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ثالثا :يف جمال خدمات الت�أمينات واملعا�شات


التو�س��ع يف �إن�ش��اء وتطوير املناط��ق الت�أمينية لتوفري بيئة عمل منا�س��بة تتيح تقدمي اخلدمة جلمه��ور املتعاملني معها يف
�س��هولة وي�س��ر ،وتراعي �أن غالبية املتعاملني مع الت�أمينات غالبا ما يكونون من كبار ال�سن واملر�ضى .لذلك يراعى يف
عمليات الإن�ش��اء والتطوير جتهيز املناطق ب�أماكن انتظار للجمهور ،وتركيب ماكينات تذاكر الأرقام امل�سل�س��لة للتعامل
م��ع ال�ش��بابيك دون طوابري كما هو احلال يف البنوك وع��دد من اجلهات املطورة حاليا .وتت�ض��من تلك اخلطة �إغالق
املكاتب التي ال تتوافر فيها متطلبات التعامل املريح مع اجلمهور و�إيجاد �أماكن بديلة لها.



ويف هذا الإطار ،مت �إن�شاء خم�س مناطق ت�أمينية جديدة هي :منطقة املعادي اجلديدة ،منطقة طنطا ،منطقة تال ،منطقة
منفل��وط ،و منطقة بلقا�س .كما مت تطوير عدد م��ن املناطق الأخرى هي :منطقة جنوب القاهرة ،منطقة حلوان ،منطقة
ال�ش��رقية اجلديدة ،منطق��ة ملوى ،منطقة القليوبية (بنها) ،منطقة �أ�س��يوط ،تدعيم منطقة منوف ،تطوير مبنى الأ�س��ر
النا�شئة (العرائ�س) مبنطقة �شمال القاهرة ،منفذ �صرف العجوزة ،ومنفذ �صرف �شرق القاهرة.
خف�ض مدد �إجناز امللفات حلاالت بلوغ ال�س��ن بحيث �أ�ص��بحت مبتو�س��ط ثالثة �أيام من تاريخ انتهاء اخلدمة .وجاري
العم��ل على تخفي�ض مدد �إجناز امللفات حلاالت الوفاة مبتابعة �أ�ص��حاب ال�ش���أن ب�ض��رورة تقدمي امل�س��تندات الالزمة
ل�صرف احلقوق الت�أمينية.
عقد اتفاق مع م�صلحة الأحوال املدنية و�صندوقي الت�أمني االجتماعي لتبادل املعلومات و�إحالل الرقم القومي حمل
الرق��م الت�أميني يف كافة تعام�لات الهيئة .وجاري حالياً ربط الرقم القومي بالرقم الت�أميني واحل�ص��ول على البيانات
االجتماعية للفرد وبيان الأ�سرة للعمل على تخفي�ض م�ستندات �صرف احلقوق الت�أمينية �إلى �أقل حد ممكن.
االنته��اء من تنفيذ الأعمال الإن�ش��ائية ملركز االت�ص��ال وخدمة العم�لاء  ،CALL CENTERومت اتخاذ اخلطوات
التالية ل�سرعة البدء يف ت�شغيل اخلدمة:
 تدري��ب الأفراد على املادة العلمية اخلا�ص��ة بقطاع الأعمال العام واخلا�ص وكذل��ك القطاع احلكومي ،وكذلك
التدريب امل�شرتك بني ال�صندوقني.
 و�ضع املادة العلمية للرد على كافة اال�ستف�سارات املتعلقة باخلدمات ونظم العمل املتاحة بال�صندوقني ،والإجراءات
الالزمة للإجابة على كل ا�ستف�سار.
 مت حجز رقم موحد للتعامل من خالل مركز االت�صاالت وهو رقم .16217
 مت الرتكيب والت�شغيل ومراجعة الدورة اخلا�صة بنظام الهاتف ال�صوتي (. )IVR
 مت تركيب وت�شغيل الربامج اخلا�صة باخلدمات لعدد  22م�ستقبل للخدمة.
 مت التو�ص��يل بقواعد البيانات اخلا�ص��ة بقطاع الأعمال العام واخلا�ص ،وجاري التو�صيل بقواعد البيانات اخلا�صة
بال�صندوق احلكومي.
 جاري اختبار برامج الـ  CRMاخلا�صة بنظام تتبع العمالء وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
 جاري تعريب الر�سائل ال�صوتية ل�سهولة التعامل مع املت�صلني.
 مت االنتهاء من تو�صيل وت�شغيل جميع احلا�سبات اخلا�صة بق�سمي خدمة العمالء واملتابعة.
 مت االنته��اء م��ن تعريب نظام تدفق العم�لاء ( ،)queuing systemويتم حاليا اختبار جتريبي فعلي لق�س��مي
خدمة العمالء واملتابعة للم�ؤمن عليهم وامل�ستفيدين.
تكثيف جهود التوعية ون�شر الوعي الت�أميني بني املواطنني وموظفي اجلهات الإدارية ،وذلك من خالل اجلهود التالية:

















وزارة املالية  -التقرير ال�سنوي  - 2009/2008املحور الرابع :حت�سني اخلدمات والتي�سري على املواطنني

93
التقرير ال�سنوي

 تنظيم �صندوق العاملني بالقطاع احلكومي لندوة يوم ال�سبت الأول من كل �شهر لن�شر وتعميق الوعي الت�أميني،
والرد على �أ�س��ئلة وا�ستف�س��ارات العاملني باجلهات الإدارية وكذا املهتمني مبجال الت�أمني االجتماعي .وت�س��اهم
ه��ذه الندوات يف حل امل�ش��اكل التي تواج��ه التطبيق العملي للنظم الت�أمينية م��ن خالل جمموعات عمل من
الأجهزة املخت�صة بال�صندوق .ويتم �إعداد م�ضبطة �شهرية بالأ�سئلة التي تثار خالل هذه الندوات و�إجاباتها ليتم
توزيعها على خمتلف اجلهات احلكومية �أو اجلهات املهتمة ،واال�ستفادة بها يف جهود التوعية الأخرى.
 �إعداد الطبعة الثانية من دليل للخدمات الت�أمينية يو�ضح ب�صورة مب�سطة و�سهلة �أحكام وقواعد الت�أمني االجتماعي
�سواء للم�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش �أو امل�ستحقني عنهما.
 �إعداد الطبعة الثالثة من دليل املعا�ش��ات اال�س��تثنائية ليت�ضمن �أحكام من�ش��ور وزارة املالية رقم  3ل�سنة 2009
وليكون مرجعا للجنة املعا�شات اال�ستثنائية للعمل به.
التو�س��ع يف ن�شر خدمة ال�ص��رف الإلكرتوين للمعا�شات ال�شهرية ،لت�سهيل �ص��رف املعا�شات مل�ستحقيها ،وتوفري �آلية
رقاب��ة فعالة على عمليات �ص��رف املعا�ش��ات ،مع حتديث قاعدة بيان��ات الهيئة القومية للت�أمني االجتماعي اخلا�ص��ة
مب�ستحقي املعا�شات.
وت�ستهدف هذه اخلدمة متكني �أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقني عنهم من �صرف املعا�ش طوال �أيام ال�شهر دون االرتباط
بيوم �ص��رف حمدد ،وذلك ملدة ثالثة �شهور من تاريخ ا�ستحقاق املعا�ش تعاد بعدها قيمة املعا�ش �إلى ح�سابات الهيئة
القومي��ة للت�أمني االجتماعي حماية لأموال �أ�ص��حاب املعا�ش��ات وامل�س��تحقني عنهم .وتتم ه��ذه اخلدمة من خالل
ح�ص��ول كل �ص��احب معا�ش �أو م�ستحق عنه على بطاقة الكرتونية ورقم �س��ري �شخ�صي ،يتيح له �صرف معا�شه من
�أي مكتب ت�أمينات مميكن �أثناء مواعيد العمل الر�سمية� ،أو من خالل ماكينات ال�صرف االليكرتونية التابعة ل�شبكة
وزارة املالية �أو �شبكة  123والتي تعمل على مدى ال� 24ساعة .ومن امل�ستهدف ال�سماح با�ستخدام هذه الكروت يف
الدفع وامل�شرتيات مثل الكروت امل�صرفية يف مرحلة الحقة.
ومن �أهم اخلطوات التي مت اتخاذها يف هذا امل�شروع:
 مت البدء بو�ض��ع ماكينات ( )POSيف منافذ منطقة و�سط القاهرة و�شمال القاهرة ومكتب م�صر ومكتب الزمالك
بال�ص��ندوق العام واخلا�ص .ومت �إ�ص��دار ح��وايل � 100ألف بطاقة  %65 -منها لل�ص��ندوق احلكومي -ل�ص��رف
املعا�شات من �أي ماكينة �صراف �آيل تابعة لأي بنك يف م�صر.
 مت البدء يف تنفيذ املرحلة الثالثة من م�شروع �صرف املعا�شات اليكرتونيا يف  ،2009/8/20حيث �سيتم �إ�صدار
� 474ألف بطاقة الكرتونية يف ثالث حمافظات جديدة هي :الغربية والدقهلية وال�ش��رقية� ،إلى جانب حمافظات
القاهرة والإ�س��كندرية وحلوان والقليوبية وال�ساد�س من �أكتوبر و�أ�سيوط ،وهو ما يرفع عدد البطاقات االلكرتونية
ل�صرف املعا�شات يف �أنحاء اجلمهورية �إلى �أكرث من � 656ألف بطاقة بحلول �شهر يناير .2010
 تت�ض��من اخلطة زيادة عدد ماكينات ال�ص��رف االلكرتوين باملكاتب واملناطق الت�أمينية املختلفة لل�س��ماح ب�صرف
املعا�شات طوال الأربع والع�شرين �ساعة يوميا خا�صة يف القرى واملحافظات التي ال تنت�شر بها ماكينات ال�صراف
الآيل التابعة للجهاز امل�صريف والتي يزيد عدد ماكيناتها حاليا على  3500ماكينة �صرف �آيل.
التو�س��ع يف تطبيق برنامج اخلدمات املتبادلة بني مكاتب �ص��ندوقي الت�أمني االجتماع��ي ،وذلك بهدف تقدمي خدمة
ت�أمينية متميزة للم�ؤمن عليهم و�أ�ص��حاب املعا�شات وذويهم من اقرب مكتب ت�أمينات ملحال �إقامتهم بغ�ض النظر عن
ال�صندوق الذي يتبعونه .ويقوم العاملون بوحدة اخلدمات املتبادلة بتقدمي اخلدمات الت�أمينية الآتية:
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 �إر�شاد املواطنني على عناوين املكاتب واملناطق بال�صندوقني وكذا عناوين مكاتب الربيد وبنك نا�صر االجتماعي.
 اال�ستعالم عن بيانات الرقم الت�أميني والتغطية الت�أمينية وح�سابات العمالء.
 ا�ستخراج بيان معتمد باملوقف الت�أميني �أو بقيمة املعا�ش.
 تلقي طلبات ال�صرف وطلبات تعديالت جهة ال�صرف وبيانات الرقم الت�أميني من �صاحب ال�ش�أن.
 امل�ساعدة يف �إنهاء االزدواج الت�أميني بني ال�صندوقني.
وق��د مت تنفي��ذ هذه اخلدمة باملكات��ب الإ�س�تراتيچية بالقاهرة واجليزة وحمافظ��ات الغربية والدقهلية وال�ش��رقية
والقليوبية وال�س��وي�س وكفر ال�ش��يخ والإ�سماعيلية والإ�سكندرية ومر�س��ى مطروح ودمياط وبور�سعيد .وبناء على
ذلك ،مت تطبيق اخلدمات املقدمة من �صندوق العاملني بالقطاع العـام واخلا�ص مبناطق القطـاع احلكومي يف �أكرث
من ع�ش��رة مناطق ت�أمينية حتى الآن .كما مت تطبيق اخلدمات املقدمة من ال�ص��ندوق احلكومي مبكاتب �صندوق
العامليـن بالقطاع العام واخلا�ص يف �أكرث من ( )15مكتب ت�أمينات حتى الآن .وجاري جتهيز  35موقعا بدواوين
املناط��ق الت�أميني��ة كمقار لوحدات اخلدمات املتبادلة .وجاري تنفيذ خطة لتوعي��ة و�إعالم املتعاملني مع مكاتب
الت�أمني االجتماعي و�أ�صحاب املعا�شات بتلك التي�سريات لال�ستفادة منها.
البدء يف تطبيق م�ش��روع منافذ ال�ص��رف البديلة منذ �شهر فرباير  .2009ويهدف امل�شروع �إلى التي�سري على �أ�صحاب
املعا�ش��ات من خالل متكينهم من �صرف معا�شاتهم من �أي منفذ ب�ص��رف النظر عن تبعية �صاحب املعا�ش .ومبوجب
هذا النظام يقدم �صاحب املعا�ش �أو امل�ستفيد منه طلبا بعنوان املنفذ الذي يرغب يف �صرف معا�شه من خالله ،ويتولى
ال�صندوقان فيما بينهما �إجراء الت�سوية الالزمة.


وزارة املالية  -التقرير ال�سنوي  - 2009/2008املحور الرابع :حت�سني اخلدمات والتي�سري على املواطنني

