســاهمة في إنشــاء 
واألوراق المالية المضــمونة  وشــراء أســهم الشــركات الناجحة يوفر عائد  االقتصــاديةالمشــروعات 

ز هذه االســتثمارات بأنها اســتثمار يتفق مع معدل الفائدة الســائد في االســواق العالمية  حيث تتمي
،   لالســـــتثماراتالضـــــمان الحقيقي  قوبما يحقذات قيمة متحركة ترتفع قيمتها بارتفاع األســـــعار 

كما يجب   جغرافيا ونوعياً  االســـتثماراتعلي انه يجب االشـــتراك في المشـــروعات الناجحة وتنويع 
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ا بالثبات النسبي بل واالرتفاع المحافظة علي االستثمارات العقارية آلجال طويلة حيث تتميز قيمته
 مع ارتفاع األسعار.  
 فان هناك امور يجب مراعاتها في االجل القصير منها: قباإلضافة الي ما سب

العسكريين البد من أحكامها  الفئات مثلوالتي تدفع لبعض  بعض شروط المزايا األكثر سخاءً    -1
 عليها.والتضييق 

تعمل على  عليهم وانأكثر شفافية تجاه المؤمن  االتقاعد وجعلهيجب إصالح إدارة نظام   -2
نشاء نظام للمعلومات  االشتراكات وتدريبمحاربة الفساد وتقرير الرقابة على   المفتشين وا 

لغاء الحد األقصى ألجر االشتراك بحيث يتناسب   -3 رفع فئات دخل االشتراك ألصحاب األعمال وا 
 العبء المالي لالشتراكات مع األجر

 الحقيقية ويمكنواألجور  ائمة المعاش مع الوسط الحسابي للتغيرات في األسعارمو  علىالعمل  -4
 االسترشاد بالمعادلة التالية

معدل  – معدل النمو المعتاد في األجور الحقيقية  –معدل الزيادة في المعاش = معدل التضخم 
 األجور(النمو الفعلي في هذه 

 :األجل الطويل اإلصالح في

يقوم على عالقات تعاقدية بين المؤمن عليهم   لتأمين االجتماعي نظام إجباري اليعد نظام ا        
وهيئة التأمين  ووفقا لطبيعة النظام فانه يحدد مقدما  المزايا المقررة واالشتراكات الالزمة لمواجهة 

قيمة تلك المزايا بحيث تتساوى قيمة المزايا الحالية والمستقبلية  لنظام التقاعد في لحظة ما مع 
يسمى بالصندوق المفتوح  االصول الحالية والمحتملة للنظام في نف  اللحظة ونكون هنا اما ما

االكتواري للمؤمن عليهم  االحتياطي،ووفقا لهذا االسلوب تكون نسبة االصول المتراكمة الي 
التمويل  بأسلوب ىما يسمالموجودين في تاريخ معين أقل من الواحد الصحيح ونكون بصدد  

 ( (Robert J. Mayres ,1980جزئي ال
ان نقطة الضعف االساسية في أسلوب التمويل الكامل هي كيفية المحافظة علي القيمة      

الحقيقية ل موال المتراكمة في مواجهة  ارتفاع مستويات التضخم   ويكون من المالئم تغيير 
ب  إلى التمويل الجزئي بما يتفق أسلوب تمويل النظام  من أسلوب التمويل الكامل إلى أساليب  أقر 

والخبرة الدولية التي أكدت أن النظم التي نجحت في  مواجهة مشكلة التمويل ومالئمة المعاشات 
مع التغيرات االقتصادية  اتبعت أساليب تمويل قريبة جدا من أسلوب الموازنة أو أساليب التمويل 

كتوارية لهذه المزايا على أسا  الصندوق الجزئي ،حيث انه لي  من المقبول عمل االفتراضات اال 
المغلق الذي يفترض أن نظام التأمين سوف يقتصر على عدد محدد من المشتركين  أسلوب القسط 
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 فإنهالعام أو أسلوب التمويل الكامل ( وحيث أن هذه النظم إجبارية  ونضمن تجدد العضوية   
وأعدادهم والتي  ث العمر وهيكل األجوريؤخذ بعين االعتبار المشتركين الجدد في النظام من حي

يكون لها تأثير على معدل االشتراك ، ومن هنا تبين أن المناسب لنظم التقاعد اإلجباري إتباع 
أسلوب الموازنة على فترات ذو احتياطي محدود له وظيفة تعويضية وان ذلك هو األكثر مرونة 

  .ة لتمويل نفقات مالئمة المعاشات مع التغيرات االقتصادي
وهكذا فطالما نضمن استمرار عدد أدني من المؤمن عليهم وحجم أدني من األجور وتضمن     

عضويتها أمور متوفرة لنظم التقاعد اإلجبارية التي يفترض استمرار  بالمزايا وهيالدولة الوفاء 
ين أساليب االختيار ب اإلطالق ويتمثل على اً يعتبر مناسب المؤكد أن أسلوب التمويل الكامل ال فمن

استمرار الصندوق المفتوح يكون تراكم االحتياطيات بدرجة  الموازنة ومعوأساليب  التمويل الجزئي
جاءت  الجديدة وقدحاجة لتعديل معدالت االشتراكات مع مالئمة المعاشات  أقل وال يكون هناك

 الخبرة الدولية في مجال تلك النظم لتؤكد ذلك.
لصادرة عن مكتب العمل الدولي بأنه يمكن استخدام أسلوب وقد اهتمت إحدى الدراسات ا    

كانت نفقات المزايا في حدود حصيلة أقصي  الموازنة لتمويل تأمين المعاش الحكومي  اذا ما
تم  أنهتجدر االشارة الية  ( ، ومما(I.L.O,2008هل لتمويل هذه المزايا  يمكن تقرير اشتراكات

وفقا ألسلوب التمويل الكامل  حيث كان  نظام  ىته  األولتمويل نظام التقاعد السعودي في سنوا
محدودة المجال  ولم يستلزم إعانات كبيرة من الدولة  كما لم تكن استثماراته معرضة لخطر التضخم 
 ، ومع تغير الظروف االقتصادية واالجتماعية فان تمويل نظام التقاعد الحكومي االجباري وفقاً 

يؤدي في النهاية الي إتباع اسلوب الموازنة بطريقة إجبارية وليست ألسلوب التمويل الكامل  قد 
تم استثمار نسبة كبيرة من االحتياطيات االكتوارية في سندات حكومية  اختيارية  خاصة أذا ما

 .تؤدي فائدتها بالضرورة من الضرائب  وتتشابه مع اعانات الدولة 
والتنمية ودول وسط  االقتصاديالتعاون  في دول منظمة االجتماعيوتعارض أنظمة التأمين     

وشرق أوربا االلتزام بتوفير التمويل ألنظمة معاشات التقاعد وذلك بسبب تجاربهم السابقة مع 
انخفاض األرصدة االحتياطية  ويتبعون نظم أقرب الي التمويل الجزئي مع  إلى ىالتضخم الذي أد

شريعات ذات العالقة وهذا القدر من األرصدة االحتفاظ بأرصدة المعاشات بموجب قانون تتضمنه الت
 التغيرات المتوقعة التي تطرأ على معدل االشتراك في المستقبل ،كما االعتباريحدد مع األخذ في 

التقديرات أن تعطي تصور ديموغرافي  ومالي للمؤمن عليهم لفترة طويلة مع األخذ في  لهذهيمكن 
تياطيات  ومعدالت الوفاة والتضخم وزيادة األجور  وعدد االعتبار معدل العائد الذى تدره هذه االح

 Rogerالذين ينضمون للنظام ويلزم إجراء تعديالت من وقت ألخر لحفظ التوازن المالي للنظام 

beattie and Warran 1995)) 
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 C.B ):عديدة منها  العتباراتوهكذا تم تبنى أساليب قريبة من أساليب التمويل الجزئي 

Mamoria ,1979)  

توافرت كافة البيانات اإلحصائية الالزمة  إذا إاليمكن اتباعه  ان أسلوب التمويل الكامل ال -1
فقط تقدير  يأما في ظل اسلوب الموازنة السنوية يكفطويلة، لتحديد االشتراكات الالزمة لمدة 

يسهل مراجعة الفروض واحدة كما السهل توافر بيانات عن سنة  المقبلة ومنميزانية السنة 
 للنظام.يحقق الضمان التمويلي بأول وبما  والً أ

 الرياضية.يتميز هذا االسلوب بأنه أكثر مرونة وفهما من أسلوب االحتياطيات  -2
يؤدي الي نتائج مؤكدة فيما يتعلق بحجم المزايا ومدى  واخيرا فان أسلوب التمويل الكامل قد ال -3

 الموارد.كفاية 
ن إف الديموغرافيتأخذ في االعتبار التغير  التيكات وكما سبق ورأينا عند حساب االشترا     

هو واضح  مالئمة المعاشات مع مستوى األجور يؤدي الي ارتفاع كبير في معدل االشتراكات كما
يتميز  من الجدول الخاص بنسب تحديد االشتراكات السابق تقديره ،وهكذا فان مستوى االشتراك ال

بالنسبة ألساليب التمويل المختلطة  فلي  هناك حاجة  بالثبات وهو أمر غير مرغوب فيه  ، أما
المعاشات مع األجور  حيث يتحدد معدل االشتراك كقسط متوسط عام   لتتالءملتعديل االشتراكات 

وبالتالي فإن هذه األساليب هي المالئمة لتمويل نظم المعاشات في ظل التطور االقتصادي  مع 
 الرتفاعضية لمواجهة زيادة ذوى المعاشات كنتيجة تحديد احتياطي للصندوق له وظيفة تعوي

يؤكد علي ذلك  أن خبرة الدول المختلفة توضح  مستوى األعمار الناتج عن التطور الصحي ،ومما
أن تلك التي نجحت في مواجهة مشكلة المعاشات  إنما اتبعت أساليب  تمويل قريبة  من أسلوب 

 ية .  الموازنة  مع تكوين احتياطي له وظيفة تعويض
ويعتبر استثمار أموال التأمين في ظل أسلوب التمويل الكامل من األمور المعقدة التي تحتاج     

إلي الكثير من الخبرة االقتصادية  وأمام  ضخامة األموال المستثمرة تتجه الحكومات للتدخل في 
اض مختلفة  وبالتالي العملية االستثمارية أو اللجوء إلي اقتراض أموال التأمينات إلنفاقها في أغر 

ترتهن سالمة نظام التأمين في المدى الطويل بقدرة الحكومات على الوفاء بفوائد القروض بدال من 
أن تتوقف على حجم االحتياطيات المتراكمة  وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة مصادر التمويل 

بالرغم  فإنهوهكذا ، تراكم الماليعلى تغطية نفقات المزايا وحل بذلك أسلوب الموازنة محل أسلوب ال
أن الواقع الفعلي يؤكد انه نظام  نه ممول بالكامل إالأمن الحديث عن نظام التقاعد السعودي عن 

 يعتمد كليا على الخزانة العامة أي انه نظام يعتمد بطريقة أو بأخرى علي أسلوب الموازنة .
 ها:أن تؤخذ في الحسبان من العوامل يجبوهناك مجموعة من  
 يزيد أعداد المتقاعدين والمستحقين عنهم في معاشات الشيخوخة وبالتالي يزيد اإلنفاق. -
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 يستمر المستحقون في تلقى هذا المعاش لمدد طويلة وبما يؤثر على التكلفة.  -
تزيد المعاشات التي يتم سدادها وفقا للزيادات التي يمكن أن تطرأ على مستوى األجور وتكاليف   -

 المعيشة.
غير مالئمة لتمويل هذه المزايا إذ تكون نسب االشتراكات تعتبر  وهكذا فان طريقة القسط العام    

في أسلوب الموازنة السنوية ويجب وفقا لهذه الطريقة أن تزيد االحتياطيات  ههي علي مماأعلى 
لتمويل  نظم المحتفظ بها لدفع المزايا المستقبلية  وهو أمر يصعب تحقيقه ويالءم هذا النوع من ا

 المعاشات المهنية التي تتطلب تراكم األموال لحماية حقوق المؤمن عليهم ،أما النظم اإلجبارية
التي نضمن تجدد عضويتها فلي  من الضروري أن يكون لها مستوى تمويل مرتفع لضمان المزايا 

 في المستقبل  .
نفقات مزايا التأمينات االجتماعية لهذه األسباب  يعتبر نظام القسط المتدرج  هو المناسب لتمويل 
تتراوح  نه على مدار فترة توازنأطويلة األجل  وطبقا لهذا النظام يتم وضع نسبة االشتراكات بحيث 

سوف تكون االشتراكات وريع استثمارها كافية لمواجهة نفقات  المزايا سنة (   20 – 15بين   
وضعة في استثمارات طويلة األجل ومن هنا والمصاريف اإلدارية  مع وجود احتياطي مالئم يمكن 

فان نظام القسط المتدرج يقع في منطقة وسطي بين أسلوب الموازنة السنوية ونظام القسط المتوسط 
 يلي : العام ويتميز نظام التمويل المقترح لنفقات مزايا التأمينات االجتماعية طويلة األجل بما

 20 أو 15أو  10رد النظام مع نفقاته بطريقة محددة يتم اختيار الفترة التي تتوازن فيها موا -
 االشتراكات.لضمان ثبات نسبة  يكفي مراعاة أن تكون طويلة بما سنة مع

يتم تحديد نسبة االشتراكات بحيث أن االشتراك مضافا إليه الدخل من االستثمارات خالل فترة  -
 التوازن مساويا لنفقات المزايا المستقبلية. 

صل األموال المتراكمة لتغطية النفقات الحالية للمعاشات  بل تستخدم فقط الفائدة ال تستخدم أ -
 األموال(.هذه  على
المستوى  ىوعندما ال تكفى االشتراكات وريع االستثمارات لتغطية نفقات المزايا  يتم رفع القسط إل  -

نة في تقدير االشتراك  المطلوب  لفترة توازن الحقة ،وهكذا فان نظام القسط المتدرج يسمح بالمرو 
ومراقبة االحتياطي المتراكم  وحتى يصل نظام المعاشات إلى مرحلة النضج واالستقرار  وبناء على 
التقييمات االكتوارية يمكن زيادة االشتراك للفترات  المستقبلية ، وميزة هذا النظام أن الفترة التي 

لتالي فان هذه االفتراضات تكون دقيقة  يجب عمل االفتراضات االكتوارية فيها تكون محددة  وبا
  .ومن هنا فان نظام القسط المتدرج نظام مرن لتوفير األموال الالزمة لنفقات المزايا
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 النتائج والتوصيات 
 النتائج أواًل:

الذي تبنته دول  دولة فالنموذجيتطلب إصالح نظام المعاشات مراعاة الظروف المحلية لكل  -1
عن النموذج األوروبي وبالطبع يختلف ذلك عن الظروف المحلية لنظام أمريكا الالتينية يختلف 

   السعودي.التقاعد 
لزيادة معدل  سيؤديمما  السعوديوتصاعد معدالت االحالل واالعالة بصندوق التقاعد  يتنام -2

 هـ. 1445بحلول عام  %57 هـ إلى1410% عام 50المساهمة من 
 هـ.1445عام بحلول  % 34لى ا هـ1410% عام 9ارتفاع معدل االعالة من   -3
 19ارتفع من المساهمة حيث يسمى بمعدل  ما من سنة إلى أخرى وهوارتفاع معدل االشتراك  -4

 هـ.1445عام % بحلول 57ليصل إلى  هـ1410% عام 
بدأت باالضمحالل نسبيا وقد يضطر الجديدة في ظل النظام الحالي القدرة التراكمية لالحتياطيات  -5

 االستثمارات.يل يتس لىإبعد  الصندوق فيما
االجتماعية في المملكة معاش التأمينات  هليمنج لحسابلم تدخل في نموذج  توجد عوامل أخري -6

استخدام هذا النموذج في  وتممنها بيانات عن قوة العمل والمرتبات وكذلك الناتج المحلي 
 الديموغرافية يراتاالعتبار التغحساب االشتراك المناسب لنظام التقاعد السعودي مع األخذ في 

 الصحي.مستوي المعيشة والتطور  الرتفاعالناشئة عن زيادة العمر المتوقع كنتيجة 
باستخدام النموذج المعدل لهليمنج تم التوصل إلى نسب االشتراك المقترحة في ضوء قيم العائد  -7

 على االستثمار ومعدل النمو في الدخل.
نسبة االشتراك وهو  علىمعدل التضخم  ثمار وكذلكاالست علىمن معدل العائد  يوجد تأثير لكالً  -8

أن زيادة معدل التضخم او  التضخم حيثيمثل الفرق بين معدل استثمار أموال التقاعد ومعدل 
 أعلي.معدل النمو في الدخل عن معدل االستثمار يتطلب معدل اشتراك 

لتغير في نفقات المعيشة معدل االشتراك المالئم يختلف في حالة ماذا كان هذا االشتراك مرتبط با -9
نه وفقا للنموذج السابق عرضة أن معدل االشتراك في حالة الربط بالرقم أمن عدمه فنجد 

( وفى حالة عدم الربط بالتغير في نفقات %61،%12 بين لنفقة المعيشة يتراوح  يالقياس
 (.%24.5 ،%8بين  المعيشة فان االشتراك يتراوح 

 ىلإسلوب التمويل الكامل يؤدي أظل  األجور فيتوي مالئمة المعاشات الجديدة مع مس -10
 .ارتفاع كبير في معدل االشتراكات
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لتمويل نفقات مزايا التأمينات االجتماعية  المتدرج هو النظام المناسبيعتبر نظام القسط  -11
 نه على مدار فترة توازنألهذا النظام يتم وضع نسبة االشتراكات بحيث  األجل وطبقاطويلة 

سوف تكون االشتراكات وريع استثمارها كافية لمواجهة نفقات سنة(  20–15 تتراوح بين 
هنا فان نظام القسط المتدرج يقع  مالئم. ومنوجود احتياطي  اإلدارية معالمزايا والمصاريف 

 العام.في منطقة وسط بين أسلوب الموازنة السنوية ونظام القسط المتوسط 
إتباع ويعد  متجدد العضوية. إجباريمزايا نظام  يلمالئم لتمو أن نظام التمويل الكامل غير  -12

أساليب التمويل الجزئية هي األساليب المالئمة لنظم التأمين قومية المجال حيث يمكن من 
 االقتصادية.خاللها مالئمة المعاشات مع التغيرات 

 التوصيات ثانيًا:

في تمويل نظم  وازنة(المأسلوب  إتباع أساليب التمويل المختلطة  التمويل الجزئي أويفضل  -1
 على قدرة هذهكدت الخبرة الدولية أ الكامل حيثالتأمينات االجتماعية كبديل ألسلوب التمويل 

المعاش مع التغيرات  مشاكل مالئمة االقتصادية ومعالجةاألساليب على مسايرة التحوالت 
 .هولي  بديال عناألخذ بنظام تأميني متعدد الركائز بجانب النظام القومي  االقتصادية ويمكن

 الفئات.تدفع لبعض  سخاًء والتيالمزايا األكثر ضرورة إحكام الشروط الخاصة ب -2
تعمل على محاربة  عليهم وأننظام التقاعد وجعلها أكثر شفافية تجاه المؤمن  ضرورة إصالح -3

نشاء نظام لل االشتراكات والتدريب المستمرالرقابة على  الفساد وتقرير  للمعلومات.مفتشين وا 
لغاء الحد األقصى ألجر االشتراك بحيث يتناسب  فئاترفع   -4 دخل االشتراك ألصحاب األعمال وا 

 .العبء المالي لالشتراكات مع األجر
يتمثل إما  االحتياطيات والذيصياغة قواعد االستثمار بحيث تحقق الهدف من تكوين  ضرورة -5

 النفقات.توقعة في للوفاء بالمعاشات أوفي مواجهة اية زيادة غير م توفير ضمانفي 
االســتثمار المختصــة باختيار أوجه  ل جهزةأن تكون قواعد االســتثمار مرشــدا عمليا  ضــرورة -6

 بالمرونة.تتمتع هذه القواعد  وبحيث
من خالل يجب ضـــــمان قيمة األموال المســـــتثمرة في مواجهة انخفاض القوة الشـــــرائية للنقود  -7

الفعلية مع ر تحتفظ بقيمتها الشـــــرائية تخويل نظام التقاعد ســـــلطة البحث عن أوجه اســـــتثما
 ممكن.ألقصى ضمان  االستثمار تحقيقاعام عند اختيار أوجه  إطاروضع 
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