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مقدمة
لم ٌعد إستخدام نظم المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً من امور الرفاهٌة – بل أصبح
ضرورة ال ؼنً عنها لضمان النجاح فً هذا المجال – ونظرا ألهمٌة نظم المعلومات فً مجال
التؤمٌن اإلجتماعً  ,فقد ٌكون من المناسب أن نستعرض هذا الموضوع ونحن بصدد دراسة
ومناقشة المسائل المتعلقة بالضمان اإلجتماعً وشبكات األمان اإلجتماعً.
ونستعرض هذا الموضوع فً النقاط الرئٌسٌة األتٌة:
أوال  :خصائص نظم التؤمٌن اإلجتماعً
ثانٌا  :التؤمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات
ثالثا  :األسس الرئٌسٌة لنظام المعلومات
رابعا  :النظم الفرعٌة والرئٌسٌة لنظام المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً
خامسا :قواعد البٌانات الرئٌسٌة لنظام المعلومات
سادسا :نظام المعلومات واإلحصاءات المطلوبة فً مجال التؤمٌن اإلجتماعى
سابعا  :نظام المعلومات وأثره فً تموٌل نظام التؤمٌن اإلجتماعً
ثامنا  :األخرون الذٌن ٌستفٌدون من نظام المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً
تاسعا  :النتائج األخري المترتبة علً إستخدام نظام معلومات فعال فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً
خاتمة
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أوال :خصائص نظم التأمٌن اإلجتماعً
تتمٌز نظم التؤمٌن اإلجتماعً عن ؼٌرها من مجاالت العمل األخري بعدة خصائص –
نوجزها فٌما ٌلً:
 - 1تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعً مع جمٌع أفراد المجتمع.
 - 2تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعً مع كل من أفراد المجتمع العمر كله  ,بل وقبل المٌالد
وبعد الوفاة.
 - 3تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعً مع كم كبٌر من البٌانات.
 - 4إحتٌاج نظم التؤمٌن اإلجتماعً للعدٌد من اإلحصاءات الالزمة لتحدٌد أعباء النظام.
 - 5التطور المستمر لنظام التؤمٌن اإلجتماعً.
ونتناول كل من هذه الخصائص علً النحو التالً:
 - 1تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعً مع جمٌع أفراد المجتمع:
وٌمكن إٌضاح ذلك من خالل تعامل نظام التؤمٌن اإلجتماعً مع الفئات االتٌة:
أ  -المؤمن علٌهم:
وذلك من خالل التؽطٌة الشاملة لجمٌع من هم فً سن العمل ضد مخاطر
الشٌخوخة والعجز والوفاة واإلصابة والمرض والبطالة – وهم أصحاب المصلحة
الحقٌقٌة من نظم التؤمٌن اإلجتماعً.
ب -جهات العمل:
وٌقصد بها الجهات التً ٌعمل بها المإمن علٌهم – سواء كانت هذه الجهات
حكومٌة أو قطاع عام أو قطاع خاص وسواء كانت شركات أو منشآت فردٌة.
ج -أصحاب المعاشات:
وٌقصد بهم األفراد الذٌن تحقق بالنسبة لهم شروط إستحقاق معاش الشٌخوخة أو
العجز.
د -المستفٌدون:
وٌقصد بهم أفراد أسرة المإمن علٌه أو صاحب المعاش  -الذٌن تتوافر فٌهم
شروط إستحقاق المعاش وهم من كان المإمن علٌه أو صاحب المعاش ٌعولهم
حال حٌاته – وهم:
الزوج – الزوجة – اإلبن – البنت – الوالد – الوالدة
وٌضاؾ إلٌهم أحٌانا :الجد – الجدة – إبن اإلبن – بنت اإلبن.
ه -القائمون بالصرؾ:
وهم األفراد الذٌن ٌوكل إلٌهم القٌام بصرؾ المعاش نٌابة عن صاحب المعاش أو
المستحقٌن.
 - 2تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعً مع كل من أفراد المجتمع العمر كله بل وقبل المٌالد
وبعد الوفاة:
وذلك ألن كل من أفراد المجتمع ٌتعامل مع نظام التؤمٌن اإلجتماعً بثالث صفات
أساسٌة كما ٌلً:
أ  -بإعتباره مستفٌد:
وذلك من لحظة المٌالد حتً بلوغ سن العمل.
ب -بإعتباره مؤمنا علٌه:
وذلك من لحظة بلوؼه سن العمل حتً بلوغ سن التقاعد.
التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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ج -بإعتباره صاحب معاش:
وذلك من تارٌخ تحقق إحدي حاالت إستحقاق المعاش حتً تارٌخ الوفاة.
وبالتالً فإن كل فرد من افراد المجتمع ٌتعامل مع نظام التأمٌن اإلجتماعً العمر كله
– بل أن هذا التعامل ٌمتد لٌشمل:
أ  -مرحلة ما قبل المٌالد (الحمل المستكن):
ٌراعً نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً توزٌع المستحقات التؤمٌنٌة وجود هذا الحمل –
حٌث:
( )1بالنسبة للمعاش:
فً بعض التشرٌعات ٌحجز له نصٌب فً المعاش ٌصرؾ له عند إنفصاله
حٌا  ,وفً بعض التشرٌعات األخري ٌعاد توزٌع المعاش عند إنفصاله حٌا.
( )2بالنسبة للمبالػ المستحقة دفعة واحدة:
ٌحجز له نصٌب ٌصرؾ له عند إنفصاله حٌا.
ب -مرحلة مابعد الوفاة:
ٌتم التعامل مع المستحقٌن من خالل ملؾ حالة المعاش بإسم المإمن علٌه أو
صاحب المعاش.
 - 3تعامل نظام التأمٌن اإلجتماعً مع كم كبٌر من البٌانات:
حٌث تتمثل هذه البٌانات فً:
أ -بٌانات عن جهة العمل:
اإلسم – النشاط – العنوان – تارٌخ بدء النشاط – بٌانات المدٌر المسئول –
األجور الشهرٌة للعاملٌن – اإلشتراكات الشهرٌة – المبالػ المسددة  ....إلخ.
ب -بٌانات عن المؤمن علٌه أو صاحب المعاش:
اإلسم – تارٌخ المٌالد – النوع – العنوان – الحالة الصحٌة – جهة العمل – تارٌخ
بداٌة اإللتحاق – تدرج األجر – تارٌخ نهاٌة العمل وذلك بالنسبة لكل جهة ٌعمل
بها.
ج -بٌانات عن المستحقٌن:
اإلسم – تارٌخ المٌالد – النوع – صلة القرابة بالمإمن علٌه أو صاحب المعاش –
الحالة اإلجتماعٌة بالنسبة لإلناث (أنسة – متزوجة – مطلقة – أرملة) – الحالة
التعلٌمٌة بالنسبة للذكور – الحالة الصحٌة.
 - 4إحتٌاج نظم التأمٌن اإلجتماعً للعدٌد من اإلحصاءات الالزمة لتحدٌد أعباء النظام:
تتعامل نظم التؤمٌن اإلجتماعً مع العدٌد من اإلحصاءات المتنوعة التً تعكس العدٌد
من العالقات المتشابكة والتً تلزم بصفة أساسٌة لتحدٌد تكلفة التموٌل للمزاٌا التً
ٌكفلها هذا النظام  ,وكذا إلعادة فحص المركز المالً للنظام من وقت ألخر.
وٌمكن اإلشارة إلً بعض هذه اإلحصاءات فٌما ٌلً:
أ -جداول الحٌاة:
وهى جداول إفتراضٌة توضح عدد األحٌاء فً سنوات العمر المختلفة الناتج من
عدد كبٌر جدا من األشخاص عند أصؽر سن فً الجدول وٌسمً هذا السن بالسن
األصلً للجدول  ,كما ٌسمً هذا العدد بالعدد األصلً للجدول – وذلك بفرض أن
هذا العدد ال ٌتناقص إال بالوفاة فقط.
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ب -مقٌاس تدرج األجور:
هو مقٌاس إفتراض ٌعد من واقع بٌانات إحصائٌة مستخرجة من البٌانات الخاصة
بمجموعة المإمن علٌهم الذٌن سٌطبق علٌهم المقٌاس بعد األخذ فً اإلعتبار كافة
العوامل اإلقتصادٌة واإلحصائٌة واإلكتوارٌة.
وهوٌعطٌنا األجر اإلفتراضً ألي شخص بٌن تمام السن س والسن س 1 +إذا كان
أجره هو األجر اإلفتراضً عند أصؽر سن فً الجدول.
ج -سعر الفائدة:
حٌث أن اإلشتراكات المحصلة ال تصرؾ فً شكل معاشات أو تعوٌضات إال بعد
مرور فترة زمنٌة طوٌلة – لذلك فقد كان من المنطقً أن ٌدخل سعر الفائدة عن
اإلحتٌاطٌات المتراكمة كؤحد العوامل المإثرة فً تحدٌد قٌمة اإلشتراكات.
وٌدخل التنبإ بسعر الفائدة خالل عدد كبٌر من السنوات فً مسئولٌة الخبٌر
اإلكتواري.
د -معدالت ترك الخدمة بسبب العجز:
وٌعتمد الخبراء اإلكتوارٌون فً ذلك علً إحصاءات العجز فً فترات الخدمة
السابقة  ,وكذا مدي تؤثٌر ما ٌضمنه التؤمٌن من مزاٌا فً حاالت العجز فً دفع
بعض المإمن علٌهم إلنهاء خدمتهم بسبب العجز بدال من اإلستمرار فً الخدمة.
ه -معدالت ترك الخدمة باإلستقالة قبل بلوغ سن التقاعد:
وٌساهم فً تحدٌدها بصفة رئٌسٌة اإلحصاءات المتوافرة عن المدة السابقة.
و -نسبة المتزوجٌن من الوفٌات فً األعمار المختلفة من واقع الخبرة اإلكتوارٌة.
ز -الفرق بٌن سن الزوج وسن الزوجة فً المتوسط فً األعمار المختلفة.
ح -فارق السن بٌن سن المؤمن علٌه وسن أصؽر األوالد فً المتوسط فً األعمار
المختلفة.
ط -نسبة اإلناث من المؤمن علٌهم المشتركٌن فً النظام فً األعمار المختلفة  ,وذلك
نظرا ألنه ؼالبا ال ٌنشا معاش مقابل لمعاش األرملة فً حالة وفاة المؤمن علٌها
(األنثً) أثناء الخدمة.
 - 5التطور المستمر لنظام التأمٌن اإلجتماعً:
حٌث أنه من إستعراض نظم التؤمٌن اإلجتماعً منذ بداٌتها – ٌتبٌن أنها بدأت فً
صورة بسٌطة ثم أخذت فً التطور فً إتجاهٌن رئٌسٌٌن:
أ  -التطور األفقً:
حٌث ٌبدأ تطبٌق هذه النظم علً نطاق ضٌق  ,ثم ٌتم التوسع فً التطبٌق لٌشمل
فئات أخري.
ب  -التطور الرأسً:
حٌث ٌبدأ تطبٌق هذه النظم من خالل عدد محدود من المزاٌا أو المخاطر ثم ٌمتد
التطبٌق إلً مزاٌا ومخاطر أخري.
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ثانٌا :التأمٌنات اإلجتماعٌة ونظم المعلومات
نظرا للخصائص التً تتمٌز بها التؤمٌنات اإلجتماعٌة والسابق اإلشارة إلٌها فً الجزء أوال
 ,فإن نظم المعلومات بإستخدام الحاسبات اإللكترونٌة فً مجال تطبٌق التؤمٌنات اإلجتماعٌة
لم ٌعد من أمور الرفاهٌة  ,بل أصبح ضرورة ال ؼنً عنها لضمان النجاح فً هذا المجال.

ثالثا :األسس الرئٌسٌة لنظام المعلومات
ٌعتمد نظام المعلومات فً مجال التؤمٌنات اإلجتماعٌة علً دعامتٌن رئٌسٌتٌن هما:
 - 1مركزٌة البٌانات (قاعدة البٌانات) (:)Data Base
وتعنً اإلحتفاظ بالبٌانات المتعلقة بتطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً والخاصة بكافة
المتعاملٌن مع النظام بمكان واحد (قاعدة البٌانات)  ,وتنظٌمها من حٌث عالقاتها
المنطقٌة ببعضها البعض من خالل مجموعة من قواعد البٌانات المحتفظ بها فً تنسٌق
كامل مع كافة الجهات التً تتعامل فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً.
 - 2ال مركزٌة التعامل مع البٌانات (اإلتصال المباشر بالبٌانات) (
:)System
وذلك من خالل النهاٌات الطرفٌة المنتشرة علً مستوي الدولة بالوحدات الفرعٌة لمنظمة
التؤمٌن اإلجتماعً والمتصلة بقواعد البٌانات السابق اإلشارة إلٌها – حٌث ٌتاح للعاملون
بالمنظمة أٌا كان موقع عملهم وعلً أختالؾ مستوٌاتهم وتخصصاتهم من خالل نظام دقٌق
لسرٌة التعامل مع قواعد البٌانات  ,التعامل مع هذه البٌانات  -بحٌث ال ٌكون هناك فاصل
زمنً بٌن لحظة طلب الخدمة ولحظة الحصول علٌها.

On Line
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رابعا :النظم الفرعٌة والرئٌسٌة نظام المعلومات فً مجال التأمٌن اإلجتماعً
ٌتكون نظام المعلومات فً قطاع التؤمٌن اإلجتماعً من أربعة نظم فرعٌة رئٌسٌة هً:
 - 1نظام الرقم التأمٌنً لألفراد:
والمهمة الرئٌسٌة لهذا النظام هً تحدٌد رقم تؤمٌنً لكل مواطن ٌنفرد به عن باقً
المواطنٌن ٌمكن له من خالله التعامل مع نظام التؤمٌن اإلجتماعً بؤي صفة كانت
(مإمن علٌه – صاحب معاش – مستفٌد – قائم بالصرؾ).
ملحوظة:
ٌمكن إستخدام الرقم القومً لألفراد فً حالة تطبٌقه بالدولة بدال من إنشاء رقم تؤمٌنً.
 - 2نظام الرقم التأمٌنً للمنشأت:
وٌتٌح هذا النظام تحدٌد رقم تؤمٌنً لكل منشؤة علً حدة أٌا كان القطاع الذي تنتمً إلٌه
(عام – حكومً – خاص)  ,بحٌث ٌحدد من خالل الرقم التؤمٌنً للمنشؤة موقفها من
نظام التؤمٌن اإلجتماعً وبصفة خاصة الموقؾ المالً من النظام – مالها وما علٌها.
 - 3نظام التؽطٌة التأمٌنٌة:
وٌهدؾ هذا النظام الً تكوٌن ملؾ تؤمٌنً عن كل مإمن علٌه ٌتضمن بصفة أساسٌة
مدد إشتراكه بؤنواعها المختلفة وتطور أجر إشتراكه وذلك بشكل تفصٌلً ٌتٌح تحدٌد
مستحقاته التؤمٌنٌة فور تحقق أحد األخطار المإمن ضد حدوثها.
 - 4نظام المزاٌا التأمٌنٌة:
وٌهدؾ هذا النظام إلً تحدٌد المزاٌا التؤمٌنٌة التً ٌتضمنها نظام التؤمٌن اإلجتماعً
للمإمن علٌه أو المستحقٌن عنه بحسب األحوال  ,فور تحقق أحد األخطار الموجبه
إلستحقاقها مع متابعة مدي توافر شروط إستحقاقها  ,وٌتضمن هذا النظام الوظائؾ
الرئٌسٌة االتٌة:
أ  -إختبار شروط اإلستحقاق لكل مٌزة.
ب  -حساب قٌمة المٌزة.
ج -تحدٌد المستحقٌن للمٌزة فً حالة وفاة المإمن علٌه أو صاحب المعاش.
د -توزٌع قٌمة المٌزة علً المستحقٌن.
ه -متابعة مدي توافر شروط إستمرار صرؾ المٌزة.
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خامسا :قواعد البٌانات الرئٌسٌة لنظام المعلومات
ٌتضمن نظام المعلومات فً قطاع التؤمٌن اإلجتماعً العدٌد من قواعد البٌانات فً تنظٌم
منطقً للعالقات بٌن بٌانات كل منها من جهة  ,وفٌما بٌن قواعد البٌانات وبعضها البعض
من جهة أخري  ,ومن أهم قواعد البٌانات المشار إلٌها ماٌلً:
 - 1قاعدة بٌانات األفراد (الرقم التأمٌنً):
وتتضمن بٌانات خاصة بكل مواطن تتمثل فً:
أ  -اإلسم.
ب -إسم األب.
ج -إسم الجد.
د -إسم العائلة.
ه -النوع (ذكر – أنثً).
و -تارٌخ المٌالد (ٌوم – شهر – سنة).
ز -جهة المٌالد (محافظة – مركز أو قسم).
ح -إسم األم ثنائً.
ط -القطاع الذي ٌتبعه (حكومً – عام – خاص).
ي -المنطقة أوالمكتب الذي تم من خالله تحدٌد الرقم التؤمٌنً.
 - 2قاعدة بٌانات األسرة:
وتتضمن العالقات المتكاملة لألسرة الصؽٌرة من خالل األرقام التؤمٌنٌة ألفرادها
وتوارٌخ وقائع الزواج والطالق والترمل  ,وتشمل األسرة الصؽٌرة (الزوج – الزوجة
– األبناء)
ومن خالل العالقات المتكاملة لألسر الصؽٌرة مع بعضها البعض ٌمكن تكوٌن عالقات
القرابة بؤشكالها المختلفة والمتنوعة حٌث ٌمكن بالنسبة لكل مواطن تحدٌد:
األبناء – الوالدٌن – الزوجة أو الزوجات – المطلقات – األخوة واألخوات – أي من
درجات القرابة األخري
 - 3قاعدة بٌانات المنشأت:
وتشتمل علً مجموعات متنوعة من البٌانات تتمثل فً:
أ -البٌانات األساسٌة للمنشأة :وتشمل:
( )1المنطقة أوالمكتب التابعة له.
( )2قطاع المنشؤة (حكومً – عام – خاص).
( )3رقم المنشؤة.
( )4إسم المنشؤة.
( )5نوع النشاط.
( )6تارٌخ بدء النشاط.
( )7الكٌان القانونً.
( )8رقم وتارٌخ قرار اإلنشاء.
( )9العنوان بالتفصٌل (رقم العقار – إسم الشارع – شٌاخة – قسم – محافظة).
( )10تارٌخ إنتهاء النشاط إن وجد والسبب.
( )11بٌانات المدٌر المسئول (رقمه التؤمٌنً).
( )12عدد المإمن علٌهم التابعٌن للمنشؤة.
التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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ب -سجل األجور الشهرٌة:
وٌشمل بٌان األجور بحسب نوع التؤمٌن الخاضعة له:
( )1تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة.
( )2تؤمٌن إصابة العمل.
( )3تؤمٌن المرض.
( )4تؤمٌن البطالة.
ج -بٌانات الرصٌد الخاص بالمنشأة:
وٌشمل مجموعة كاملة من البٌانات التفصٌلٌة التً توضح مفردات الرصٌد –
وذلك كما ٌلً:
( )1شهر الرصٌد.
( )2إجمالً الرصٌد مع بٌان ما إذا كان دائنا أو مدٌنا.
( )3مفردات الرصٌد المدٌن:
إشتراكات عام حالً – إشتراكات أعوام سابقة.
رٌع إستثمار – مبلػ إضافً للتخلؾ عن اإلشتراك  ....إلخ
د -بٌانات الدٌن المقسط:
( )1إجمالً الدٌن.
( )2القسط الشهري.
( )3بداٌة التقسٌط.
( )4عدد اإلقساط.
( )5المبلػ اإلضافً لألقساط.
ه -بٌان تفصٌلً لحركة الحساب الجاري للمنشاة:
( )1تارٌخ الحركة.
( )2نوع الحركة (مدٌنة – دائنة).
( )3قٌمة الحركة.
( )4الرصٌد (دائن – مدٌن).
و -بٌان المؤمن علٌهم التابعٌن للمنشأة:
وٌشمل هذا البٌان:
( )1الرقم التؤمٌنً للمإمن علٌه.
( )2تارٌخ نهاٌة الخدمة إن وجدت.
 - 4قاعدة بٌانات المؤمن علٌهم:
وتشتمل علً بٌانات تفصٌلٌة عن كل مإمن علٌه تتضمن:
أ  -البٌانات األساسٌة للمؤمن علٌه:
( )1الرقم التؤمٌنً.
( )2الحالة التؤمٌنٌة (مإمن علٌه – صاحب معاش  ....إلخ).
( )3المهنة الحالٌة.
ب -بٌانات اإلشتراك:
( )1رقم المنشؤة التً تتبعها مدة اإلشتراك.
( )2قطاع مدة اإلشتراك.
( )3تارٌخ بداٌة كل مدة إشتراك بحسب نوعها (مدة فعلٌة – تجنٌد إلزامً –
إجازة خاصة  ....إلخ).
( )4التدرج التفصٌلً ألجور اإلشتراك وٌشمل (بداٌة األجر – قٌمته).
( )5تارٌخ نهاٌة اإلشتراك بالمنشؤة إن وجد.
التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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وتتعدد مدد اإشتراك بحسب المنشات المختلفة التً ٌكون للمإمن علٌه مدة إشتراك
بها.
ج -بٌانات اإلستقطاعات :وتشمل:
( )1نوع اإلستقطاع.
( )2قٌمة القسط الشهري.
( )3قٌمة الرصٌد الحالً.
( )4تارٌخ بداٌة التقسٌط.
( )5طرٌقة تحدٌد قٌمة القسط.
( )6قٌمة األقساط المإجل سدادها.
د -بٌانات العجز:
( )1تارٌخ بداٌة العجز.
( )2سبب العجز ونوعه (إصابً – طبٌعً – جزئً – كلً .)...
( )3نسبة العجز.
( )4تارٌخ إعادة الفحص إن وجد.
ه -بٌانات تفصٌلٌة عن التعوٌضات المؤقتة:
( )1بطالة.
( )2مرض.
( )3إصابة.
تشمل كل منها عدد أٌام صرؾ التعوٌض وقٌمته وبداٌته ونهاٌته ومصارٌؾ
اإلنتقال إن وجدت  ...إلخ
و -المستحقٌن للمعاش:
( )1الرقم التؤمٌنً للمستفٌد.
( )2صلة القرابة.
( )3قٌمة المعاش المستحق  ,المنصرؾ
( )4قٌمة الدخل من عمل وتارٌخ اإللتحاق.
( )5الحالة اإلجتماعٌة وتارٌخها.
( )6تارٌخ اإلٌقاؾ وسببه.
ز -المعاشات اإلخري للمستحق فً المعاش:
( )1الرقم التؤمٌنً للمستحق عنه المعاش األخر.
( )2صلة القرابة بالمستحق عنه المعاش األخر.
( )3جهة الربط للمعاش األخر.
( )4قٌمة المعاش األخر.
ح -بٌانات المعاش للمؤمن علٌه او صاحب المعاش:
( )1تارٌخ اإلستحقاق.
( )2سبب اإلستحقاق.
( )3قٌمة المعاش المستحق والمعاش المنصرؾ.
( )4القانون أو القطاع المستحق تبعا له المعاش.
( )5متوسط األجر الذي حدد علً أساس المعاش.
( )6مدد اإلشتراك ومعامل حساب كل منها.
( )7الزٌادات التً أضٌفت إلً قٌمة المعاش وتشمل:
(أ) نوع الزٌادة.
(ب) قٌمتها.
(ج) تارٌخ إستحقاقها.
التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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ط -بٌانات المبالػ المنصرفة دفعة واحدة:
( )1نوع اإلستحقاق (تعوٌض دفعة واحدة – مدة زائدة – مكافؤة  ...إلخ)
( )2تارٌخ اإلستحقاق.
( )3قٌمة اإلستحقاق.
( )4متوسط األجر والمدد بحسب معاملتها التً حددت علً أساسها المستحقات.
ي -بٌانات العنوان:
وتشمل :المحافظة والمركز والشٌاخة والشارع ورقم العقار
ك -بٌانات توزٌع المبالػ المنصرفة دفعة واحدة:
( )1الرقم التؤمٌنً للمستفٌد.
( )2صلة القرابة.
( )3قٌمة المستحق من كل مبلػ تم صرفه دفعة واحدة.
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سادسا :نظام المعلومات
واإلحصاءات المطلوبة فً مجال التأمٌن اإلجتماعى
سبق اإلشارة إلً بعض اإلحصاءات التً ٌتطلبها تحدٌد أعباء النظام (البند  4من أوال)
ونظرا لما ٌحتوٌه نظام المعلومات من بٌانات تفصٌلٌة ودقٌقة فإنه ٌمكن من خاللها تكوٌن
العدٌد من اإلحصاءات التً تساعد بشكل فعال علً نجاح نظام التؤمٌن اإلجتماعً  ,كما
ٌزٌد من فاعلٌة هذه اإلحصاءات إستخراجها فً التوقٌت المناسب وتحدٌثها أوال باول
وبشكل ٌكاد ٌكون لحظٌا  ,نتٌجة لما تحققه "األسس الرئٌسٌة لنظام المعلومات" السابق
اإلشارة إلٌها تفصٌال فً البند ثالثا من:
- 1مركزٌة البٌانات.
- 2ال مركزٌة التعامل مع البٌانات.
وكذا ماتتمٌز به الحاسبات اإللكترونٌة المستخدمة فً نظام المعلومات من خصائص
أهمها:
- 1السرعة.
- 2الدقة.
- 3سهولة إسترجاع البٌانات.
- 4سهولة تصنٌؾ البٌانات.

التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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سابعا :نظام المعلومات وأثره فً تموٌل نظام التأمٌن اإلجتماعً
ٌمكن أن نوجز فً هذا البند وفً ضوء ماقدمناه فً البنود السابقة من إٌضاحات حول نظم
التؤمٌن اإلجتماعً ونظام المعلومات  ,ماٌإدٌه نظام المعلومات فً قطاع التؤمٌن
اإلجتماعً من دور هام فً أحد المجاالت الهامة لهذا القطاع  -أال وهو مجال التموٌل –
وذلك كما ٌلً:
- 1توفٌر اإلحصاءات الالزمة لتحدٌد اإلشتراكات:
وتتمٌز اإلحصاءات التً ٌوفرها نظام المعلومات بؤنها شاملة للمجتمع التؤمٌنً
بالكامل – بعكس ما ٌعد من إحصاءات بطرٌق العٌنة (فً حالة عدم إستخدام نظام
المعلومات) – وال شك أنه مهما روعٌت الدقة فً إختٌار العٌنة إال إنها لن تكون
معبرة تعبٌرا دقٌقا عن المجتمع التؤمٌنً مثلما تعبر تلك المستخرجة فً نظام
المعلومات بالتفصٌل السابق اإلشارة إلٌه فً البنود السابقة  ,وٌنعكس أثر هذه الدقة
والشمول بال شك فً تحدٌد اإلشتراكات  ,وال ٌحتاج الخبٌر اإلكتواري فً هذه الحالة
إلضافة نسبة تقدٌرٌة لإلحتماالت المستخرجة منها مقابل اإلنحرافات التً ٌتوقعها فً
مثٌالتها المستخرجة بطرٌق العٌنة.
- 2توفٌر اإلحصاءات الالزمة لفحص المركز المالً للنظام:
وتتمٌز اإلحصاءات التً ٌوفرها نظام المعلومات بالفورٌة  ,أي أنها تكون معبرة عن
المجتمع التؤمٌنً لحظة إعدادها  ,بعكس التً تعد بطرٌق العٌنة أٌضا (فً حالة عدم
إستخدام نظام المعلومات)  ,والتً كان ٌستؽرق إعدادها وقتا طوٌال فً:
أ  -إعداد النماذج.
ب -تجمٌع البٌانات من مصادرها.
ج -تصنٌؾ البٌانات.
بحٌث تصبح اإلحصاءات المستخرجة تمثل بٌان تارٌخً ولٌس معبرا عن الوضع
الحالً للمجتمع التؤمٌنً  ,أضؾ إلً هذا أن اإلحصاءات المستخرجة من نظام
المعلومات تتضمن كافة اإلحتماالت التفصٌلٌة المطلوبة بعكس تلك المستخرجة فً
ظل النظام الٌدوي التً تفرض ظروؾ إستخراجها أن تكون إجمالٌة.
وال شك أن ذلك كله له كبٌر األثر فً التقدٌر السلٌم للمركز المالً للنظام وما
ٌترتب علً ذلك من نتائج لها تؤثٌر مباشر علً تموٌل النظام.
- 3توفٌر اإلحصائٌات الالزمة للتخطٌط والمتابعة:
وٌهمنا فً هذا المجال اإلحصاءات التً لها تؤثٌر مباشر علً تموٌل نظام التؤمٌن
اإلجتماعً  ,وذلك بتوفٌر البٌانات السلٌمة والدقٌقة عن اإلٌرادات والمصروفات
للفترة الزمنٌة المقبلة  ,وماٌترتب عل ذلك من اإلستثمار الجٌد لموارد النظام.
وال شك أن ذلك ٌإدي إلً تحقٌق أفضل إستثمار ممكن ألموال النظام وتحقٌق رٌع
اإلستثمار المناسب ألمواله  ,مما ٌعكس أثره فً المدي الطوٌل علً إشتراكات
النظام لصالح المإمن علٌهم وأصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم.
- 4منع ظاهرة اإلزدواج التأمٌنً:
ٌترتب علً تعدد نظم التؤمٌن اإلجتماعً  ,وفً ظل التطبٌق لهذه النظم باألسلوب
الٌدوي إزدواج صرؾ المزاٌا التؤمٌنٌة للمستفٌد الواحد من أكثر من نظام تؤمٌنً أو
من ذات النظام الواحد من أكثر من جهة  ,بل وأحٌانا من ذات الجهة نتٌجة تعدد
نظم الترقٌم السائدة فً ظل النظام الٌدوي وصعوبة الرقابة علٌها.
التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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ولكن فً ظل إستخراج رقم تؤمٌنً واحد لكل فرد فً ظل نظام المعلومات ٌستخدم
فً كل مراحل حٌاته التؤمٌنٌة  ,فإن ذلك ٌكون له أكبر األثر فً كشؾ الكثٌر من
حاالت اإلزدواج التؤمٌنً المشار إلٌها  ,وبالتالً ٌكون لذلك كبٌر األثر فً الحد من
المزاٌا المنصرفة بدون وجه حق  ,وبالتالً ٌإثر ذلك باإلٌجاب فً مجال التموٌل
بنظام التؤمٌن اإلجتماعً لصالح النظام.
 - 5المتابعة الدقٌقة لتوافر شروط إستمرار صرؾ المزاٌا التأمٌنٌة:
ٌحدد نظام التؤمٌن اإلجتماعً شروط معٌنة إلستمرار صرؾ المزاٌا التؤمٌنٌة منها:
أ  -إٌقاؾ المٌزة ببلوغ سن معٌن بالنسبة للذكور.
ب  -إرتباط صرؾ المٌزة ببقاء األنثً ؼٌر متزوجة.
ج -وضع قٌودا وحدودا للجمع بٌن أكثر من معاش أو بٌن المعاش والدخل.
وال شك أن متابعة هذه الشروط فً ظل النظام الٌدوي تكاد تكون مستحٌلة مما
ٌإدي إلً صرؾ كثٌر من المبالػ دون وجه حق  ,فً حٌن أن ماٌوفره نظام
المعلومات من بٌانات سبق اإلشارة إلٌها ٌجعل متابعة هذه الشروط ٌسٌرا  ,مع
إتخاذ إجراءات اإلٌقاؾ للمٌزة فور تحقق الواقعة المبررة لذلك  ,مما ٌنعكس أثره
بشكل مباشر وال شك علً مجال التموٌل لنظام التؤمٌن اإلجتماعً لصالح هذا
النظام.
 - 6خفض السن المتوسط لبداٌة اإلشتراك فً نظام التأمٌن اإلجتماعً:
ٌإدي التطبٌق الٌدوي لنظم التؤمٌن اإلجتماعً  ,وعدم توافر الوعً التؤمٌنً لدي
المواطنٌن بدرجة كافٌة  ,باإلضافة إلً ماٌلتزم به نظام التؤمٌن اإلجتماعً من أداء
الحقوق لمن ٌتوافر فٌه شروط اإلستحقاق حتً ولو لم ٌكن قد إشترك فً النظام
قبل تحقق الخطر  -إلً نتٌجة خطٌرة تظهرها اإلحصاءات المستخدمة فً فحص
المركز المالً لهذه النظم  ,وهً إرتفاع متوسط سن بداٌة اإلشتراك فً نظم
التؤمٌن اإلجتماعً (ٌزٌد علً أربعٌن عاما أحٌانا).
وال شك أن ذلك ٌكون له أثر مباشر فً تحدٌد اإلشتراكات بالزٌادة  ,وذلك لقصر
الفترة المتوقعة ألداء اإلشتراكات حتً بلوغ سن التقاعد من ناحٌة  ,ولزٌادات
إحتماالت الوفاة والعجز كلما تقدم سن المإمن علٌه  -وبالتالً تكون اإلشتراكات
المطلوبة لتموٌل النظام أكبر منها مما لوكان متوسط سن بداٌة اإلشتراك أقل  ,وهو
ما ٌحققه نظام المعلومات نتٌجة تحدٌد رقم تؤمٌنً لكل مواطن ٌساعد علً متابعة
الموقؾ التؤمٌنً لكل منهم  ,وكذا توفٌر البٌانات عن المنشآت ووضع خطط دورٌة
للتفتٌش علٌها مما ٌحد من حاالت التهرب من التؤمٌن.
 - 7زٌادة متوسط مدد اإلشتراك بنظم التأمٌن اإلجتماعً للمؤمن علٌه:
ٌإدي إنتشار ظاهرة التهرب من نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً ظل النظام الٌدوي ,
وصعوبة المتابعة لهذه الحاالت إلً إنخفاض كبٌر فً متوسط مدد اإلشتراك بنظم
التؤمٌن اإلجتماعً للمإمن علٌه تظهرها إحصاءات فحص المركز المالً لهذه
النظم (متوسط مدة اإلشتراك مابٌن  3-2سنة).
ٌترتب علً ذلك بالضرورة إرتفاع نسبة اإلشتراك المطلوبة لقصر فترة التموٌل
للحقوق التً ٌكفلها النظام – وال شك أن ماٌوفره نظام المعلومات من إمكانات
المتابعة ومنع حاالت التهرب سٌكون له أكبر األثر فً رفع متوسط مدة اإلشتراك
للمإمن علٌهم مما ٌإدي بالضرورة إلً تؤثٌر باإلٌجاب فً تموٌل النظام إن لم ٌكن
ٌخفض اإلشتراكات فإنه سٌإدي علً األقل لتوازن المركز المالً للنظام بدال مما
التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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ٌظهره فحص المركز المالً للنظام من عجز  ,ؼالبا ما تتحمله الموازنة العامة
للدولة.
 - 8رفع متوسط أجر اإلشتراك:
نتٌجة لما ٌضمنه نظام التؤمٌن اإلجتماعً من حد أدنً للمعاش فقد تنتشر ظاهرة
اإلشتراك بالحد األدنً ألجر أو فئة اإلشتراك وبصفة خاصة فً القطاع الخاص و
وٌرجع ذلك بصفة أساسٌة إلً قلة الوعً التؤمٌنً بٌن أفراد المجتمع التؤمٌنً من
جهة  ,وإلنعدام الصلة تقرٌبا بٌنهم وبٌن الهٌئة القائمة علً التنفٌذ فً هذا القطاع ,
مما ٌإدي بالضرورة إلً أن تكون نسبة اإلشتراك المحددة للتموٌل أكبر مما لو لم
تكن هذه الظاهرة موجودة وكان اإلشتراك باألجور أو الدخول الحقٌقٌة.
وال شك أن ما ٌوفره نظام التؤمٌن اإلجتماعً من إمكانات المتابعة لمجتمع المإمن
علٌهم واإلتصال الدوري بهم وكذا توفٌر أعداد مناسبة من العاملٌن بعد نقل
األعمال الٌدوٌة التً كانت منوطة بهم إلً الحاسبات االلٌة سٌمكن من التفتٌش
الدوري علً المنشؤت والذي سٌكون أحد أهدافه وال شك اإلشتراك باألجور
والدخول الحقٌقٌة مما سٌنعكس أثره بالضرورة علً مجال التموٌل لنظام التؤمٌن
اإلجتماعً باإلٌجاب.
 - 9المتابعة الدورٌة النشطة لتحصٌل المستحقات:
ال شك أن ماٌوفره نظام المعلومات من إمكانات وبٌانات ٌتٌح للهٌئة المختصة
المتابعة الدورٌة النشطة لتحصٌل مستحقاتها لدي المنشؤت والمإمن علٌهم ٌ ,إدي
إلً اإلنتظام فً التحصٌل وعدم تراكم المدٌونٌات لدي مصادر التموٌل وبالتالً
إنعدام ظاهرة الدٌون المعدومة التً كثٌرا ماتحدث فً ظل النظام الٌدوي والتً
تإثر بالسلب علً مجال التموٌل لنظم التؤمٌن اإلجتماعً.
 - 10خلق الثقة فً نفوس المتعاملٌن مع نظام التأمٌن اإلجتماعً:
وذلك إلطمئنانهم إلً وجود بٌانات دقٌقة ومنتظمة ٌسهل الرجوع إلٌها عند الحاجة
 ,مما ٌإدي وال شك إلً إنتظامهم فً المبادرة إلً سداد إلتزاماتهم أوال بؤول فً
المواعٌد الدورٌة إلستحقاق هذه اإللتزامات  ,مما ٌتٌح للهٌئة المختصة تحقٌق عائد
اإلستثمار المناسب ألموال نظام التؤمٌن اإلجتماعً.
 - 11وفر فً المصروفات:
ال شك أن تطبٌق نظام المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً ٌكون له كبٌر األثر
فً خفض المصروفات اإلدارٌة التً ٌتطلبها تطبٌق نظم التؤمٌن اإلجتماعً – وقد
ٌكون أٌضا من المفٌد اإلشارة إلً بعض جوانب الوفر فً المصروفات اإلدارٌة
فٌما ٌلً:
أ  -خفض فً الكمٌات الكبٌرة من األوراق والسجالت الالزمة لإلستخدام فً ظل
النظام الٌدوي وما ٌستتبعه ذلك من وسائل وأماكن الحفظ وماٌترتب علٌه من
تكلفة إٌجارات وصٌانة وكهرباء  ....إلخ.
ب  -اإلقالل من الوقت الضائع فً سبٌل الوصول للبٌانات المطلوبة فً ظل النظام
الٌدوي وذلك من جانب موظفً الهٌئة المختصة من جهة  ,ومن جانب
المتعاملٌن معها من جهة أخري.
ج -اإلقالل من األعداد الكبٌرة من العاملٌن القائمٌن بؤعمال ٌومٌة متكررة كربط
اإلشتراكات أو حساب المزاٌا  ....إلخ  ,وإمكان توجٌه هذه الطاقة اإلنتاجٌة
التأمينات االجتماعية ونظم المعلومات
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الكبٌرة إلً مجاالت أخري ال ٌصلح لها الحساب األلكترونً كالتحصٌل من
المنشؤت والتفتٌش علٌها والتوعٌة التؤمٌنٌة بٌن جمهور المتعاملٌن مع النظام
 ....إلخ.
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ثامنا :األخرون الذٌن ٌستفٌدون
من نظام المعلومات فً مجال التأمٌن اإلجتماعً
نظرا لما ٌحتوٌه نظام المعلومات من كم كبٌر من المعلومات عن المإمن علٌهم وأصحاب
المعاشات والمستحقٌن والمنشؤت  ,ونظرا ألن هذه البٌانات ٌتم تحدٌثها أوال بؤول تبعا
لمتطلبات تطبٌق نظام التؤمٌن اإلجتماعً  ,فإن العدٌد من الجهات األخري ٌمكن لها أن
تستفٌد من هذه المعلومات فً مجاالت عملها  ,كما ٌمكن تبادل المعلومات بٌنها وبٌن نظام
التؤمٌن اإلجتماعً – نذكر منها:
 - 1القوي العاملة:
حٌث ٌمكن أن تستفٌد من بٌانات المنشآت والعمالة التً تعمل بها فً التفتٌش
الدوري علً هذه المنشآت  ,والتعاون بٌنها وبٌن نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً هذا
المجال.
 - 2الشئون اإلجتماعٌة:
التً ٌمكن لها أن تستفٌد من بٌانات األسرة والدخل الذي تحصل علٌه فً صورة
أجر أو معاش فً تحدٌد مدي الحاجة إلً المساعدات اإلجتماعٌة.
 - 3الصحة:
حٌث ٌمكن تبادل المعلومات مع نظام التؤمٌن اإلجتماعً فً مجال تقدٌم الخدمات
الصحٌة.
 - 4الضرائب:
التً ٌمكن أن تستفٌد من بٌانات المنشؤت والعمالة بها واألجور المنصرفة فً
الرقابة علً تحصٌل الضرائب  ,كما ٌمكن لنظام التؤمٌن اإلجتماعً الحصول علً
المعلومات المتعلقة باألجور المنصرفة للعاملٌن المقدمة للضرائب ومطابقتها
ببٌانات األجور المإمن بها لدٌها.
 -5الجمعٌات األهلٌة:
ٌمكن لهذه الجمعٌات التً تعمل فً مجال المساعدات اإلجتماعٌة الحصول علً
البٌانات الالزمة لبحث مدي حاجة األسرة للمساعدة وذلك من خالل نظام التؤمٌن
اإلجتماعً.
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تاسعا :النتائج األخري المترتبة علً إستخدام
نظام معلومات فعال فً مجال التأمٌن اإلجتماعً
1
2
3
4
5

-

رفع مستوي أداء الخدمة التؤمٌنٌة.
الدقة فً تحدٌد اإللتزامات والحقوق التؤمٌنٌة.
توحٌد مفاهٌم التطبٌق بٌن القائمٌن بالتنفٌذ.
تحقٌق السرٌة علً البٌانات المستخدمة.
إٌجاد الثقة بٌن المتعاملٌن مع النظام.

خاتمة:
بعد إستعراضنا ألهمٌة نظم المعلومات فً مجال التؤمٌن اإلجتماعً فإنه ٌتضح مدي ضرورة
أن ٌواكب بناء نظام التؤمٌن اإلجتماعً إنشاء نظام معلومات متكامل ٌحقق المزاٌا السابق
إٌضاحها تفصٌال.
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