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Social insurance systems depend on two methods :-

• First:- Defined benefits

• Second :- Defined contributions

Methods of financing social insurance systems:-

 Fully funded

 Pay as you go

 Partially funded

The method followed by the Egyptian social
insurance system.



أنظمة التأمين 
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نظام االشتراكات المحددة

Defined contributions

نظام المزايا المحددة 

Defined benefits



Defined benefitsنظام المزايا المحددة               

 معادلة بإستخدام التأمينية المزايا تقدير يتم

 االشتراك أجر ومتوسط المعاش بين تربط

 الخدمة سنوات كل أو معينة سنوات عدد خالل

.االشتراك مدة وطول

  اإلكتوارى المعامل x التسوية أجر = المعاش

x الخدمة مدة

The insurance benefits are estimated
by using an equation linking the pension
and the average contribution wage
during a number of years or all years of
service and the length of the
contribution period.

Pension = settlement wage X actuarial
coefficient X period of service



مزايا نظام المزايا المحدده

 معادلة طريق عن سيتقاضاه الذى المعاش قيمة معرفة يستطيع منه المستفيد1.

.المعاش

 النظام أصول إستثمار ومخاطر المعاش أعباء تلقى حيث المخاطرة إنعدام2.

. النظام إدارة عاتق على

اإلنتقادات الموجهه إلى نظام المزايا المحددة

.الشيخوخة سن حتى مؤجلة إيرادات1.

.فيه التالعب الى يودى قد ما وهو األخير األجر أساس على المزايا حساب2.

 يتحمل الذى هو النظام ألن النظام هذا هيكل فى النهائية بالتكلفة التنبؤ يمكن ال3.

.المقدرة من أكثر جاءت إذا التكلفة خطر

.المحدده المزايا لنظام واإلكتوارية المالية التعقيدات زيادة4.

 أن ذلك فى والسبب ، المختلفة اإلستثمارية العوائد من العضو يستفيد ال5.

.مسبقا   محدده تكون المزايا

Defined benefits advantages

1. The beneficiary can find out the value of the pension he receives

through the pension equation.

2. Lack of risk, as the burdens of the pension and the risks of

investing the system’s assets fall upon the management of the

system.

Defined benefits disadvantages

1. Deferring earnings until reaching old age

2. Calculating benefits on the basis of the last wage, which may lead

to manipulation.

3. The final cost in the structure of this system cannot be predicted,

as the system is the one that bears the risk of the cost in case it

exceeds its capacity.

4. Increased financial and actuarial complications of the defined

benefits system.

5. The member does not benefit from the various investment

returns, as the benefits are pre –defined.



  Defined Contributionsنظام االشتراكات المحدده        

-: لألتى وفقا   المزايا قيمة تقدير يتم إجبارى،وفيه إدخار نظام يعد

.المتراكمة اإلشتراكات رصيد -

.الرصيد هذا إستثمار عائد -

 إلى المتقاعد حساب فى المتراكم المبلغ تحويل يتم التقاعد وعند

-:لألتى وفقا   تقاعدى معاش

 ، االشتراكات نسبة على بدورة يعتمد والذى الحساب فى المتقاعد مبلغ •

 سداد أساسه على تم الذى علية المؤمن ودخل االشتراك، فترة وطول

.االشتراكات

 التى االدارية والمصاريف الشخص، لحساب أضيفت التى الفائدة •

.عليه المؤمن يسددها

A Mandatory savings system, in which the value of the

benefits is estimated according to the following:-

• The accumulated contributions balance

• The return on investing this balance

Upon retirement, the accumulated amount in the

pensioner’s account is transferred to a retirement pension

according to the following:-

• The pensioner’s balance in the account, which in turn

depends on the contributions rate, the length of the

contribution period, and the income of the insured on the

basis of which the contributions were paid.

• The interest that was added to the person’s account, and

the administrative expenses paid by the insured.



مزايا نظام االشتراكات المحددة

.والمزايا االشتراكات بين مباشرة إرتباط عالقة خلق1.

.واالمان بالملكية شعور يعطى فرد كل بحسابات االموال تراكم2.

 رصيد إجمالى تحديد وقت اى فى عليه مؤمن لكل يمكن حيث شفافية أكثر3.

.االستثمار وعوائد االشتراكات من حسابه

. االستثمار على حقيقى عائد معدل تحقيق4.

عيوب نظام االشتراكات المحددة

 يكن لم ما التقاعد عند مناسب معاش لمنح كافى غير يكون قد االشتراك معدل1.

.االشتراكات من أدنى حد على يحتوى النظام

.المنخفضة الدخول ألصحاب المعاش قيمة إنخفاض2.

 عوائد إنخفاض منها المخاطر من مجموعة النظام هذا فى عليه المؤمن يتحمل3.

 خطر الى باإلضافة البقاء طول وخطر ، التضخم معدالت ،ارتفاع االستثمار

.أوالوفاة العجز أو البطالة نتيجة اإلشتراك إنخفاض

Defined contribution advantages

1. Creating a direct link between contributions and benefits.

2. The accumulation of money within the accounts of each individual
gives a feeling of ownership and safety.

3. More transparency, as every insured can at any time specify the total
balance in his account from contributions and investment returns.

4. Achieving a real return rate on investment.

Defined contribution disadvantages

1. The contribution rate may not be sufficient to grant an adequate

pension upon retirement, unless the system contains a minimum

level of contributions.

2. Low pension for low income earners.

3. In this system, the insured bears a range of risks, including low

investment returns, high inflation rates, and the risk of long life, in

addition to the risk of a decrease in the contribution as a result of

unemployment, disability or death..



Methods of 
Financing Social 

Insurance Systems

أساليب تمويل نظام 
التأمين  اإلجتماعى

التمويل الجزئى

Partial 
funding

الموازنة السنوية 

Pay as you go

التمويل الكامل

Fully 
funding



  Fully funded Method أسلوب التمويل الكامل                  
 اإلشتراكات تحديد على األسلوب هذا يقوم

 عند سن لكل بالنسبة إكتوارية أسس على

 كافية اإلشتراكات تكون بحيث للنظام، الدخول

 على ويطلق النظام، يحددها التى المزايا لمقابلة

 النظام إسم األحيان بعض فى النظام هذا

التراكمى

This method is based on

determining the contributions on an

actuarial basis for each age upon

entering the system, So that the

contributions are sufficient to meet

the benefits determined by the

system. This system is sometimes

called the cumulative system



التمويل الكاملأسلوب مزايا 

 طويلة لالستثمارات المتاحة االموال وتراكم االحتياطيات تكوين1.

.االجل

 االجل فى المزايا تمويل فى وعائداته االستثمارى الجانب أهمية زيادة2.

الطويل المدى وعلى القصير

 االقتصاد خدمة فى االستثمارات هذه تحدثة الذى االيجابى االثر3.

 العائد ذات االقتصادية المشروعات حيث من سواء والكلى الجزئى

.المباشر غير العائد ذات الخدمية المشروعات أو المباشر

 فى تراجع حدث اذا خاصة السكانى الهيكل فى التغير أثر تالفى4.

 إنخفاض الى يؤدى مما النسل تنظيم سياسات نتيجة المواليد معدالت

 خالل من النفقات وزيادة (اإلشتراكات وبالتالى )الجدد الداخلين عدد

.االنتفاع سنوات وزيادة المنتفعين أعداد زيادة

عيوب أسلوب التمويل الكامل 

 صاحب أو العامل يتحملة ما سواء النظام فى اإلشتراك معدالت إرتفاع1.

.العمل

 القيمة إنخفاض إلى يؤدى مما العملة قيمة فى المستمر اإلنخفاض2.

.األجور مستوى وإرتفاع لإلحتياطيات الحقيقية

.اإلحتياطيات فى والمتوالى الدائم العجز3.

.اإلضافية المزايا تمويل صعوبة4.

Advantages of a Fully Funded System

1. Forming reserves and accumulating money available for long -term

investments.

2. Increasing the importance of the investment aspect and the returns thereof in

financing the benefits in the short and long term.

3. The positive impact that these investments have in serving the micro and

macro economy, whether in terms of economic projects with direct returns or

service projects with indirect returns.

4. Avoiding the impact of the change in the population structure, especially if

there is a decline in birth rates as a result of birth control policies, which leads

to a decrease in the number of new entrants (and thus contributions) and an

increase in expenditures through an increase in the number of beneficiaries

and an increase in the years of benefit.

Disadvantages of a Fully Funded System

1. The high contribution rates in the system, whether are borne by the worker or

the employer.

2. The continuous decline in the value of the currency, which leads to a decline in

the real value of reserves and a rise in the level of wages.

3. The permanent and successive deficits in the reserves.

4. Difficulty in financing additional benefits.



Pay                 السنوية الموازنة أسلوب as you go

 عليهم المؤمن يقوم النظام، هذا ظل فى

 (المعاشات) مزايا بتمويل الحاليين

. الحاليين المتقاعدين

 يتم األسلوب، لهذا وطبقا   ،بالتالى

 يكفى الذى بالقدر سنويا   االشتراكات تحديد

 باإلضافة السنة تلك خالل المزايا لتغطية

.السنة نفس عن اإلدارية المصروفات الى

Under this system, the current

insured persons finance the benefits

(pensions) of the current pensioners

Thus, according to this method,

contributions are determined annually

to the extent that is sufficient to cover

the benefits during that year in addition

to administrative expenses for the same

year.



مزايا أسلوب الموازنة السنوية

 اإلضافية أو األساسية سواء السنوية النفقات لكل الكافى التمويل يوفر1.

.المعيشة نفقات فى بالتغير منها يرتبط ما أو

 الجيل أبناء بين ليس الواسع بمفهومه اإلجتماعى التكامل تحقيق2.

. المتعاقبة األجيال أبناء بين ولكن فقط الواحد

.الكامل التمويل نظم منها تعانى التى العجز مشكلة يتفادا3.

 فى للتغير المقابلة والمزايا النفقات زيادة تمويل لمشكلة حال   يعتبر4.

.التضخم عن الناتجة المعيشة نفقات

السنوية عيوب أسلوب الموازنة

 إنخفاض نحو خاصة السكانى الهيكل فى بالتغير الشديد التأثر1.

 عليه يترتب مما كالهما أو الحياة توقع زيادة أو المواليد معدالت

 من النفقات وزيادة ناحية من الموارد نقص نتيجة النظام أعباء زيادة

.أخرى ناحية

 من تحملة لما المعاشات ألصحاب السابقة الخدمة مدد تمويل يتعذر2.

.أعباء

 بعدم شعور يخلق فإنه ثابت تمويل هيكل له ليس األسلوب هذا3.

 دقة مدى من التأكد عدم من حالة أيضا   يخلق كما والثقة األمان

.المستقبل فى المزايا وكفاية

Pay as you go advantages  

1. Providing adequate financing for all annual expenses, whether basic,

additional, or related to the change in living expenses.

2. Achieving social integration in its broad sense, not only among one

generation, but among successive generations.

3. Avoiding the problem of the deficit that afflicts the fully funded systems.

4. It is considered a solution to the problem of financing the increased expenses

and the benefits associated with the change in living expenses resulting from

inflation.

Pay as you go disadvantages  

1. Being highly affected by the changes in the population structure, especially to

a decrease in birth rates and/or an increase in life expectancy, which results

in an increase the burdens of the system due to a lack of resources on the

one hand and an increase in the expenses on the other.

2. It is not possible to finance the previous service periods for pensioners

because of the burdens they include.

3. This method does not have a fixed financing structure, it creates a feeling of

insecurity and lack of confidence, it also creates a state of uncertainty about

the accuracy and adequacy of future benefits.



 التمويل نظام تطبق كانت والتى وسويسرا وفرنسا آلمانيا مثل الغنية الدول بعض

 فى أدت متعدده مصاعب واجهتها قد السنويه الموازنة نظام إلى حولت ثم الكامل

 إلى سنة من المتزايدة التمويل آعباء لمواجهة ضرائب فرض إلى كثيرة حاالت

.أخرى

Some high-income countries such as Germany, France and

Switzerland, which were applying the full funding system and then

switched to the pay as you go system, have faced multiple difficulties

that led in many cases to impose taxes to meet the increasing financing

burdens from year to year.



  Partial fundingأسلوب التمويل اجلزئى                      
 بين اإلكتوارية اإلحتياطيات تكوين حيث من وسيط يعتبر

.الكامل التمويل وأسلوب السنوية الموازنة اسلوب

 خالل من النظام نفقات تقدير يتم األسلوب، هذا ظل فى

 األجيال على النفقات هذه توزيع يتم ثم محدده فترة خالل المزايا

 المتوسط بالقسط) يسمى ما خالل من الفترة هذه خالل الحاضرة

(العام

 لتغطية كافية تكون بحيث االشتراكات حساب طريقة وتحدد

 يطلق معينة فترة خالل اإلدارية والمصروفات المعاشات تكلفة

. توازن فترة عليها

It is considered a mediator in terms of
forming actuarial reserves between the pay as
go method and the full funding method.

Under this method, the system
expenditures are estimated through the
benefits during a specific period, after which
these expenses are distributed to the present
generations during this period through the so
-called (General Average Premium)

The method of calculating contributions is
determined so that it is sufficient to cover the
cost of pensions and administrative expenses
during a specific period called the equilibrium
period.



مزايا أسلوب التمويل الجزئى

. النظام بأموال يلحق قد عجز أى مواجهة على القدرة1.

 والمزايا اإلضافية المزايا لتمويل الالزمة المالية الموارد تدبير إمكانية2.

 مثل الحقة بقوانين تضاف ولكنها للقانون األصلى النص فى مقررة الغير

 مدد زيادة أو األسعار إرتفاع مع المعاشات زيادة أو جدد منتفعين إضافة

. المستحقين إنتفاع

 أو العامل يتحملة ما سواء النظام فى اإلشتراكات معدالت إنخفاض3.

.العمل صاحب

عيوب أسلوب التمويل الجزئى

 هذا ظل فى اإلستثمار ريع إلنخفاض وذلك اإلشتراكات نسبة ثبات عدم1.

.االسلوب

 جيل كل تحمل لعدم نظرا   وذلك المزايا أعباء توزيع فى العدالة عدم2.

. به الخاصة المزايا ألعباء

 المطلوبة األموال من النامية، الدول فى خاصة القومى، اإلقتصاد حرمان3.

 هذا ظل فى اتاإلستثمار أن حيث اإلقتصادية التنمية خطط لتنفيذ

.األجل وقصيرة متوسطة تكون األسلوب

Partial funding advantage 

1. The ability to face any deficit that may befall the system's funds.

2. The ability to financially resourcing the additional benefits and benefits

that are not specified in the original text of the Law, but are added by

subsequent Laws, such as adding new beneficiaries, indexation of

pensions or increasing the periods of benefits for beneficiaries

3. Low contributions rates, whether borne by the worker or the

employer.

Partial funding disadvantage 

1. The instability of the contribution rates due to the decrease in

investment proceeds under this method.

2. Unfair distribution of the burdens of benefits, due to the fact that each

generation does not bear the burdens of its own benefits.

3. Depriving the national economy, especially in developing countries, of

the funds required to implement economic development plans, as

investments under this method is medium and short –term.



أسلوب نظام التأمين االجتماعى المصرى
Egyptian Social Insurance System Method

 مصر جمهورية تنتهجها التى التغيير منهجية من إنطالقا  

 االجتماعية التأمينات تكون وأن التغيير مواكبة من البد كان العربية

-:أهمها سياسات عدة فتبنت األمر هذا طليعة فى

 نظام الى باإلضافة المعاشات، حساب فى المحددة المزايا نظام-

.اإلضافى والمعاش –المكافأة حساب فى المحددة االشتراكات

 والوفاة والعجز الشيخوخة تأمين فى الجزئى التمويل أسلوب-

  .والمرض البطالة تأمين فى السنوية الموازنة أسلوب وإتباع

 بإلتزماته الوفاء على قادر نظام إنشاء أجل من ذلك وكل

.النظام إستمرارية ضمان شأنها من إحتياطيات تكوين على وقادر

Based on the methodology of change pursued by the Arab

Republic of Egypt, it was necessary to keep pace with the change

and for social insurance to be at the forefront of this matter,

hence, it adopted several policies, the most important of which

are:-

 Defined benefits method in pension calculation, in addition

to the defined contribution in calculating the lump-sum

benefit - and the complementary pension.

 Partial funding method in old – age insurance, disability and

survivors and following the pay as you go method in

unemployment and illness insurance.

All this in order to create a system capable of fulfilling its

obligations and capable of building-up reserves that would ensure

the continuity of the system.



 شكراً للسادة الحضور،،،
Thanks to the attendees,,, 


