توطئة
 إن الدور األساسي واألول و األخير للدولة هو توويير الماايوة اتمتااعيوة
و اتقتصووادية لرعاياهووا  -ت شوويأ مه و اوون الماايووة اتمتااعيووة  -و كوول
دره و يصوور اوون اي اليووا التمووول و خطووط التلايووة ل و عيقووة كي يووة مو
مخوور الماايووة اتمتااعيووة علواعلووا الشوواولية األر عووة و كوول دراسووا
المااية اتمتااعية قد ت دم ان الطلقا اتعددة و لكللا التعكد تلتلوي يوي
صوولاديا التعايلووا اتمتااعيووة والااسسووا العااووة للتقاعوود تن الماايووة
اتمتااعية هديلا ال رد و األسرة وهو تخصص مصيل للذه الااسسا .
 و لكن هل يمو من تكون رااج المااية اتمتااعية اختيارية م إم ارية
 و هوول يمووو توور مريووة اتختيووار لوورئيال العائلووة اتشووترا ي و وورااج
المااية اتمتااعية ان عدا

تويير الاوارد الاالية و توظي لا و عيقتلا تمقيا رااج المااية اتمتااعية

 ي وودم التخطوويط اتسووتراتيمي تووويير الاوووارد الااليووة ةو عووادة توظيو الاوووارد
الااليوة لتمقيووا وتووويير ورااج الماايووة اتمتااعيووة و اتقتصوادية لفيووراد و تعت وور
الماايووة اتمتااعيووة ا لوالووا الشوواال و الواسووه هوود اسووتراتيمي أللل و دول
العال قصد مااية إيرادها ان الاخاطر الاختل ة و لتوويير هوذه الماايوة علواعلوا
ت وود اوون تووويير الاوووارد الااليووة موت ة و وضووه خطووط و وورااج لتوظي و الاوووارد
الااليووة التوظي و اتاةوول ة و لوواأ الكيالووا و اللياكوول ااداريووة الال ووذة و الاسوويرة
ل وورااج الماايووة اتمتااعيووة ويليلووا ا اشوورة اراق ووة عوود تعةوور الااسسووا الاكل ووة
اتا عوووة تل يوووذ ووورااج الماايوووة اتمتااعيوووة و اووون ضووواللا صووولاديا الضووواان
اتمتاوواعي و الااسسووا العااووة للتقاعوود و الليئووا العااووة للتعايلووا اتمتااعيووة
وتعةر رااج الماايوة اتمتااعيوة بسببب عدب اعلتزاب لاعباذ ابتعلزا باقبت علز ذاب عو
لزقتذوذا ععبصورةعصحاح عع.علألمرعلزتى اذاجعدذ عخللعفىعلزمرك علزامواليعزهتهع
لزمؤسست ع.ع

عد اتتصال و التواصل  -األس ا و اللتائج ()1
 يي كل الااسسا التقاعدية يروع الااسسة و اكات خدااتلا الملوية ال لديا
و الامايظوووا اخولوووة تسووووية المقوووول التقاعديوووة للاووواان علووويل و الاضووواولين
الاشتركين و صريلا لل شرط اطا قتلا لللظ القالولية الاعاول لا .
 تختل استويا الخ رة والةقاية و اتطيع عل اللظ القالولية وين الاووظ ين و
تشكل الةقة ال ائدة والل ال و اتعتوداد والل ال الا والي ييو و مميالوا عود الةقوة يوي
ومووود خ وورة لوود اادارة العااووة ت ووول خ وورة اوووظ ي ال وورع مو اكت و الخووداا
الملوووو – االعوووا يوووي عووود طلووو الووورما اووون اادارة العااوووة خصووووص عووو
التط يقا ال لية ااا ياد إل الوقوع المتاي يي الخطع يي التط يا و الوذ يلوتج
عل متاا اخال ا االية و اةار سل ية .
 و لكوون لاوواذا كوول يوورع اوون يووروع الااسسووة التقاعديووة تط يقات و ال ليووة و القالوليووة
تمتووو اختييووا سوويطة و اميالووا موهريووة عوون اتخوور و لاوواذا يتووعخر توودخل
اتدارة العااووة يو اسووعلة توميوود مو تصوووي التط يقووا الضوواالية ال ليووة اوون مموول
الامايظة عل الاال العا

عد اتتصال و التواصل األس ا و اللتائج ()2
وي و كوول الااسسووا التقاعديووة يم و عل و إدارة ال وورع اتتصووال وواادارة
العااووة لطل و الوورما ال لووي و القووالولي مووول الاشوواكل ذا العيقووة تس ووية
قصد توميد عاليا التط يا
المقول التقاعدية او ذا العيقة اتشتراكا
و عد الوقوع ي الاخال وا الااليوة صور ااووال ودون ومو موا .و ات
وعزكنعمتعهوعلزرل عع
تمال اتةار اللاتمة عن عد اتتصال وطل الرم
فىعحتز علذ رل عكلعفرعععبرأا علز ذى ولزقتذوذى ؟
إذا يقد اتتصوال و العود التواصول وين يوروع الااسسوة التقاعديوة و إدارتلوا
العااووة و لوودر اتمتااعووا التقا ليووة لالاقشووة الكةيوور اوون الاشوواكل ال ليووة
والقالوليووة و الووذا تلو الاتعلقووة تسوووية المقووول التقاعديووة يةووا ووعن هلووا
اشاكل يلية اتعددة ي التط يا .

ومود يموة ين اادارة العااة ويروعلا – اتس ا و اللتائج







وجو عمشكل عفيعلزاذظبااعلزب لخليعزلمؤسسب علزاقتد اب عكبسنعااسبتوىعوظا ب عمب ارعلز برععمبيعوظا ب عمب ار لإل لرةع
لزعتم عأوعاغلبعلألوزىعدلىعلزثتذا ع؟عابؤ ىعهبتلعلزو بيعحامبتععزبىعدب اعلزبر عدلبىعلزمرلسبق عفبىعلزو ب علزمذتسببع
ود اعلحارلاعلزاسلسلعلت لرى ود اع لبعلزرأيعمنعلإل لرل علزعتم علزمخاص ع؟
اغلابعزجذ عع لرةعلزمؤسس علزاقتد ا عزم رلءعلز بروعععو مبذحهاعو ب عأ بولععثذبتءعمقبتبلاهاععو لتسبامتعععزباهاععوع
مذحهاعلماات ل ععأوعصبقحات عوععذهبتءعكتفب علحااتجبتاهاع ونعلزرجبوععزمب رلءعلت لرل علزعتمب علزمخاصب عأوع لببع
رأيعلت لرل علزمخاص ععفىعبعب علألمبور؟عاخلبجعفجبوةععببانعزجذب علإل لرةععوعشبتظليعلزوظبتديعلزقات اب عو شبعورع
بتزذقصعز ىعبع هاععوشعورعبتزقوةعو لدا ل عبتزذ سعز ىعلزبع علتخر؟
لتل كتذ عكلعلحااتجت علز روععمذاها عو مق ا عمنعزجذ عل لرة لزمؤسسب علزاقتد اب ععفمبتعهبى حتجب عمب رلءعفبروعع
لزمؤسس علزى م رلءعلت لرل علزعتم ع؟عوعكايعامكنعخلجعسل عمرلسقاهتعولجب علتحارلاع
مببنعلز باعببى وعلزمذ قببى أنعم ب ارعلت لرة لزعتم ب عأدلببىعوظا اببتعمببنعم ب ارعلز ببرعع تنعم ب ارعلت لرة لزعتم ب ععامل ب ع
صقحات ععو سل عأوسيعدلىعذ تقعجغرلفى أكببرعمبنعمب ارعلز برععلزبتى تعااجبتو عصبقحاتا ع لدبرةعلخاصتصب ع
لزجغرلفا علزمح ةع.
ظاببتبعا باببجعلزعقوبببت علت لراب وعلزمتزاب ععدذ ب عاجببتو علتخاصتصببت عأوعلتهمببتل أوعلت ببرلر بتزمصببلح علزعتم ب عع
اؤ ىعلزى لتسامرلرعفىعلزامت ى فىعلزو وععفىعلزخ سع.

أذولععأوعأ ستاعلزحمتا علتجامتدا ع
المااية اتمتااعية ه مساال الشاأ الااسسا التقاعدية و ه تلقس ال
مر عة اقسا كاتت -:

المااية اتمتااعية االشائية
 المااية اتمتااعية الوقائية
المااية اتمتااعية العيمية
المااية اتمتااعية اايوائية

لزحمتا علتجامتدا ععلإلذشتدا ع
 الماايووة اتمتااعيووة االشووائية  -تاةوول ذلو المو أ اوون الاوووارد الااليووة التو
تخصصوولا مو توظ لووا الدولووة ي و إلشوواأ اووواطن مو ااوواكن للعاوول والش و ل
لرعاياها ولييراد الماالين لملسيتلا  -ي لاأ ادرسة مو استش مو اصوله
مو تعسيال اصر و تعسيال شركة مديدة مو اشروع راع مو صولاع
يعت ر تعسيال للمااية اتمتااعية ويوت سوول للعاول لتوويير ميواة ميضول –
كاا يعت ر كل قالون مو تشريه يلظ المياة اتمتااعيوة و اتقتصوادية ضوان
لظو الماايووة اتمتااعيووة االشووائية  -وكوول يوورد يتمصوول علو يرصووة عاوول
يمتاج ال تويير مااية امتااعية است اقية ان اخاطر الشويخوخة و اصوا ا
العال و اارا الاللة و يقد القدرة عل الكس و الترال و التيت ...

لزحمتا علتجامتدا علزو تدا عأوعلتسابت ا






و العمو ويقود
است ال وقوع الخطر اتمتااع و توقه مدوة  -كالشيخوخة والويواة و الاور
القدرة عل الكس و اصا ة العال و ار الاللة و التخطيط للتقليل ان اةواره علو اتسورة ذلو
هو الاقصود المااية اتمتااعية الوقائية .
الماايووة اتمتااعيووة الوقائيووة الت و يخطووط للووا الامتاووه اسووتراتيميا يقصوود لووا الماايووة الوقائيووة
ا لوالا الشاال ( الوقاية ان الار و الملل و يقه ضاللا التقليل ان مةار اخاطر الشيخوخة
و التراووول و التيوووت و اصوووا ا العاووول  ....الووو التووو تموووددها و تلظالوووا التشوووريعا الضووواالية و
التقاعدية
وهو تعت وور ضووان وورااج الماايووة اتمتااعيووة الوقائيووة الا طوواة التكل ووة كليووا مو م ئيووا اومو
اشووتراكا ضوواالية مو تعايليووة يسوواه ييلووا ااطوورا الةيةووة ( الاشووتر – ملووة العاوول – الخ الووة
العااة  ) -ي ع الدول مو يساه ييلا ( الاشتر و ملة العال يقط ) ي دول اخر .
المااية اتمتااعية واتقتصادية ان الاخاطر سال ة الذكر تعتاد مساسا عل التعواون و التكايول وين
األميال الاخرطين ي لظا الضاان اتمتااعي و التي تتول تاويل الايع اللقدية سلويا الت طية
الااليووة الي اووة و الاشووتركون ي و اللظووا الضوواال يم و من يكولوووا اتسوواوون يووي لس و ة خص و
اتشوتراكا اون ارت واتل الشولرية و اتسواوون يو طريقوة تسووية مقووقل التقاعديوة ألللو مصووي
اتساوون يي الوام ا و المقول ماا القالون .

اح عأى ذوععمنعلذولع لزحمتا علتجامتدا عاذ رجعمؤسست

علزاقتد ع؟

تقه ااسسا التقاعد ضان التخطيط اتستراتيمي لتويير الماايوة اتمتااعيوة
اتست اقية  -م است ال وقوع الخطور اتمتاواع و التخطويط للتقليول اون اةواره و
ان ضاللا ( خطر الشيخوخة – خطر العم ويقد القدرة عل الكس  ...ال ) و
لكن
 -1هل صلاديا التقاعد هد استراتيمي ان اهدا الدولة ااستراتيمية و ااما ة
لع
 -2هل صلاديا التقاعود تقوه ضوان ورااج الماايوة اتمتااعيوة الوقائيوة التو يمو
يرصد للا الامتاه اوارد االية للاساعدة ي ت طيتلا و اتما ة لع
 -3اووا هووو شووكل الماايووة اتمتااعيووة الوقائيووة التوو يويرهووا صوولاديا التقاعوود و
اتما ة – تويير مااية امتااعية است اقية ان اخاطر الشيخوخة و الوياة و الترال
و التيت و يقد القدرة عل الكسو و العمو الصوم و اصوا ا العاول و ااورا
الاللة و اتع اأ العائلية

لزحمتا علتجامتدا علزعقجا ع
تعت ر المااية اتمتااعية العيمية ه اللوع الةالث الذ توير ل الدولة

اوارد االية و يقه ضان خططلا ااسوتراتيمية و يقصود والعيج ( العويج
اعلوواه و ا لواوو الشوواول الواسووه ) لوواأ الاستشوو يا وتووويير اتدويووة و
اتط وواأ و الاارضووين و الاعوودا الط يووة – العوويج ي و الووداخل و الخووارج
يالاستش قد يكون اكالا للعال و اكالا للعيج ي ل ال الوق و ياكن من
يكون اكالا لييواأ الااقو يو موات العو ل الصوم  .و العواالون ضوان
مطر المااية اتمتااعية العيميوة يمتوامون الو تخطويط اسوت اق مو وقوائي
لضاان مياة كرياة لل وهلا يعت دور صلاديا التقاعد

لزحمتا علتجامتدا علإلاولدا ع
 تعت وور الماايووة اتمتااعيووة اايوائيووة هوو اللوووع الرا ووه اوون لظوو الماايووة
اتمتااعيوووة الوووذ تووووير لووو الدولوووة اووووارد االيوووة و يقوووه ضوووان خططلوووا
ااستراتيمية و يقصد اتيواأ( اتيواأ اعلاه و ا لوا الشواول الواسوه )
ي لاأ الاساكن الشع ية و ال القرو العقاريوة و لواأ الاسواكن الري يوة و
ال راعيووة مو الاسوواهاة ييلووا  ...و اوون الط يع و موودا من كوول اوون يعاوول ي و
امال المااية اتمتااعية اتيوائية كاية ارامللا يمتاج ال مااية لاستق ل
وال و تخطوويط اسووت اق مو وقووائي لضوواان ميوواة كرياووة لل و وهلووا يووعت دور
صلاديا التقاعد








لزحمتا علتجامتدا علإلسابت ا (علزمجتذا ع)عو لزمغ تةعلزاكل عبموجبععلشارلكت ع
التشريعا الضاالية مو التقاعدية و التعايليوة تشوكل لوعوا اون الماايوة اتمتااعيوة
الوقائية و اتست اقية ان الاخاطر الاختل ة و تاةللا صلاديا و ااسسا التقاعد
الماايووة اتمتااعيووة اتسووت اقية ه و تل و الماايووة اتمتااعيووة الت و تسووت ا وقوووع
الخطر اتمتااع الامدل واتيراد و تخطوط للتقليول اون اةواره ق وول اشوتراكا
تعايلة او تقاعدية مو ضاالية شلرية تخص ان ارت كل اضواون اشوتر اقا ول
الت اعو اعووا ضوواال علوود لولو سوون الشوويخوخة مو وياتو مو عوود قدرتو علو
الكس ...
الاعاشوووا ( الضووواالية و التعايليوووة و التقاعديوووة و العسوووكرية ) ماايوووة امتااعيوووة
است اقية ان الاخاطر الاختل ة و هديلا تويير اعا تقاعود للتقليول اون الاخواطر
اتمتااعية الاختل ة .
يطلا عليلا اس المااية اتمتااعية الا طاة التكل ة ان ق ل الالت عين لا
ماا الاعاشا األساسية مو الاعاشوا اتمتااعيوة ييطلوا عليلوا اسو الاعاشوا (
الامالية ) تللا اعاشا تال دون اشتراكا ت طيلا .مو تقا للا .

لزاخ ا ععلتسارلااجيعولزاكااكيعولزاذ اتيع
 و إذا سوولالا موودت ووعن اللوود اوون إلشوواأ ( الااسسووة العااووة للتقاعوود) يقووه ضووان
التخطيط اتستراتيمي لتويير المااية اتمتااعية اتست اقية ان اخاطر الشيخوخة
و الوياة و يقد القودرة علو الكسو ..الو لفيوراد الامتاوه يوعن إلشواأ يوروع هوذه
الااسسة و اكات خداا الملوية الايدالية الامايظا تدخل ضان التخطويط
التكتيك هديلا تقري عاليا تقدي الخداة للاشتركين مو تسليل عاليوا تمصويل
الاوارد الااليوة و اتشوتراكا الضواالية مو التعايليوة مو التقاعديوة الي اوة لت طيوة
الاستمقا التقاعدية و الاعاشا
 ماا اللس ة للاكولا الاتعلقوة والتلظي الوداخلي للااسسوة ( كواادارا العااوة و
األقسووا و الوموودا الواقعووة ضووان اادارة العااووة ) يووي تقووه يووي إطووار التخطوويط
التل يذا للماايوة اتمتااعيوة الوقائيوة اون اخواطر الشويخوخة والتراول و التيوت و
يقد القدرة عل الكس و إصا ا العال ...

وزكنعمتعهيعدق علزاخ ا علتسارلااجيععبتتماثتلعأوعلتزا لاع؟ع()1








إذا ل تلت الااسسة التقاعديوة و يروعلوا و اكاتو خودااتلا الملويوة تل يوذ الولظ
القالولية و ال لية و تط ا صمي القالون ي ذا كايوة خططلوا ااسوتراتيمية سوو
ت ا ال شل متاا  .وسو ترت ه اصروياتلا وتقل ايراداتلا و ت لال
سو ت شل كاية الخطط اتستراتيمية اذا لا وسوائل اتتصوال و التواصول وين
ين رمال هر السلطة ي الااسسة و قاعدتلا و اداراتلا العااة ويروعلا .
اذا ل تكن هلا اتا عة و تشخيص و تقيوي و تقووي للاشواكل و عقود امتااعوا
تقا لية و عص ذهل تيماد ملول الاس ة للاشاكل ال ليوة و التط يقيوة يوعن ممو
اتخطاأ سو ي داد .و سو يتمول التخطيط ال لوع ان الع ث
ت يائوودة اوون التخطوويط اتسووتراتيم اذا لووا اتاتةووال و اتلت و ا تط ي وا الوولظ
القالولية و الخطط شكل صمي .

وزكنعمتعهيعدق علزاخ ا علتسارلااجيععبتتماثتلعأوعلتزا لاع؟ع()2
وهو القالون

 هل يك إصدار قالون للضاان اتمتااعي مو قالون التقاعد
اتول للمااية اتمتااعية ااست اقية ي م دولة
 ان الاكل اتا عة سياة تل يذ قوالون التقاعود و لوائمتو و تعلياوا العاول
الال ووذه لوو هووول هوو اوودراأ اتدارا العااوووة و اوودراأ ال ووروع وراسووواأ
اتقسا وراساأ اكات الخداا و راساأ الومدا م ه اعضواأ و رئويال
املال اتدارة م ه مايه الاوظ ين
 واوون يلتووو اتا عووة تل يوووذ قوووالون التقاعوود والتعكووود اوون سوووياة التط يقوووا
الضاالية و التاايلية والتقاعدية التعكد اون اتاتةوال تط يوا الولظ القالوليوة
و الخطط اتستراتيمة شكل صمي .

منعارل بعسقم علزا باقت علز متذا عو لزاسماذا ؟
 اوون الاسووئول عوون اراق ووة اتاتةووال و اتلت و ا هوول ه و ادارة
المودة الشاالة م ادارة الارامعة الداخلية و التدقيا
 مو كووول ادارة اسوووئولة عووون اراق وووة اتلتووو ا و اتاتةوووال تل يوووذ
التط يقا الضاالية كل ي مدود اتختصاصا الاالومة ل .
 اا ه الاعايير و الشروط الاتعلقة اتا عة سياة التط يا
 اوون الووذ يقوورر ووعن التط يقووا ال ليووة والقالوليووة كوول يوورع و
اكت خداا صميمة و اطا قة لللظ الاعاول لا .

هلعاعاق عبسنعوظا عمرل ب علتزا لاع رورا ؟ع
 وهووول ياكووون تمديووود اعوووايير اتلتووو ا مو اتاتةوووال و قيووواال اووود درموووة
المرا األقسا و اكات الخداا و ال روع عون تل يوذ الولظ القالوليوة و
اللوائ و تعلياا العال شكل صمي
هل تعتقد عن وظي ة اراق ة اتلت ا تل يوذ الولظ القالوليوة و التط يقوا

ال ليووة صووورة صووميمة ضوورورية يوو صوولدول الضوواان اتمتاوواعي مو
الليئا العااة للتعايلا اتمتااعية ولااذا و كي سيت تط يا ذل
 هل يومد الااسسة التقاعدية توصي وظي اعتاد – يوص كول وظي وة
ويمدد اختصاصاتلا و اسئولياتلا ياكن اتست ادة ال ي اراق ة اتلت ا

متعهوعلتزا لاعأوعلتماثتلعبا باجعلزذظاعلزقتذوذا ع؟
 اتلتوووو ا هووووو عاليووووة اتاتةووووال تط يووووا القوووووالين واأللظاووووة و الخطووووط
ااسوووتراتيمية والتعلياوووا الاعاوووول لوووا والتوووي تووواةر يوووي مداأ الااسسوووة
التقاعديووة وي و اصووروياتلا و إيراداتلووا صووورة قالوليووة صووميمة شووكل
يووواد الووو التمقوووا اووون تط يوووا ا ووودم العدالوووة و الاسووواواة وووين الاضووواولين
الاشتركون ي لظا الضاان اتمتااعي  .مو لظا التقاعد .









الميادية ي تط يا اللظ و التشريعا الضاالية شرط مساس ان شروط
سياة التط يا و اتلت ا لا ويقا لرسالة الااسسة التقاعديوة و التو يمو
من تتضان الميادية ي التط يا ين يئا الاشتركين .
اتدارا الاختصووة ( الت تووي – الالووايه – الارامعووة الداخليووة – المووودة –
الموكاة الرشويدة ) هو الملوا الاسوئولة عون المياديوة يو سوياة التط يوا
لللظ القالولية كل مس اتختصاصا الاالومة ل .
كوول الاواضوويه و اتشووكاليا التو تمتوواج لطلو الوورم يمو ان تمووال الو
ي الخ رة الضاالية ( لملة التط يقا الضاالية ) مو ال اتدارة القالولية
م اشتر لدي معترا ياكل اللما ال لمان الالا عا الضاالية
يمو من يلووع قيووة العوواالين الااسسووة الضوواالية عل سوول عوون التودخل يو
التط يقا الضاالية ان ممل الوصول ال سياة التط يا

متعهوعه يعلتزا لاعبا باجعلزذظاعلزقتذوذا ع؟










اسووواعدة إدارا الااسسوووة التقاعديوووة علووو اتلتووو ا التوووا مايوووه األلظاوووة
واللوووائ والضوووا ط الرقا يووة و شووكل يضووان عوود ومووود ما المرايووا قوود
تادا إل خسائر اادية مو مضرار ساعة الااسسة.
ان الاسئول عن اتلت ا ي الااسسة
اسئول اراق ة اتلت ا
املال اتدارة
لملة اراق ة اتلت ا
الرئيال/الادير العا
ادراأ ال روع و راساأ اتقسا و راساأ اكات الخداا
مايه الاوظ ين

متعهى فتد ةعلتزا لاععبا باجعلزذظاعلز ذا عو لزقتذوذا








هلوووا يوائووود موهريوووة لعاليوووة اتلتووو ا مكةووور كةيووور اووون تملووو ال رااوووا
والعقو ا
اتلت ا يتي للااسسة الضاالية تمسين وضعلا الرقا
يتي للااسسة تطوير مسالي اتتصال و التواصل
يتووي للااسسووة الضوواالية تطوووير مسووالي ماايتلووا اوون اخوواطر اتمتيووال
والمرائ الاالية.
اتلت ا سياة التط يقا الضاالية ليال امرد إمراأ شكلي يقط  .و لكن
اساس اتياان رسالة الااسسة و اتلتااأ اليلا .

؟

متعهى ما لبت علتزا لاعلزرداسا ع؟









يم ان تتضوان رسوالة و رايوة وقوي و مهودا صولدول التقاعود التعكود
ان سياة تط يوا اتلظاوة القالوليوة الوقوو علو اسواية وامودة اون مايوه
الالت عين األلظاة التقاعدية و الت ا الميادية التااة
ذل الملود الكوايي اون ق ول اتدارا الرقا يوة الااسسوة لتط يوا رسوالة و
رايوووة و قوووي و اهووودا الااسسوووة شوووكل سووولي و كوووذل تط يوووا لظالوووا و
تشريعاتلا و لوائملا شكل مياد و سلي .
الش ايية
الل اهة
الخضوع للرقا ة شكل لاط و دور و الظ

كايعامكنعاحقاجعلتزا لاع()1ع
 التلايوووة ال شووورية و التووودري الاسوووتار علووو سوووياة تط يوووا الووولظ و التشوووريعا
الضاالية  .و الذا التدري الامل و التدري اةلاأ العال
 تلاية الةقاية الضاالية وروح اتلتااأ و لكن اا عيقة الةقاية و اتلتااأ اتلت ا
يم و تلايووة الةقايووة الضوواالية لوود اوووظ الااسسووة و يم و ان يووتكل اوظ ووو
الااسسووة ل ووة ضوواالية واموودة و يووديعوا اوون اصوولمة واموودة هوو اصوولمة كوول
الاشووتركين و الالت عووين لظووا الضوواان اتمتاوواعي مو التقاعوود ي و موودود الوولظ
القالوليووة و شوورط من ت تتعووار اصوولمة األيووراد اووه الاصوولمة العااووة يووعذا
تعارض يالاصلمة العااة مول التط يا .
 ت يوموود طوور ضووعي و اخوور قووو اةلوواأ تط يووا الوولظ القالوليووة و اللوووائ و
تعلياا العال للمصول عل المقول (يالاشتر و ملة العاول و الصولدول )
اتساوون ماا القالون  .ميث من الاشرع ك ل لل ما التقاضوي للاطال وة مقووقل
الضاالية ماا لمان الالا عا و الاماك اختل درماتلا .

كايعامكنعاحقاجعلتزا لاع؟عع()2








تويير يئة العال الالاس ة اه تويير اتمترا الات وادل تلو مسواال العاول ياوا
يستطيه من يقدا الخ ير الضاالي الاتخصوص ت يسوتطيه يلاو مو تقدياو الخ يور
القالولي و لكن كل اللاا يكال األخر
ي اموال العاول الضواالي ت ياكون للخ يور القوالول العاول ا ورده دون استشوارة
خ ير ضاال اتخصص واذا كوان الورا صوادر عون خ يور ضواال ا تود أ يوعن
امتاالية الخطع تكون واردة و الخطع هلا يعل الوقوع ي اخال ة االية
ترسووي يل و الوولظ القالوليووة و الةقايووة الضوواالية ال و يم و دعا و اوون املووال
اادارة الااسسة و يم إعداد وتدري تكووين عودد الاسو مودا اون الخ وراأ
الضااليين اادارة العااة و ال روع و اكات الخداا
يمووو تكووووين اكتووو للخ ووورة الضووواالية ووواتدارة العااوووة للااسسوووة .و الخ ووورة
الضاالية العالية ت تدرال ي المااعا و ت ياكن تلقيلا ي دورا الخارج

متعهى وظا عمرل ب علتزا لاع؟ع()1ع
 وظي ة اراق ة اتلت ا هي وظي ة ان وظائ الااسسة تمدد ،وتقي  ،وتقود اللصو
والاشورة ،وتراق  ،وتعد التقارير موول موات عود اتلتو ا يوي الااسسوة ،التوي
تادا إل تعرضلا لعقو ا لظاايّة مو إدارية ،مو خسائر االية،مو تادا لإلضورار
ساعتلا لتيمة ااخ ال يي اتلت ا األلظاة مو اللوائ والضوا ط الرقا ية.
 وظي ة اراق ة اتلت ا تقو الاراق وة وريوه التقوارير إلو اتدارة العليوا ,وتسوع
إل تكوين اص وية ليلت ا  ,يوت عون طريقلوا قيواال اود التو ا إدارا الااسسوة
اووا يخصوولا اوون الت ااووا لظاايووة مو تئميووة وتمديوود الاخوواطر اللاشووئة عوون عوود
اتلت ا  ,وتسع ليست ادة ان الوسائل التقلية يي التمقا اون عاليوة اتلتو ا داخول
الااسسة .كيهاا يشتركان يي الاساولية اون لاميوة التعكود اون من الااسسوة تعاول
ويا األلظاة واللوائ الاعاول .
تقو اراق ة وتقيي اد الت ا اوظ ي الااسسوة األلظاوة مو اللووائ الاعاوول

لا مو اامراأا الاعتادة ,والتعاون اعل للت ل علو الصوعو ا التوي توواملل
يي تط يا ذل .

متعهيعوظا عمرل ب علتزا لاع؟ع()2ع
 اراق ة اتاتةال و اتلت ا تط يا صمي اللظ القالولية و التط يقا الضاالية و
التعايلية ال لية يقلل امتاالية الوقوع ي األخطاأ القاتلة .
 اراق ة اتلت ا التط يا الصمي لللظ القالولية و ال لية يساعد عل معداد
اماوعة ذا ك اأة عالية ان خ راأ التعايلا اتمتااعية و الضاالية الااسسة
.
 كلاا تا اراق ة اتلت ا و اتاتةال شكل صمي ت تط يا الخطط
ااستراتيمية للااسسة التقاعدية ي اواعيدها ال الية الامددة .
 عد اراق ة اتلت ا يعل شكل مو عخر يشل التخطيط اتستراتيم .
 راق اتلت ا و اتاتةال تط يا اللظ القالولية و ال لية لك تضان ايرادا
ااتا ة و تسويا ذا مودة عالية للمقول الضاالية
 اذا ل تكن لدي ايكلة عالية الك اأة الااسسة التقاعدية يععل عل يلقص
الكةير و الكةير و ت ياكل اراق ة اتلت ا ي الوق الالاس

