




الهيئة القومية 
 االجتماع  

ن للتأمي 

من واقع البيان الختامي المبدئي في *

2022/6/30.



االجتماعي البيئة التشريعية السابقة للتأمين 
الخاضع لها المؤمن عليهم

( هدددددن المعدددددا -المزايدددددا –دهدددددت ا ادددددت ا ا  ) القدددددوادين لد  جلدددددي وادددددود اددددددع مهددددداواال بدددددين المددددد من ا دددددي ع دتياددددد   خدددددت   تعددددددد 

.  اكقيمـــــــــ  ااتــــــــ/ بأقل مدال مدفعـــــ  ا ى ا ب  الم مــــــــــن ا ي ـــــــــع ل حصــــــــول من قبل اهتغــــــــ ل الدظـــــــاع ا ي وهذا يااــــــــع 
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االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امة
الماليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
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تحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا 
ةفنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وإداريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
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التشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ا  
الماليتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتت  
الخزانتتتتتة ال امتتتتتتة 
مار وبنك االستث

القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   
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متضمداً دتائـــــــــج ت ك الد اهــــــــ 2019لهد  ( 148)تع جاداد د اه  ج توا ي  من قبل خبي  ج توا   مهتقــل، وصد القادون  قع –2

"هدوياً، وي دى هذا القهط لمدال خمهين هد م  ب  % 5.9اديه، يزاد بدهب  م يا  160.5قهط هدو  ل  يئ  بواقع ت تزع الخزاد  العام  بهداد "

:ا ى الدحو التالي ضمادا  هداد القهط 2019لهد  ( 148) تضمن القادون  قع –3

قاق حتدي تدا يخ ا ي المبالغ التي لع تهدد ان المدال من تا يخ اإلهتحبهداد فائدال في حال  التأخي  فى هداد القهط ت تزع الخزاد  العام  •

.بواقع متوهط العائد ا ي جصدا ا  الخزاد  من األذون والهددا  خ ل ذا  المدالالهداد ، وتحهت الفائدال 

.أنالاهذافىي ـــزعماإلتخــــــاذالوز اءما ـــسا ىاألم يع ضمتص ـــــــ لا  ث ث لمـــــــدالالهدادانالتأخي حالــــ فى•

.الهابق ــاطاألقهــبأداءالعامــــ الخزاد قيــاعيفيدتق ي بتقديعالدواتما سا يالعام الموازد قادونما وعا ضاددالعام الخزاد ت تزع•

.الموازدـــــــ ماـــــ وعفـــــــيالهدوىالقهـــطجد اجبعدج ل دولــــــ العامـــــــ الموازدــــــــ قـــــادونماـــ وعجق ا  ياوز•

.م يا  اديه701.1ل بع  لقهاط ب غ  هدد  الخزاد  العام  ل دول  2023/2022حتى 2020/2019المالي العاع ااتبا اً من •

لزيددادا  ة ات لفتت)داددأ  التادداب ا  الماليدد  دتيادد  ادددع هددداد الخزاددد  العامدد  ل امددل التزامات ددا المقدد  ال قادوددداً فددي دظدداع المعااددا  هدددوياً –1

.الما    دون حل، وبم و  الزمن تفاقم  ( جلخ.. ت  ف  ضع الع وا  –ت  ف  الحد األددى ل معا  –الهدوي  ل معااا  

الـماليـــــــــــــــــ التاـــــاب ــــا    1



:النتتتتااآل اةتيتتتة  م دفتتتة منرمتتتة ال متتت  ال وليتتتة 2017تتتتج  جتتتدا    تتتا  أظهتتتد  دراستتتة التتتت فقا  النق  تتتة للنرتتتا إ ووتتت ا أ تتتد فحتتت    تتتتوار  

ا هـتدامـــــــ  الـمــاليــــــــــ 

ومتوقدع ظ دو   ، 2014اداع بالدهب  لصدددوق قطداع األامدال والخداا بدايد  مدن واود العاز الدقد  يعادي الدظاع من -2

. اديهم يا  76بمقدا  2023اـــــــــــاع ظ و  العاز الدقد  بالدهب  ل  يئ  ، بما م دا  2026ااع ل صددوق الح ومي 

.2080فددددي ادددداع ت ليددددون اديدددده 6جلددددى قيمتــــــددددـه لتصددددل زيـــــــــــــــددددـادال العاــــددددـز اإل تـــــــــددددـوا   هدويـــــــددددـاً -1

يت تدت ا يده لت بي  جامدالي الدفقدا ، ولدذا هديتع اهدتخداع ا حتياطيدا  لتمويدل المزايدا الحاليد  ممدا ت في الدظاع جي ادا  -3

(.والخااالعــــــاع لصددوق القطاع 2065اـــــــاع ، الح ومــــــــي ل صددوق 2034اــــــــاع )بال امـــــــــــــل تأ   ا 

2



وليد  التأميددا  ا اتماايد  والمعاادا  مدن خد ل مدظمد  العمدل الدلماد وع قدادون تع جاداد الد اها  ا  توا ي  واختبا ا  الحهاهي  ✓

ضدع  الدفقدا  الهددوي  16.9لن معدل ا حتيداطي هيصدب  ،حيث لهف   الد اه  ا ى 2019وتع جهت مال الد اها  ااع 2017ااع 

.2080ضع  الدفقا  الهدوي  في ااع 15.8و، 2050ااع في 

.  لخب اءابواهط  لاد  ث ث هدوا   ـل م ال واحدال ا ى األقل لصددوق التأمين ا اتمااي المالــــــي الم  ز ا ى فحا دا القادون ✓

.ايـــا الممدوح ا لتزامــــا  ل مزلمقاب    افيـــــ  تا يخ الفحا اإل توا   في يقيع التق ي  اإل توا   ما جذا  اد  معد   ا ات ا ا  ✓

:للفحص اإلكتواريالتمويل مبادئ ✓

:  مزايا تأمين الايخوخ  والعاز والوفاال: لو ً 

.الفحا اإل توا  تا يــــــخ هد  بعد 50الفحا ا ي لهاس تمويل ازئي مع ا حتفاظ باحتياطي جياابي لمدال   تقل ان يتع 

: مزايا تأمين جصاب  العمل المالي : ثاديًا

دظدداع الفحددا ا ددى لهدداس دظدداع تمويددل الموازددد  الهدددوي  بالدهددب  ل مزايددا قصددي ال األاددل مددع ت ددوين احتيدداطي طددوا ىء، ويددتع 

.التمويل ال امل بالدهب  جلى المزايا طوي   األال

:  مزايا تأمين الم ض المالي  ومزايا تأمين البطال : ثالثًا

.طوا ىءالفحا ا ي لهاس دظاع الموازد  الهدوي  مع ت وين احتياطى يتع 

تحقيق ا هتدام  المالي  ل دظاع



تحديــا  فديــ  وجدا يــ 

ن -1 للم اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن و ي 

ن ا تالف ➢ .المدا ز المالية للصن و ي 

.ا تالف المفاهيتتتتتتتتج واإلجداءا ➢

.زيتتتتتتتتتادة النفقتتتتتتتتا  اإلداريتتة➢

الحاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  منرومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ت نولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الم لومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  -2

.تقتتتتاد  النرتتا  الحالتتتتتي➢

FILE SYSTEMالنرا    م  بنرا  الملفا  ➢

ة ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التها  ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د –3 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ا  النرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ووتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ت (ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنة45)تشر

.استغتتتتتتتتتتتتالل الثغتتتتتتتتدا ➢

.ت قتتتتتتتتتت  اإلجتتتتتتتتتتتتداءا ➢

ة األح تتتتا  القضاايتتتتتتتة➢ .و  
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   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيج الم اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا –4
ن
.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  



.ما س جدا ال ال يئ  القوميـــــ  ل تأميــن ا اتمااــــيبتا يل392صد  الق ا  الام و    قع 2020/7/13بتا يخ •

 ل ا دى جحدوالتدي تعتمدد ا ض ال  ي  ا هت اتياي  ل  يئد  ا دى فخامد   ئديس الام و يد  تع 2020/10/26بتا يخ •

.تاغي  الداء الخدم  ان مدظوم  الحاهت اآللي بمدظوم  اديدال تعتمد ا ى التحول ال قمي، وفصل 

:بدل العمل بالتواز  ا ى اميع محاو  العمل اآلتي 2020/10/27بتا يخ •



.، والمعايي  الدوليـ لح اع الدهتو التوافق مع 1.

.ل دظــــــــــاعا هتدامـــــ  الماليــــــــ  تحقيق 2.

.تثما  القوميالتأميدا  اإلاتمااي  والخزاد  العاع ل دول  وبدك ا هبين دظاع( الحالي  والمهتقب ي )فض التااب ا  المالي  3.

.ااملواألخذ بمف وع األا  الا اتمااي  يامل اميـــــــــع فئـــا  الماتمـــع دون اهتثدــاء، لدظاع التأميدا  موحدقادون 4.

.احت افي، يعين له ما س لمداء ومدي  تدفيذ  إلدا ال ا هتثمـا  با لصددوق اهتثما  لموال التأميدا  اإلاتمااي جدااء 5.

.لمخت   فئــا  الم مــــن ا ي عالدظــــــــــــــاع وقوااــــــــــد حهات المزايـــا ا ات اك في دهــــــــــــــت توحيــــــــــــد 6.

.لمخت ــــ  فئـــــــــــــا  الم مــــــــــــن ا ي ــــــــع بصــــــــــو ال تد يايـــــــــ هـــــــــــــن التقااـــــــد توحيـــــــــــــد 7.

.  حـــد لددــــــــى ل معـــــــا مــــــــع ضمــــــان تددـــــــــــــــي قيـــــع المعااـــــــــا  القضـــــــــــــــــــاء ا ى ظاهــــ ال 8.

.ملصاحـــت العل ات اك في الدظاع، من خ ل تحمل الخزاد  العام  لمهاهما  تعادل حص  لعمال  غي  المدتظم  اتاايع 9.

.ا تحقيق الـــ بط اآللي مع الا ـــا  ذا  ا  تبــاط وتغ يظ العقوبــــمن خـــــــــــــ ل الت ــ ت التأميدي الحد من ظاه ال 10.

األهداف التي حققها اإلصالح التشريعي



إنشاء صندوق استثمار

فوائض أموال التأمين االجتماعي

:تشكيل مجلس أمناء صندوق االستثمار وتعيين المدير التنفيذي للصندوق-1

.ما س لمداء صددوق اإلهتثما  بتا يـــــل صد  ق ا   ئيس ما س الوز اء 2022/2/3بتا يخ   •

.المدي  التدفيذ  لصددوق ا هتثما بتعيين صد  ق ا   ئيس ما س الوز اء 2022/6/20بتا يخ •

:أعمال مجلس أمناء االستثمار في الوقت الحالي-2

( .البدك الدولي)جاداد مقت ح ال ي ل التدظيمي لصددوق ا هتثما  با هتعاد  بخب ا  الا  اء الدوليين •

.2019لهد  148جاداد ال وائ  المالي  واإلدا ي  واإلهتثما ي  ل صددوق بمــــا يتماى مع لح اع القادون •

( :2022/8/1حتى )د اه  جاادال هي    ا هتثما ا  الحالي  المتمث   في ا هتثما ا  اآلتي  •

النسبةالبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

%77.35سن ا  وأذون  زانة

%19.11وداا   البنوك

%3.54االستثمار ناديقووثااقماليةأوراق

%100.00اإلجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  



اإلطار العام لمنظومة التحول الرقمي

.منصــــــة الكترونية لخدمــــات المؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات1.

.أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات2.

.أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تحقق منظومة عمل موحدة3.

.تكامــــــل إلكتروني مع الجهـــــات الحكوميـــة المختلفـــة مـــع إمكانيـــة التكامــــل مــــع الجهــــات الخاصــة4.

.قواعــــــد بيانـــات مركزيــــة موحــــدة5.

دورات عملللللللللللل متكامللللللللللللة تحقلللللللللللق السللللللللللليطرة ومتابعلللللللللللة األداء للعلللللللللللاملين فللللللللللل  تنفيلللللللللللذ الخلللللللللللدمات التأمينيلللللللللللة6.

".مع التحييد الكامل للعنصر البشري"

.نظـــــم دفــــع إلكترونـــــي متعـــــددة7.

.وثائق الكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات8.



نهاية المشروع 

طبقا للمخطط  
2023يونيو 29

43%
اإلنجاز العام

مكتمل

التشغيل الفعلي
الهدف

2023يوليو  1

إثبات المفهوم

100%

14%

التطوير

75%

البيئةإعداد 

التحضير

100%

التحليل

100%

التصميم

100%

بداية المشروع
2021أكتوبر 20

الحالة تاريخ اإلنتهاء المرحلة م

تم االنتهاء 2021أكتوبر  20 التحضير 1

تم االنتهاء 2021نوفمبر 15 المفهوماثبات  2

تم االنتهاء 2022يونيو  30 موالتصميالتحليل  3

تأخير 2022يوليو  15 البيئةاعداد  4

قيد التنفيذ 2023ابريل  06 التطوير 5

موقف تنفيذ المشروع



هيكلة الهيئة إعادة 

ودمج صندوق  التأمين االجتماعي

مجلس إدارة

الهيئة القومية للتأمين اإلجتماع 

ع المعهد القومي للتأمين اإلجتما
صندوق استثمار أموال 

التأمين االجتماعي

صندوق التأمينات 

والمعاشات

لاد  الخب اء

لاد  الحو م 

لاد  الم ااع 

.إدارة العمليات التأمينية : المقصود بصندوق التأمينات والمعاشات 

.ل  يئ تطوي  لداء الخدم  وتدفيذ ال  ي  ا هت اتياي  العام ين بال يئ  ا ي وتأهيل يتع حالياً تد يت 



تطوير دورة العمل الحالية

تشغيلهاوفصل أداء الخدمة عن 

.الجمهوريةالتأمينية عل  مستوى به أداء الخدمة يعد القطاع وهو المنوط : هيكل قطاع العمليات التأمينية 



مركز الخدمات المتنقل



مكتب شرم الشيخ

الوضع بعد التطوي الوضع القائع

.مع إنشاء هوية بصرية للهيئة( التمليك الجزئي بمدخل خاص-التمليك الكلي )مقرات تقديم الخدمة التأمينية رفع كفاءة ➢

.المرتفعـــةماكن ذات الكثافة التأمينية األسيتم شرائها في ضي اأرو قطع الهيئةعل  قطع أراضي تملكها مقرات انشـــــاء ➢

الهيئةتطوير مقرات 



مقت ح التطوي الوضع القائع

التطوير الداخلى للمقرات 

"بيئة العمــــل"




