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 وال : تقدیم :أ

في إطار تنفیذ إدارة الحمایة االجتماعیة ألنشطتھا المدرجة على خطة عملھا للعام 
   عیة العربیة للضمان االجتماعي ، مع الجم، وفي اطار التعاون والتنسیق  2018

بالتعاون مع المركز العربي للتأمینات االجتماعیة بالخرطوم عقدت الندوة القومیة و
حول " االستدامة المالیة لمؤسسات الضمان والتأمینات االجتماعیة " في بیروت 

 70، بمشاركة  2018دیسمبر  20 – 18بالجمھوریة اللبنانیة خالل الفترة 
یمثلون أطراف االنتاج الثالثة وممثلي مؤسسات الضمان والتامینات مشاركا 

 –الجزائر  –تونس  –البحرین  –دولة عربیة ( االردن  17االجتماعیة في 
 –الكویت  –العراق  –فلسطین  –سلطنة عمان  –سوریا  –السودان  –السعودیة 

لى مشاركة الیمن ) باالضافة إ –موریتانیا  –المغرب  –مصر   -لبنان  –قطر 
 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، اتحاد الغرف العربیة .  

 ثانیا : مبررات عقد الندوة :

تتمتع مؤسسات الضمان والتأمینات االجتماعیة باحتیاطیات مالیة ضخمة 
خطة وطنیة فاعلة لالستثمار یتطلب  مما ات المالیة للمشتركین ، ناتجة من المساھم

ك االموال بما یمّكن ھذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتھا من جھة الجید واآلمن لتل
 ویعمل على دعم االقتصاد الوطني من جھة أخرى .

االستدامة  كیفیة تحقیقھو ھذه المؤسسات التي تواجھ التحدیات وألن من أھم 
ویبقى السؤال ما ھي شروط  ،التوازن المالي بین مواردھا ونفقاتھا و المالیة 

تحقیق اإلستدامة المالیة لمؤسسات الضمان والتأمینات االجتماعیة في ظل ومقومات 
من ھنا ،  القتصادیة والسیاسیة واالجتماعیةعالم تتسارع فیھ المتغیرات واألزمات ا

 عقد ھذه الندوة . تأتي أھمیة 
 

  الندوة:  أھداف  ثالثا

 . ماعي كیفیة تطویر سیاسات وأوجھ استثمار أموال الضمان االجتفي بحث   -

الدراسات  العدادتأھیل مؤسسات التأمینات االجتماعیة في الدول العربیة  -

أوضاعھا المالیة المستقبلیة ضماناً  لتبیاناإلكتواریة بشكل دوري 

 . الستمراریتھا

 .  داء األفضل بما یتوافق مع المعاییر العالمیةتعزیز مبادئ الحوكمة لتقدیم األ -
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ھذا ؤسسات التأمینات االجتماعیة العربیة في تبادل التجارب والخبرات بین م -

 .المجال

 :الندوة: محاور  رابعا
 مصادر وأسالیب تمویل نظم الضمان االجتماعي والتأمینات االجتماعیة. -

 وسائل وآلیات تحقیق التوازن المالي لمؤسسات التأمینات االجتماعیة.  -

اإلستدامة المالیة لمؤسسات  دور إستثمارإحتیاطات أموال التأمینات االجتماعیة في تحقیق -

 التأمینات االجتماعیة.

في تحقیق التوازن المالي لمؤسسات التأمینات  ودورھا األسالیب اإلكتواریة الحدیثة -

 االجتماعیة. 

 .في ضمان استمراریة مؤسسات الضمان االجتماعي الحوكمةدور      -

 تجارب عربیة في مجال استثمار أموال الضمان االجتماعي .     -

ً خ  افتتاح أعمال الندوة : : امسا

 اشتمل حفل افتتاح الندوة على كلمات لكل من : 

كلمة  االس�تاذ / ف�ایز عل�ي المطی�ري الم�دیر الع�ام لمنظم�ة العم�ل العربی�ة ألقاھ�ا  -

 السید / حمدي احمد مستشار المدیر العام . 

 كلمة الدكتور / محمد كركي رئیس الجمعیة العربیة للضمان االجتماعي  -

كب��ارة وزی��ر العم��ل بالجمھوری��ة اللبنانی��ة ، ألقاھ��ا  ع��الي االس��تاذ / محم��دة مكلم�� -

 السید / عادل ذبیان المستشار القانوني للوزارة . 

 الجلسات : لاعمأیر یست :سادساً  

: تقوم أنظمة التقاعد على آلیة تضامنیة بین األجیال  جلسة العمل االولى 

ا الذین أمضوا فیھ شطراً من حیاتھم رواتب المتعاقبة في عالم العمل یتقاضى بموجبھ

تقاعد یدفعھا لھم الجیل الذي یلیھم في سوق العمل ، ونتیجة للتغیرات في الظروف 

نظمة التقاعد في مختلف أنحاء العالم وغرافیة واالقتصادیة أصبحت أغلب أالدیم
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م العوامل تواجھ تحدیات تھدد استمراریتھا في المستقبل القریب والبعید . لذلك من أھ

المؤثرة في استمراریة أنظمة التقاعد ھو اختیار نظام التمویل وطریقة احتساب 

 المنافع . 

 المحاور التالیة  : مناقشة وتناولت ھذه الجلسة 

 واقع أنظمة التقاعد في المنطقة العربیة .  -

 انواع  نظم تمویل انظمة التقاعد .  -

 تحدیات . المبادرات واالستراتجیات المتخذة لمواجھة ال -

 استدامة انظمة الضمان الصحي   -

الھیئة القومیة للتأمین االجتماعي صندوق خاللھا الدكتورة / منال الدق  وتحدثت

. وتم عرض تجربة كل جمھوریة مصر العربیة   –العاملین بالقطاع الحكومي 

عرضھا السید / عبد الكریم جراد ، تجربة والتي من الجمھوریة التونسیة 

كامل مصطفى األمین مدیر االدارة العامة عرضھا السید / وسودان جمھوریة ال

 للبحوث والدراسات بالجھاز االستثماري للضمان االجتماعي، 

وترأسھا الدكتور / عادل صالح مدیر المركز العربي للتامینات االجتماعیة 

 بالخرطوم 

العام  االمین - یعقوب یوسف محمد فقد ترأسھا األستاذ  الجلسة الثانیةأّما  -

مناقشة تطویر منظومة  تّم خاللھاو تحاد الحر لنقابات عمال البحرین،لال

التشریعات المرتبطة أو المؤثرة في استدامة االنظمة ، وكیف  تعمل المؤسسات 

على ابتكار الحلول الواقعیة  الحریصة على الحفاظ على استدامة االنظمة لدیھا

لحوكمة بمبادئھا ( سیادة القانون ، لتحقیق ما تصبو إلیھ ،  كذلك تم مناقشة ا

الشفافیة ، المساءلة ، المشاركة ، النزاھة ... ) تحدث خاللھا الدكتور محمود 

مدیر إدارة البحوث والدراسات االكتواریة في المؤسسة العامة  –المعایطة 

 -المملكة األردنیة الھاشمیة ،  والدكتور یزن المجالي  –للضمان االجتماعي 

المملكة  –مؤسسي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  خبیر مخاطر

 .األردنیة الھاشمیة  
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تمحورت حول  تصمیم نظام التمویل ألنظمة التقاعد الذي یرتكز  الجلسة الثالثةأّما 

على تحقیق التوازن بین االیرادات الناتجة من االشتراكات والمساھمات وبین النفقات 

فعادة ما تحقق صنادیق التقاعد خاصة في السنوات األولى من إنشائھا ، التأمینیة 

ً یكّون االحتیاط وھذا االحتیاط یستثمر عادة لكي یستخدم في المستقبل  ً مالیا فائضا

 لصرف المزایا التأمینیة . 

 وتناولت ھذه الجلسة المحاور التالیة : 

 الطرق األمثل واألكثر أماناً لالستثمار .  -

 ة المخاطر وطرق مواجھتھا . كیفیة دراس -

 اعتماد مبادىء الحوكمة الرشیدة في سیاسة االستثمار . -

حمد المدیر العام للمؤسسة العامة للتامینات تراس أعمالھا السید / یحیى أ

وتحدث خاللھا الدكتور یزن المجالي االجتماعیة بالجمھوریة العربیة السوریة ، 

المملكة  –للضمان االجتماعي  خبیر مخاطر مؤسسي في المؤسسة العامة –

مدیر إدارة الحوكمة واالمتثال في  –الدكتور أیمن البلوشي ، و الھاشمیة األردنیة

، السید / علي ھالل  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة في دولة الكویت

بسلطنة  الراشدي محلل االستثمار الخارجي بالھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة

 عمان . 

الدكتور / أحمد مجدالني رئیس مجلس ادارة التي ترأسھا  الجلسة الرابعةأما  -

والتي ھدفت الى تعزیز قدرات المسؤولین في مؤسسات ھیئة التعاقد الفلسطینیة 

الضمان االجتماعي والتأمینات االجتماعیة في مجال التقییم االكتواري ، 

لتقییم االكتواري لبرامج والبیانات المطلوبة والمنھجیات المفترضة في إطار ا

مدیر إدارة  –محمود المعایطة دكتور جتماعي ، تحدث خاللھا الضمان اال

 –البحوث والدراسات االكتواریة في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

وكیل وزارة للشؤون المالیة   -الدكتورة منال الدق و، المملكة األردنیة الھاشمیة 

 –االجتماعي صندوق العاملین بالقطاع الحكومي الھیئة القومیة للتأمین  –

 . جمھوریة مصر العربیة  ب
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تم تشكیل لجنة الصیاغھ لرصد أھم ماورد في أوراق العمل ومناقشات المشاركین 

 من السادة التالیة أسماؤھم : 

 السیدة مروة عدوي / دولة فلسطین
 السید  نضال القبج / المملكة االردنیة الھاشمیة

 نال الدق / جمھوریة مصر العربیةم ة الدكتور
 السید محمد محمود أمین / الجمھوریة االسالمیة الموریتانیة

 السید  كامل مصطفى / جمھوریة السودان 
 
 :  ةقرار التوصیات التالیال

ض��رورة إی��الء إدارة المخ��اطر ف��ي مؤسس��ات الض��مان االجتم��اعي العربی��ة  -1

رش تدریبی��ة متخصص��ة االھمی��ة الكب��رى، وعق��د م��ؤتمرات قومی��ة عربی��ة وو

 لتبادل الخبرات والمعرفة في ھذا المجال . 

ضرورة تطبیق مباديء الحوكم�ة الرش�یدة ف�ي مؤسس�ات الض�مان االجتم�اعي  -2

وحثھ��ا عل��ى تبن��ي الممارس��ات الدولی��ة المتمی��زة والت��ي تتواف��ق م��ع متطلب��ات 

 واحتیاجات الدول العربیة.  

الدراس��ات االكتواری��ة ف��ي  التأكی��د عل��ى أھمی��ة بن��اء خب��رات عربی��ة ف��ي مج��ال -3

مؤسس��ات الض��مان االجتم��اعي العربی��ة وال��دعوة إل��ى إنش��اء مرك��ز اكت��واري 

 عربي.

تبني مبدأ " التخط�یط  وقی�اس االداء " م�ن أج�ل تقی�یم أداء مؤسس�ات الض�مان  -4

 االجتماعي العربیة في إدارة وتنفیذ إطار شامل لالستدامة.

 أفض�ل المع�اییر والممارس�ات ف�يدعوة مؤسسات التأمینات االجتماعیة التباع  -5

وتبني إدارة ، تنفیذ العملیات االستثماریة ، وااللتزام بمعاییر الحوكمة الرشیدة 

 .  بما یضمن السالمة واالمان لالستثمارات فعالةمخاطر 

تنوی��ع وتوزی��ع مح���افظ االس��تثمار ف��ي مج���االت متنوع��ة لمواجھ��ة المخ���اطر  -6

دیق التأمینی��ة وتحقی��ق االس��تدامة االس��تثماریة وبم��ا یض��من اس��تمراریة الص��نا

المالیة المطلوبة ویمكن في ھذا المجال االستفادة من التجارب المتمیزة ل�بعض 

 الدول العربیة. 
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التھ�رب الت�أمیني م�ن خ�الل رف�ع ال�وعي  للحّد منمنظومة االشتراكات تعزیز  -7

وتع��دیل التش��ریعات  بأھمی��ة الض��مان االجتم��اعي لالجی��ال الحالی��ة والمس��تقبلیة

 ند االقتضاء.ع

االستعانة بخبراء التحلیل المالي والت�أمین االجتم�اعي لتقی�یم أداء االس�تثمارات  -8

 والمساھمة الفعّالة في التنمیة االقتصادیة المستدامة .

تشجیع االستثمارات المتبادلة بین الدول العربیة في مجال الضمان االجتم�اعي  -9

 .  واالستفادة من المزایا المتعددة للدول العربیة

دعوة الجمعیة العربیة للضمان االجتم�اعي بالتنس�یق م�ع منظم�ة العم�ل  -10

العربیة الجراء دراس�ات  تُعن�ى بالحوكم�ة وإدارة أنظم�ة الض�مان االجتم�اعي 

 في الدول العربیة . 

 : سكرتاریة فنیةال -

 :كل منالورشة عن منظمة العمل العربیة اشرف على اعداد وتنفیذ اعمال 

 مدیر إدارة الحمایة االجتماعیة –د لمستشار / حمدي احما -1

 مدیر المركز العربي للتامینات االجتماعیة  –الدكتور / عادل صالح  -2

 رئیس دیوان المدیر العام –شیرین محمد صباح السیدة /  -3

 رئیس وحدة المرأة والفئات الخاصة   –رانیا فاروق /  ةالسید  -4

 :االجتماعي كل من اشرف على اعداد وتنفیذ اعمال الورشة عن جمعیة الضمان

رئیس المكتب التنفیذي للجمعیة العربیة للضمان  /الدكتور / محمد كركي  -1

 االجتماعي

 المسؤل المالي بالجمعیة – االستاذ / محمد خلیفة-2-

 م ـ االنسة / نبال سلی 3

 االنسھ / أمال بغدادي  – 4
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وزیر  تقدم المشاركون في الندوة بالشكر والتقدیر لمعالي،  وفي الختام

العمل اللبناني األستاذ / محمد كبارة ولمعالي األستاذ / فایز علي المطیري المدیر 

للدكتور / محمد كركي/ رئیس كذلك منظمة الالعام لمنظمة العمل العربیة وأسرة 

وألسرة الجمعیة على الجھود جمعیة العربیة للضمان االجتماعي المكتب التنفیذي لل

عیة بالتعاون مع منظمة العمل العربیة في مجال الضمان المستمرة التي تبذلھا الجم

استدامة مؤسسات االجتماعي، ویتمنون علیھم مواصلة وتكثیف جھودھم في مجال 

 .  ةالعربیالدول مؤسسات التأمینات االجتماعیة في بین والتنسیق الضمان االجتماعي 


	منظمـة العمـل العربيـة
	ندوة قومية حول
	"الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية "
	"الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية "
	"الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية "
	بيروت ،18 – 20 ديسمبر 2018

