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املقدمة:
يف العديــد مــن بلــدان املنطقــة العربيــة ، كان األداء العــام لخطــط الضــامن االجتامعــي مخيبــا لآلمــال. وأن 

هــذا قــد يُعــزى إىل مجموعــة واســعة مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية الخارجــة عــن ســيطرة مؤسســات 

الضــامن االجتامعــي ، إال أنــه غالبًــا مــا يرجــع أيًضــا إىل نقــاط الضعــف يف تصميــم النظــام التأمينــي والخطــط، 

وســوء اإلدارة.

ــة  ــة االقتصادي ــة للضــامن االجتامعــي ، والبيئ ــن اإلدارة الفعال ــة ب ــة الصل ــة يف املنطقــة العربي توضــح التجرب

والسياســية املواتيــة. إذا كانــت هنــاك اوضــاع اقتصاديــة ســيئة ، واضطرابــات سياســية ، وضعــف يف السياســات 

واملــوارد البرشيــة ، وغيــاب الدميوقراطيــة، فليــس مــن املســتغرب أن نظــام الضــامن االجتامعــي ال يعمــل كــام 

ينبغــي لــه. لكــن حتــى يف ضــوء هــذه العوامــل الســلبية ، فــان هنــاك الكثــري مــام ميكــن القيــام بــه لتوفــري 

ــال  ــاء يف ح ــاب اىل القض ــى الذه ــل وحت ــاح، ب ــفافية واالفص ــاءلة والش ــن املس ــة ، تضم ــر فاعلي ــة أك حوكم

الفســاد والتجــاوزات.

معلــوم ان معظــم دول املنطقــة العربيــة التــي لديهــا خطــط ضــامن اجتامعــي قامئــة عــى االشــرتاكات ، فــان 

القانــون يعهــد مبســؤولية إدارتهــا إىل مؤسســات الضــامن االجتامعــي ، ذات االســتقالل املــايل واالداري اىل حــد 

مــا، باالضافــة اىل  مجلــس ادارة مكــون عــى أســاس ثــاليث )العــامل ، اصحــاب العمــل وممثــي الحكومــة( ، 

وتحــت إرشاف احــدى الــوزارات الحكوميــة التــي هــي يف الغالــب محصــورة مابــن احــدى الــوزارات) العمــل، 

املاليــة والشــؤون االجتامعيــة(، مســتهدفة بذلــك فصــل امــوال الضــامن االجتامعــي عــن ميزانيــة الحكومــة.

ــا  ــة ، بصفته ــان أن الحكوم ــن األحي ــري م ــدث يف كث ــد ح ــا. لق ــع النواي ــا م ــق دامئً ــات ال تتواف ــن املامرس  لك

الســلطة السياســية ، تتدخــل يف تعيــن اعضــاء مجلــس اإلدارة واملديرالعــام ، وبالتــايل تؤثــر عــى السياســات 

ــدون  ــن ينش ــة، واملهتم ــادات النقابي ــان االتح ــل ف ــا. و يف املقاب ــا ومصالحه ــا لرؤيته ــرارات وفق ــاذ الق واتخ

مطالــب كبــرية نحــو اســتقاللية أكــر ملؤسســات الضــامن االجتامعــي ، يف املنطقــة العربيــة، وعــى الرغــم مــن 

كل هــذه املطالــب ، اال اننــا بتنــا نشــهد تراجعــا يف اســتقاللية هــذه املؤسســات يف عــدد مــن دول املنطقــة 

ــة. العربي

صحيــح ان االســتقاللية ليســت الــرشط الوحيــد لضــامن  الحوكمــة الرشــيدة ، وهــي ترتبــط أحيانًــا بتكاليــف 

إداريــة عاليــة ومســتويات توظيــف مفرطــة ترتبــط يف بعــض االحيــان بشــبهات الواســطة واملحســوبية وبالتــايل 

الفســاد ، ولكنهــا يف الوقــت نفســه تســاعد يف خلــق بيئــة ميكــن فيهــا تطويــر املســاءلة واملشــاركة والتحفيــز 

وتحقيــق التــوازن بــن املصالــح املختلفــة.

ــة، تســتند اىل  ــج ضــامن اجتامعــي فعال ــذ برام ــم وتنفي ــح لتصمي ــم الرشــيد هــو احــد اهــم املفاتي ان الحك

ترشيعــات وسياســات واســرتاتيجيات كليــة، وترتيبــات تنظيميــة ومــوارد برشيــة كفــؤة وفعالــة، تضمــن تنفيــذ 

فعــال للترشيعــات، وتحقيــق الرؤيــة واالهــداف االســرتاتيجية لالنظمــة التأمينيــة. 

مــن هنــا فــان وضــع واعتــامد دليــل ارشــادي لحوكمــة مؤسســات الضــامن االجتامعــي يف املنطقــة العربيــة، 

يعتــر ذو اهميــة خاصــة، متكــن –ابتــداء- هــذه املؤسســات مــن تطبيــق مبــاديء الحوكمــة الرشــيدة وفقــا 

الفضــل املامرســات العامليــة، ومــن جهــة اخــرى توفــر دليــال العضــاء مجالــس االدارات ليقومــوا بدورهــم عــى 

اكمــل وجهــة.

ــن  ــدين والفاعل ــع امل ــات املجتم ــات ومؤسس ــع النقاب ــيوفر ملجتم ــل س ــذا الدلي ــان ه ــر، ف ــب اخ ــن جان  م

واملهتمــن مبؤسســات الضــامن االجتامعــي يف املنطقــة العربيــة، االدوات التــي متكنهــم مــن مراقبــة اداء هــذه 

املؤسســات، ومــدى التزامهــا مبعايــري الحوكمــة، باالضافــة اىل الوفــاء مبــا تــم الوعــد بــه، ومبــا يضمــن تحقيــق 

ــة. ــة بكفــاءة وفعالي ــة واالهــداف االســرتاتيجية ملؤسســات الضــامت االجتامعــي يف املنطقــة العربي الرؤي
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مفهوم الحوكمة:
ليــس هنــاك اجامعــا عامــا بــن الباحثــن حــول اعتــامد مفهــوم موحــد للحوكمــة، اال انــه ميكــن االشــارة اىل عــدد مــن املصــادر والجهــات 

الرصينــة واملهنيــة، التــي اشــارت اىل هــذا املفهــوم، فمنظمــة التمويــل الدوليــة IFC، تعــرف  الحوكمــة باعتبارهــا » النظــام الــذي يتــم مــن 

ــة تعــرف الحوكمــة  ــان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي ــل ف ــا«، ويف املقاب ــرشكات أو املؤسســات و التحكــم يف أعامله ــه إدارة ال خالل

باعتبارهــا« مجموعــه مــن العالقــات بــن مجلــس االدارة، وإدارات املؤسســة واملســاهمن وغريهــم مــن أصحــاب املصالــح، ومتثــل اإلطــار 

الــذي يتــم مــن خاللــه وضــع أهــداف املؤسســة وأســاليب تحقيقهــا والرقابــة عــى ادائهــا«

ــا طريقــة تســتخدم فيهــا الســلطة صالحياتهــا لتصميــم  امــا الجمعيــة الدوليــة للضــامن االجتامعــي ISSA، فتشــري اىل الحوكمــة عــى أنّه

ــا. والحوكمــة  ــم عليه ــزام أصحــاب املصلحــة باملشــاركة وحثّه ــا، وإلل ــا، وعملياته ــا، وأنظمته ــكار سياســات املنظمــة، وقوانينه ــذ وابت وتنفي

ــة. ــة لالســترشاف، وتشــاركية، وديناميكي ــة للُمســاءلة، وشــفافة، وقابل ــي أن مامرســة الســلطة تكــون قابل الرشــيدة تعن

واســتنادا اىل هــذه املفاهيــم فــان الحوكمــة باملجمــل تعنــي وجــود نظــم تحكــم العالقــات بــن األطــراف األساســية يف الرشكــة أو املؤسســة، 

بهــدف تحقيــق الشــفافية والعدالــة، ومكافحــة الفســاد الناتــج عــن ضعــف املســاءلة واملحاســبة وتجســيد الشــفافية واملصداقيــة واملســاءلة، 

واضفــاء مزيــد مــن الدميقراطيــة والحريــات و حقــوق اإلنســان وحريــة تــداول املعلومــات .

اهداف حوكمة مؤسسات الضامن االجتامعي.
ان حوكمة مؤسسات الضامن والتأمينات االجتامعية عى وجه العموم، تبتغي تحقيق جملة االهداف التالية:

الحامية:  

 حاميــة حقــوق أصحــاب املصالــح وخاصــة املؤمــن عليهــم  بشــكل مســتمر وعــى املــدى الطويــل بحيــث، يتــم تحقيــق أفضــل منافــع لهــم، 

وأن يحصــل كل عضــو عــى حقــه بالتصويــت عــى قــرارات املؤسســة مــن خــالل ممثليــه ووكالئــه اعضــاء مجلــس االدارة، 

توفري املعلومات:  

تزويــد أصحــاب املصالــح واملهتمــن بقضايــا الحاميــة االجتامعيــة عمومــا، بكافــة املعلومــات واالفصــاح عنهــا ســواء كانــت تأمينيــة، اداريــة 

او ماليــة، حيــث أن قيــام هــذه املؤسســات بتوفــري املعلومــات املطلوبــة عــن نشــاطاتها بدقــة وبرسعــة يعــزز الثقــة بهــا، ويــدل عــى وجــود 

مجموعــة مــن اإلجــراءات املتبعــة لتحقيــق أهــداف هــذه املؤسســات التأمينيــة، كذلــك فــإن وضــوح وســالمة قنــوات االتصــال بــن األقســام 

واإلدارات املختلفــة  داخــل املؤسســة يعتــر هدفـًـا هاًمــا مــن أهــداف الحاكميــة املؤسســية.

األداء املايل:  

تحســن األداء املــايل ملؤسســات الضــامن والتأمينــات االجتامعيــة، وتقليــص فــرص وقوعهــا يف: العــرس املــايل، االفــالس، او حتــى االختــالس، او 

التغــول عــى اموالهــا واســتثامراتها، مــام يســبب نكســة يف ادائهــا، وتراجــع الثقــة يف اداراتهــا ومجالســها، وبالتــايل عــدم اســتمرارية هــذه 

االنظمــة التأمنيــة ودميوتهــا.

السمعة  

املحافظــة عــى الســمعة والصــورة الذهنيــة ملؤسســات الضــامن االجتامعــي امــام املجتمع،واملشــرتكن ، واملوظفــن، واملنظــامت االخــرى،وكل 

مــن لــه مصلحــة او عالقــة مبؤسســات الضــامن االجتامعــي.

مقومات الحوكمة:
تقــوم الحوكمــة عــى عــدد مــن املرتكــزات التــي تشــكل اساســا لحوكمــة مؤسســات الضــامن االجتامعــي، وعــى اعضــاء مجالــس االدارة 

التأكــد مــن وجودهــا، ومــدى االلتــزام بهــا، وتطبيقهــا بفعاليــة، ومــن اهــم هــذه املقومــات مايــي:

الترشيعات  

تعــد الترشيعــات احــد اهــم االركان االساســية التــي تقــوم عليهــا الحوكمــة عمومــا، ويف هــذا املجــال  فــان اهميــة وجــود اطــر قانونيــة 

توضــح حقــوق كافــة االطــراف وواجباتهــم، يعتــر مطلبــا اساســيا لتفعيــل الحوكمــة، التــي يجــب ان توضــح حقــوق األعضــاء وواجباتهــم 

مثل:حــق التصويت،حــق االنتخاب،مراقبــة الحســابات واالطــالع عليها،كــام توضــح باملقابــل الواجبــات املطلــوب القيــام بهــا مــن قبــل اعضــاء 

مجالــس االدارة.
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االسرتاتيجية  

تعتــر االســرتاتيجية واحــدة مــن اهــم املتطلبــات التــي مــن خاللهــا تتــم مســاءلة املؤسســة والرقابــة عــى نتائجهــا 

ــرتاتيجيات  ــود اس ــوا وج ــي ان يضمن ــامن االجتامع ــات الض ــس االدارة يف مؤسس ــاء مجال ــى اعض ــا، وع واعامله

واضحــة تتضمــن رؤيــا ورســالة وقيــم واهــداف اســرتاتيجية، ومــؤرشات قيــاس اداء، وخطــط تشــغيلية حقيقيــة، 

تضمــن الرقابــة عــى االداء املؤســي بشــكل مســتدام ، يضمــن تحقــق رؤيــة املؤسســة واهدافهــا بكفــاءة وفعالية.

ان غيــاب اســرتاتيجيات عمــل واضحــة وحقيقيــة يعنــي ان املؤسســة تســري عــى غــري هــدى، واننــا ال نعــرف عــى 

وجــه التحديــد كيــف كان مــن املمكــن ان يكــون اداءهــا يف ظــل اســرتاتيجية؟!.

الهيكلية االدارية  

الهيــاكل االداريــة املبنيــة وفقــا لالسســس واملرجعيــات العلميــة، واحــدة مــن الضامنــات التــي تســاعد عــى تفعيل 

ــة  ــايل الرقاب ــات واملســؤوليات واالختصاصــات، وبالت ــد الصالحي ــا عــى تحدي ــك مــن خــالل قدرته الحوكمــة، وذل

عــى االداء الــكي، وضبــط االنحرافــات والفســاد يف حــال وقوعــه، ومعاقبــة مــن يثبــت عليــه ذلــك.

عــى اعضــاء مجالــس االدارة التأكــد مــن وجــود هيــاكل تنظيميــة رشــيقة، تتضــح فيهــا الصالحيــات والســلطات 

واملســؤوليات، تكــون مبنيــة لخدمــة املؤسســة ال لخدمــة االشــخاص، ان التعــر يف وجــود هيــاكل تنظيميــة رشــيقة 

وفعالــة، يعنــي فتــح منافــذ للفســاد وعــدم القــدرة عــى الضبــط والرقابــة، وبالتــايل تراجــع يف املســاءلة،ويف الــروح 

املعنويــة لــالدارات التنفيذيــة، وتراجــع يف االداء االداري عــى املســتوى الــكي ملؤسســات الضــامن االجتامعــي.

التدقيق والرقابة الداخلية  

عــى اعضــاء مجلــس االدارة التأكــد مــن كفــاءة وفعاليــة ادارة التدقيــق والرقابــة الداخليــة، وارتباطهــا الهيــكي ، 

باالضافــة اىل اليــات رفــع التقاريــر الخاصــة اىل مجلــس االدارة، لضــامن عــدم التأثــري عليهــا وعــى افرادهــا، وان 

تكــون هــذه التقاريــر واضحــة وشــاملة، ومبنيــة وفقــا لالســس العلميــة، مبــا يضمــن الشــفافية واملســاءلة.

نظام التقارير  

ان وجــود نظــام واضــح للتقاريــر الدوريــة املهنيــة التــي يجــب ان تصــدر عــن مؤسســات الضــامن االجتامعــي، 

واحــدا مــن املتطلبــات االساســية للحوكمــة، والتــي مــن خاللهــا يتــم االفصــاح عــن نتائــج االعــامل والقــرارات، 

باالضافــة اىل الخطــط واملــؤرشات، ومــدى االلتــزام بهــا، مــام يســاهم يف وضــع املؤسســات تحــت طائلــة املســاءلة 

والشــفافية واالفصــاح وبالتــايل فــان عــى اعضــاء مجلــس االدارة ان يكونــوا حريصــن عــى ضــامن اصــدار وتحليــل 

ــم  ــززوا قدراته ــس االدارة ان يع ــى اعضــاء مجل ــام ويجــب ع ــة، ك ــري املهني ــا للمعاي ــر وفق ــرش هــذه التقاري ون

املعرفيــة والتحليليــة وخاصــة تلــك التقاريــر املتعلقــة بالجانــب املــايل واالكتــواري.
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�ي ا�ف صل ال�ث ال�ف
 الحوكمة ومجالس االدارة يف مؤسسات 

الضامن االجتامعي
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تكوين مجلس االدارة: التوازن واالطراف املشاركة

مجالــس االدارة يف مؤسســات الضــامن االجتامعــي يف العــادة، هــي ثالثيــة التكويــن، الحكومــة باعتبارهــا املنظــم ورب 

العمــل، باالضافــة اىل العــامل واصحــاب العمــل، لكــن االهــم مــن ذلــك هــو ان يكــون التــوازن حــارض يف هــذه الرتكيبــة، 

فــال يتغــول طــرف عــى اخــر، وان يعمــل كافــة اعضــاء املجلــس يف نهايــة املطــاف مبــا يحقــق مصلحــة االقتصــاد الــكي، 

ومصلحــة العــامل، ودميومــة النظــام التأمينــي، وهــذا التصــور بحاجــة اىل اعضــاء مجالــس ادارة فاعلــن وليــس فقــط 

ــح  ــن املصال ــدا ع ــام، بعي ــح الع ــل للصال ــرتاتيجي، والعم ــد االس ــة والبع ــرة واملهني ــون بالخ ــم، يتمتع ــن لجاهته ممثل

الشــخصية، وعــدم الخضــوع للتأثــريات والتدخــالت التــي ميكــن ان تحــدث وميارســها طــرف تجــاه طــرف اخــر.

وبــكل االحــوال فــان تكوينــه مجالــس ادارات مؤسســات الضــامن االجتامعــي يف املنطقــة العربيــة يف العــادة يتالــف مــن 

املكونــات التاليــة:

مجلــس إدارة برئاســة رئيــس املجلــس والــذي يكــون يف العــادة الوزيــر الــذي ترتبــط بــه املؤسســة، وتتنــوع هــذه التبعيــة 

يف املنطقــة العربيــة، مــا بــن وزارة العمــل، املاليــة، الشــؤون االجتامعيــة، وعضويــة كل مــن:

اوال: ممثي الحكومة، باالضافة اىل الوزير رئيس املجلس، كل من:
املدير العام نائباً لرئيس املجلس   

البنك املركزي  

وزارة املالية.  

وزارة العمل، او الشؤون االجتامعية.  

الصناعة والتجارة.  

القوات املسلحة.  

ثانيا: ممثي النقابات املهنية  واتحاد النقابات العاملية:
اثنن ميثـالن النقـابات املهنيـة يسميهمـا رؤسـاء النقابـات املهنيـة.   

أربعة ميثلون العامل يسميهم االتحاد العام لنقابات العامل.  

 

ثالثا: ممثي اصحاب العمل:
  أربعــة ميثلــون أصحـــاب العمـــل اثنـــان منهم تختارهمـــا غرفـــة الصناعـــة واالثنـــان اآلخــران تختارهــام غرفة 

التجــارة.

ــري  ــاك معاي ــون هن ــم ان تك ــن امله ــه م ــة، فان ــاءة وفعالي ــه بكف ــس بعمل ــوم املجل ــامن ان يق ــب، ولض ــذا الجان ويف ه

واضحــة الختيــار اعضــاء مجلــس االدارة ، بحيــث تكــون واضحــة وغــري غامضــة، ومكتوبــة، وان تتــم مراجعتهــا بصــورة 

دوريــة مــن قبــل جهــة خارجيــة محايــدة، كــام انــه مــن املهــم جــدا ان تقــوم هــذه الجهــة الخارجيــة بتقييــم اداء اعضــاء 

ــه ينبغــي ان تكــون هــذه  ــكل عضــو بشــكل دوري، كــام ان ــة اداء ل ــس االدارة بشــكل علمــي، مــع اصــدار بطاق مجال

البطاقــات وتقاريــر اداء رئيــس واعضــاء املجلــس متاحــة لكافــة اصحــاب املصلحــة واملعنيــن.

ومــن جانــب اخــر فانــه مــن االهميــة مبــكان ان يتــم اصــدار ترشيــع اوسياســة معتمــدة تنــص عــى املســؤولية القانونيــة 

التــي يجــب ان يتحملهــا رئيــس واعضــاء املجلــس يف حــال اخفاقهــم عــن تقديــم االداء املطلــوب، اذ انــه مبقابــل انهــم 

اعضــاء مجالــس ادارة، ويتقاضــون  مكافــات فانــه يف املقابــل يجــب ان تتــم محاســبتهم.
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مالذي يجب ان يقوم به اعضاء مجلس االدارة؟ 

الصالحيات واملسؤوليات:
عــى اعضــاء مجالــس االدارة يف مؤسســات الضــامن االجتامعــي، ان يكونــوا مدركــن الدوارهــم  وصالحياتهــم يف املجلــس، والنطــاق الــذي 

يعملــون يف ضوئــه، وعــدم الذهــاب البعــد مــن ادوارهــم التــي رســمها القانــون، مبــا يف ذلــك عــدم التدخــل يف االعــامل التنفيذيــة للمؤسســة، 

وبــكل االحــوال فــان  االطــر القانونيــة تحــدد هــذه الصالحيــات واملســؤوليات لعضــو مجلــس االدارة عــى النحــو التــايل:

إقرار السياسات العامة التأمينية.  

إقرار السياسـات العامـة االستثامريــة.  

إقرار الخطة العامة لالستثامر.  

مراقبـة العمليـة االستثامريـة لتعظيـم املحفظـة والتحـوط وتحقيق أهـداف السياسة االستثامرية.  

إقرار الهيكـل التنظيمـي وجـدول تشـكيـالت الوظائـف واوصافها  واملسؤوليات يف املؤسسة.  

تعين خراء تأمن وخراء اكتوارين  العداد و فحص املركز املايل للمؤسسة.  

  إقرار املوازنة السنوية مع بيان أوجه الرصف املختلفة واملبالغ املخصصة لكل منها.

  إقرار التقرير السنوي والبيانات املالية الختامية.

تعين مدقق حسابات قانوين خارجي لتدقيق حسابات املؤسسة  

ــس  ــات املجل ــث تكــون صالحي ــس االدارة ومســؤولياته مبوجــب الترشيعــات. بحي ــات مجل ــدد صالحي ــه يجــب ان تُح ــكل االحــوال فان وب

ومســؤولياته منفصلــة متامــاً عــن صالحيــات اإلدارة ومســؤولياتها ، كــام ويجــب ان تكــون  هــذه الصالحيــات واضحــة ال مجــال للبــس فيهــا 

، أو الغمــوض، أو تضــارب يف املصالــح.

وإذا اضطــر املجلــس اىل  تفويــض بعــض مــن مهامــه إىل مجموعــة فرعيــة مــن أعضائــه أو إىل املديــر العام،فيجــب ان  تكــون هــذه الوظائــف 

املفّوضــة معرّفــة وموثّقــة بوضــوح، ومحــددة زمنيــاً، وتخضــع ملراجعــة املجلــس وموافقتــه. كــام أن املهــام التــي يفوضهــا املديــر العــام إىل 

كبــار املوظفــن يجــب ايضــا ان تكــون محــددة وموثقــة بشــكل جيــد ومحــددة زمنيــاً وتخضــع للمراجعــة واملوافقــة مــن قبــل املديــر العــام.

االطار القانوين لعمل مجلس االدارة: 

صناعة واتخاذ القرارات

عــى اعضــاء مجالــس االدارة ان يكونــوا ملمــن بشــكل كبــري باليــات عمــل املجلــس ، وكيفيــة صنــع القــرارات، والتدخــالت التــي ميكــن ان 

تحــدث يف هــذه العمليــة، مبــا يضمــن اتخــاذ قــرارات مهنيــة تصــب يف صالــح املشــرتكن واملؤسســة يف نفــس الوقــت، مــن هنــا فــان االطــار 

القانــوين لعمــل املجلــس واليــات اتخــاذ القــرار تكــون، وفقــا للعديــد مــن الترشيعــات الناظمــة يف هــذا املجــال كاميــي:

أ- للمجلــس ان يعقــد  اجتامعاتــه بدعــوة مــن رئيســه مــرة عــى األقــل كل شــهر ولــه أن يعقــد اجتامعــات غــري عاديــة إذا رأى الرئيــس 
حاجــة لذلــك أو بنــاء عــى طلــب يقدمــه عــدد مــن  أعضــاء املجلــس، يبــن فيــه أســباب الدعــوة لالجتــامع واألمــور التــي ســتبحث فيــه.

ب- اجتــامع املجلــس  يكــون قانونيــاً إذا حــره مــا ال يقــل عــن ثلثــي أعضائــه عــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه يف حــال غيابــه 
وتتخــذ القــرارات بأكريــة أصــوات الحارضيــن عــى األقــل واذا مــا تســاوات األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتــامع.

ج- للمجلس الحق يف  أن يدعو خبرياً أو أكر من املختصن لحضور االجتامع لغايات االستئناس برأيه.
د- يتــم تحديــد مكافــأة شــهرية لرئيــس املجلــس واالعضــاء بقــرار مــن املرجــع املختــص بنــاء عــى تنســيب رئيــس املجلــس،  وعــى ان يتــم 

ربــط هــذه املكافــأة بحضــور الجلســات .
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لجان مجلس االدارة:

يشــكل املجلــس مــن بــن  اعضائــه لجانــا تشــكل احــد اهــم ادوات املجلــس للمناقشــة واملراجعــة واالســتيضاح، وذلــك قبــل 

عرضهــا عــى اعــامل اجتامعــات املجلــس، ويف العــادة هنــاك عــدد مــن اللجــان التــي مــن الــرورة ان يتــم تشــكيلها، لضــامن 

فعاليــة مجلــس ادارة مؤسســات الضــامن االجتامعــي، ومــن اهــم هــذه اللجــان مايــي:

لجنة املراقبة:  

يشــكل املجلــس مــن بــن أعضائــه لجنــة تســمى ) لجنــة املراقبــة( مــن عــدد مــن أعضائــه وتكــون مــدة العضويــة ثــالث ســنوات 

قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. وعــى اللجنــة ان تنتخــب  رئيســاً لهــا مــن بــن أعضائهــا وتجتمــع بدعــوة منــه مــرة عــى األقــل 

كل شــهرين وكلــام دعــت الحاجــة وتتــوىل املهــام والصالحيــات التاليــة:

مراقبــة أعــامل إدارة املؤسســة املتعلقــة بالشــؤون املاليــة واالســتثامرية وتدقيــق التقاريــر املاليــة الخاصــة بهــا مبــا يف   •

ــس. ــى املجل ــا ع ــل عرضه ــة قب ــة الختامي ــا املالي ــك بياناته ذل

مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخــي يف املؤسســة وإبــداء الــرأي يف أنظمــة املؤسســة املاليــة والخطــة املاليــة العامــة   •

واألصــول املحاســبية لهــا ورفعهــا إىل املجلــس.

علام انه ال يجوز أن يكون املدير العام عضوا يف لجنة املراقبة.

لجنة الحوكمة الرشيدة:  

يشــكل املجلــس لجنــة تســمى )لجنــة الحوكمــة الرشــيدة( برئاســة أحــد أعضائــه وعضويــة عــدد مــن اعضائــه، وتكــون مــدة 

العضويــة يف هــذه اللجنــة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة.

 تناط  بلجنة الحوكمة الرشيدة املهام والصالحيات التالية:

ــات التــي  التنســيب للمجلــس بأســس الحوكمــة الرشــيدة ومعايريهــا يف املؤسســة إلقرارهــا ووضــع الضوابــط واآللي  •

تعــزز االلتــزام بهــذه األســس واملعايــري.

وضــع سياســات ملنــع تضــارب املصالــح واإلقــرارات املطلوبــة مــن أعضــاء املجلــس والتأكــد مــن مــدى االلتــزام بتلــك   •

السياســات.

مراجعــة الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة مــن حيــث توزيــع املســؤوليات وتفويــض الصالحيــات والتأكــد مــن وجــود   •

لتقييــم األداء واملســاءلة. آليــات وسياســات ســليمة 

وضع السياسات العامة املتعلقة بإفصاح املؤسسة عن أعاملها وأنشطتها.  •

التأكــد مــن توفــر مدونــة لقواعــد الســلوك تحكــم أخالقيــات الوظيفــة وســلوكياتها وتعميمهــا عــى جميــع موظفــي   •

املؤسســة.

تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة يف املؤسسة إىل املجلس.  •

وضــع األســس التــي تنظــم عمليــات متثيــل املؤسســة يف هيئــات مديــري ومجالــس إدارة الــرشكات التــي تســاهم بهــا   •

ــة. ــل املؤسس ــن لتمثي ــخاص املقرتح ــم األش ــمل تقيي ــا يش ــامن مب ــات الض مؤسس



Credit:  Pexels  
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املبادئ التوجيهية للحوكمة:

يعتمــد هــذا الفصــل مــن دليــل الحوكمــة الخــاص مبؤسســات الضــامن االجتامعــي يف املنطقــة العربيــة، بشــكل اســايس 

ــادئ  ــذي يشــتمل عــى املب ــة للضــامن االجتامعــن ISSA، وال ــة الدولي ــي تعتمدهــا الجمعي ــة الت ــادئ التوجيهي عــى املب

التاليــة:

املســاءلة: هــي القــدرة عــى محاســبة املســؤولن الذيــن يتولــون إدارة املؤسســة مبوجــب القانــون. وتتطلــب   

وضــع نظــم ومعايــري لتقييــم مــدى تحقيــق مهمــة املؤسســة، باإلضافــة إىل إنشــاء نظــام تصحيــح فعــال يحمــي مصالــح 

أصحــاب العمــل ويحــول دون حــدوث أي انحــراف أو ســوء إدارة يف واليــة املؤسســة. وتقــع عــى عاتــق مديــري الضــامن 

ــة،  ــد، وفعالي ــج برش ــم يف  إدارة الرنام ــن كفاءته ــبون ع ــم يحاس ــايل فه ــاء، وبالت ــم أمن ــؤولية، بصفته ــي املس االجتامع

ــاف. وإنص

الشــفافية: هــي إتاحــة املعلومــات الدقيقــة واألساســية يف الوقــت املناســب، وإمكانيــة الوصــول إليهــا، بهــدف   

ــن أّن ــد م التأك

ــه. كــام أّن الشــفافية يف  أصحــاب املصلحــة عــى علــم بالواقــع  الحقيقــي لنظــام الضــامن االجتامعــي وكيــف تتــم إدارت

عمليــة

ــة  ــد واألنظم ــاَ يف القواع ــات. وإّن وضوح ــن املخالف ــّد م ــاءة، وتح ــة، والكف ــدق، والنزاه ــى الص ــّث ع ــرار تح ــع الق صن

والعمليــات

ف يف إدارة الرنامج. وبساطتها يساعد عى الحد من املجاالت التي قد تتطلب التكتم والتعسُّ

االســترشاف: تعنــي االســتقرار الترشيعــي والتنظيمــي ، والسياســات، واللوائــح والقواعــد الداعمــة لــه. وبالنســبة   

لرامــج الضــامن     االجتامعــي، يجــب تحديــد الحقــوق والواجبــات املرتتبــة عــى األعضــاء واملنتفعــن، كــام يجــب حاميتهــا 

وتطبيقهــا باســتمرار.ذلك  أّن املفاجــآت والتغيــريات الطارئــة يف نســب االشــرتاك، أو حقــوق االنتفــاع، أو ايــة ميــزات أخــرى، 

قــد تقــوض مصداقيــة النظــام التأمينــي إىل حــد كبــري.

املشــاركة: هــي التفاعــل  وااللتــزام الفعــال مــن قبــل أصحــاب املصلحــة مبــا يضمــن حاميــة مصالحهــم،  وتعتمــد   

مشــاركتهم املجديــة عــى مــدى  وصولهــم ملعلومــات عــن النظــام التأمينــي، وعــى قدرتهــم عــى فهــم هــذه املعلومــات 

ــاًء عليهــا. والتــرصف بن

الديناميكيــة: هــي عنــرص التغيــري اإليجــايب يف النظــام التأمينــي. ويف حــن قــد يكــون تطبيــق مبــادئ الحوكمــة   

األربعــة األخــرى ممكنــاً يف ظــل املحافظــة عــى الوضــع الراهــن، فــإن الديناميكيــة تعنــي تغيــري وتحســن الوضــع الراهــن 

نفســه، عــر إنجــاز االعــامل التأمينيــة بشــكٍل أكــر فعاليــة وأكــر إنصافــاً، ومــن خــالل تلبيــة االحتياجــات املتغــرية لــدى 

ــدة ملصلحــة املشــرتكن واملنتفعــن. ــق قيمــة جدي ــايل خل أعضــاء الرنامــج واملنتفعــن، وبالت

دور اعضاء مجلس االدارة وفقا للمبادئ التوجيهية:
اســتنادا اىل هــذه املبــادئ التوجيهيــة، فــان الســؤال االســايس الــذي يجــب طرحــه يف هــذا الدليــل، هــو: مالــذي يجــب عــى 

اعضــاء مجلــس ادارة مؤسســات الضــامن االجتامعــي القيــام بــه، يف ظــل هــذه املبــادئ والتوجيهــات الخاصــة بالحوكمــة؟ 

ــة املبــارشة بعمــل مؤسســات  ــار عــددا مــن املحــاور االساســية ذات الصل ــه فــان هــذا الدليــل ســياخذ بنظــر االعتب وعلي

الضــامن االجتامعــي، ودور اعضــاء مجلــس االدارة اتجاههــا، وهــذه املحــاور هــي كــام يــي:

اوال: االستدامة املالية للنظام التأميني:
مــن اهــم  واجبــات مجلــس ادارة مؤسســات الضــامن االجتامعــي بشــكل عــام، ضــامن املحافظــة عــى مســتوى كاف ومريح 

ــن،  ــن واملنتفع ــودة للمشــرتكن واملتقاعدي ــة املوع ــات التأميني ــع والخدم ــم املناف ــدف اســتمرارية تقدي ــل به ــن التموي م

والتأكــد مــن فعاليــة التكلفــة يف إدارة النظــام التأمينــي. ومــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه اإلدارة يف هــذا املجــال هــو 

املحافظــة عــى االســتدامة املاليــة للرامــج التــي تقــوم بإدارتهــا، واملوازنــة بــن إيــرادات االشــرتاكات والعائــد االســتثامري 

مــن جهــة، وتســديد املنافــع الحاليــة واملوعــودة مــن جهــة أخــرى.
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ثانيا: االستثامرات الناجحة:
ــوال  ــتثامر أم ــس واإلدارة اس ــن املجل ــب أن يضم ــها، يج ــتثامرات،وتديرها بنفس ــا اس ــي لديه ــة الت يف األنظمةالتأميني

ــد  ــد مــن التأكي ــا الب ــع. وهن ــة، والســالمة، والســيولة، والتنوي ــل الربحي الضــامن طبقــاً للقواعــد الرشــيدة األساســية، مث

ــل الفعــال يف  ــم األصــول، والتمثي عــى رضورة وضــع إطــار لسياســة واســرتاتيجية االســتثامرات، وإدارة املحافــظ، وتقيي

مجالــس الــرشكات التــي متتلــك مؤسســات الضــامن االجتامعــي فيهــا حصــة كبــرية مــن األســهم، باالضافــة اىل اهميــة 

ــة. ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ــتثامرات املرتبطــة بالخدم ــات الخاصــة بشــأن االس ــر بالسياس النظ

ويف هــذا املجــال، فــان عــددا مــن مؤسســات الضــامن االجتامعــي يف املنطقــة العربيــة، ووفقــا لترشيعاتهــا، قــد اكــدت 

عــى ان يكــون هنــاك مجلــس ادارة خــاص بالتأمينــات، واخــر لالســتثامر،وذلك بالصيغــة التاليــة:

ــم يف  ــامن االجتامعي(يض ــوال الض ــتثامر أم ــس اس ــمى )مجل ــس يس ــي مجل ــامن االجتامع ــة الض ــكل يف مؤسس ان يش

ــه:  عضويت

ــن ذوي  ــل م ــامل، واصحــاب العم ــي الع ــة اىل ممث ــام للمؤسســة، باالضاف ــر الع ــتثامر، و املدي ــذي لالس ــس التنفي الرئي

الخــرة والكفــاءة واالختصــاص يف االســتثامر، مــع اهميــة وجــود عــدد مــن االعضــاء مــن خــارج املؤسســة كاعضــاء غــري 

تنفيذيــن، بــرشط ان يكونــوا مــن ذوي الخــرة والكفــاءة واالختصــاص يف االســتثامر. وعــى ان يتــوىل هــذا املجلــس املهــام 

والصالحيــات التاليــة:

وضــع السياســة العامــة والخطــة االســتثامرية لصنــدوق االســتثامر ورفعهــا إىل مجلــس ادارة  مؤسســةالضامن   

االجتامعــي إلقرارهــا.

اإلرشاف عــى تنفيــذ السياســة االســتثامرية للمؤسســة ووضــع الخطــط والرامــج الالزمــة لتنفيــذ تلك السياســة   

ــا. ــا ورعايته ومتابعته

اتخــاذ القــرارات االســتثامرية الالزمــة لتنفيــذ السياســة االســتثامرية للمؤسســة وخطتهــا العامــة ومبــا يتفــق   

وأحــكام قانــون الضــامن االجتامعــي واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.

  التنســيب ملجلــس ادارة الضــامن االجتامعــي بإقــرار مــرشوع املوازنــة الســنوية لصنــدوق االســتثامر مــع بيــان 

ــا. ــكل منه ــة ل ــغ املخصص ــة واملبال ــرصف املختلف ــه ال أوج

  رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق االستثامر وأدائه.

مراجعــة التقريــر الســنوي عــن أعــامل صنــدوق االســتثامر والبيانــات املاليــة الختاميــة املتعلقــة به والتنســيب   

ملجلــس االدارة بإقرارهــا.

إعــداد مرشوعــات التعليــامت التنفيذيــة لصنــدوق االســتثامر مبــا يكفــل تحقيــق أغــراض املؤسســة ورفعهــا إىل   

ــس. املجل
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ثالثا: التغطية التأمينية:
ــن  ــرتكن واملتقاعدي ــى املش ــة ع ــات املرتتب ــوق والواجب ــي، والحق ــام التأمين ــي إدارة  النظ ــي ه ــامن االجتامع ــات الض ــود مؤسس ــبب وج إّن س

واملنتفعــن. ويشــتمل هــذا املجــال عــى بعــض املســائل االساســية، مثــل: زيــادة التغطيــة، تحصيــل االشــرتاكات، كفايــة املنافــع ، معايــري جــودة 

ــال. ــرب واالحتي ــن الخطــأ والته ــة ، والحــد م ــات املقدم الخدم

رابعا: إدارة املوارد: رأس املال البرشي والتكنولوجيا وقواعد البيانات:
يجــب أن يتأكــد املجلــس واإلدارة مــن حســن إدارة املــوارد، وخاصــة مــن ناحيــة توافــر  وتوفــري رأس املــال البــرشي املؤهــل، توفــري املــوارد الفعالــة 

الخاصــة بالتكنولوجيــا عمومــا،  بهــدف دعــم إدارة الرنامــج وتحوالتــه وعملياتــه. 

ــن  ــايل، الذي ــم وذوي االداء الع ــراء منه ــأة الخ ــه، ومكاف ــه وتوجيه ــه وتدريب ــاظ ب ــه واالحتف ــة بجذب ــرشي  واملتمثل ــال الب ــر إدارة رأس امل وتعت

ــادات، وخطــط االحــالل  ــاء القي ــار املوظفــن وتحفيزهــم وبن ــم،  مفتاحــاً لنجــاح الحوكمــة يف أي منظمــة. وإّن اختي ــون بقلوبهــم وعقوله يعمل

والتعاقــب، والتقييــم عــى أســاس الجــدارة واألداء والتقيــد مبدونــة األخالقيــات املهنيــة هــي مــن أدوات السياســة األساســية التــي يجــب أخذهــا 

ــار عنــد تحفيــز رأس املــال البــرشي وإدارتــه يف املؤسســة.  بعــن االعتب

أّمــا يف مجــال مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، فــإّن وجــود قواعــد بيانــات  ذكيــة خاصــة باملشــرتكن واملتقاعديــن واملنتفعــن، تشــكل 

اساســا هامــا لضــامن بنــاء معلومــات وبيانــات صحيحيــة، وتقديــم خدمــات تأمينيــة متميــزة تلبــي توقعــات واحتياجــات عمــالء املؤسســة ، كل 

هــذا باالضافــة اىل توفــري التكنولوجيــا الحديثــة، واملنصــات االلكرتونيــة، واالنظمــة االليــة املتكاملــة والذكيــة،  بحيــث متكــن املؤسســة مــن التحــول 

االلكــرتوين الفعــال، ومبــا يضمــن انســيابية الخدمــات، وجودتهــا. كل ذلــك مضافــا اليــه وجــود النســخ االحتياطيــة لكافــة  قواعــد البيانــات، وســهولة 

اســرتجاعها يف الوقــت املناســب.

ولذلــك فــان اعضــاء مجلــس االدارة هــم: االمنــاء واالوصيــاء عــى برامــج الضــامن االجتامعــي، حيــث ان هــذه املؤسســات هــي مســتقبل النــاس، 

وحصيلــة تعبهــم وجهدهــم وعرقهــم ومدخراتهــم، وبالتــايل فــان عليهــم مســؤولية:

العمل وفقا لقواعد القانون، ويف اطاره.  •

الترصف بعيدا عن كل ما يثري الشك والشبهة.  •

الترصف بعيدا عن تضارب املصالح.  •

الترصف مبا يحقق الصالح العام للنظام التأميني ومشرتكيه، مع االخذ بعن االعتبار االستدامة ومصلحة االجيال القادمة.  •

طلب النصح واملشورة عند الرورة وخاصة بشأن املسائل التقنية والفنية واالستثامرية واالكتوارية.  •

التعلم املستمر.  •

الترصف بحكمة ومسؤولية ومهنية وضمري.  •
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السلوك املهني العضاء مجلس االدارة:

صحيــح ان عضــو مجلــس االدارة ميثــل صــوت الجهــة التــي ينتمــي اليهــا، ســواء كان ميثــل الحكومــة، او العــامل، او اصحــاب   

العمــل، وصحيــح ان هــذا ســيؤثر عــى توجهاتــه وتصويتــه، لكــن، الحوكمــة الناجحــة تعتمــد بشــكل حاســم عــى ان أعضــاء مجلــس 

اإلدارة يتخــذون قرارتهــم اســتنادا اىل رؤيــة واســعة اساســها الصالــح العــام للمجتمــع واالجيــال، واملشــرتكن والنظــام التأمينــي بكليتــه.

اتخــاذ القــرارات يف وقتهــا ،معلــوم انــه ســتكون هنــاك موضوعــات مثــرية للجــدل داخــل املجلــس، يشــعر عندهــا عضــو   

املجلــس انــه البــد مــن الرجــوع اىل الجهــة التــي ميثلهــا للمشــورة.  لكــن هــذا اذا مــا حــدث بشــكل متكــرر فلــن يتمكــن املجلــس مــن 

ــة. ــور العاجل ــى يف االم ــا، حت ــرارات يف وقته اتخــاذ الق

ــر  رمبــا عضــو مجلــس االدارة يصبــح عضــوا بحكــم القانــون، اوبحكــم الجهــة التــي ميثلهــا، لكــن اذا مل يتمكــن مــن تطوي  

معارفــة ومعلوماتــه حــول طبيعــة عمــل االنظمــة التأمينيــة، وكيــف يجــب ان تــدار، وكيــف يقــرأ البيانــات، املاليــة واالســتثامرية او 

االكتواريــة، فانــه لــن يكــون فعــاال كــام يجــب، ولــن يتمكــن مــن التعبــري عــن نفســه او عــن الجهــة التــي ميثلهــا بشــكل واضــح. لذلــك 

عــى عضــو مجلــس االدارة ان يطلــب ويتعــرف عــى:

النظام الداخي للمجلس وواجباته ومسؤولياته، ونطاق عمله، واليات اتخاذ القرار فيه.  •

القوانن واالنظمة التي تحكم عمل النظام التأميني.  •

البيانات االحصائية والتقارير السنوية والدورية، و املركز املايل للمؤسسة بشكل دوري.  •

نتائج الدراسات االكتوارية.  •

سياسة منع تضارب املصالح.  •

دليل الحوكمة.  •

تقارير املدقق الخارجي والداخي.  •

تقارير املتابعة والتقييم وخاصة التقارير الخاصة بالخطة االسرتاتيجية.  •

عالقة املجلس مع االدارة التنفيذية:

اوال: طبيعــة العالقــة: اعضــاء مجلــس االدارة  ســيقومون بــال شــك ببنــاء عالقــات وثيقــة مــع املديــر العــام للمؤسســة، باالضافــة اىل كبــار 

موظفيهــا، مــع وجــوب أن تظــل هــذه العالقــة مهنيــة خالصــة ، مهــام كانــت وديــة عــى املســتوى الشــخيص. كــام انــه مــن املرجــح أن 

يكــون لرئيــس مجلــس اإلدارة عالقــة عمــل مــع املديــر العــام، نظــرًا ألن رئيــس مجلــس اإلدارة ســيعمل عــى مســتوى أكــر تفصيــالً مــن 

أعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخريــن ، فمــن املحتمــل أن يعقــد رئيــس مجلــس اإلدارة العديــد مــن االجتامعــات مــع املديــر العــام التــي ال 

تشــمل أعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخريــن، لكــن ذلــك يجــب ان يكــون يف االطــار املهنــي، وان يكــون موثقــا، ويتــم اطــالع املجلــس عليــه. 

كــام انــه قــد تكــون هنــاك اســباب وجيهــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخريــن للمشــاركة يف املناقشــات مــع كبــار موظفــي املؤسســة 

خــارج نطــاق اجتامعــات مجلــس اإلدارة أو اللجــان. 

وبالتــايل فــان  الحوكمــة الرشــيدة،  تتطلــب أن يتــم اإلبــالغ عــن هــذه املناقشــات يف اجتامعــات مجلــس اإلدارة ، واعــالم املجلــس بهــذه 

االجتامعــات واالنشــطة التــي متــت، مبــا يضمــن ان يكــون كافــة اعضــاء املجلــس عــى درايــة متســاوية مبــا يتــم.

ثانيــا: نطــاق التدخــل:  ان تدخــل رئيــس او اعضــاء مجلــس االدارة يف العمــل التنفيــذي للمؤسســة، او التدخــل يف تعيــن او نقــل او 

احالــة عطــاء، او ســري معاملــة، يعتــر تدخــال ســافرا يف اعــامل االدارة التنفيذيــة، وتداخــل يف مــا ال يجــب التدخــل فيــه، ولذلــك فــان 

عــى املجلــس ان يحافــظ عــى حــدودة ونطاقــه املرســوم، الن تدخلــه يف العمــل التنفيــذي ملؤسســات الضــامن االجتامعــي، لــن ميكنــه 

مــن مراقبــة اعــامل املؤسســة عــى املســتوى الــكي بشــكل فاعــل.

ثالثــا: اداء املديــر العــام: اذا كان هنــاك عــدم رضــا عــن اداء املديــر العــام للمؤسســة، فانــه مــن االفضــل التعامــل مــع هــذا املوضــوع 

برصاحــة وداخــل املجلــس، واال فــان االمــور ســوف تتفاقــم، وتصبــح اكــر ســؤاء، وان املناقشــات حــول هــذا املوضــوع داخــل املجلــس 

تشــكل خطــوة اوىل يف االتجــاه الصحيــح، وقــد تتبعهــا مناقشــات اخــرى بحضــور رئيــس املجلــس، وبشــكل رسي بعيــدا عــن املديــر 

العــام.



ع صل الرا�ب ال�ف
 الحوكمة ومسؤوليات االدارة التنفيذية
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اوال: التخطيط االسرتاتيجي:
يعتــر التخطيــط االســرتاتيجي الــذي هــو عبــارة عــن عمليــة منهجيــة تشــاركية فيــام تريــد ان تكونــه املؤسســة مســتقبال، 

ــاط  ــذ االهــداف االســرتاتيجية واملــؤرشات املن ــا عــى تنفي ــة عــى اعــامل املؤسســة، ومــدى قدرته احــد اهــم ادوات الرقاب

ــة املــوارد. تحقيقيهــا مــن قبــل مؤسســات الضــامن االجتامعــي، كالدميومــة، الشــمول، جــودة الخدمــة، وتنمي

ــر  ــس االدارة مــن خــالل املدي ــة اىل مجل ــدم خطــة اســرتاتيجية متكامل ــة ان تق ــن االدارة التنفيذي ــوب م ــه مطل ــه فان وعلي

العــام، وذلــك ملناقشــتها واعتامدهــا واملصادقــة عليهــا، والوقــوف عــى تقاريــر املتابعــة والتقييــم الدوريــة التــي يجــب ان 

يتــم رفعهــا اىل املجلــس بشــكل دوري، التخــاذ االجــراءات التصحيحيــة اوال بــأول، كــام يجــب عــى االدارة التنفيذيــة ان تقــدم 

تقاريــر صحيحــة وموثوقــة تعكــس االداء املؤســي الــكي، ويف االوقــات املحــددة.

ــن ان  ــد م ــس االدارة التأك ــاء مجل ــى اعض ــب ع ــذ، يج ــة للتنفي ــة، وقابل ــة متكامل ــرتاتيجية علمي ــة اس ــول اىل خط وللوص

هــذه الخطــة تتضمــن املكونــات االساســية، واملتمثلــة: بالتحليــل العلمــي لواقــع املؤسســة متضمنــا نقــاط القــوة والضعــف 

والفــرص والتهديــدات، باالضافــة اىل الرؤيــا والرســالة والقيــم، واالهــداف االســرتاتيجية ومــؤرشات قيــاس االداء، وعــى ان يتــم 

دعــم هــذه االســرتاتيجية بخطــة تشــغيلية ملــدة عــام تتضمــن الرامــج واملشــاريع واملبــادرات التــي ســيتم تنفيذهــا، باالضافــة 

اىل الجهــة املســؤولة عــن التنفيــذ، واالطــار الزمنــي والوضــع الحــايل واملســتهدف، باالضافــة اىل املتطلبــات وفــرق العمــل، 

وعــى االدارة التنفيذيــة ان تقــوم مبتابعــة مســتوى التقــدم املحــرز يف تنفيــذ هــذه الخطــة شــهريا، ورفــع تقاريــر ربعيــة اىل 

املجلــس لالطــالع واملناقشــة والتوجيــه.

ثانيا: إدارة املخاطر:
تعتــر إدارة املخاطــر التــي ميكــن تعريفهــا عــى انهــا احتــامل حــدوث اخطــار تــؤدي اىل حــدوث نتائــج ســلبية عــى النظــام 

التأمينــي، واالداء الــكي ملؤسســات الضــامن االجتامعــي، ســواء كانــت اخطــار ماليــة، تشــغيلية، تكنولوجيــة، او اســتثامرية 

وغريهــا مــن االخطــار ، التــي ميكــن االشــارة اليهــا كاميــي:

املخاطــر التشــغيلية : مثــل  فشــل االنظمــة االليــة، أخطــاء يف حفــظ قواعــد البيانــات ، قرصنــة قواعــد البيانــات،   

عــدم كفايــة املوظفــن ، املعامــالت ذات الصفــة االحتياليــة ، ضعــف االدارة إلــخ. .

مخاطــر الســيولة : عــدم توفــر األمــوال الكافيــة، او غــري متاحــة لتغطيــة املزايــا املســتحقة الدفــع يف اي وقــت مــن   

ــنة. ــات الس اوق

مخاطر االمتثال: التهرب التأميني، التحايل التأميني، عدم دفع االشرتاكات يف وقتها » املديونية«.  

مخاطــر املســؤولية التأمينيــة : والتــي ميكــن ان تشــمل املخاطــر التــي تزيــد مــن التزامــات النظــام التأمينــي، مثــل   

ــخ.. ــر، ال ــد املبك ــو التقاع ــة نح ــات االيجابي ــاة، االتجاه ــع الحي ــاع توق ارتف

املخاطر االقتصادية : التغريات الدورية يف مستويات النمو، التشغيل، االجور، االسعار، التضخم، الخ..  

مخاطر االستثامر : انخفاض قيم األصول ، عوائد غري كافية ، الخ..  

املخاطــر السياســية: القــرارات التــي لهــا عواقــب ســلبية عــى نظــام الضــامن االجتامعــي ؛ مثــل الحــروب، الفســاد،   

ــخ..  ــاب، ال االره

مخاطر الكوارث :الكوارث الطبيعية واألوبئة وما إىل ذلك.  

وبنــاء عليــه يجــب أن يكــون لــدى مؤسســات الضــامن االجتامعــي اســرتاتيجية و منهجيــة واضحــة، لتحديــد وقيــاس وإدارة 

املخاطر،واثرهــا عــى مؤسســات الضــامن االجتامعــي، بحيــث يتــم تنفيــذ ذلــك بشــكل عــام مــن قبــل مديــر إدارة املخاطــر. 
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ثالثا: الرقابة الداخلية والخارجية
عــى الترشيعــات ان تضمــن وجــود رقابــة داخليــة وخارجيــة فعالــة، تضمــن فعاليــة االمتثــال االداري واملــايل، ومتنــع الوقــوع يف االخطــاء والتجــاوزات، ولذلــك فانــه 

مــن الواجــب توفــر:

تدقيق داخي وخارجي يرفع تقاريره مبارشة إىل مجلس االدارة.  

إكتواري داخي وخارجي يرفع تقاريره مبارشة إىل املجلس.  

ــا،  ــوا اطــالع االدارة العلي ــدة، وان يضمن ــة املعتم ــات الدولي ــري والجمعي ــا للمعاي ــواري، وفق ــق الداخــي والخارجــي، والفاحــص االكت ــل التدقي ان يعم  

النتائــج والتوصيــات. ومجلــس االدارة عــى 

بطبيعــة الحــال فانــه مــن املامرســات الجيــدة أن يكــون لــدى مجلــس اإلدارة لجنــة تدقيــق، ومــن الــروري أن تضــم اللجنــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة وآخريــن 

ــس  ــس املجل ــن رئي ــب م ــه أن يطل ــر ، فيمكن ــة وإدارة املخاط ــاالت املالي ــن يف مج ــري متمك ــس اإلدارة غ ــر. إذا كان مجل ــة وإدارة املخاط ــرة املالي ــن ذوي الخ م

ــايل فــان لجنــة  االســتعانة  بخــراء مهمتهــم االضــاءة عــى كافــة الجوانــب ذات الصلــة مبوضــوع التدقيــق واملخاطــر، دون ان يكــون لهــم حــق التصويــت. وبالت

التدقيــق واملجلــس ، يتحمــالن مســؤولية التأكــد مــن أن برنامــج التدقيــق الداخــي يختــر بفاعليــة مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة املاليــة وغــري املاليــة للمؤسســة. 

رابعا: االستثامر
بخصــوص مؤسســات الضــامن االجتامعــي التــي لديهــا مهمــة اســتثامر الفوائــض املاليــة، فانــه مــن االهميــة مبــكان ان ينــص الترشيــع رصاحــة عــى وجــود مجلــس 

اســتثامر محصــن مــن التدخــالت، ويضــم مجموعــة مــن الخــراء، باالضافــة اىل ممثــي اصحــاب العمــل والعــامل، ويرفــع سياســته واســرتاتيجيته اىل مجلــس ادارة 

مؤسســة الضــامن االجتامعــي للنقــاش واملصادقــة عليهــا، ويجــب ان تكــون هــذه السياســة واالســرتاتيجية تدعــم وتتوافــق مــع مبــاديء االســتدامة وتعــزز املركــز 

املــايل للمؤسســة، عــى  ان يتمتــع املجلــس بالخــرات الفنيــة الالزمــة التخــاذ القــرار االســتثامري، القائــم عــى االمــان والبعيــد عــن املضاربــات، والتنويــع، باالضافــة 

اىل الربحيــة، بعيــدا عــن تضــارب املصالــح واملنافــع الشــخصية، والصفقــات االحتياليــة.

ــاء  ــي والوف ــة باالســتثامر اآلمــن، يجــب ان تســاعد بشــكل فاعــل عــى دميومــة النظــام التأمين ــق اهــداف اســتثامر امــوال الضــامن االجتامعــي واملتمثل ان تحقي

بالتزاماتــه الحاليــة واملوعــودة، باالضافــة اىل الربحيــة مــع مراعــاة املخاطــر املقبولــة، اضافــة اىل ذلــك، فــان عــى اســتثامرات امــوال الضــامن االجتامعــي ان تعمــل 

عــى املســاهمة يف تحقيــق املنفعــة االجتامعيــة واالقتصاديــة للبلــد مــن خــالل االســتثامرات طويلــة املــدى يف النقــل والصحــة، والبنيــة التحتيــة، وكافــة املشــاريع 

االســرتاتيجية ذات العائــد، وهــذا مــا يجــب عــى اعضــاء مجلــس االدارة ان يكونــوا عــى درايــة ومعرفــة بــه، وان يعملــوا عــى تحقيقــة بــكل حصافــة ومهنيــة.

خامسا: الفحص االكتواري:
يجــب ان تضمــن الترشيعــات نصــا يطلــب مــن مؤسســات الضــامن االجتامعــي، اجــراء فحــص اكتــواري، مــن قبــل طــرف خارجــي  مهنــي، مرخــص ومعتمــد، مــن 

قبــل الجهــات والجمعيــات العامليــة الرصينــة واملجمــع عليهــا، للوقــوف عــى واقــع النظــام التأمينــي ومــدى قوتــه املاليــة، وقدرتــه عــى الوفــاء بااللتزامــات الحاليــة 

واملوعــودة، ويقــدم ســيناريوهات وتوصيــات تضمــن دميومــة النظــام التأمينــي، ســواء كان ذلــك مــن خــالل اجــراء اصالحــات باروميرتيــة، او حتــى هيكليــة، وعــى 

اعضــاء مجلــس االدارة ان يضمنــوا تحقيــق ذلــك، وان يعملــوا عــى متكــن انفســهم مــن قــراءه ومناقشــة التقاريــر االكتواريــة بشــكل فعــال، ويف هــذا االطــار يجــب 

ان يتــم وضــع واعتــامد معايــري واضحــة ملفهــوم االســتدامة املاليــة للنظــام التأمينــي.

مــن جانــب اخــر يجــب ان يكــون اعضــاء مجلــس االدارة محصنــن امــام التدخــالت السياســية التــي تفرضهــا يف كثــري مــن االحيــان جهــات خارجيــة ذات نفــوذ، 

وعــدم اللجــوء اىل قــرارات شــعبية لصالــح الحكومــة عــى حســاب امــوال الضــامن، باالضافــة اىل الحــرص عــى ان ال تقــوم مؤسســات الضــامن االجتامعــي باتخــاذ 

قــرارات عــى حســاب دميومــة النظــام التأمينــي، والــرصف يف غــري االوجــه التــي حددهــا القانــون، عــى اعضــاء مجلــس االدارة ان يكونــوا صارمــن تجــاه مثــل هــذه 

االمــور، النــه كلفــة ذلــك يف املســتقبل ســتكون مؤملــه عــى االجيــال القادمــة.

سادسا: التحول الرقمي
يعيــش العــامل اليــوم الثــورة الصناعيــة الرابعــة، واالنظمــة الذكيــة، وابحــاث الجيــل الخامــس G5، وهــذا يحتــم عــى مؤسســات الضــامن االجتامعــي يف املنطقــة 

ــاس حــول العــامل، وســعيهم  ــه التحــوالت يف اتجاهــات واذواق الن ــا الي ــك مضاف ــة ان تتواكــب مــع هــذه التغيــريات، والقفــزات الكــرى اىل االمــام ، كل ذل العربي

للحصــول عــى خدمــات رسيعــة ذات جــودة عاليــة، تلبــي توقعاتهــم واحتياجاتهــم، وعــى مؤسســات الضــامن االجتامعــي ان تكــون حــارضة وفاعلــة لتلبيــة هــذه 

التوقعــات، ال بــل التفــوق عليهــا.

ــا  ــة، ان تبــارش وتواكــب بشــكل علمــي ومــدروس ورسيــع كل قضاي هــذه التحــوالت تحتــم عــى مجلــس ادارة مؤسســات الضــامن االجتامعــي، واالدارة التنفيذي

التحــول االلكــرتوين، ال بــل ان تضــع يف اعتبارهــا ان تتحــول اىل مؤسســات ذكيــة تخــدم كافــة مشــرتكيها ومتقاعديهــا، وكافــة املتعاملــن معهــا، بصــورة ذكيــة وفعالــة، 

وعــى مــدار الســاعة.

ــا  ــدرات تكنولوجي ــن ق ــة املؤسســة لالســتفادة م ــا طريق ــن خالله ــس االدارة، اســرتاتيجية واضحــة للتحــول الرقمــي، توضــح م ــع ملجل ــام ان يرف ــر الع عــى املدي

املعلومــات واالتصــاالت، واالســتفادة القصــوى مــن الخدمــات االلكرتونيــة والذكيــة القامئــة عــى االنرتنــت، باالضافــة اىل انشــاء الوحــدات االداريــة الالزمــة، ووضــع 

ــوء  ــل س ــا، مث ــة انواعه ــر بكاف ــوع املخاط ــع وق ــا، ومن ــات وامنه ــذه البيان ــة ه ــة خصوصي ــرى، وحامي ــات الك ــي، للبيان ــي واملهن ــتخدام االخالق ــات لالس الضامن

االســتخدام، والتحيــز  يف ســري املعامــالت، واالحتســابات غــري الصحيحــة ســواء كانــت عــن قصــد او غــري قصــد، ووضــع تعليــامت صارمــة يف هــذا الشــأن، تتضمــن 

كــف اليــد، والتحويــل اىل الجهــات القضائيــة يف حــال وقــوع مثــل هــذه التجــاوزات.





ل حوكمة مؤسسات الضمان االجتماعي في املنطقة العربية دل�ي


