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علىبل،المستقفيالمستحقينتجاهإلتزاماتعلىعملهايقومماليةمؤسسةأيواستمرارنجاحيعتمد
مسئولينالمنكالًالدىكبيرةأهميةالتقاعدلصناديقالماليالمركزسالمةتحتلولذلك،الماليمركزهاسالمة

بإلتزاماتهافاءالًوعلىالتقاعدصناديققدرةمدىإلىالماليالمركزيشيرحيث،الصناديقتلكمنوالمستفيدين
.عنهموالمستفيدينعليهمالمؤمنتجاهالمستقبلية
أساسيبشكلدفتهوالتي،االكتوارًيالتقييمبعمليةيعرفبماالتقاعدلصناديقالماليالمركزتقييمويتم

لتلكالماليالمركزسالمةمنالتأكدفيالتقاعدصناديقادارةعنالمسئولةوالهيئاتالحكوماتمساعدةإلى
كفايةمدىمنوالتأكد،المتوقعةوالمستقبليةالحاليةالماليةللتطوراتدوريةمراجعةخاللمنوذلك،الصناديق
الماليةدامةاالستتحقيقلضمانوذلكوالمستقبلية،الحاليةوااللتزاماتاألعباءجميعلتمويلاالشتراكمعدالت
.مستقبالًاالتقاعدلصناديق

مقدمة 



-:آلتيةاالنظروجهاتمناالكتوارًيالتقييمعمليةمفهومعليالتعرفويمكن

المفهوم الفني 

للتقييم االكتواري

م تعتبررررررر عمليررررررة التقيرررررري
االكتررررواري مررررن الناحيررررة 

ت تمو) الفنيررة  ت تقييمررا ، (يليررا
-:وذلك من خالل 

المفهوم العملي 
للتقييم االكتواري

تررررررررتم عمليررررررررة التقيرررررررريم 
االكتررررررواري مررررررن خررررررالل 
إجرررررراء مجموعررررررة مررررررن 

-:إلي تهدف الدراسات 

المفهوم القانوني 
للتقييم االكتواري

تعتبررررررر عمليررررررة التقيرررررريم
االكتررررواري مررررن الناحيررررة 

أداة القانونيرررررررررررة هررررررررررري 
يالمالوالتخطيط للحوكمة 

تحديرررد مررردي كفايرررة معررردالت 

اعررد االشررتراك بصررناديق التق

لتمويرررررررل جميررررررر  األعبررررررراء 

وااللتزامررررررررات المسررررررررتقبلية 

.المتوقعة 

تحديد جمي  االفتراضات الديموجرافية ▪
.قبل واالقتصادية المتوق  استمرارها في المست

.ةالتنبؤ باإليرادات وااللتزامات المستقبلي▪

بين حساب االلتزام االكتواري الناتج عن الفرق▪
عة اللتزامات المتوقوالإليرادات الحالية القيم 

. مستقبالت 

ن تساعد الحكومات والهيئات المسرئولة عر

ادارة صررررناديق التقاعررررد فرررري الت كررررد مررررن 

، ولرررذلك ترررنص المرررالي مركزهرررا سرررالمة 

ديق التشررريعات والقرروانين الخاصررة بصررنا

يريم التقاعد علي ضرورة إجراء عملية التق

االكتررواري علرري فترررات زمنيررة محررددة ال 

.خمس سنواتإلي ثالث تزيد عن 

االكتوارًيعمليةًالتقييمًمفهومً



-:خاللمنوذلك،التقاعدلصناديقالماليالمركزسالمةمنالتأكدإلىاالكتوارًيالتقييمعمليةتهدف
أجلمنلكوذالصندوق،أموالبمجموعومقارنتهللتمويلالالزماالحتياطيقيمةوتحديد،دوريةبصفةالماليالمركزفحص1.

الخبيرقوميكمابسرعة،تداركهفيتمعجزهناكأنأوالمزايا،تحسينفياستخدامهيمكنفائضاًاهناككانإذامامعرفة
.معالجتهوكيفيةالعجزهذاظهورسبببتوضيحاالكتوارًى

.لمتبعاالتمويلونظامالحاليةاالشتراكبمعدالتيتعلقفيماخاصةالماليةاالستدامةعلىالصناديققدرةمدىتقييم2.

.عليهاالمفروضةالماليةالقيودظلفيالتقاعدصناديقتمنحهاالتيالمزايامستوًىتقييم3.

.للصناديقالماليالمركزعلىواالستقالةوالعجزالوفاةمعدالتفيالتغيرأثردراسة4.

الفتراضاتوااألسسصحةمدىمنالتأكدوكذلك،للصناديقالماليالوضععلىاالقتصاديةالمعدالتفيالتغيرأثردراسة5.
.األمريتطلبعندماوتعديلهاالسابقةواالستنتاجاتاإلكتوارية

الماليالتوازًنمنللتحققالالزمةالتدابيربشأن،التقاعدصناديقادارةعنالمسئولةوالهيئاتللحكوماتالتوصياتتقديم6.
.صندوًقبكلالخاصةوالقوانينبالتشريعاتعليهالمنصوصاالكتوارًيالتوازًنلمفهوموفقاًاللصناديق

كتوارًيااًلالتقييمًكيفيةًتحقيقًأهدافًعمليةً



ولذلكًيجبًأنًتتوافرًبهًلصناديقًالتقاعدًاستعراضااًكامالاًلطريقةًتمويلًالصندوقًألعبائهًالمستقبليةً،التقييمًاالكتواريًيعتبرً
-:بعضًالخصائصًالرئيسيةً،ًوهيً

الدقةًالعلمية الموضوعية

أيًأنًيتمًتحديدًكالاًمنً
الفروضًالديموجرافيةً
مرارهاًواالقتصاديةًالمتوقعًاست

بموضوعيةفيًالمستقبلً
. وبدونًأيةًتأثيراتًخارجية

الشمولية

أيًأنًيستندًتحديدًالفروضً
المستخدمةًفيًعمليةًالتقييمً
ةًفيًاالكتواريًلوضعًالتوقعاتًالمالي
بًالمستقبلًإليًالمبادئًواألسالي

العلميةًالدقيقةً،ًمعًالتأكدًمنً
تائجًتوافقًالفروضًالمستخدمةًمعًن
ةًالبدًالتقييم،ًوحتىًيتمًذلكًبكفاء

منًتوافرًنظامًمعلوماتًدقيقً
.وحديث

أيًأنًتشتملًعمليةًالتقييم
سيةًالعناصرًاألساىعلاالكتوارًي

التيًيمكنًبواسطتهاًمقارنة
بإلتزاماتهيراداتًالمتوقعةًاإل

المستقبليةً

وسماتًعمليةًالتقييمًاالكتوارًيخصائصً

الشفافية

أيًأنًيتمًاإلفصاحًعنً
كافةًالبياناتًوالمعلومات
قييمًالتيًتحتاجهاًعمليةًالت

االكتواريًومصادرًهذهً
المعلوماتً،ًوكذلكًالفروض
ةًالديموجرافيةًواالقتصادي
يًالتيًتمًاالعتمادًعليهاًف

.عمليةًالتقييمً



-:وهيً،ًيسيةًإلىًثالثةًأنواعًرئتنقسمًالفروضًاالكتواريةًالمؤثرةًفيًنتائجًالتقييمًاالكتواريً

الماليةًالفروضً
واالقتصاديةً الفروضًالديموجرافيةً

-:ثلًمويقصدًبهاًجميعًالمتغيراتًالخاصةًبالسكانً،ً

معدالت اإلحالل معدالت اإلعالة معدالت الخصوبة
ن توقعات الحياة لكل م

الذكور واإلناث

معدالت التناقص 

الوفاة، العجز الكلى ) 

(للخدمةوالجزئي المنهي 

ييمالفروضًاالكتواريةًالمؤثرةًفيًنتائجًعمليةًالتق

مالفروضًالخاصةًبالنظا
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يفالمؤثرةالعواملأهمأحدالديموجرافيةالتغيراتتمثل•
محجيؤثرحيثالمعاشاتلصناديقاالكتوارًيالتقييم
Mortalityالوفاةمعدالت،لهمالعمرًيوالتوزيعالسكان
ratesوالخصوبةFertility ratesعليالبقاءوتوقع

Lifeالحياةقيد Expectancyوأعباءتكاليفتقديرفي
.النظام

حيالصالمستوًيفيالمستمرالتحسنانبالذكرالجدير•
Increaseالحياةقيدعليالبقاءتوقعوارتفاع in life

expectancyأنظمةعليالضغطزيادةاليادي
.المعاشات

منايةبدتدريجياالمعاشسنرفعتمالمصرًيالقانوًنفي•
عامفيسنة65إليليصلسنتينكلسنة2032عام

معاشالبعدالحياةتوقعزيادةمعيتناسببماوذلك2040
.بالشكلموضحهوكمامصرفي



-:وهيً،ًسيةًإليًثالثةًأنواعًرئيتنقسمًالفروضًاالكتواريةًالمؤثرةًفيًنتائجًالتقييمًاالكتواريً

ديةًواالقتصاالماليةًالفروضً الفروضًالديموجرافيةً

ةًالمؤثرةًواالقتصاديالماليةًويقصدًبهاًجميعًالمتغيراتً
-:مثلًعلىًنتائجًالتقييم،ً

معدالتًزيادةً
المعاشاتً
المستقبليةً

معدالتًزيادةً
األجورً

المستقبليةً
معدالتًالبطالةً
والتوظيفً

معدالتً
التضخمً

الفائدةًتمعدال
والحقيقياالسمي

عوائدًاالستثمار
المحققة

مالفروضًالخاصةًبالنظا



: أساسيةًوهيًثالثةًمعاييرًيعتمدًاختيارًالفروضًاالقتصاديةًعلىً

الحريةًفيًاالختيار القيودًالمفروضة

لًوهىًتلكًالقيودًالمفروضةًمنًخاًل
لكًهيئاتًوأنظمةًاإلشرافًالحكوميًوذ

للمحافظةًعلىًأموالًالمؤمنًعليهمً،
وارىًومنًهناًالًيستطيعًالخبيرًاالكت

اختيارًالمعدلًولكنًيكونًمفروضً
عليه

وضعًمعًاالختيارحريةً
قيودًمحددة

ةًحيثًيتمًوضعًحدًأدنىًلمعدلًالفائد
يادةًالمستخدم،ًوللخبيرًاالكتوارىًحريةًًز
مار،ًالمعدلًبماًيتناسبًمعًظروفًاالستث

لًوكمثالًللدولًالتيًتستخدمًهذاًالمدخ
حدًبلجيكاًوالمملكةًالمتحدة،ًحيثًتضع

ويتمًأيضااًوضعًحدًأقصى% 6أدنىً
لمعدلًالفائدةًالمستخدمً

فيًحيثًيكونًللخبيرًاإلكتوارىًالحرية
استخدامًالمعدلًالمناسبًولكنًبشرط
عدلًاألخذًفيًاالعتبارًالتقديرًاألمثلًلم
دىًالفائدةًالمستخدمًفيًالخصمًبماًيًؤ

إلىًإمكانيةًسدادًااللتزامات،ًومنًالدول
.أيرلنداً–التيًتطبقًهذاًالمدخلً



-:سيةً،ًوهيًتنقسمًالفروضًاالكتواريةًالمؤثرةًفيًنتائجًالتقييمًاالكتواريًإلىًثالثةًأنواعًرئي

الماليةًالفروضً
واالقتصاديةً الفروضًالديموجرافيةً

بليًلحجمًالعواملًالمؤثرةًفيًالتطورًالمستقويقصدًبهاًجميعً
-:مثل،ًالمشتركينًفيًالنظامًوأصحابًالمعاشاتًوذويهمً

امحجم إستثمارات النظ
حجم اإلشتراكات 

السنوية 
رمعدالت التقاعد المبك التقاعد الطبيعيمعدالت 

ييمالفروضًاالكتواريةًالمؤثرةًفيًنتائجًعمليةًالتق

مالفروضًالخاصةًبالنظا



البيانات الخاصة بصناديق التقاعد 
ية البيانات الخاصة بتحديد الفروض الديموجراف

واالقتصادية 

لبياناتًالتاريخيةًوًعليًتحليلًالخبرةًالسابقةًلصناديقًالتقاعدً،ًولذلكًالبدًمنًتوافرًاالتقييمًاالكتواريًتعتمدًعمليةً
-:لفتراتًزمنيةًطويلةًقدًتصلًإلىًبدايةًإنشاءًالصندوقً،ًوالتيًتتمثلًفيماًيليً

السالسلًالزمنيةًللمتغيراتً
معدالتً-:االقتصاديةًمثلً

التضخمًوالبطالةًوًنموًاألجورً
يًواإلنفاقًالحكوميًوالناتجًالقوم

السالسلًالزمنيةًللمتغيراتً
بياناتً-:الديموجرافيةًمثلً

التعدادًالسكانيً،ًوًمعدالتً
الخصوبةًوالوفياتًواإلعالة

سببًالبياناتًالتاريخيةًعنًالمعاشاتًالسنويةًموزعةًحسب
(عجز،ًوفاةً،ًتقاعدًمبكرً،ًبلوغًالسنً) إنتهاءًالخدمةً

البياناتًالتاريخيةًعنًأصحابً
فقااًالمعاشاتًوالمستحقينً،ًموزعةًًو
للسنًوالنوعًودرجةًالقرابة

منًالبياناتًالتاريخيةًعنًأعدادًالمًؤ
جورًتشتملًعليًبياناتًاألًوعليهمً،ً

ومددًاالشتراكً،ًوكذلكًالحالةً
االجتماعيةًوبياناتًأسرهم

فًالموقالبياناتًالتاريخيةًعنً
تشتملًعليً،ًًوللنظامًالماليً

اراتًبياناتًاالشتراكاتًواالستثم
وعوائدًاالستثمارًونسبًونوع
االستثماراتً،ًوًالمعاشاتً
والتعويضاتًواالحتياطياتً

البياناتًالالزمةًلعمليةًالتقييمًاالكتوارًي



أنًتراعيًالبياناتًأحدًالعواملًاألساسيةًالالزمةًإلجراءًالتقييماتًاالكتوارية،ًلذاً،ًالبدوموثوقيتهاًكفايةًالبياناتًتعتبرً
:مماًيليًكتواريًالخبيرًااًلوتعنيًالكفايةًهناًأنًتمكنًالبياناتً. والكفايةالمتاحةًللمراجعةًاالكتواريةًمعاييرًالموثوقيةً

ة والماليالديموجرافية تحليل التجارب 

ى يتسنى حتللصناديق واالستثمارية السابقة 

ربة مقارنة النتائج باألهداف ومطابقة التج

الفروض اإلكتواريةالناشئة مع 

يم وضع منهجيات التقي

والحساب وإقرارها

إجراء الحسابات 

اإلكتوارية المطلوبة

ية رافجالديموالفروض وضع 

واالقتصادية المالئمة التي

تمكنه من التوقع على نحو

سليم

:يليًالموثوقيةًأنًتكونًالبياناتًكماًوتعنيً

اتًمتسقةًمعًالبيان
الواردةًمنًمصادرً

أخرًى
متسقةًداخليا محدثة مكتملة ذاتًصلة

ةًسلسلأنًيكونًهناكً
منًالبياناتًالسابقة
يةًالتيًتتناولًمدةًماض

كافية



توارية،ًمنًأهمًالفروضًاالكوضعًعندًالقيامًبعمليةًالتقييمًوكذلكًأثناءًيواجهًالخبيرًاالكتواريًالعديدًمنًالتحدياتً
:  هذهًالتحديات

عليهيعابوالذي،االحتماليالمنهجعلىالتقاعدصناديقعليالمؤثرةبالمتغيراتالتنبؤعمليةفيالمستخدمةاالكتواريةاألساليبتعتمد-1
-:يليما
علىتأثيراًااألكثريراتالمتغتحديدإمكانيةعدموبالتالي،التقييمعمليةعليهاتعتمدالتيللمتغيراتالنسبيةاألهميةتحديدعليالقدرةعدم➢

.المستقبليةالتنبؤلعملياتالنهائيةالنتائج
فياألخذدوًنوذلك،مالتقييعمليةتشملهاالتيالمدةخاللسنةكلالمتوقعةالقيممتوسطتمثلماغالباًاوالتيللمتغيراتثابتةقيمفرض➢

.القيملهذهتقلباتحدوثالحتماليةاالعتبار
-:وهي،قييمالتلنتائجبدائلثالثةوجودعليهيترتبمما،التقييمبعمليةالقائمالشخصنظروجهةعلياالحتمالياألسلوبيعتمد➢

.المتشائمالشخصنظروجهةتعكسوالتي←(المرتفعةالتكلفةذاتالنتائج)األولالبديل❖
.للتنبؤيلبدأفضلوتعتبر،المعتدلالشخصنظروجهةتعكسوالتي←(المتوسطةالتكلفةذاتالنتائج)الثانيالبديل❖
.المتفائلالشخصنظروجهةتعكسوالتي←(المنخفضةالتكلفةذاتالنتائج)الثالثالبديل❖

التيًيواجههاًالخبيرًاالكتواريًالتحدياتً



.أدقيعتبرالنتائجهذهمنوأي،النتائجهذهعلياالعتمادإمكانيةمديعناألسئلةمنالعديدتظهرذلكعليوبناءاًا

فترةوطولصللفحالالزمةالبياناتنقصمنهااالكتواريةالفروضوضعأثناءالتحدياتمنالعديداالكتوارًيالخبيريواجه-2
الوضععلىالباسيؤثرمماالمتوقعةالقيمتغييرإلييؤديبدورهالذياالكتوارًيالتوازًنفيتغييرذلكعلىويترتب،الدراسة
:المثالسبيلفعلىللصناديقالمالي

تكلفةالارتفاعإلىيؤدىاألمرمتوقعهوعماالفعليةالوفاةمعدالتزيادةأنحيث،المتوقععنالوفياتمعدلاختالف➢
.صحيحالعكسًولهامتوقعهوعماالمتقاعدينمعاشتكلفةتنخفضبينمالها،متوقعهوعماالمستحقينلمعاشالحقيقية

ةدقعدمإلييؤديمما،المتوقععنالفائدةومعدالتواألجوراألسعارمستوياتوإضطراباتالتضخممعدالتاختالف➢
إلتزاماتهمعللصندوًقالمتوقعةالنقديةالتدفقاتتناسبعدمإلىيؤديالذياألمر،مسبقاًاالمعدةاإلكتواريةالحسابات
للصندوًقالماليالمركزعلىسلباسيؤثروهذاللصندوًقالمستقبليةاإللتزاماتفيزيادةإليتؤديسوفوالتيالمستقبلية
.الطويلاألجلفيلهالماليةاالستدامةوإضعاف



اركينبالمشيتعلقفيمابهاوموثوًقكافيةبياناتبقاعدةاإلحتفاظمنالتقاعدصناديقتتأكدأنينبغي1.
.والمستفيدين

مالئمةطضواباالجراءاتهذهتتضمنأنينبغيكمامنتظمة،بصورةالبياناتتدقيقبإجراءاتالقيامينبغي2.
.االكتواريةللتحليالتالمقدمةالبياناتمعاالتساقلضمان(المعقولية)منللتحقق

.لالستخدامقابلةبصيغةاالكتوارًيللخبيرالمقدمةالبياناتتكوًنأنينبغي3.

الصناديقةإداًرمعاالكتوارًيالخبيرينسقأنينبغيالحالة،هذهوفي،متقادمةأوكاملةغيرالبياناتتكوًنقد4.
الخبيريذكرأنغيوينب.البياناتكمتوسطتقريبيةتقديراتاستخدامهذايشملوقدإتباعه،واجبنهجأفضلبشأن

.وتوثيقهتفصيالالتحليلدقةفيالنهجهذاعلىالمترتبةاآلثاراالكتوارًي

(ياناتبالبيتعلقفيما)توصيات



.قاعدالتصناديقإدارةقبلمنواضحاتحديداالفروضوضععمليةفيومسؤولياتهاالكتوارًيالخبيردورتحديدينبغي1.

علىقائمةفروضإلىتستندبديلةنتائجتقديمفينبغياالكتواري،الخبيرتقديراتأفضلتمثلالالمستخدمةالفروضكانتإذا2.
التأثيركانإذاتوارًياالكالخبيرإلىالتقديراتأحسنعناالنحرافهذالمثلالتسويغتقديمينبغيذلكإلىوإضافة.التقديراتأفضل
.جوهريا

:يليمااالكتواريةالفروضتراعيأنيجب3.
التقاعدبصناديقالخاصةوالقراراتاللوائحوجميعالحاليةالقوانين➢
.التقاعدبصناديقللمشاركينواالقتصاديةالديموجرافيةالخصائصفيالمؤثرةالعوامل➢
.االستثماروسياسةالصندوًقتمويلسياسة➢
.التقاعدصناديقتقييمفيالمستخدمةالمنهجية➢

تكوًنعندماطبيعتهًوالتقييمنتائجفيالتغييرحجمأهميةمدىأي؛المختلفةاالفتراضاتجوهريةاالكتوارًيالخبيريقيمأنينبغي.4
المناسبةوضالفًرلوضعتخصيصهاالمزمعالمواردلتحديدالتحليلهذااستخداموينبغي.المختلفةالفروضقيمفيتغييراتثمة

.المستخدمةاألكتواريةلألفتراضاتالحساسيةبتحليالتاألكتوارًيالخبيريقوموأنالبديلة،والسيناريوهات

(واريةاالكتبالفروضيتعلقفيما)توصيات
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