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لمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات با التنبؤ

 في ضوء بعض المتغيرات المحتملة االجتماعية
 

  عادل القضمانيالدكتور  عمار ناصر آغاالدكتور

 قسم اإلحصاء

 كلية االقتصاد

 جامعة دمشق

 قسم اإلحصاء والبرمجة

  كلية االقتصاد

 جامعة حلب

              

 

 الملخص

ين االجتماعي في سورية يتركـز فـي المؤسسـة العامـة السـورية للتأمينـات               نظراً لكون التأم  

االجتماعية، فما زال التوجه إلى أن يكون التوسع في التغطيـة التأمينيـة محصـوراً فـي هـذه                   

 عـامالً جديـداً مـن بعـض         265000في هذا اإلطار، يعرض على  المؤسسة تغطيـة        . المؤسسة

 .المؤسسات الحكومية

ة من األسئلة وعلى رأسها هل تقبل المؤسسة ذلك  العرض أم ال؟ وإذا قبلـت،                وهنا تطرح مجموع  

ما األعباء المترتبة على ذلك؟ خصوصاً ما يتصل بالتعويضات التقاعدية والمعاشات واالحتياطيـات             

 .بمختلف أشكالها

 .هذا ما سنتناوله في هذه الدراسة
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 :المقدمة
طار ذات الطابع االجتماعي مثل العجز والشـيخوخة والوفـاة          يقصد بالتأمين االجتماعي، تجميع األخ    

، ]6[وإصابات العمل واألمراض المهنية وما شابه، والقيام بإسناد ذلك إلى هيئة غالباً ما تكون حكومية              

حيث تتولى الدولة إصدار القوانين الناظمة لتأسيسها وتحديد شروط وآلية عملها وتمويلها وتغطيتها             

 .ذلك، بما يضمن الدعم المستمر لمركزها الماليوالتزاماتها وغير 

ريعي رقم  في هذا اإلطار أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في سورية وفق المرسوم التش            

 التعديالت المختلفة التي طرأت عليه والتي كان آخرها ما جاء           فضالً عن ،   م 1959الصادر عام   ) 92(

 . م2001لعام ) 78(في القانون رقم 

 :المشكلة
 تتلخص المشكلة في هذه الدراسة، أن هناك حالة طارئة واقعية قد تتعرض لها مؤسسـة التأمينـات                 

 عامل وعاملة جدد ودفعة واحـدة       265000 قرابةاالجتماعية في المستقبل القريب، أال وهي استقبال        

ب التوقـف   من مؤسسات مختلفة ذات طابع محدد، مما يضع المؤسسة أمام مخاطرة حقيقية تسـتوج             

 .عندها والبحث في نتائجها

 :الهدف
 تحديد الموقف   إلىالوصول   يتمحور الهدف من هذه الدراسة في        ،إذاً واستناداً إلى المشكلة المطروحة    

 اتخاذ قرار بقبول تأمين هذا العـدد مـن          المالي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للمساعدة في      

 .بالخطرتأثر المركز المالي للمؤسسة وال يتهدد مصيرها بحيث ال ي،  أو بعدم قبولهمالعمال

 :فرضياتال
 :اآلتيتتركز الفرضية الرئيسية للبحث في 

  كافية لمواجهة متطلبات التوسع في      ات االجتماعية  المحصلة في المؤسسة العامة للتأمين     اإليراداتتعد

 .المشار إليها في مشكلة البحث الحدود إلىالتغطية التأمينية 

 : ادر البياناتمص
وزن بالبيانات الالزمة إلنجاز هذه الدراسة من واقع مديرية التخطيط في المؤسسـة ومـن               و الباحث د

 اعتماد بعض التقارير السنوية الصـادرة عـن   فضالً عنإدارة المحاسبة فيها وبمصداقية عالية جداً،     

 .المؤسسة
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 :الطرائق المستخدمة
 .التشتت ومعدالت النموـ بعض مقاييس النزعة المركزية و1

 .ـ النمذجة القياسية ومعادالت االتجاه العام2

 .ـ االختبار اإلحصائي والتقدير المجالي3

 .ـ آلية التنبؤ4

 :الخطوات المتبعة
 . وأهميتهاـ جمع البيانات الالزمة وبمصداقية ترتقي إلى مستوى المشكلة1

والمالية المشكلة لمدخالت ومخرجات نشـاط  ) العددية( المتغيرات الكمية جميعـ تحليل وتائر تطور  2

 . المالييالمؤسسة التأمين

 .المتغيرات الجديدةـ تقدير الوضع المستقبلي للمؤسسة في ضوء 3

 .ـ مناقشة النتائج وتقديم التوصيات الالزمة4

 :أوالًـ واقع أهم المتغيرات المحددة لنشاط المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ي الجمهوريـة العربيـة     فرة في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ف      ا المعطيات المتو  استناداً إلى 

 األساس  درز آلية تطور أهم المتغيرات التي تع      قع مديرية التخطيط في المؤسسة ، نب       وا السورية ومن 

 : م2004 إلى 1996 وذلك للسنوات من ،والمحرك لعمل المؤسسة

 :يهم في المؤسسةمن علـ تطور عدد العمال المؤ1
 )1(:اآلتية حيتكون المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من الشرائ

  1985ن بالقانون األساسي للعاملين لعام وـ المشمول1

ن بالوكالة طبقاً للقانون األساسي للعاملين ماعدا العاملين بالوكالة فـي قطـاع التعلـيم           ـ المعنيو 2

 .والتدريس

 يشملهم قـانون تنظـيم      ن أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والفنيين والمخبريين الذي       جميعـ  3

 .الجامعات

                                     
  م2001 للعام 78 راجع المادة الثانية من القانون رقم ) (1
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 . بشكل مؤقتنوالمعين من القانون األساسي للعاملين، 148وفق أحكام المادة المشمولون ـ 4

 هم من القانون األساسي للعاملين والمنصوص فـي عقـود         149وفق أحكام المادة    المشمولون  ـ  5

 .ى خضوعهم لقانون التأمينات االجتماعيةعل

 . إدارة قضايا الدولةوـ القضاة في الحكم والنيابة ومحام6

 . مركز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية منن وأعضاء هيئة البحث العلمي في كلوـ الفني7

 .ن في هيئة الموسوعة العربيةون العلميوـ العامل8

 .العسكريينـ عناصر المخابرات العامة غير 9

 .ن في مالك اإلفتاء والتدريس الدينيون الداخليون والمدرسـ المفتو10

 .ـ الركب الطائر والركب المبحر11

 حتطور أعداد العمال المؤمن عليهم في المؤسسة ومـن مختلـف الشـرائ            ) 1(نبين في الجدول رقم     

فضالً عن بعض المؤشـرات      وكذلك معدالت النمو الخاصة بهم في القطاعين العام والخاص           ،السابقة

 :اإلحصائية

  بعض المؤشرات الخاصة بتطور عدد العمال(1)الجدول رقم 
 القطــاع

 اإلجمالي
 عـام خـاص

معدل النمو 
% 

العمال عدد 
 )باأللف(

معدل النمو 
% 

العمال عدد 
 )باأللف(

معدل 
 %النمو 

العمال عدد 
 )باأللف(

 العـام

- 1496 - 901 - 596 1996 
5.6 1580 7.9 972 2.2 609 1997 

16.3 1322 - 26.5 714 - 0.1 608 1998 
9.1 1442 10.2 787 7.9 655 1999 
7.2 1546 7.9 849 6.4 697 2000 

10.6 1710 7.6 913 14.2 796 2001 
11.4 1904 11.1 1014 11.8 890 2002 
12.1 2134 13.1 1147 11.0 988 2003 
11.2 2373 14.3 1311 7.6 1062 2004 
)2(المتوسط 767 6.6 956 4.3 1723 5.3  

المعيارياالنحراف  166 4.5 173 12.4 328 8.8  
%معامل االختالف 21.6 - 18.1 - 19.0 -  

 )الحسابات من قبل الباحثين( به من مديرية التخطيط زود الباحثون: المصدر

                                     
 : ،وعلى سبيل المثال) ^Gr=(((xt /x0) (1/9(-(1   %100*:    تم حساب متوسط معدل النمو بالعالقة (2)

Gr=(((2373/1496)^ (1/9))-1)*100=5.3 %                                          
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 :أتينالحظ من الجدول السابق ما ي

 ميزانية التقاعد فـي المؤسسـة       ويلبلغ معدل النمو المتوسط لعمال القطاع العام الذين يسهمون بتم         

أما بالنسبة لمعدل النمو المتوسـط لعـدد        . بالنسبة للقطاع الخاص  % 4.3، في حين يصل إلى      6.6%

 %.5.3فقد بلغ ) طاعين العام والخاصفي الق(العمال اإلجمالي 

ى، أخـر إلـى   من سـنة يالحظ من قيم معامل االختالف، أن هناك تقارباً في تشتت تطور عدد العمال     

 .0.035ق وذلك بين القطاعين العام والخاص، إذ ال يتجاوز الفار

 :ـ تطور عدد أصحاب العمل2
، هم المنتشرون في القطاعين الخاص والعـام مـن           أن أصحاب العمل بالنسبة للمؤسسة     من المعلوم 

 اآلتـي نبين فـي الجـدول    . فيهاالموجودين مؤسسات ومنشآت تختلف من حيث الحجم وعدد العمال 

 :بعض المؤشرات اإلحصائية المتعلقة بذلك)) 2(لجدول رقم ا(

 أصحاب العمل دبتطور عدبعض المؤشرات الخاصة (2)الجدول رقم 
 اإلجمالي القطــاع

 عـام خـاص
عدد أصحاب  %معدل النمو

 )باأللف(العمل 
معدل 
 %النمو

عدد أصحاب 
 )باأللف(العمل 

معدل 
 %النمو

أصحاب عدد 
 )فباألل(العمل 

 العـام

- 569 - 566 - 3001 1996 
4.3 593 4.3 590 7.5 3226 1997 

- 39.4 360 - 39.5 357 - 14.2 2767 1998 
801 389 801 386 3.1 2853 1999 
7.1 416 7.1 413 4.5 2980 2000 
7.7 448 7.7 445 3.1 3071 2001 
8.6 489 8.5 483 34.5 4129 2002 
19.4 581 18.7 573 101.6 8323 2003 
7.0 622 7.1 614 1.6 8454 2004 
 المتوسط 4312 12 492 0.9 496 1.0

االنحراف  2211 34 91 17 92 17
 المعياري

   االختالفمعامل 51.3 - 18.5 - 18.6 -

 :يأتتشير المعلومات الواردة في الجدول أعاله إلى ما ي

د أصحاب العمل المسجلين في      م تطوراً على صعيد عد     2004 وحتى   1996شهدت الفترة الزمنية من     

بالنسـبة للقطـاع   % 12المؤسسة والمشاركين في تمويل التغطية التأمينية، بمعدل نمو متوسط قدره        

وبشكل عام نالحظ أن هناك تزايداً مستمراً في هـذا المتغيـر            . بالنسبة للقطاع الخاص  % 0.9العام و   

 لم يتجاوز معدل النمو     لي ألصحاب العمل،  عبر سنوات الدراسة إال أنه وعلى صعيد تطور العدد اإلجما         

 %.1المتوسط 
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 ، ذلك يعزى إلى     2003 ذلك نالحظ وجود قفزة في عدد أصحاب العمل في القطاع العام عام              فضالً عن 

 المغطـاة بالتأمينـات     ح والذي بموجبه توسعت حـدود الشـرائ       2001 للعام   78صدور القانون رقم    

 .االجتماعية

 معدالت نمو أعداد العمال الذي يشملهم الغطاء التأميني، نجد أن هناك فارقاً             وإذا ما أجرينا مقارنة مع    

 .لصالح تطور عدد العمال % 4بحدود 

 قيم معامل االختالف، فإنها تدل على أن تطور عدد أصحاب العمل فـي القطـاع                بالحسبانوإذا أخذنا   

 .العام أكثر تجانساً عبر الزمن من ذلك الموجود في القطاع الخاص

 : ـ تطور االشتراكات3
إنها وجود دخل دوري في االشتراكات الشهرية التي يدفعها كل من العمال وأصحاب العمل المشتركين               

فر السـيولة لـدى المؤسسـة العامـة للتأمينـات           ا الضمان األساسي لتو   دفي التأمين االجتماعي، يع   

تعويضـات وتأديـة المعاشـات       تعد االشتراكات األساس الذي يضـمن سـداد ال         ومن ثم االجتماعية،  

 .أتي تفصيالً فيما بعدت تشكيل االحتياطات المختلفة التي سفضالً عنالتقاعدية 

 وحتـى   1995بعض المؤشرات الخاصة بتطور هذه االشتراكات من عـام          ) 3( رقم   نورد في الجدول  

 . م2004

 عمال وأصحاب العملعض المؤشرات الخاصة باالشتراكات التأمينية المحصلة من ال (3)الجدول رقم 

 في القطاعين الخاص والعام
 العـام )بالمليون(القيمة  %معدل النمو 

- 5977 1995 
22.6 7325 1996 
18.2 8657 1997 
21.6 - 6788 1998 
14.7 - 5793 1999 
7.8 6244 2000 

20.4 7520 2001 
36.2 10243 2002 
85.9 19043 2003 
2.3 19482 2004 

 متوسطال 9707 12.5
  المعيارياالنحراف 4934 -
  %معامل االختالف 50.8 -

 )الحسابات من قبل الباحثين ( المصدر من واقع مديرية التخطيط 



              عادل القضماني–  عمار ناصر آغا        2007-الثاني العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 85 

 :يأتيالحظ ما ي) 3(من معطيات الجدول رقم 

 م  2003، حيث شهد عـام      %12.5حققت االشتراكات اإلجمالية نمواً سنوياً بمعدل وسطي يصل إلى          

 ).%2.3 (2004نمو سنوي، تحقق عام ، في حين أن أدنى معدل )%58.9(نوي أعلى معدل نمو س

 وعلى  1999 و 1998 ذلك، نالحظ ومن خالل الجدول، وجود معدالت نمو سالبة في عامي             فضالً عن 

 .التتالي

تميز بالتذبذب الواضـح مـن      ت في المؤسسة    المحصلة تطور االشتراكات    إنويمكن القول بشكل عام،     

 م والذي يعزى إلى تراكم التأخير في 2004، وخصوصاً الهبوط السريع والمفاجئ عام  أخرىإلى  سنة  

تأدية االشتراكات من قبل أصحاب العمل، وخصوصاً مؤسسات القطاع العام التي تتمادى في التـأخير               

  ..)3(في توريد اشتراكات عمالها إلى فروع المؤسسة

تسجيل عماله في التأمينات االجتماعية من خالل       وكذلك ما ينجم عن مهزلة تهرب القطاع الخاص من          

دون أي  ول االستقالة بإرادتهم الشخصية و    لجوئهم إلى إلزام عمالهم على توقيع صكوك تنص على قب         

  .]12[تعويض ودون وضع تاريخ على تلك الصكوك

 :ـ تطور المعاشات التقاعدية4
ي أو على تعويض تقاعدي، مـن أهـم          المحالون على التقاعد والحاصلون إما على معاش تقاعد        ديع

 آلية عمل ونشاط المؤسسة، حيث نجد أن المعاشـات التقاعديـة التـي تؤديهـا     فيالعوامل المؤثرة   

 ]13[: اآلتيةالمؤسسة هي 

 .ـ معاشات مرتبطة بالشيخوخة

 .ـ معاشات مرتبطة بالوفاة الطبيعية

 .ـ معاشات مرتبطة بالوفاة بإصابة

 .لطبيعيـ معاشات مرتبطة بالعجز ا

 .ـ معاشات مرتبطة بالعجز بإصابة

 ):4انظر الجدول رقم  (اآلتيةنورد في هذا الخصوص، النتائج 

                               

                                     
  هذا ما تكررت الشكوى منه داخل المؤسسة (3)
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 بعض المؤشرات الخاصة بتطور عدد المعاشات التقاعدية)  4(الجدول رقم 

 
 )ن  من قبل الباحثيالحسابات تمت( من واقع مديرية التخطيط:     المصدر
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م بمعدل نمو سـنوي متوسـط       2004 إلى   1996ـ يتزايد عدد المعاشات التقاعدية وخالل الفترة من         
7.6.% 

، يلـي ذلـك     )%9.2(ولى من حيث معدل النمو الوسطي       ـ يحتل المتقاعدون بالشيخوخة المرتبة األ     
 .ثم العجز الطبيعي فالوفاة الطبيعية، وأخيراً وفاة اإلصابة) %7.3(عجز اإلصابة 

أخرى، يلي ذلك المتقاعـدون بسـبب       إلى  المتقاعدون بسبب الشيخوخة األكثر تشتتاً من سنة        د  يعـ  
انظر قيم معامـل  .(العجز بإصابة، في حين يظهر أن المتقاعدين بسبب الوفاة بإصابة هم األقل تشتتاً    

 .)االختالف
اعدية مضافاً إليها   تتضمن النفقات وبشكل أساسي المعاشات التق      :ـ تطور النفقات واإليرادات    5

التعويضات التقاعدية، في حين الجزء األساسي المكون لإليرادات هو االشتراكات التـي تحصـلها              
، أما الجزء اآلخر من اإليرادات فهو ضئيل        %)14(العمل   ومن أصحاب ) %7(المؤسسة من العمال    

كافأة نهاية الخدمـة    جداً نسبة لالشتراكات وله مصادر مختلفة مثل أقساط ضم الخدمات وواردات م           
 .والغرامات وغيرها

 .البيانات الخاصة بهذين المتغيرين مع بعض المؤشرات اإلحصائية) 5(تظهر في الجدول 

 1995 خالل األعوام مـن      نجد أن كتلة النفقات التي تتحملها المؤسسة      ) 5(من مالحظة الجدول رقم     

بالعودة إلى األرقام التفصـيلية     ، و %13بمعدل نمو سنوي وسطي قدره      م شهدت تطوراً    2004وحتى  

، %26.9، إذ بلـغ     2004دل نمو سنوي قد تحقق في عام        السنوية لهذه النفقات، نالحظ أن أعلى مع      

 ).%3.4 (1998عام أقله كان  في حين

 بعض مؤشرات اإليرادات والنفقات (5)الجدول رقم 
 النفقات اإليرادات

%لنموامعدل  )بالمليون(القيمة   %نمو معدل ال  )بالمليون(القيمة   
 العـام

- 7332 - 2847 1995 
19.8 8782 11.6 3176 1996 
18.1 10374 11.8 3550 1997 

- 20.0 8295 3.4 3669 1998 
- 14.7 7075 9.7 4025 1999 
12.5 7959 14.1 4593 2000 
22.4 9741 10.9 5093 2001 
17.3 11428 21.5 6186 2002 
76.9 20218 23.6 7643 2003 

- 15.2 17154 26.9 9695 2004 
 المتوسط 5048 13 10836 8.9

 الخطأ المعياري 2082 7.1 4184 27.7
%معامل االختالف 41.2 - 38.6 -  

 ) من قبل الباحثينالحسابات تمت(اقع مديرية التخطيط من و: المصدر
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س وهـو   .مليون ل 10836 قد بلغ    المحصلةبينما وفيما يتعلق باإليرادات، نالحظ أن متوسط اإليرادات         

 .يتجاوز ضعف كتلة النفقات

تي أدتها المؤسسة فـي ذلـك       ، انعكس على حجم النفقات ال     2004إن ضعف معدل نمو اإليرادات عام       

 ).2004انظر معدل نمو النفقات عام (العام 

وهو أقل بكثير    % 8.9بشكل عام، نمت كتلة اإليرادات عبر الفترة المدروسة بمعدل وسطي يصل إلى             

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تميز تدفق اإليرادات بتشـتت     . من متوسط معدل نمو كتلة النفقات     

هذا ما تشير إليه قيم معامـل       (تطور النفقات المترافقة مع ذلك      أقل، من سنة إلى أخرى، وذلك قياساً ب       

 ).االختالف

 على االشتراكات التي تتم بشكل إن هذا االختالف في التشتت يعد طبيعياً ، نظراً لطبيعة وآلية الحصول          

 .دث معينةا منها بتحقق حواًكبيرف آلية دفع النفقات المرتبط جزءاً دوري وعلى خال

 :ـ القدرة التمويلية للمؤسسة6
استناداً إلى بيانات االشتراكات التأمينية واإليرادات والنفقات والمعاشات التقاعديـة وعـدد العمـال               

 :آلتية المتعلقة بحساب كل منهااوالمتقاعدين، نورد النتائج 

 .( Ie )أ ـ نسبة مساهمة اإليرادات في تمويل صندوق المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 .(Wp)ب ـ نسبة مساهمة العمال وأصحاب العمل في تمويل المعاشات التقاعدية 

  ).)6(انظر إلى الجدول رقم ( . (Wp1)ج ـ نسبة عدد العمال إلى عدد المتقاعدين 

 :( Ie )) مؤشر التمويل(أوالًـ ما يتعلق بدور اإليرادات في التمويل 

أي، تمويل النفقات المرتبة على قيام المؤسسة بأعمالها كاملة ، إذ نالحظ من الجدول أنه في معظـم                  

، وبشكل عام نجد أن ) %22.6-(م 2000ة، بلغت أشدها عام  لبالسنوات هناك معدالت نمو سنوية سا     

 من أخطر المؤشـرات     دوهو يع ،  م2003حتى نهاية    )4()%4.1 -(اجع لهذا الدور قد بلغ      متوسط التر 

 . ومستقبلهبالنسبة لمصير النشاط في المؤسسة

                                     
 .  ورد توضيح سابق عن عملية الحساب (4)
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 ته ومعدله ونسبيمثل مؤشر التمويل في المؤسسة (6)الجدول رقم 

معدل النمو 
% 

نسبة 
 %التمويل
Wp1 

 %معدل النمو
مؤشر التمويل 

%  Ie 

معدل النمو 
% 

دل مع
 %التمويل
wp 

 العـام

- 1609 - 257.5 - 537.42 1996 
- 1.2 1590 7.4 276.5 - 2.6 523.72 1997 
- 22.6 1230 5.7 292.2 - 21.6 410.65 1998 

1.0 1242 - 22.6 226.1 - 22.9 316.56 1999 
- 1.6 1222 - 22.3 175.8 - 12.6 276.77 2000 
2.1 1248 - 1.4 173.3 - 5.9 260.39 2001 
1.8 1270 10.4 191.3 12.5 292.91 2002 
3.1 1309 - 3.4 184.7 45.2 425.26 2003 
0.9 1321 43.2 264.5 - 25.1 318.43 2004 

 بعض مقاييس القدرة التمويلية للمؤسسة مع بعض المؤشرات اإلحصائية

 ت الحسابات من قبل الباحثينمت: المصدر

 :(Wp))معدل التمويل(لعمل في التمويلثانياًـ نسبة مساهمة العمال وأصحاب ا

أي في تمويل المعاشات التقاعدية التي تتحملها المؤسسة، حيث النمو المتناقص في معظم السنوات،              

 يتجاوز الـ   1996وبمعدل نمو عن سنة األساس      % 25.1– إلى   2004إذ يصل معدل النمو في العام       

 .وبإشارة سالبة% 40

 . %5.7–و خالل السنوات التسع وبشكل عام بلغ متوسط معدل النم

وهذه داللة واضحة على التراجع المتنامي في مساهمة العمال وأصحاب العمل من خالل االشـتراكات               

 .التأمينية، في تمويل المعاشات التقاعدية

 :)wp1) (لنسبة التموي (ثالثاًـ نسبة عدد العمال إلى المتقاعدين

، %) 22.6-معدل النمـو   (1998سبة، بلغ أشده عام ويتميز بوجود تناقص واضح في تطور هذه الن   

ب ولكنه  حيث يتكرر معدل النمو السالب في عدد من السنوات، وفي السنوات المتبقية هناك نمو موج              

اجـع فـي    ، نجد أنه قد تحقق تر     2004في حده األقصى، وإذا أخذنا عام       % 3.1ضئيل جداً ال يتجاوز     

ـ  إن:  يمكن القول  ومن ثم ،  1996عن العام   % 18-نسبة التمويل يصل إلى      ط هـذا التراجـع      متوس

م، 1996 تمويل المتقاعد الواحد عـام        تقريباً في   عامالً 16، فإذا كان يسهم     % 2.2-السنوي يعادل   

 . فقط عامال13ًم انخفض هذا العدد، تقريباً إلى 2004فإنه في عام 
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 :ثانياًـ الوضع المستقبلي للمركز المالي للمؤسسة
بهدف الوقوف عند المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في حال االنتقال إلى الوضع              

مة  وبمساعدة الحز  اآلتيتباع  ا، لجأنا إلى    م2006 بعد عام   عامل 265000الذي بموجبه سيتم استقبال     

 : MESOSAURE يالبرمجالنظام إلى  باإلضافة (5 ) (ADELSTAT)  :البرمجية

 ،  2006 ،   2005ؤ بعدد العمال بوصفهم مصدراً رئيسياً لالشتراكات التأمينية وذلك لألعوام           ـ التنب 1

2007.  

 .ـ التنبؤ بعدد المتقاعدين في المؤسسة، ولكن في حالة االنتقال إلى الوضع الجديد2

 .ـ التنبؤ بكتلة النفقات التي ستتحملها المؤسسة في حال االنتقال إلى الوضع الجديد3

 .بؤ بكتلة اإليرادات التي يتوقع أنها تحصلها المؤسسة والتي لن يسهم فيها العمال الجددـ التن4

ـ مقارنة كتلة النفقات مع كتلة اإليرادات المتنبأ بها والوقوف عند قيم النسب التي سـبق الحـديث             5

 .عنها كمقاييس للقدرة المالية للمؤسسة

ة من المؤشرات اإلحصائية الخاصة باختبار النمـاذج  إلنجاز ما سبق ،وبنتيجة المقارنة بين قيم سلسل       

والخطأ المعيـاري لألخطـاء     ) R2(وبالتحديد قيم كل من معامل التحديد        القياسية التي حصلنا عليها،   

)R.S.E(،                    تبين لنا أن أفضل تلك النماذج لتمثيل ما لدينا من معطيات هي كل من النمـوذج الخطـي

 :البسيط
Y= f (t) = a t + b                                               

 :والنموذج من الدرجة الثانية
Y = f (t) = a t2  + b t + c                                      

 :ـ التنبؤ بعدد العمال1

وبعد سلسلة من االختبارات توصلنا إلـى       ) 1(باالستناد إلى السلسلة الزمنية الواردة في الجدول رقم         

فضل نموذج من الناحية المنطقية واإلحصـائية، يصـلح للتقـدير المسـتقبلي لعـدد العمـال           إيجاد أ 

 :اآلتيهذا النموذج هو . )8( من قبل المؤسسة (W)المشمولين في التغطية التأمينية 

W = f ( t ) = 25990 t2 – 149890 t + 1649500            ( 1 )(6) 

                                     
عـادل  .د،  ADELSTAT  Ver.1النظام المبرمج الشـامل لتحليـل ومعالجـة البيانـات    :   لمزيد من المعلومات، انظر5) (

  م2002، القضماني، صنعاء
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t :              ( 6.16 )           ( 3.47 )        ( 17.51 ) 
Sig. :         ( 0.0008 )       ( 0.0134 )    ( 0.000 ) 
            R2 = 0.97                 R.S.E = 74049 

من الناحية  ، وكما نالحظ أنه معادلة من الدرجة الثانية وما يعزز اختيارنا له هو معنويته               (1)النموذج  

، وهذا ما لم نجده فـي       %97تمتع بقدرة تفسيرية تصل إلى      لصورة ي اإلحصائية وخصوصاً أنه بهذه ا    

 .النماذج األخرى التي حصلنا عليها

 :اآلتيةباستخدام هذا النموذج في عملية تقدير عدد العمال المؤمن عليهم، حصلنا على النتائج 

 ( 1 )  نتائج التنبؤ باستخدام النموذج (7)جدول رقم 

 العام العمال المتوقععدد  الحد األدنى الحد األعلى
2936658 2562598 2749628 2005 
3380411 2910648 3145530 2006 
3901455 3285367 3593411 2007 

، نالحظ الحدود الدنيا والعليا ألعداد العمال المتوقع أن تشـملهم التغطيـة             )7(من خالل الجدول رقم     

 إلـى   2007 عدد هؤالء العمـال عـام         وعلى سبيل المثال سيصل    إذ،  %95التأمينية وذلك باحتمال    

 عامـل كحـد     3901455 لى عامل ولن يزيد ع    3285367 عامل ولن يقل هذا العدد عن        3593411

 .أقصى

لتقدير عدد المتقاعدين في حال االنتقال إلى وضع جديد، والذي كما           : ـ التنبؤ بعدد المتقاعدين   2

مذجة أنه يمكن تمثيل العالقة بـين عـدد          عامل، تبين لنا وبنتيجة الن     265000أسلفنا يتلخص بدخول    

ـ بمعادلة من الدرجة األولى ،لتشكل لنـا         (W) وعدد العمال    (P)المتقاعدين   بأفضـل   يتميـز    اًنموذج

 :ة قياسا بالنماذج األخرىإحصائيمؤشرات اختبار 
P = f (W) = - 4568.1 + 0.0783 W     (2) 
t :                                             (6.14) 
Sig.:                                         (0.0005) 
L.b.:                                         0.048 
U.b. :                                        0.108 
                   R2 = 0.84               F = 37.66 

                                                                                   
االقتصاد "القات المتعلقة بكيفية الحصول على هذه النماذج ومؤشرات اختبارها ، يمكن العودة إلى              لالطالع على الصيغ و الع     (6)  

 .م2005للدكتور أحمد األشقر،منشورات جامعة حلب ،" القياسي
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مقدارها ألف عامل في عدد العمال الذين تشـملهم التغطيـة            يشير إلى أنه مع كل زيادة        (2)النموذج  

 وال 48 متقاعداً تقريباً، وبحيث ال يقل عن 78التأمينية يؤدي إلى زيادة في أعداد المتقاعدين مقدارها        

 %.95 متقاعد باحتمال 108لى يزيد ع

نبأ بهـا فـي الفقـرة        ألف عامل إلى الكتلة المت     265بإضافة كتلة العمال المزمع استقبالها، والبالغة       

 :كاآلتيالسابقة تصبح 

 (8)جدول رقم 

 العـام عدد العمال في الوضع الجديد
3410530 2006 
3858411 2007 

 ، حصلنا على تقديرات لعدد المتقاعدين، نوردهـا فـي           2في النموذج   ) 8(بتعويض قيم الجدول رقم     

 ).9(الجدول رقم 

 ( II )وذج نتائج التنبؤ باستخدام النم (9)جدول رقم 

 العـام عدد المتقاعدين المتوقع الحد األدنى الحد األعلى
363769 159137 262476 2006 
412140 180636 297546 2007 

 في الواقع ال حاجة لها للوصول إلى الهدف، كـون عمليـة             ه ألنّ 2005لم نهتم بإيجاد التقديرات لعام      

 ).إذا تقرر ذلك (  م 2006استقبال العمال الجدد يفترض أن يتم عام 

 متقاعد كحـد أدنـى      180636 لن يقل عدد المتقاعدين المتوقع عن        الواضح أنه  )9(من الجدول رقم    

 %.95ال حتما متقاعد كحد أقصى ب412140 لىولن يزيد ع

 :ـ مواجهة العدد المتوقع من المتقاعدين3
 ومـن ثـم    المؤسسة التأميني،     من أهم المخرجات بالنسبة لنشاط     دانطالقاً من أن عدد المتقاعدين يع     

التركيز عليها للمحافظـة  يتوقف على ذلك مقدار النفقات واالحتياطيات وغيرها من المتغيرات الواجب        

على المركز المالي للمؤسسة، في هذا اإلطار عمدنا إلى إيجاد أفضل نمـوذج لتقـدير العالقـة بـين                

 :ياآلت والمتمثل ب(P) والمتقاعدين (E)النفقات 
E = f (P) = - 3998.5 + 0.0713 P   (3) 
t :                                         (10.5) 
Sig.:                                     (0.000) 
L.b.:                                     0.056 
U.b. :                                   0.087 
                   R2 = 0.94          F =110.15 
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من تغيرات كتلة النفقـات     % 95 معنوي إحصائياً وأيضاً من الناحية المنطقية وهو يفسر          (3)النموذج  

س .ويشير إلى أنه مع خروج كل مئة عامل إلى التقاعد، تنفق معه المؤسسة ما يعادل سبعة ماليين ل            

س سنوياً وذلك باحتمال    . مليون ل  8.7 لىس وال يزيد ع   . مليون ل  5.6سنوياً، وبحد أدنى ال يقل عن       

985.% 

حصلنا على تقـديرات لكتلـة النفقـات        ) 9( ومن واقع بيانات الجدول رقم       3بالتعويض في النموذج    

 ).10( كما هو مبين في الجدول رقم 2007 و2006لألعوام 

 3 النموذج باستخدامنتائج التنبؤ بكتلة النفقات  (10)جدول رقم 

 )بالمليون(الحد األعلى 
 الحد األدنى

 )بالمليون(
 العـام )بالمليون(كتلة النفقات 

18837 10700 14716 2006 
21888 12664 17217 2007 

المعلومات الواردة في الجدول أعاله على أن الحد األدنى لكتلة النفقات التي ستتحملها المؤسسـة  تدل  

 12664 و   2006س عـام    . ل  مليـون  10700في حال انتقالها إلى الوضع المفترض الجديد سيكون         

س عام  . مليون ل  18837، في حين لن تتجاوز هذه الكتلة في حدها األقصى           2007س عام   .مليون ل 

  .2007س عام . مليون ل21888 و2006

 :ـ كتلة اإليرادات المتوقع الحصول عليها4
ل عليهـا خـالل     تباعاً ووفقاً للمنهج الذي سبق وطرحناه، لجأنا إلى تقدير اإليرادات المتوقع الحصو           

 ).5(م، وذلك باالستناد إلى األرقام الواردة في الجدول رقم 2007 و 2006العامي 

علـى   في المؤسسة وكـان      المحصلة (I)في هذا اإلطار، حصلنا على أفضل نموذج تمثيلي لإليرادات          

 ]13[ اآلتيةبالصورة هيئة معادلة من الدرجة الثانية توضعت 

I = f ( t ) = 189.79 t2 – 1401.2 t + 10297              (4) 
t :             (2.56)        (1.67)         (5.13) 
Sig.:         (0.000)     (0.138)         (0.001) 
                   R2 = 0.74                 R.S.E =1705.3 

ـ       4إن معنوية النموذج     ي عمليـة التقـدير أو التنبـؤ         وقدرته التفسيرية الجيدة تؤهلنا الستخدامه ف

 ).11(باإليرادات لثالث سنوات تالية، وهذا ما وجدناه في الجدول رقم 
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 4نتائج التنبؤ باستخدام النموذج  (11)جدول رقم 

 )بالمليون(الحد األعلى 
 الحد األدنى

 )بالمليون(
 العـام )بالمليون(اإليرادات المتوقعة 

22100 13596 17848 2005 
25972 15652 20812 2006 
30673 17639 24156 2007 

لـى  س ولن تزيد ع   . مليار ل  17.639يتضح من الجدول األخير السابق أن كتلة اإليرادات لن تقل عن            

كحـد   % 139.3، وهي بهذا الشكل تعادل من النفقات المتوقعة م2007س في عام . مليار ل  30.673

اً أن الذي يثقل كاهل النشـاط التـأميني هـو           إال أنه وكما سنجد الحق    . كحد أقصى % 140.1أدنى و   

 .االحتياطيات الالزم حجزها وبأشكالها المختلفة

 :ـ االحتياطيات المتوقعة لمواجهة الوضع الجديد5
. المختلفـة إن ما يميز شركات التأمين بشكل عام وجود ما يطلـق عليـه باالحتياطيـات بأنواعهـا                  

و المقدار الواجب حفظه لدى الشركة أو المؤسسة لتـتمكن           ه ]9 [ ]2[)كتواريألا(واالحتياطي التأميني   

ومـن  . المؤمن عليهم المستقبلية   التزامات   بالحسبانمن تأدية المبالغ المؤمن عليها في حينها، آخذة         

يكون االحتياطي مساوياً للفرق بين القيمة الحالية اللتزامات الشركة أو المؤسسة في لحظة إبـرام                ثم 

 .]2[نفسها ة الحالية اللتزامات المؤمن عليهم في اللحظة العقد وبين القيم

في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، تقسم االحتياطيات التي يتم حجزها من اإليرادات إلى كـل               

 .من احتياطيات األمان واالحتياطيات الفنية

اذج مثلى من حيث الداللـة       باستخدام نم  2005في هذا اإلطار لجأنا إلى تقدير االحتياطي المتوقع عام          

 :كاآلتياإلحصائية والمنطقية، وذلك 

  :( R1 (t) )أ ـ بالنسبة الحتياطي األمان 
R1 (t) = 294.42 t2 – 100.4 t + 9902.3     (5) 
t :           (5.72)      (1.72)         (7.1) 
Sig.:    (0.0007)    (0.129)       (0.0002) 
                   R2 = 0.98                R.S.E =1181.9 

  :( R2 (t) )ب ـ بالنسبة لالحتياطي الفني 
R2 (t) = 292.4 t2 – 1260.3 t + 19067              (6) 
t :           (2.247)   (0.86)      (0.001) 
Sig.:     (0.000)   (0.419)    (0.001) 
                   R2 = 0.96                 R.S.E =2989.9 
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 ، أي بعد دخول الوضع الجديد، فقد تم تقديرها على           2007 و   2006أما بالنسبة لالحتياطيات لألعوام     

بالنسـبة الحتيـاطي    % 3 تقترب من أساس النفقات المتوقعة لتلك األعوام، إذ وكما هو معروف أنها           

 .بالنسبة لالحتياطي الفني % 6.5األمان و 

 : تقديرات تلك االحتياطياتاآلتيول بذلك ، نورد في الجد

  م2007 حنى نهاية  نتائج التنبؤ باالحتياطيات (12)جدول رقم 

 العـام )بالمليون(احتياطي األمان  )بالمليون(االحتياطي الفني 
68311 34523 2005 
98891 47091 2006 

115698 55094 2007 

 حسابات الباحثين: المصدر

 وضع الجديد يكون المطلوب حجزه من اإليرادات وكاحتياطيات هو ما نورده           ، في حال دخول ال    ومن ثم

 ):13(في الجدول رقم 

  األموال الواجب حجزها من اإليرادات وكاحتياطيات (13)جدول رقم 

 المجموع
 االحتياطي الفني

 )بالمليون(
 العـام )بالمليون(احتياطي األمان 

43148 30580 12568 2006 
24810 16807 8003 2007 

 حسابات الباحثين: المصدر

 :يأتي ما نالحظ  قما سب من خالل إذاً

 كما قُدر اً لوحظ أن هناك فارق2006ـ بمقارنة التقديرات الخاصة باإليرادات والنفقات المتوقعة لعام        1

 :يأتي

     6096 + = 14716 – 20812 +مليون ليرة سورية

 )سوريةفقط ستة مليارات وستة وتسعون مليون ليرة (

 :ـ بمقارنة ما يلزم حجزه من احتياطيات نجد 2

    37052 -  =  43148 – 6096 + مليون ليرة سورية 

 )فقط سبعة وثالثون ملياراً واثنان وخمسون مليون ليرة سورية ( 

  .2006وهو عبارة عن عجز المؤسسة المتوقع عام 
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 مليون ليرة سورية وقارناهـا مـع        10700ة  ـ أما إذا أخذنا النفقات المتوقعة بحدها األدنى والبالغ        3

 :يون ليرة سورية نجد ما يأت ملي15652الحد األدنى لإليرادات والبالغة 

    4952 + = 10700 – 15652مليون ليرة سورية 

 ).فقط أربعة مليارات وتسعمئة واثنان وخمسون مليون ليرة سورية(

 والتـي  2006حتياطيات الالزم حجزهـا عـام      تقريباً من اال   % 8وهذا المبلغ غير كاف لتغطية حتى       

 . مليون ليرة سورية43148تساوي 

 :النتائج والتوصيات
بعد القيام بدراسة تحليلية إحصائية لواقع المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة مـن               

التجاه العـام   خالل اعتمادنا على مجموعة من المؤشرات والدالئل والمقاييس اإلحصائية التي حددت ا           

لعمل المؤسسة المستقبلي والتزاماتها المالية التي سوف تترتـب عليهـا فـي ضـوء المسـتجدات                 

 :فقد تبين ،  عامل إلى صناديق التقاعد265000والمتغيرات المستقبلية، وذلك في حال انتقال 

مين إيرادات   تأ سيوقع المؤسسة في عجز تمويلي ، يستدعي       أن تكلفة االنتقال إلى الوضع الجديد        -1

سبعة وثالثـين   / 37/ ال تقل عن ) الخ .. مساعدات ـ اشتراكات ـ إعانات ـ هبات    ( إضافية 

 . دون غيره من األعوام القادمة2006مليار ليرة سورية ، فقط لعام 

 ماليـة اللتزامـات   ال ا وبنتيجـة    استقبال هذا العدد من المتقاعدين بشكل عشوائي وفجـائي           إنـ  2

 . ينعكس على الخدمات التي تقدمها المؤسسة للعمال المؤمن عليهم س،  المتوقعة

 .لعبءاهذا المؤسسة لنوصي بعدم تحمل كله ، لذلك  ـ3

ـ إذا كان االنتقال إلى الوضع الجديد الذي تناولته هذه الدراسة أمراً واقعاً فنوصي بأن يتم تـأمين                  4

لمؤسسة، أو من صـندوق الـدين       لرد  األموال الالزمة والمقدرة في هذه الدراسة من خارج موا        

، أو من خالل االستثمارات الموجهة التي تتبناها إدارة المؤسسة حالياً وكـذلك مـن خـالل                 العام

 .العمل على استيفاء الديون المترتبة للمؤسسة لدى القطاعين العام والخاص

 االجتماعيـة فـي     ـ نظراً ألهمية البيانات والمعلومات الصادرة عن المؤسسة العامـة للتأمينـات           5

الجمهورية العربية السورية وكونها موضع اهتمام جميع الفعاليات والمؤسسات والهيئات المحلية           

العلمية والبحثية، فإننا  نوصي بضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة          والدولية والوزارات والمراكز    

ـ           ة لهـا فـي جميـع       بالمؤسسة وربط جميع فروع المؤسسة باإلدارة العامة والمـديريات التابع
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المحافظات، لما لهذا األمر من أهمية كبيرة في معرفة واقع الحال بالنسـبة للمؤسسـة والتنبـؤ                 

 .بمستقبلها

سنوياً لتغطية أي طـارئ      % 8ـ نوصي بأن تعمل إدارة المؤسسة على زيادة االحتياطيات بمعدل           6

ء مالية كبيرة تعجز عـن      لمؤسسة أعبا والذي سوف يحمل المركز المالي ل     على عدد المتقاعدين    

 .تأمينه في الوقت الحالي وتكون مصدر أمان ألي وضع جديد يرتب على المؤسسة زيادة نفقاتها
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