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الممخص  
 

 
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف الدكر الذم يمعبو نظاـ التقاعد كالضماف االجتماعي عمى المستكييف 

حيث يعمؿ نظاـ التقاعد عمى تحسيف , االجتماعي كاالقتصادم مف تكفير رفاه ألفراد المجتمع

كتجنب التكاليؼ الباىظة , ظركؼ العمؿ كحماية العامميف مف المخاطر الناجمة عف ممارسة عمميـ

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ . التي تخمقيا المشاكؿ االجتماعية التي قد تنتج عف الفقر كالحرماف

عمى كاقع أنظمة التقاعد كالضماف االجتماعي المعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية 

باإلضافة إلى تحديد الشركط , كتحديد المعيقات المالية كاإلدارية كالقانكنية لتطبيؽ قانكف التقاعد

كقد احتكت الدراسة , كاآلليات المناسبة إليجاد مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد كاستثمارىا

, ًعمى مناقشة شاممة لمختمؼ الجكانب المتعمقة بإدارة أنظمة التقاعد كالضماف االجتماعي نظريا

باإلضافة إلى مقارنتيا مع بعض النماذج , كمقارنتيا بالمعايير المحاسبية المتعمقة بأنظمة التقاعد

كتـ , كقد تـ جمع بيانات الدراسة باستخداـ األسمكب الكصفي الميداني. المطبقة في دكؿ الجكار

فقرة مكزعة عمى أربع مجاالت  (48)تصميـ استبانتيف ليذا الغرض اشتممت االستبانة األكلى عمى 

ىي مجاؿ المعيقات المالية كمجاؿ المعيقات القانكنية مرتبطة بالجكانب المختمفة ألنظمة التقاعد 

أما المجاؿ الرابع فيرتبط بآليات كشركط إيجاد مؤسسة مستقمة لمتقاعد , كمجاؿ المعيقات اإلدارية

حيث يعمؿ , فقرة مكزعة عمى مجاليف (32)كاشتممت االستبانة الثانية عمى , كالضماف اإلجتماعي

المجاؿ األكؿ عمى قياس درجة رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف قكانيف التقاعد المعمكؿ بيا 

أما المجاؿ الثاني فيعمؿ عمى تحديد مدل رغبة المكظؼ في القطاع العاـ بتطبيؽ قانكف , حاليان 

مكظؼ يعممكف في مختمؼ المؤسسات العامة  (199)كقد تككنت عينة الدراسة مف , التقاعد العاـ
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حيث تـ جمع البيانات في الفترة الممتدة مف كانكف ثاني , التابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية

 (.  2006)إلى كانكف أكؿ  (2006)

كاعتمدت الدراسة عمى خمس فرضيات رئيسة كالكاردة في الفصؿ الرابع مف ىذه الدراسة كالتي تـ 

التحقؽ مف صحتيا بتطبيؽ العديد مف االختبارات اإلحصائية باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

(SPSS)كالكسط الحسابي, كالنسب,  كالذم اشتمؿ عمى العديد مف االختبارات منيا التكرارات ,

 One-Sample (T)كاختبار , كمعامؿ االختبلؼ, كاالنحراؼ المعيارم, كتحميؿ االرتباط

Statistics . 

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا أنو يكجد نكعاف مف صناديؽ التقاعد المعمكؿ بيا 

, عمى األسكاؽ المالية المحميةً مباشراً في القطاع الحككمي الفمسطيني كىذه الصناديؽ ال تؤثر تأثيرا

كذلؾ لعدـ مراكمة أمكاؿ فييا , كىناؾ صعكبة كبيرة في تمكيؿ مؤسسة التقاعد عمى المدل القصير

كما تكصمت الدراسة إلى أف آفاؽ عمؿ ىذه الصناديؽ , كاعتمادىا عمى نظاـ الدفع عند الحاجة

 كأف ,غير مشجعة القتصارىا عمى المؤسسات الحككمية كتدّخؿ الحككمة بعمؿ ىذه الصناديؽ

االعتماد عمى النظاـ الممكؿ كالعمؿ عمى تكحيد قكانيف التقاعد الحالية كتخصيص جزء مف المنح 

ككقؼ التدخؿ الحككمي بعمؿ اإلدارات الحالية , الخارجية لتمكيؿ مؤسسة التقاعد في المدل القصير

كاختيار إدارة كفؤة إلدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد كجعؿ حقكؽ التقاعد إلزامية لمقطاعيف العاـ 

ىي مف أىـ الشركط كاآلليات البلزمة إلنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف , كالخاص

. االجتماعي

  كقد تكصمت الدراسة أيضان إلى أف غالبية المكظفيف العامميف في القطاع العاـ غير راضيف عف 

نشاء مؤسسة مستقمة , ًأنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليا كيطمحكف إلى تطبيؽ قانكف التقاعد العاـ كا 

.  تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد في أسرع كقت ممكف
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كمف أىـ تكصيات الدراسة أف نجاح ىذه الصناديؽ يستدعي تغيير نظاـ التقاعد المعمكؿ بو في 

القطاع الحككمي بحيث تشرؼ عميو إدارة مستقمة ذات شخصية اعتبارية كقانكنية تتمتع باستقبلؿ 

دارم كجعؿ حقكؽ التقاعد إلزامية كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ لزاـ مؤسسات القطاع , مالي كا  كا 

عف طريؽ إصدار قكانيف تجبر , الخاص كمنظمات المجتمع المدني لؤلنضماـ إلى مؤسسة التقاعد

كتغيير النظاـ الضريبي لتكفير الحكافز الضريبية , ىذه المؤسسات عمى تغطية جميع مستخدمييا

باإلضافة إلى ضركرة اإلسراع بتطبيؽ قانكف التقاعد , المبلئمة لتشجيع انضماـ ىذه المؤسسات

كتطبيؽ القانكف عمى عدد , العاـ كالعمؿ عمى تنفيذه كاالستفادة مف النمكذج األردني في ىذا المجاؿ

كذلؾ , عاـ (45)لممكظفيف الذيف تزيد أعمارىـ عف مف المراحؿ مع اإلبقاء عمى األنظمة السابقة 

مف  (27)مف قانكف التقاعد العاـ حيث يتفؽ ذلؾ مع ما جاء في المادة  (115)كما جاء في المادة 

عاـ  (60)نفس القانكف كالمتعمقة بأىمية اإلنتفاع بالتقاعد كتحديد سف إلزامي لتقاعد الشيخكخة بػ 

 .سنة خدمة مقبكلة ألغراض التقاعد كسّددت جميع المساىمات عنيا (15)شريطة تكفر 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 15 

ممخص الدراسة باإلنجميزية 
Abstract 
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  Zahi Ben Ali 

 
Under The Supervision Of 

Dr. Fadi Kattan 

 
The importance of this study stems from the role that pension systems play 

on both social and economical levels.  Pensions provide societies with great 

welfare which has a positive impact on improving work conditions and on 

protecting workers from employment risks. Pensions also help reduce high 

costs resulting from social problems caused by poverty. 
 
This study aims to explore the current situation of pension systems applied 

in the Palestenian territories and to specify financial, managerial and legal 

obstacles in the face of applying a pension system. Moreover, it aims at 

specifying suitable conditions and mechanisms to create an independent 

establishment that manages pension assests and their investments. 

 

This study includes a discussion of different theoratical aspects related to 

managing pension systems and comparing their application with 

Accounting standards and patterns applied in neighboring countries. 

 

Data for this study was collected through two questionnaires.  The first one 

included (48) statements covering four domains  related to differnt aspects 

of a pension system which are financial, legal, and managerial obstacles, 

the fourth domain is related to the mechanisms and conditions of creating 

an independent establishment for pension and social security.         
The second questionnare included (32) statements covering two domains 

Where the first domain works on measuring the level of satisfaction of the 

employee in the public sector about pension laws applied now. The second 

domain works on determining the range of desire and acceptance of the 

public sector employee to apply the general law of pension.                          

               

The sample of the study included (199) employees who work in diffrent 

public institutions of the Palestenian Authority. Data was collected during 

the period between January 2006 and September 2006.   
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Five hypotheses were tested during this study as covered in chapter four.  

Analysis was done using SPSS software.  In addition to testing hypothesis, 

some descriptive statistics were used such as: frequency, percentage, mean, 

regression analysis, and standard deviation, and analytical statistics such as 

the  Coefficient of Variation, T- test and One-Sample Statistics. 

 

The study concluded with important results. It has become apparent that 

there are two types of pension funds applied in the govermental sector.  

These funds have no direct effect on the local financial market.  There are 

dificulties in funding a pension establishment on the short run becuase it 

depends on pay-as-you go systems (unfunded pension plans) not on prepaid 

or funded plans. 

 

The study concluded that the future of these systems is not encouraging 

becuase such systems are limited to govermental entities that are totally 

controlled by the goverment.   

 

This study concluded the importance of changing to funded pension plans, 

unifying the current pension systems, nominating part of the foreign grants 

to funding a pension establishment in the short run, stopping govermental 

intervention in the operation of the current system, chosing aqualified 

administrators to manage and invest pension assets, and enforcing pension 

plans on both public and private sectors.  These are important pre-requisites 

needed to create an independent establishment for pensions. 

 

The study also measured the perceptions of public employees relevant to 

the current pension plans. Employees currently participating in 

governmental pension plans are not satisfied and look forward to applying 

a general pension law and creating an independent establishment that 

manages pension assets as soon as possiple. 

 

This study recommends that the success of pension systems requires 

moving to independent bodies other than the government to control assets 

and investments of funds. Making pension participation compulsory,  

applying a general pension law, encouraging private sector establishments 

and civil society organizations to participate and cover all of their 

employees. In addition to changing the Palestinian tax code to provide 

incentives that encourage the participation of these private institutions in 

the fund. 

 

It is also advisable to accelerate the process of applying a general pension 

law and to benefit from other regional well established patterns and laws by 

applying them – with modification – gradually while keeping previous 
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systems in place for workers who are over (45) years, as stated in material 

(115) from the general law of pension. What is mentioned in this material 

agrees with material (27) from the same law which is related to right of 

pension and stating the compulsory age of pension as (60) years under 

acondition of serving (15) years accepted for pension.                                   
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  :خمفية الدراسة : 1-1
 

كاكتمؿ , كانت البدايات في تأسيس أنظمة تقاعد كضماف اجتماعي في أكاخر القرف التاسع عشر

كتطكرت ىذه األنظمة حتى باتت , ىذا النظاـ بأىدافو ككسائمو كأدكاتو في أكاسط القرف العشريف

تستأثر معظـ دكؿ العالـ كما دعت المكاثيؽ الدكلية إلى اعتماد ىذه األنظمة كشكؿ مف أشكاؿ 

كيكجد عدة مبررات الستحقاؽ التقاعد كالضماف االجتماعي مف أبرزىا  ,االلتزاـ بحقكؽ اإلنساف

باإلضافة إلى التعكيض عف فقداف القدرة عمى تكفير , تغطية النفقات العامة كما في العجز كالمرض

. الدخؿ

كسكاء , العديد مف الدكافع التي أدت إلى نشكء أنظمة تقاعد كضماف اجتماعييكجد   كفي الكاقع

فاف إحدل أبرز السمات لممجتمعات المتطكرة , كانت ىذه الدكافع سياسية أـ اقتصادية أـ معيارية

تيدؼ إلى تكفير المزيد مف األماف كالرفاه لشرائح المجتمع , تتمثؿ في كجكد سياسة اجتماعية

 إلى تبني تكجيات اجتماعية تيدؼ إلى تحقيؽ ًكقد سارعت العديد مف دكؿ العالـ مؤخرا, المختمفة

,  عمى التضامف المجتمعيًباتجاه التنمية البشرية القائمة أساسا, تغييرات اجتماعية كاقتصادية

كتشمؿ ىذه السياسات تكفير الخدمات األساسية لؤلفراد كاألسر لحمايتيا مف األخطار المحتممة 

 .[1998المالكي وآخروف،] ,التي قد تنجـ عف تكقؼ مصادر الدخؿ

,  بالرغـ مف الحاجة المتزايدة كالممحة لممجتمع الفمسطيني لنظاـ تقاعد كضماف اجتماعي متكامؿ

ألف نظاـ التقاعد كالضماف , اال أف المجتمع الفمسطيني ما زاؿ يعاني مف غياب ىذا النظاـ

. االجتماعي ىك األقدر عمى مكافحة ظاىرة الفقر كتعزيز ركح المكاطنة لدل الفرد الفمسطيني

كبناءان عمى ما سبؽ فأنو ينبغي تكسيع كمضاعفة عدد المشاركيف في أنظمة التقاعد كالضماف 

مع ضركرة تكحيد قكانيف التقاعد المعمكؿ , االجتماعي مف خبلؿ فرض نظاـ تقاعد كطني إلزامي
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دارم كامؿًبيا حاليا  , كدمج مؤسسات التقاعد في مؤسسة مستقمة كاحدة تتمتع باستقبلؿ مالي كا 

 .[1998المالكي وآخروف،]

كبشكؿ عاـ يمكف تعريؼ خطة التقاعد بأنيا اتفاقية تتعيد بمكجبيا جية التشغيؿ تقديـ منافع مالية 

كيككف ذلؾ مف خبلؿ قياـ جية التشغيؿ باقتطاع , لممكظؼ عند كصكلو إلى سف التقاعد القانكني

نسبة معينة مف دخؿ المكظؼ بصكرة دكرية كادخارىا لدل مؤسسة تتكلى إدارة ىذه المساىمات 

, كتتحمؿ مسؤكلية دفع مستحقات التقاعد لممكظؼ عند كصكلو إلى سف التقاعد, كاستثمارىا

[Needles&Others,1995] .  

األكؿ في الضفة الغربية يقـك ,  مف صناديؽ التقاعداف نكع الفمسطينييكجد في القطاع الحككميك 

كيعتمد عمى اقتطاع نسبة معينة مف راتب المستخدـ تكضع في , عمى أساس الدفع عند الحاجة

كيصرؼ لو راتب تقاعدم عند بمكغو سف التقاعد دكف أف يككف ىناؾ , الميزانية العامة لمدكلة

كيعتمد عمى إنشاء , كالثاني في قطاع غزة يقـك عمى أساس النظاـ الممكؿ. صندكؽ خاص بالتقاعد

حامد ] مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد كال تككف ميزانيتيا ضمف الميزانية العامة لمدكلة،

 .[1997والبطمة،

تـ تنظيـ عدد مف , كلتقييـ مشكمة الدراسة بشكؿ يساعد عمى فيـ أعمؽ لمظاىر المشكمة كأثرىا

تـ , متقاعد (20)تككنت مف , 1المقاببلت مع مجمكعة مف المتقاعديف مف الكظيفة العمكمية

كذلؾ إلستقصاء آراءىـ في أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا في , اختيارىـ بطريقة العينة المتيسرة

كمدل قدرة ىذه األنظمة عمى , كالتعّرؼ عمى أبرز سمبيات ىذه األنظمة, مؤسسات القطاع العاـ

: كجاءت أبرز نتائج المقاببلت عمى النحك التالي, تمبية حاجات المتقاعديف

األمر الذم يؤدم الى , كجكد أكثر مف قانكف لمتقاعد في القطاع الحككمي كأكثر مف ادارة- (1

اختبلؼ المساىمات التقاعدية بيف المتقاعديف كفقان لقانكف التقاعد المدني األردني كالمتقاعديف كفقان 
                                                 

1
. شخظً- اتظبل, راو هللا, 2007 ,أٌبر, وآخزوٌ, فىاس ٌبسٍٍ: انًظذر -  
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كاختبلؼ حجـ المنافع التقاعدية التي يحصؿ عمييا المتقاعديف حتى , لقانكف التأميف كالمعاشات

. مما يكّلد شعكر بعدـ الرضا عف الكضع القائـ, داخؿ المؤسسة الكاحدة

كتمتمؾ أمكاؿ كافية لدفع المستحقات , عدـ كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد تضـ جميع المكظفيف- (2

يبقي مخاكؼ كبيرة لدل المتقاعديف مف عدـ تمقييـ مستحقاتيـ التقاعدية , التقاعدية لممتقاعديف

. األمر الذم قد يؤدم الى بركز أزمة اجتماعية كبيرة, بشكؿ منتظـ

كذلؾ لعجزىا عف دفع المستحقات , يكجد شعكر بعدـ الثقة في صناديؽ التقاعد الحالية- (3

األمر الذم يبرر مطالبتيـ بتطبيؽ قانكف , خصكصان في األزمة المالية األخيرة, التقاعدية ليـ

حتى لك كاف ىناؾ ظركؼ , لمتقاعد كضركرة كجكد مؤسسة تمتمؾ أمكاؿ كافية لدفع مستحقاتيـ

. اقتصادية سيئة

كبقاء العديد مف ممفات المتقاعديف , انخفاض حجـ المنافع التقاعدية التي يحصمكف عمييا- (4

. كخصكصان المتقاعديف عمى نظاـ التقاعد األردني, معّمقة كغير مكتممة دكف كضكح سبب ذلؾ

المعارضة الشديدة مف قبؿ المتقاعديف عمى احالتيـ عمى التقاعد قبؿ تطبيؽ قانكف يمبي - (5

. حاجات المتقاعديف بتكفير منافع تقاعدية تؤمف حياة كريمة ليـ

رأل بعض المتقاعديف أف مف بيف األسباب التي تمنع تطبيؽ قانكف لمتقاعد ىك عدـ رغبة - (6

حيث ترل ىذه , القيادة السياسية في احالة الجيؿ األكؿ كرفقاء الدرب لمتقاعد خكفان مف اضعافيا

. القيادة بقاء تمؾ المجمكعة ىك مصدر قكة ليا

اف مف بيف األسباب التي حالت دكف تطبيؽ قانكف لمتقاعد ىك احتساب سنكات التفرغ - (7

ككذلؾ سنكات األسر , لمكظفي القطاع العاـ كقكل األمف الذيف خدمكا في مؤسسات منظمة التحرير

شريطة قياـ السمطة الفمسطينية بتحكيؿ المستحقات التي , لؤلسرل المحرريف لصالح قانكف التقاعد

, بما فييا مساىمة المكظؼ كمساىمة الحككمة عف ىذه السنكات الى ىيئة التقاعد, ترتبت عمييا
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كالذم مف , كىك األمر الذم لـ يحدث بسبب خمك الصندكؽ القكمي الفمسطيني مف األمكاؿ

المفترض أف تككف مساىمات المكظفيف كقكل األمف الذيف خدمكا في مؤسسات منظمة التحرير 

.  مكجكدة فيو

ىدفت إلى تفعيؿ قانكف  " .بمشروع قانوف التقاعد العاـ التعريؼ"   عمؿ بعنكاف كرشةكجاء في 

 تقابؿ فييا كؿ مف ككيؿ كزارة المالية , التقاعد العاـ قانكفلمتعريؼ بمشركع, التقاعد العاـ كشرحو

 في جدؿ أظير عمؽ القمؽ كاليكاجس التي تنتاب المقبميف ,مع عدد كبير مف المتقاعديف كالمكظفيف

عبلف , إال أف الحضكر أصر عمى انتقاد عدد مف المفاصؿ المتعمقة بترتيب الحقكؽ ,عمى التقاعد كا 

 مطالبيف ,معارضة شديدة إلحالة مكظفيف عمى التقاعد قبؿ إقرار القانكف ككضعو مكضع التنفيذ

 حكؿ فمسفة قانكف التقاعد ًكما قدـ ككيؿ كزارة المالية ممخصا .االلتزاـ بمبدأ ال تقاعد بدكف قانكف

 كما يكفمو مف حقكؽ لممتقاعديف تؤمف ليـ حياة الئقة ,العاـ كمبادئو األساسية كاألىداؼ المتكخاة

 عبر استثمار سميـ يصكف أمكاؿ ,باإلضافة إلى التعريؼ بإدارة صندكؽ التقاعد كأمكالو, ككريمة

كما بيف أف مشركع القانكف سعى إلى ,  كيعكد عمييـ بأعمى الفكائد,كحقكؽ المكظفيف كالمتقاعديف

 كضركرة , مع مراعاة فكارؽ مساىمات المكظفيف ألغراض التقاعد,تكحيد أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا

كقاؿ أيضان أف , اإلسراع في تنفيذ القانكف كتطبيقو ألنو كمما طالت المدة زادت مشاكؿ تطبيقو

 ,مشركع القانكف يكحد األنظمة كيخمؽ إدارة سميمة يمكنيا مف إدارة أصكؿ التقاعد بشكؿ سميـ

,  كيؤمف حقكؽ المتقاعديف مع مراعاة ما سبؽ كساىمكا بو,كيمنحيا استقبللية عف كزارة المالية

كأشار ككيؿ كزارة المالية إلى أف الحككمة عاجزة في الكقت الحالي عف إدارة أصكؿ التقاعد إلى 

مميكف دكالر مف  (220) مشيران إلى أف الخزينة اقترضت نحك ,الحد الذم يخشى معو اإلفبلس

كعزا ذلؾ إلى حقيقة أف الخزينة ىي الضامف اآلف  ,أمكاؿ التقاعد كالمبالغ في زيادة شيرية دائمة

 كتتبع سياسة مف شأنيا أف تجعؿ عائدات أصكؿ التقاعد متدنية كربما ,لمنظاـ التقاعدم برمتو
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كقاؿ أف اإلدارة الجديدة سكؼ تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد كاستثمارىا عمى نحك أفضؿ كبما , معدكمة

.  [2005, أماف] ,يحافظ عمييا كينمييا

 مقدمة الى مؤتمر البنؾ الدكلي في Public Pension Reform In Palestine"" بعنكاف كفي دراسة

حكؿ اصبلح أنظمة التقاعد ىدفت الى تكحيد أنظمة التقاعد الحالية كتطبيؽ قانكف التقاعد , الرباط

كتأسيس ىيئة تقاعد مستقمة ذات خبرة عالية في , كتصميـ نظاـ تقاعد قابؿ لئلستمرار ماليان , العاـ

, ككانت نتائج الدراسة أف قانكف التقاعد العاـ فريد مف نكعو, مجاؿ ادارة كاستثمار أمكاؿ التقاعد

كيحد مف التأخير , ككنو ينشأ نظاـ ادارة رشيد كينظـ العبلقة المالية بيف جية التشغيؿ كىيئة التقاعد

كما يساىـ القانكف في منع الحككمة مف استغبلؿ أمكاؿ , كالتجاكزات في تحكيؿ مساىمات التقاعد

اال أف قانكف , التقاعد كالحصكؿ عمى قركض اجبارية كفصؿ ادارة المؤسسة عف ادارة أمكاؿ التقاعد

التقاعد العاـ يكاجو العديد مف التحديات المستقبمية أبرزىا يتمثؿ في استكماؿ انشاء ىيئة تقاعد 

األمر الذم يؤدم الى عدـ تكفر أمكاؿ , كعدـ ضماف استمرار برنامج دعـ الدكؿ المانحة, مستقمة

 .  [Alawneh,2005], كافية لمؤسسة التقاعد لمكفاء بالتزاماتيا كذلؾ عمى المدل القصير

: مشكمة الدراسة   :- 1-2

كأصكؿ  (جية التشغيؿ)تتطمب المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا الفصؿ بيف أصكؿ المؤسسة 

التقاعد، كضركرة كجكد مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة ىذه األصكؿ، كما تمنع ىذه المعايير أف يتـ 

استخداـ أصكؿ التقاعد مف قبؿ المشغؿ أك الدكلة لتغطية احتياجاتيا أك سد العجز في الميزانية 

كفي معظـ األحياف يتـ ادارة أصكؿ التقاعد بكاسطة مؤسسات استثمارية . [FASB 87] ,العامة

بحيث تعمؿ ىذه االدارة عمى تكظيؼ أمكاؿ كأصكؿ التقاعد كاستثمارىا بما يحقؽ عائد , مستقمة

 عمى الجانب الرقابي مجاؿ ادارة أصكؿ التقاعدكيقتصر دكر الدكلة في , مرتفع عمى تمؾ األصكؿ

 كمف خبلؿ .[1998المالكي وآخروف،] ,كالتنظيمي لضماف اإلدارة الجيدة كاالستخداـ األمثؿ ليذه األصكؿ
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 في مؤسسات القطاع العاـ العاممة ا التقاعد كالضماف االجتماعي المعمكؿ بوةالدراسة األكلية ألنظـ

كالدراسات , كالمقاببلت التي تـ تنظيميا مع المتقاعديف, في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

 فانو يمكف استنتاج العديد ,كتقييـ قانكف التقاعد, األكلية ألنظمة التقاعد المطبقة في القطاع العاـ

 عمى تحقيؽ األىداؼ األساسية ألنظمة التقاعد ة غير قادرنظمة األقمف المشاكؿ التي تجعؿ مف ىذ

 :االجتماعي، كيمكف صياغة المشكمة الرئيسية عمى النحك التالي  كالضماف

غياب مؤسسة مستقمة تتولى إدارة أصوؿ التقاعد وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالؿ  

  .مما يجعؿ أنظمة التقاعد غير قادرة عمى تمبية حاجات المتقاعديف, اإلداري والمالي

أىميا تعدد القكانيف كاإلدارات التي تتكلى إدارة , كيتفرع عف ىذه المشكمة العديد مف المشاكؿ الفرعية

 كاختبلؼ حجـ المنافع التي ,اختبلؼ نسبة مساىمة المكظفيف في صناديؽ التقاعدك, أصكؿ التقاعد

 , شعكر المكظؼ بعدـ الرضا عف قكانيف التقاعد المطبقة مما يؤدم إلى,يحصؿ عمييا المتقاعديف

كاستخداـ أصكؿ التقاعد لسد العجز في الميزانية العامة لمدكلة كعدـ استثمار ىذه األصكؿ بالشكؿ 

كضعؼ نظاـ الرقابة عمى أصكؿ , كالتدخؿ الحككمي بعمؿ ادارات التقاعد الحالية, الصحيح

. كغياب اآللية المناسبة لدمج المكظفيف في مؤسسة مستقمة, التقاعد

: أسئمة الدراسة   :- 1-3

ما ىي المعيقات المالية التي تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد؟  - (1

؟  مستقمة تقاعدإلى أم مدل تنسجـ التشريعات الفمسطينية مع متطمبات إنشاء مؤسسة- (2

ىؿ يكجد معيقات إدارية تمنع تكحيد قكانيف التقاعد المطبقة كبمكرتيا في مؤسسة مستقمة تتكلى - (3

 إدارة أصكؿ التقاعد؟

 ما ىي الشركط كاآلليات البلزمة إلنشاء مؤسسة تقاعد كضماف اجتماعي مستقمة ؟- (4

ما ىي درجة رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف قكانيف التقاعد المعمكؿ بيا حاليان ؟  - (5



 25 

 إلى أم مدل يرغب المكظؼ بتكحيد أنظمة التقاعد كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ ؟- (6

: أىداؼ الدراسة   :- 1-4

تيدؼ ىذه الدراسة إلى إيجاد الحمكؿ الممكنة لمشكمة الدراسة المتمثمة في عدـ كجكد مؤسسة 

 كما تيدؼ إلى التعرؼ عمى كجية نظر المكظؼ في القطاع ,مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد

العاـ حكؿ إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ كفحص 

. مدل رضا المكظؼ عف القكانيف المطبقة حاليان 

:  عمى النحك التالي ً كتحديداً كيمكف تمخيص أىداؼ الدراسة بصكرة أكثر كضكحا

 .اإلدارية إلنشاء مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعدكالقانكنية كتحديد المعيقات المالية - (1

. تحديد درجة رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليان - (2

  . بكفاءةتحديد شركط كآليات إيجاد مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد كاستثمارىا- (3

: أىمية الدراسة   :-  1-5

 بحياة المكظؼ كأسرتو ًتعتبر أنظمة التقاعد كالضماف االجتماعي مف أكثر األنظمة ارتباطا

, ككنيا تتعمؽ بتكفير أكبر قدر مف األمف االقتصادم كاالجتماعي في حياة الشعكب, كمستقبميا 

كما تعتبر خطط التقاعد , كيشكؿ الضماف االجتماعي أحد أىـ أركاف السياسة االجتماعية لمدكلة

مف السياسات التشغيمية التي يعتمد عمييا في خمؽ فرص عمؿ جديدة كمف أىـ العناصر التي 

تساعد في تحفيز العامميف كبناء الثقة كاألماف الكظيفي الذم ينعكس عمى درجة انتماء المكظؼ 

نتاجيتو كتنبع أىمية ىذه الدراسة بشكؿ خاص مف ضخامة عدد المستفيديف مف خطط التقاعد . كا 

ىذا كيبمغ عدد مكظفي القطاع العاـ حكالي , حيث تشكؿ اىتماـ قطاع كبير مف المجتمع

  . متقاعد,3(4,000) كعدد المتقاعديف حكالي,  مكظؼ2(72,000)

                                                 
2

 وسارح انًبنٍخ: انًظذر -  
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 :حدود الدراسة   :-  1-6

 االجتماعي المطبقة في مؤسسات القطاع العاـ فتبحث ىذه الدراسة في أنكاع خطط التقاعد كالضما

ة الكطنية الفمسطينية، كتحديد المعيقات طكالخاص كالمنظمات األىمية العاممة في مناطؽ السؿ

اإلدارية التي تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد كبالتالي فاف حدكد ىذه الدراسة 

ىك كافة مؤسسات القطاع العاـ كالييئات التي تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد العاممة في مناطؽ 

كتقتصر الدراسة عمى تقييـ المعيقات المالية كالقانكنية كاإلدارية لتطبيؽ . السمطة الكطنية الفمسطينية

قانكف التقاعد كتحديد الشركط كاآلليات المناسبة إليجاد مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة كاستثمار أصكؿ 

كذلؾ بسبب كجكد مؤسسة مستقمة , التقاعد في الضفة الغربية دكف أف تشمؿ الدراسة قطاع غزة

باإلضافة إلى صعكبة أك استحالة الكصكؿ إلى القطاع , لمتقاعد كالضماف االجتماعي في قطاع غزة

ىذا كقد , في كقت إجراء الدراسة كذلؾ بسبب فصؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية عف القطاع

إلى كانكف أكؿ  (2006)جمعت البيانات البلزمة ليذه الدراسة مف الفترة الممتدة مف كانكف ثاني 

(2006  .)

 

 

 

 

( 1-1)الجدوؿ 

: جدوؿ المختصرات التي إستخدمت في الدراسة

 

                                                                                                                                               
3

 وسارح انًبنٍخ: انًظذر -  
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Accumulated benefits pension obligation ABO 

Defined Benefit Plan DB 

Defined Cotribution Plan DC 

Financial Accounting  Standards Board FASB 

Projected benefits pension obligation  PBO 

Statistic Package of  Social Science SPSS 

United Nations Development Programme UNDP 

Vested benefits pension obligation VBO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الثاني

 
 اإلطار النظري أدبيات الدراسة و 
 

أدبيات الدراسة  
اإلطار النظري  : 2



 28 

مقدمة  :2-1
مبررات التقاعد ودوافعو   : 2-2
مفيـو التقاعد   : 2-3
تمويؿ خطط التقاعد  :2-4
إدارة نظاـ التقاعد والضماف االجتماعي   : 2-5
االستراتيجيات االستثمارية لصناديؽ التقاعد   :- 2-6
 أنواع خطط التقاعد  :- 2-7

  DCPخطط تقاعد بمساىمات معرّفة  :- 2-7-1

  DBPخطط تقاعد بمنافع معرّفة  :- 2-7-2
المحاسبة عمى خطط التقاعد   :- 2-8

التحقؽ واالعتراؼ  :- 2-8-1
تقييـ حجـ التزامات التقاعد   :- 2-8-2
 عرض أصوؿ والتزامات خطة التقاعد في الميزانية العامة  :- 2-8-3

اإلفصاح  :- 2-8-4
المزايا الضريبية لخطط التقاعد   :- 2-9

 
 
 
 
 
 
 
 

   أدبيات الدراسة

 

 :الدراسات المحمية  : ًأوال

تناكلت كىي مجمكعة مف الدراسات الفمسطينية المحمية ذات العبلقة بمكضكع الدراسة كالتي 
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صناديؽ التقاعد المكجكدة في أماكف العمؿ كسبؿ إيجاد نظاـ ضماف اجتماعي في مناطؽ السمطة 

 :  عمى النحك التالي  كتصنيفيا حسب أصكلياكقد تـ تمخيص ىذه الدراسات, الكطنية الفمسطينية

:  [1997،حامد والبطمة] دراسة

 البحث في مدل تكفر التأميف الصحي كصناديؽ التقاعد في أماكف العمؿ في ىدفت الدراسة إلى

كالسياسة االستثمارية التي تتبعيا كمساىمة كؿ مف , كدرجة تغطيتيا, الضفة الغربية كقطاع غزة

كقدمت الدراسة بعض التكصيات التي تيدؼ إلى , العامميف كأصحاب العمؿ في صناديؽ التقاعد

كاقتصرت التكصيات عمى أنظمة , زيادة تكفر صناديؽ التقاعد كمردكد ذلؾ عمى االقتصاد المحمي

كلتحقيؽ ىدؼ , التقاعد الكظيفية كلـ تعالج القضايا المتعمقة بإنشاء مؤسسة لمضماف االجتماعي

الدراسة استخدـ الباحثاف مجمكعتيف مف البيانات اعتمدت األكلى عمى عينة عشكائية مككنة مف 

,  في الضفة كالقطاعًتـ اختيارىـ مف ثمانيف مكقعا,  سنة فأكثر(18) شخص أعمارىـ (1400)

كاعتمدت المجمكعة الثانية عمى معمكمات تـ جمعيا مف مؤسسات القطاع العاـ كالشركات الخاصة 

كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج  , (1997و1996)كالمنظمات األىمية كالمنظمات الدكلية في عاـ 

: التالية 

ؽ التقاعد عمى أساس الدفع عند الحاجة مما يمغي تأثيرىا عمى االقتصاد ادم تمكيؿ صفيأتي

 كما أشارت الدراسة إلى أف آفاؽ عمؿ صناديؽ التقاعد الحالية ليست مشجعة لعدة أسباب, المحمي

منيا أف معظـ الشركات العاممة في الضفة الغربية صغيرة كبذلؾ ينتفي دافع ىذه الشركات , 

كما أنو ال يمكف االستفادة مف كفكرات الحجـ في تكمفة إدارة , تأسيس صناديؽ محددة الحقكؽ

كمف ىذه األسباب أيضان أف اقتصاد الضفة الغربية غير مستقر مما يخمؽ بيئة غير , الصندكؽ

ذا ما أريد أف يزداد عدد صناديؽ التقاعد فانو, مشجعة : كا 

 كتغيير النظاـ جعؿ حقكؽ التقاعد إلزامية كتأسيس صندكؽ ادخار كطني إلزامي يجب :ً أكال



 30 

. الضريبي لتكفير الحكافز الضريبية المبلئمة

 ؽتشجيع الشركات كالمنظمات األىمية الدخكؿ في إتحادات صناعية كبيرة كتأسيس صنادم :ً ثانيا

. تقاعد تغطي جميع المستخدميف

 إلزامي يككف بمكجبو حساب تقاعد خاص لممكظؼ في صندكؽ  شخصيكجكد نظاـ تقاعد :ً ثالثا

  .خاص يختاره ىك كيقـك باستخداـ األمكاؿ المتراكمة في حسابو لشراء راتب تقاعدم

بالنسبة لمخيار األكؿ يترؾ ألنو معرض لمضغكط السياسية خصكصان بسبب العجز المستمر في 

أما الخيار الثالث يفترض قدرة المكظؼ عمى االختيار بيف صناديؽ التقاعد , ميزانية السمطة

أما الخيار الثاني فيك . المتنافسة كىك أمر غير كاقعي بسبب عدـ معرفة الجميكر بالمسائؿ المالية

, أكثر كاقعية إال أنو يجب عدـ تطبيقو إال بعد تطكير أنظمة عمؿ كمراقبة لصناديؽ التقاعد

كلتشجيع االنضماـ إلى إتحادات صناعية كبيرة ينبغي ربط اإلعفاءات الضريبية باالنضماـ إلى 

كلتشجيع العامميف لشراء ركاتب تقاعدية منتظمة ينبغي فرض ضريبة أعمى , مثؿ ىذه الصناديؽ

 .عمى مسحكباتيـ مقارنة بالضريبة المفركضة عمى الركاتب التقاعدية المنتظمة

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في ككنيا بحثت في مدل تكفر صناديؽ تقاعد في أماكف العمؿ 

حيث أشارت الدراسة إلى تكفر , كدرجة تغطيتيا كالسياسة االستثمارية المتبعة, في الضفة الغربية

كما , أما القطاع الخاص فيفتقر إلى مثؿ ىذه الصناديؽ, ىذه الصناديؽ في القطاع الحككمي فقط

أشارت أيضان أف مف بيف المعيقات لزيادة تكفر صناديؽ تقاعد ىك اعتمادىا عمى نظاـ الدفع عند 

كالكضع االقتصادم غير , كالعجز المستمر في ميزانية السمطة, الحاجة كليس عمى النظاـ الممكؿ

كاعتماد , كأكصت الدراسة بضركرة جعؿ حقكؽ التقاعد الزامية لمقطاعيف العاـ كالخاص, المستقر

مما يجعؿ ىذه الدراسة , ىذه الصناديؽ عمى النظاـ الممكؿ اذا ما أريد زيادة تكفر صناديؽ تقاعد

كذلؾ مف , مرتبطة بيدؼ الدراسة المتمثؿ بتحديد الشركط البلزمة النشاء مؤسسة تقاعد مستقمة



 31 

.   خبلؿ االعتماد عمى النظاـ الممكؿ كجعؿ حقكؽ التقاعد الزامية لجميع القطاعات

 صياغة أسس لمشركع ضماف اجتماعي كطني  ىدفت إلى,1998 فيلمالكي وآخرؿدراسة وفي 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بحصر مشاريع القكانيف ذات , في الضفة الغربية كقطاع غزة

جراء لقاءات مع المعنييف مف المؤسسات الحككمية كغير الحككمية , العبلقة بالضماف االجتماعي كا 

حضرىا معنيكف في , باإلضافة إلى ذلؾ تـ تنظيـ مقاببلت ككرش عمؿ, كاالتحادات المينية

كما تـ استشارة , لمناقشة مشركع الضماف االجتماعي المقترح, المؤسسات الرسمية كغير الرسمية

خبير أجنبي في بعض الجكانب الفنية خاصة في مجاؿ صناديؽ التقاعد كقد تكصمت الدراسة إلى 

  : النتائج التالية 

األكؿ في الضفة الغربية يقـك عمى أساس ,  مف صناديؽ التقاعدافيكجد في القطاع الحككمي نكع

يعتمد نظاـ التقاعد المبني عمى  . كالثاني في غزة يقـك عمى أساس النظاـ الممكؿ,الدفع عند الحاجة

تمكيؿ الجيؿ السابؽ  (النشيط في سكؽ العمؿ)أساس الدفع عند الحاجة عمى تكلي الجيؿ الثاني 

كيتـ بمكجب ىذا النظاـ اقتطاع نسبة معينة مف الراتب الشيرم لممكظؼ , (الخارج مف سكؽ العمؿ)

كيصرؼ لو راتب تقاعدم عند بمكغو سف التقاعد , بصكرة دكرية تحكؿ إلى الميزانية العامة لمدكلة

. مف الميزانية العامة لمدكلة

كال تككف , أما نظاـ التقاعد الممكؿ يعتمد عمى إنشاء مؤسسة خاصة لمتقاعد تديرىا ىيئة مستقمة

 كما أشارت ىذه الدراسة إلى أف سمبية نظاـ الدفع عند ,ميزانيتيا ضمف الميزانية العامة لمدكلة

 قد تقكد إلى تبلشي المدخرات كخمؽ ,الحاجة تتمثؿ في ككنو أكثر عرضة لقرارات استثمارية خاطئة

 كمدل عقبلنيتيا , عمى ثقة الجميكر بالسمطةًكيعتمد نجاحو أساسا, أزمة اجتماعية كاقتصادية

أما فيما يتعمؽ بالنظاـ الممكؿ فيك يعمؿ عمى تكفير , كنزاىتيا في إدارة كاستثمار المدخرات

إال أنو يتطمب جيكدان أكبر لتطكير , مدخرات مالية كبيرة يمكف استثمارىا في االقتصاد المحمي
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كيستدعي , األنظمة كالتشريعات اإلدارية كالمالية لتحسيف اإلدارة كضبط التصرؼ بأصكؿ التقاعد

نشاء نظاـ جديد تشرؼ عميو إدارة مستقمة ليا ميزانية  نجاح ىذا النظاـ تغيير نظاـ التقاعد الحالي كا 

 .منفصمة عف الميزانية العامة لمدكلة

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في أنيا ىدفت إلى صياغة أسس لمشركع ضماف اجتماعي 

حيث أشارت الدراسة إلى كجكد نكعيف مف صناديؽ , كطني شامؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة

حيث , األكؿ في الضفة الغربية كيعتمد عمى أساس الدفع عند الحاجة, التقاعد في القطاع الحككمي

كالثاني في قطاع غزة , يعتبر ىذا النظاـ مف أبرز المعيقات المالية إلنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

كيعتمد عمى أساس النظاـ الممكؿ الذم يتطمب كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي 

كيعمؿ ىذا النظاـ عمى تكفير مدخرات مالية كبيرة يمكف استثمارىا في , تديرىا ىيئة مستقمة

نشاء , االقتصاد المحمي كما أشارت إلى أف نجاح ىذا النظاـ يستدعي تغيير نظاـ التقاعد الحالي كا 

مما يجعؿ ىذه الدراسة مرتبطة بمشكمة الدراسة المتمثمة في , نظاـ جديد تشرؼ عميو إدارة مستقمة

.  عدـ كجكد مؤسسة تقاعد مستقمة

 

 

 

 :الدراسات األجنبية  : ًثانيا

 : [Reish & Others,2001]دراسة 

كمدل الحاجة إلى استشارة لجاف االستثمار عند  ,ىدفت الدراسة إلى تحديد مسؤكلية لجنة االستثمار

.  إدارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد
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كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ مجمكعة مف األسئمة بحيث يتـ تحديد مسؤكلية لجنة 

: كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية  ,الؿ اإلجابة عف تمؾ األسئمةخاالستثمار مف 

,  في مجاؿ اإلدارة كاالستثماران  كبيران يتطمب إدارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد كفاءة عالية كجيد

كنجد اليـك الكثير مف . كذلؾ يحتاج إلى خبرة مينية غالبان ما تككف متكفرة لدل لجاف االستثمار

 خطط  أصكؿكتركنية عمى شبكة اإلنترنت التي تكفر إرشادات كنصائح في مجاؿ إدارةؿالمكاقع اإل

التقاعد كذلؾ لمساعدة إدارات ىذه الخطط كخصكصان التي يتـ إدارتيا بكاسطة المشتركيف أنفسيـ 

كتتحمؿ إدارة خطة التقاعد مسؤكلية استثمار , في إدارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد بكفاءة عالية

أصكؿ الخطة بشكؿ كامؿ إاّل إذا قامت إدارة الخطة بتشكيؿ أك تعيف لجنة تتكلى إدارة كاستثمار 

ف أكبما , كىنا تنتقؿ المسؤكلية مف إدارة خطة التقاعد إلى المجنة التي تـ تعينيا, تمؾ األصكؿ

كاجبات إدارة الخطة كلجنة االستثمار كبيرة كمعقدة فإف ىناؾ حاجة الستشارة خبراء مينييف 

كبغض النظر عما إذا كانت االستشارة بشكؿ مباشر أك عف طريؽ , كمتخصصيف في ىذا المجاؿ

 . االنترنت أك الياتؼ

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في أنيا ىدفت الى تحديد الحاجة الى استشارة لجاف االستثمار 

حيث أشارت الى أف ادارة كاستثمار أصكؿ التقاعد يتطمب , عند ادارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد

حيث أف مف أبرز المعيقات االدارية إلنشاء , كفاءة عالية كجيد كبير في مجاؿ االدارة كاالستثمار

مما يجعؿ ىذه , مؤسسة تقاعد مستقمة ىي قمة الخبرة في مجاؿ ادارة كاستثمار أصكؿ التقاعد

.     الدراسة مرتبطة بيدؼ الدراسة المتمثؿ بتحديد المعيقات االدارية إلنشاء مؤسسة التقاعد

 : [Perrin, 2002]دراسة 

, ىدفت الدراسة إلى مناقشة األنظمة كالقكانيف الجديدة المتعمقة بإدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد

باإلضافة إلى , كالسياسة االستثمارية المتبعة في إدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد في بعض الدكؿ
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كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ , القكاعد التي مف شأنيا تكفير حماية أكبر لمشتركي خطط التقاعد

سرائيؿ كقد تكصمت الدراسة إلى , الباحث باستعراض ىذه القكاعد في عدد مف الدكؿ األكركبية كا 

: النتائج التالية 

كتنص ىذه ,  بعض األنظمة ك القكاعد الجديدة المتعمقة بتنظيـ استثمار أصكؿ التقاعدرتظو 

كذلؾ لتقميؿ المخاطرة ك , القكاعد إلى ضركرة تأسيس نظاـ رقابة فعاؿ عمى  استثمار أصكؿ التقاعد

باإلضافة إلى , تكحيد التقارير المتعمقة بالعائد عمى االستثمارات ك قيمة المنافع ك مساىمات التقاعد

ضركرة أف تككف إدارة كاحدة تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد لتجنب ظيكر مشاكؿ تشغيمية في 

ك يطمب مف ىذه اإلدارة تكضيح السياسة االستثمارية المتبعة ك تمكيف , حاؿ تعدد اإلدارات

. مشتركيف خطة التقاعد مف اإلطبلع عمييا

 ضركرة قياـ االكتكارم بالتأكد مرة كاحدة عمى  تنص عمىكما ظيرت في أكركبا بعض القكاعد التي

كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة , األقؿ في السنة مف انو تـ تمكيؿ خطة التقاعد بشكؿ جيد

. في حاؿ عدـ تمكيؿ الخطة بالشكؿ المطمكب

 (%90)كفيما يتعمؽ بتمكيؿ خطة التقاعد فقد ظيرت في بريطانيا بعض القكاعد التي تجيز تسديد 

سنكات  (10) خبلؿ (%100)ك , سنكات بدالن مف سنة كاحدة (3)مف التزامات المؤسسة خبلؿ 

سنكات ك إمكانية تغير االفتراضات المالية التي استخدمت في حساب التزامات  (5)بدالن مف 

 .سنكات بدالن مف كؿ سنة (3)ـ لمستكل التمكيؿ كؿ مك عمؿ تقي, التقاعد

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في أنيا ىدفت إلى مناقشة كتحميؿ القكانيف كاألنظمة المتعمقة 

حيث أشارت ,  المتبعة في إدارة تمؾ األصكؿةبإدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد كالسياسة االستثمارم

مف أبرزىا , إلى ظيكر بعض القكانيف كاألنظمة الجديدة التي تعنى بعممية استثمار أصكؿ التقاعد

كالتأكد مف تمكيؿ , ضركرة تأسيس نظاـ رقابة فعّاؿ لضماف استثمار أصكؿ التقاعد بشكؿ سميـ
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كاتخاذ االجراءات التصحيحية البلزمة في حاؿ عدـ تمكيؿ الخطة , خطة التقاعد بشكؿ كافي

باإلضافة إلى ضركرة كجكد مؤسسة كاحدة تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد , بالشكؿ المطمكب

مما يجعؿ ىذه الدراسة , كذلؾ لتجنب المشاكؿ التشغيمية التي قد تظير في حاؿ تعدد اإلدارات

. مرتبطة بيدؼ الدراسة المتمثؿ في تحديد المعيقات المالية إلنشاء مؤسسة التقاعد

 : [Thomas & Ferenczy, 2002]دراسة 

 ىدفت الدراسة إلى تكضيح المسؤكلية القانكنية لمجنة االستثمار كالتي يعيد إلييا مسؤكلية تحديد 

كتقديـ التكصيات الضركرية إلدارة الخطة فيما يتعمؽ , السياسة االستثمارية ألصكؿ التقاعد 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث باستعراض القرارات االستثمارية بعد انييار , باستثمار أصكليا

:  كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية , (Enron)شركة 

,  أف تككف جميع أعماؿ لجنة االستثمار تصب في مصمحة المساىميف في خطة التقاعد يجب

كتتحمؿ ىذه المجنة المسؤكلية القانكنية عف أم خسائر ناتجة عف عدـ استثمار أصكؿ خطة التقاعد 

كصياتيا تكلجنة اإلستثمار ىي عبارة عف لجنة تقـك بتقديـ اإلستشارات اإلستثمارية ك ,بشكؿ صحيح

عبلـ , بشأف السياسة اإلستثمارية إلدارة خطة التقاعد باإلضافة إلى مراجعة مخاطر اإلستثمارات كا 

كما أكضحت الدراسة إلى أنو يجب , إدارة الخطة عف نشاطات كؿ مف الحافظ كمدير اإلستثمارات

أف تتمتع ىذه المجنة بالخبرة كالمينية كالمعرفة الكاسعة كالقدرة عمى التصرؼ بأعمى درجات الكفاءة 

كما أف مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىذه , فيما يتعمؽ بالمسؤكليات الممقاة عمى عاتقيا

المجنة تقكـ بالعديد مف المياـ كاألعماؿ مف بينيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ىك تقديـ النصح 

يما يتعمؽ باختيار الحافظ ؼالميني إلدارة الخطة لتطكير السياسة االستثمارية كتقديـ النصح الميني 

كمدير اإلستثمارات كرفع التقارير إلدارة الخطة حكؿ محفظة اإلستثمارات كأم تغيرات طرأت عمييا 

 .كتقييـ أصكؿ التقاعد كعكائد اإلستثمارات كتقييـ األداء المتعمؽ بتحقيؽ الحد األدنى المطمكب
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ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في ككنيا ىدفت إلى تكضيح كتفسير المسؤكليات كالكاجبات 

كأشارت , القانكنية لمجنة االستثمار كالتي يعيد إلييا تحديد السياسة اإلستثمارية لمؤسسة التقاعد

الدراسة إلى كجكب تمتع ىذه المجنة بالخبرة المينية كالمعرفة الكاسعة ككنيا تتحمؿ المسؤكلية 

كضركرة تمتع , القانكنية عف الخسائر الناتجة عف عدـ استثمار أصكؿ خطة التقاعد بشكؿ صحيح

مما يجعؿ ىذه , ىذه المجاف بالخبرة كالمينية كالكفاءة عند ادارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد

. الدراسة مرتبطة بيدؼ الدراسة المتمثؿ بتحديد المعيقات االدارية إلنشاء مؤسسة التقاعد

  :  [Cooper & Ross,2003]دراسة 

ىدفت الدراسة إلى تكضيح اإلجراءات الضركرية التي يمكف أف تعمؿ عمى تخفيض حجـ المخاطر 

باإلضافة إلى ضركرة تمكيؿ خطة , التي قد تسبب لمشترؾ خطة التقاعد فقداف حقكقو التقاعدية

: كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية , التقاعد بشكؿ كامؿ

كتقـك إدارة , تعتمد خطط التقاعد عمى المساىمات التي يؤدييا كؿ مف المشترؾ كجية التشغيؿ

دارة تمؾ المساىمات بصفتيا جية مؤتمنة كبشكؿ مستقؿ عف جية التشغيؿ , الخطة باستثمار كا 

كيمكف اعتبار أف خطة التقاعد ممكلة بشكؿ كامؿ عندما تككف أصكؿ الخطة مساكية لؤللتزامات 

كقد يؤدم عدـ تمكيؿ خطة التقاعد بشكؿ , المتكقعة كالتي تـ التعيد بدفعيا لمشتركي خطة التقاعد

كذلؾ بسبب عدـ قدرة أصكؿ الخطة عمى الكفاء , كامؿ إلى فقداف المشترؾ حقكقو التقاعدية

كبسبب الرغبة في تكفير حماية أكبر لحقكؽ المشتركيف , بالتزاماتيا لعدـ تمكيؿ الخطة بشكؿ كامؿ

فاف ىناؾ العديد مف القكاعد كاألنظمة التي تعمؿ عمى تعزيز ىذه , مف مخاطر خسارة منافع التقاعد

 مثؿ حؽ المشترؾ في الحصكؿ عمى كامؿ مساىماتو أك نقميا إذا انتقؿ ًالحماية كالتي ظيرت مؤخرا

باإلضافة , كضركرة تحقيؽ مستكل معيف مف تمكيؿ خطة التقاعد, لمعمؿ لدل جية تشغيؿ أخرل

كتشكيؿ صناديؽ مساعدة لدعـ , إلى كجكد رقابة مف قبؿ الحككمة عمى إدارة أصكؿ التقاعد
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صناديؽ التقاعد لضماف حصكؿ المشترؾ عمى حقكقو في حاؿ عدـ قدرة أصكؿ الخطة عمى الكفاء 

كترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في . بالتزاماتيا عندما تككف الخطة غير ممكلة بشكؿ كامؿ

ككنيا ىدفت الى كجكب تمكيؿ خطة التقاعد بشكؿ كامؿ حتى تتمكف أصكؿ الخطة مف الكفاء 

كذلؾ لضماف حصكؿ المشترؾ عمى حقكقو التقاعدية كتكفير الحماية لو مف فقداف ىذه , بالتزاماتيا

كال يككف التمكيؿ , باالضافة الى ضركرة كجكد رقابة حككمية عمى ادارة أصكؿ التقاعد, الحقكؽ

بشكؿ كامؿ اال باستخداـ النظاـ الممكؿ الذم يتطمب كجكد مؤسسة تقاعد مستقمة تتمتع باستقبلؿ 

مما يجعؿ ىذه الدراسة مرتبطة بيدؼ الدراسة المتمثؿ بتحديد المعيقات المالية إلنشاء , مالي كادارم

 .مؤسسة التقاعد

:  [Canadian Association Of Pension Supervisory Authorities,2004]دراسة 

, د عمييا في إدارة خطط التقاعدـىدفت الدراسة إلى تحديد مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد التي يعت

:  كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

تعمؿ إدارة خطة التقاعد عمى الكفاء بالتزامات كتعيدات جية التشغيؿ لمعامميف لدييا طبقان لشركط 

كقد عرفت القكانيف إدارة خطة التقاعد بأنيا كياف , الخطة كبما يتفؽ مع التشريعات ذات العبلقة

كقد تككف إدارة الخطة عبارة عف جية ,  إدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد مسؤكليةمستقؿ يتحمؿ

.  بحكـ القانكفئوالتشغيؿ أك لجنة التقاعد أك ىيئة مؤتمنة مستقمة أك أم كياف تـ إنشا

كتككف إدارة الخطة مسؤكلة , كيتـ تحديد مسؤكليات ككاجبات إدارة الخطة ضمف خطة التقاعد نفسيا

تيـ كالمنافع التي سيحصمكف عمييا كالسياسية االستثمارية اعف تحديد كاجبات المشتركيف كمسؤكلي

 كمف أىـ القكاعد التي يتـ االعتماد عمييا عند ,كتنفيذ التعيدات كااللتزامات المحددة ضمف الخطة

 ,إدارة خطة التقاعد ىي تحديد كتعيف لجنة االستثمار كالسياسة االستثمارية الستثمار أصكؿ التقاعد
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ما يتفؽ بكمراجعة التدقيؽ السنكم كالمصادقة عميو كالتأكد مف تنفيذ لجنة االستثمار لبنكد الخطة ك

. مع القكانيف ذات العبلقة

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في أنيا ىدفت الى تحديد مجمكعة مف القكاعد التي يعتمد عمييا 

حيث أشارت الى أف ادارة خطط التقاعد يجب أف تككف ىيئة مستقمة تعمؿ , في ادارة خطط التقاعد

بحيث تتحمؿ تنفيذ التعيدات كااللتزامات التي تـ تحديدىا , عمى ادارة كاستثمار أصكؿ التقاعد

مما يجعؿ ىذه الدراسة مرتبطة بيدؼ الدراسة المتمثؿ في انشاء مؤسسة , ضمف خطة التقاعد

كمرتبطة بمشكمة الدراسة المتمثمة , ذات شخصية اعتبارية كاستقبلؿ مالي كادارم, مستقمة لمتقاعد

.                    في عدـ كجكد مؤسسة تقاعد مستقمة

 : [Baldwin, 2004]دراسة 

كقد تكصمت ,  إلى تحديد العكامؿ المؤثرة في تمكيؿ خطط التقاعد بمنافع محددةىدفت الدراسة

: الدراسة إلى النتائج التالية 

ىناؾ صعكبة كبيرة في تمكيؿ خطط التقاعد ألسباب كثيرة أىميا أف خطة التقاعد ىي عبارة عف 

 ان  ميـان كما أف ىناؾ متغير,  مف عدـ التأكدان  كبيران كبالتالي فاف ىناؾ قدر, تعيد بالدفع في المستقبؿ

كلك ,  لغاية كصكؿ المستفيد إلى سف التقاعدا كاستمراره جية التشغيؿيتميز بعدـ التأكد كىك بقاء

 كتعرض األخير جية التشغيؿافترضنا أنو يتـ دفع مستحقات المستفيد بشكؿ مباشر مف قبؿ 

كليذا , لئلفبلس فاف ذلؾ يؤدم إلى تعرض المتقاعديف إلى مخاطر خسارة مخصصاتيـ التقاعدية

فقد تـ كضع بعض القكاعد لمكاجية ىذه االحتمالية حيث نصت ىذه القكاعد عمى ضركرة كجكد 

لفصؿ أصكؿ المؤسسة عف أصكؿ التقاعد ليحصؿ , مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد

.  لئلفبلسجية التشغيؿ تالمتقاعد عمى مخصصاتو حتى لك تعرض

 التي تـ تحديدىا في االلتزاماتكما تتطمب ىذه القكاعد أف يككف ىناؾ أصكؿ كافية لدفع جميع 
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 .خطة التقاعد كأف تتساكل أصكؿ الخطة مع التزاماتيا

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في أنيا ىدفت إلى تحديد العكامؿ المؤثرة في تمكيؿ خطة 

حيث أشارت الدراسة إلى كجكد صعكبة كبيرة في تمكيؿ ىذه الخطط ككف ىذه الخطط ىي , التقاعد

باإلضافة إلى ضركرة , عبارة عف تعيد بالدفع مستقببلن كبالتالي فيي محاطة في بيئة مف عدـ التأكد

كأف يككف ىناؾ أصكؿ كافية لدفع جميع , كجكد مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد

كذلؾ لضماف عدـ خسارة المتقاعديف لمخصصاتيـ , االلتزامات التي تـ تحديدىا في الخطة

مما يجعؿ ىذه الدراسة مرتبطة باليدؼ الرئيسي لمدراسة كالمتمثؿ بإنشاء مؤسسة تقاعد , التقاعدية

. مستقمة

 : [Connell & Silver,2005]دراسة 

 ".  Occupational Pension Provision In The Public Sector : "  بعنكاف الدراسة

 تكضيح أىـ الفركؽ بيف خطط التقاعد المطبقة في القطاع العاـ كالخطط ىدفت الدراسة إلى

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث باستعراض بعض أنكاع خطط , المطبقة في القطاع الخاص

, التقاعد المطبقة في القطاعيف العاـ كالخاص لتحديد مزايا كمساكئ الخطط المطبقة في القطاعيف

كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج , كتحديد أم مف ىذه الخطط يساىـ في منح العامميف منافع أفضؿ

: التالية 

 بعض االختبلفات الجكىرية بيف الخطط المطبقة في القطاع العاـ كالخطط المطبقة في دكجم

القطاع الخاص أىميا أنو يتـ إدارة خطط التقاعد في القطاع العاـ بشكؿ كامؿ مف قبؿ مؤسسة 

بمعنى أنو يتـ االعتماد عمى مبدأ الدفع عند , كغالبان ما تككف ىذه الخطط غير ممكلة, حككمية

كىذا بعكس , بحيث يتـ استخداـ المساىمات الحالية لتمكيؿ منافع التقاعد لممستحقيف, الحاجة

الخطط المطبقة في القطاع الخاص حيث تعتمد ىذه الخطط عمى النظاـ الممكؿ بحيث تككف جميع 
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كتككف خطط , حقكؽ مشتركي خطة التقاعد مغطاة بأصكؿ يتـ أدارتيا بكاسطة مؤسسات مستقمة

التقاعد في القطاع العاـ قد تـ إقرارىا بكاسطة قكانيف تشريعية بحيث ال يمكف تعديميا إال بمكافقة 

أما في القطاع الخاص فغالبا ما تككف ىذه الخطط مقرة مف قبؿ مؤسسة التقاعد , السمطة التشريعية

نفسيا كبالتالي فانو يمكف تعديؿ الخطة مف قبؿ المؤسسة دكف الحاجة إلى مكافقة السمطة 

أما في , باإلضافة إلى أف غالبية خطط التقاعد في القطاع العاـ ىي خطط بمنافع معّرفة, التشريعية

كاستنتجت الدراسة أف خطط التقاعد في . القطاع الخاص فغالبا ما تككف خطط بمساىمات معّرفة

القطاع العاـ أفضؿ مف خطط التقاعد في القطاع الخاص ألسباب عديدة منيا أف الخطط في 

كما أف المشتركيف , القطاع العاـ ىي بمنافع معّرفة أما في القطاع الخاص فيي بمساىمات معّرفة

 مف ركاتبيـ أكثر مف المشتركيف في القطاع (%20-5)في القطاع العاـ يحصمكف عمى ما بيف 

باإلضافة إلى أف منافع المشتركيف في القطاع العاـ تككف أكثر تحديدان مف المنافع في , الخاص

.  القطاع الخاص

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في أنيا ىدفت إلى تكضيح الفرؽ بيف خطط التقاعد المطبقة في 

حيث أشارت الدراسة إلى كجكد بعض , القطاع العاـ كالخطط المطبقة في القطاع الخاص

أىميا أف خطط القطاع العاـ تدار , االختبلفات الجكىرية بيف الخطط المطبقة في القطاعيف

أما خطط القطاع الخاص تدار , بكاسطة مؤسسة حككمية تعتمد عمى نظاـ الدفع عند الحاجة

بحيث تككف جميع االلتزامات التي تـ التعيد , بكاسطة مؤسسة مستقمة تعتمد عمى النظاـ الممكؿ

مما يجعؿ ىذه الدراسة , بدفعيا لمشتركيف الخطة مغطاة بأصكؿ يتـ ادارتيا بكاسطة مؤسسة مستقمة

.    مرتبطة بيدؼ الدراسة الرئيسي المتعمؽ بتحديد الشركط البلزمة إلنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

  :[Fortune,2005]دراسة 

 .                                                    " Pension Accounting & Corporate Earnings" : الدراسة بعنكاف 
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, ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف المحاسبة عمى خطط التقاعد كالدخؿ التشغيمي لممؤسسة

باعتبار أف مصركؼ التقاعد مف العناصر الميمة لفيـ حقيقة المركز المالي كتحديد صافي الدخؿ 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بمناقشة كتحميؿ القكاعد المتعمقة بتمكيؿ , التشغيمي لممؤسسة

كاالنحراؼ بيف العائد الحقيقي كالمتكقع عمى , خطة التقاعد كفقان لممعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا

باإلضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعمقة بإدارة أصكؿ خطة التقاعد , استثمار أصكؿ التقاعد

: كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية , كتحديد تكمفة الخطة

إف المعالجة المحاسبية في الكقت الراىف تتضمف بعض العناصر السمبية مثؿ تشكيو كتحريؼ 

مما يؤدم إلى إرساؿ إشارات خاطئة إلى , عممية قياس الدخؿ كصافي القيمة في المدل القصير

حددت المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا بعض . المستثمريف حكؿ المركز المالي لممؤسسة

حيث يعتبر الحد األدنى مف , الشركط لتحديد الحد األدنى مف مساىمات كالتزامات التقاعد

كتمثؿ ىذه المتطمبات التكمفة الطبيعية , مساىمات التقاعد بمثابة متطمبات دنيا لتمكيؿ خطة التقاعد

فإذا , باإلضافة إلى التزامات منافع التقاعد التي تـ إطفاؤىا كلـ يتـ تمكيميا في السنكات السابقة

فإف  , (%80)كانت نسبة تمكيؿ التزامات منافع التقاعد في أم سنة مف السنكات أقؿ مف 

. سنكات (5-3)متطمبات التمكيؿ تمـز المؤسسة بإطفاء الفرؽ في مدة تتراكح ما بيف 

كما أف ىذه المتطمبات تمنع المؤسسة مف تمكيؿ خطة التقاعد بأكثر مف االلتزامات المطمكبة منيا 

كقد سمحت المعايير , مما يؤدم إلى حرماف المؤسسة مف الحصكؿ عمى بعض المزايا الضريبية

, المحاسبية الجديدة بأف تقـك المؤسسة بتمكيؿ خطة التقاعد بأكثر مف االلتزامات المطمكبة منيا

بحيث يتـ اعتبار الزيادة حساب دائف لممؤسسة يمكف استخدامو لمقابمة النقص في تمكيؿ خطة 

كاليدؼ مف ذلؾ ىك تشجيع المؤسسة عمى عمؿ مساىمات إضافية , التقاعد في السنكات القادمة

في السنكات التي تككف فييا أرباحيا مرتفعة لتتمكف مف تحقيؽ الحد األدنى مف متطمبات تمكيؿ 
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عممان بأف ذلؾ ال يؤثر عمى , خطة التقاعد في السنكات التي تككف فييا أرباح المؤسسة منخفضة

نما يؤثر فقط عمى تكقيتيا كأشارت الدراسة إلى أف المساىمات اإلضافية , حجـ مساىمات التقاعد كا 

قد تعمؿ عمى خداع المستثمريف مف خبلؿ قياـ المؤسسة بدفع مساىمات التقاعد لمفترة مف 

باإلضافة , المساىمات اإلضافية المتراكمة ليا لدل خطة التقاعد دكف أف تشير المؤسسة إلى ذلؾ

إلى أف المعايير المحاسبية تتطمب أف يتـ استخداـ العائد المتكقع كليس العائد الحقيقي عند تحديد 

حجـ التزامات التقاعد مما يؤدم إلى تخفيض حجـ التزامات التقاعد في حاؿ استخداـ اإلدارة لمعدؿ 

.  مما يؤدم إلى إظيار التزامات أقؿ مف االلتزامات الحقيقية, مرتفع لمعائد المتكقع

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في أنيا قامت بتكضيح المتطمبات القانكنية لتمكيؿ خطط 

, حيث تنص المعايير المحاسبية عمى بعض الشركط المتعمقة بحجـ تمكيؿ خطة التقاعد, التقاعد

حيث تتطمب ىذه المعايير أف يتـ تغطية التكمفة , كىي بمثابة متطمبات دنيا لتمكيؿ خطط التقاعد

, الطبيعية باإلضافة إلى التزامات منافع التقاعد التي تـ إطفائيا كلـ يتـ تمكيميا في السنكات السابقة

كمرتبطة أيضان بسؤاؿ , مما يجعؿ ىذه الدراسة مرتبطة بتحديد شركط انشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

. الدراسة المتعمؽ بالتعرؼ عمى أىـ المعيقات المالية إلنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

: ممخص ألدبيات الدراسة 

كتحديد المعيقات , د استعراض الدراسات السابقة ذات العبلقة بادارة كتمكيؿ صناديؽ التقاعدبع 

تـ تقسيميا الى , المالية كالقانكنية كاالدارية التي تقؼ عائقان أماـ انشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

األكلى مجمكعة مف الدراسات المحمية التي تناكلت صناديؽ التقاعد المكجكدة في أماكف , مجمكعتيف

أما المجمكعة الثانية مف , العمؿ كسبؿ ايجاد نظاـ تقاعد في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

كالسياسة االستثمارية , الدراسات تناكلت األنظمة كالقكانيف المتعمقة بادارة كاستثمار أصكؿ التقاعد
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كعميو فانو يمكف اجماؿ أبرز نتائج تمؾ , كتحديد العكامؿ المؤثرة في تمكيؿ خطط التقاعد, المتبعة

: الدراسات عمى النحك التالي 

كجكد العديد مف العكامؿ , [1997حامد والبطمة،]بينت نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة - (1

التي تمنع زيادة تكفر صناديؽ تقاعد في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية بسبب اعتماد ىذه 

كالعجز المكجكد في الصناديؽ الحالية كفي ميزانية , الصناديؽ عمى نظاـ الدفع عند الحاجة

.   كعدـ تكفر صناديؽ تقاعد تشمؿ القطاع الخاص, كالكضع االقتصادم السيئ, السمطة

يستدعي ,  أف نجاح صناديؽ التقاعد المعمكؿ بيا,[1998المالكي وآخروف،]أكدت دراسة - (2

ليا , تغيير نظاـ التقاعد المعمكؿ بو في القطاع الحككمي بحيث تشرؼ عميو ادارة مستقمة كمكحدة

كتمكيؿ صناديؽ التقاعد عمى , شخصية اعتبارية تككف ميزانيتيا منفصمة عف الميزانية العامة لمدكلة

كتطكير التشريعات االدارية كالمالية لتحسيف االدارة كضبط التصّرؼ بأصكؿ , أساس النظاـ الممكؿ

. التقاعد

 أف قانكف التقاعد العاـ فريد ,[Alawneh,2005]بينت نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة - (3

كيحد , مف نكعو ككنو ينشأ نظاـ ادارة رشيد كينظـ العبلقة المالية بيف جية التشغيؿ كىيئة التقاعد

كما يساىـ القانكف في منع الحككمة مف , مف التأخير كالتجاكزات في تحكيؿ مساىمات التقاعد

استغبلؿ أمكاؿ التقاعد كالحصكؿ عمى قركض اجبارية كفصؿ ادارة المؤسسة عف ادارة أمكاؿ 

. التقاعد

 ,Perrin] كدراسة  ,[Reish & Others,2001]بينت نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة - (4

إدارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد يتطمب كفاءة عالية كجيد كبير في مجاؿ اإلدارة أف  , [2002

العديد  كرظوك, كذلؾ يحتاج إلى خبرة مينية غالبان ما تككف متكفرة لدل لجاف االستثمار, كاالستثمار

كتنص ىذه القكاعد إلى ,  األنظمة ك القكاعد الجديدة المتعمقة بتنظيـ استثمار أصكؿ التقاعدمف
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باإلضافة إلى ضركرة أف تككف , ضركرة تأسيس نظاـ رقابة فعاؿ عمى  استثمار أصكؿ التقاعد

إدارة كاحدة تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد لتجنب ظيكر مشاكؿ تشغيمية في حاؿ تعدد 

. اإلدارات

 كجكد مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ ضركرة, [[Baldwin,2004أظيرت نتائج دراسة - (5

 ليحصؿ المتقاعد عمى مخصصاتو حتى لك ,فصؿ أصكؿ المؤسسة عف أصكؿ التقاعدك, التقاعد

 التي تـ االلتزامات كجكد أصكؿ كافية لدفع جميع ضركرةك,  لئلفبلسجية التشغيؿ تتعرض

 .تحديدىا في خطة التقاعد كأف تتساكل أصكؿ الخطة مع التزاماتيا

أف خطط التقاعد , [Cooper & Ross,2003]بينت نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة - (6

كتقـك إدارة الخطة باستثمار , تعتمد عمى المساىمات التي يؤدييا كؿ مف المشترؾ كجية التشغيؿ

دارة تمؾ المساىمات بصفتيا جية مؤتمنة كبشكؿ مستقؿ عف جية التشغيؿ كيؤدم عدـ تمكيؿ  , كا 

كذلؾ بسبب عدـ قدرة أصكؿ الخطة , خطة التقاعد بشكؿ كامؿ إلى فقداف المشترؾ حقكقو التقاعدية

باإلضافة إلى ضركرة كجكد رقابة مف قبؿ الحككمة عمى إدارة أصكؿ , عمى الكفاء بالتزاماتيا 

. التقاعد لضماف حصكؿ المشترؾ عمى حقكقو

كجكب تمتع  ,[Thomas & Ferenczy, 2002]أظيرت نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة - (7

 بالخبرة المينية كالمعرفة الكاسعة ككنيا تتحمؿ المسؤكلية القانكنية عف الخسائر لجاف االستثمار

كضركرة تمتع ىذه المجاف بالخبرة , الناتجة عف عدـ استثمار أصكؿ خطة التقاعد بشكؿ صحيح

. كالمينية كالكفاءة عند ادارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد

 بعض االختبلفات الجكىرية بيف أف ىناؾ ,[Connell & Silver,2005]  أكدت دراسة(-8

 أىميا أنو يتـ إدارة خطط ,الخطط المطبقة في القطاع العاـ كالخطط المطبقة في القطاع الخاص

كغالبان ما تككف ىذه الخطط غير , التقاعد في القطاع العاـ بشكؿ كامؿ مف قبؿ مؤسسة حككمية
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 حيث تعتمد ىذه الخطط عمى النظاـ ,كىذا بعكس الخطط المطبقة في القطاع الخاص, ممكلة

 بحيث تككف جميع حقكؽ مشتركي خطة التقاعد مغطاة بأصكؿ يتـ أدارتيا بكاسطة ,الممكؿ

. مؤسسات مستقمة

أف ىناؾ بعض الشركط , [Fortune,2005]بينت نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة - (9

حيث يعتبر الحد األدنى مف مساىمات التقاعد , لتحديد الحد األدنى مف مساىمات كالتزامات التقاعد

كتمثؿ ىذه المتطمبات التكمفة الطبيعية باإلضافة إلى , بمثابة متطمبات دنيا لتمكيؿ خطة التقاعد

.  التزامات منافع التقاعد التي تـ إطفاؤىا كلـ يتـ تمكيميا في السنكات السابقة

ىك أف الدراسات السابقة تناكلت صناديؽ التقاعد , أما ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة

كلـ تعالج القضايا  , في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية كاقتصرت عمى أنظمة التقاعد الكظيفية

أما , المتعمقة بانشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

, الدراسة الحالية فقد بحثت في تحديد المعيقات المالية كالقانكنية كاالدارية إلنشاء ىذه المؤسسة

   .                     كتحديد الشركط كالخطكات البلزمة إلنشائيا
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اإلطار النظري  :2

: مقدمة :  2-1

 السياسات االجتماعية عمى كاقع المجتمع االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كتراثو الديني ترتكز

لكنيا تميؿ في معظميا إلى , كتتبنى السياسات االجتماعية أيديكلكجيات أك نظـ مختمفة, كتقاليده

رفع مستكل المعيشة ألفراد المجتمع مف خبلؿ تكفير خدمات صحية كتعميمية ككضع الخطط 

باإلضافة إلى العمؿ عمى إيجاد حمكؿ لممشكبلت االجتماعية كاالقتصادية كتكفير قدر مف , التنمكية

 . الحماية لمفئات الضعيفة أك ذات االحتياجات الخاصة

كيتعرض اإلنساف في حياتو , ركائز السياسة االجتماعية لمدكلةيشكؿ الضماف االجتماعي أحد أىـ 

كيبقى االدخار الفردم لمكاجية األخطار , لمخاطر تيدده بالمرض كالعجز كالبطالة كالحرماف

كمف ىنا ظيرت ضركرة .  عف أف يكفر لمعظـ أفراد المجتمع الضمانات الكافيةًالمحتممة عاجزا

كظيرت أكؿ . تحمؿ الدكلة لمسؤكلية تنظيـ ضماف اجتماعي يكفر الحد األدنى مف األمف الحياتي
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ثـ في , محاكلة لتأسيس نظاـ تقاعد كضماف اجتماعي في أكاخر القرف التاسع عشر في ألمانيا

ليكتمؿ النظاـ بأىدافو ككسائمو كأدكاتو في أكاسط , غيرىا مف الدكؿ الصناعية التي حذت حذكىا

     .[1998المالكي وآخروف،]القرف العشريف في إطار ما عرؼ بدكلة الرفاه 

تتبايف مفاىيـ التقاعد كالضماف االجتماعي، إال أف معظـ ىذه المفاىيـ يشمؿ تغطية االحتياجات 

صابات العمؿ كالكفاة كالبطالة  التي تنشأ بحكـ الطفكلة كاألمكمة كالمرض كالعجز كالشيخكخة كا 

ككف مف خبلؿ تكفير األمف االقتصادم تكيبلحظ أف الحماية مف معظـ ىذه الظركؼ . كالفقر

لؤلفراد، بتعكيضيـ أك تعكيض عائبلتيـ عف فقداف مصادر الدخؿ أك تغطية النفقات االستثنائية 

 .[1998المالكي وآخروف،],. التي قد تنجـ عف العجز أك إصابات العمؿ أك الشيخكخة أك الكفاة

 

: مبررات التقاعد ودوافعو  :- 2-2

 يصبح أقؿ قدرة عمى العطاء كبذؿ الجيد كمما تقدـ بو ًمف الثابت أف المكظؼ كاإلنساف عمكما

 لتحمؿ أعباء الكظيفة ًلذلؾ يككف مف المصمحة أف يترؾ مكانو ألفراد آخريف أكثر استعدادا, العمر

كما أنو ال , فعند بمكغ المكظؼ ىذه السف تنتيي خدمتو بحكـ القانكف. كذلؾ عند بمكغو سف التقاعد

 ًكقد أجاز المشرع لمسمطة المختصة أف تصدر قرارا, يجكز تمديد الخدمة ألكثر مف سف التقاعد

أبو ],بإحالة المكظؼ إلى المعاش رغبة منو في تخميص الجياز اإلدارم مف العمالة الزائدة

  .[2003,السعود

كجاء ضمف أحكاـ القضاء اإلدارم في كؿ مف مصر كفرنسا أف العامؿ يستحؽ تعكيضات في 

: حالة العجز كالشيخكخة كالكفاة كىي عمى النحك التالي 

كذلؾ عندما تبمغ , انتياء خدمة المشترؾ لبمكغو سف التقاعد المحدد بنظاـ العمؿ المعمكؿ بو- (1

.  عمى األقؿًشيرا (120)مدة اشتراكو 
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أك بسبب إلغاء الكظيفة إذا بمغت , انتياء خدمة المشترؾ بسبب الفصؿ بقرار رئيس الجميكرية- (2

.  عمى األقؿًشيرا (180)مدة اشتراكو 

أك العجز الجزئي المستديـ كبغض , أك العجز الكامؿ, انتياء خدمة المشترؾ بسبب الكفاة- (3

. النظر عف مدة اشتراكو

. عمى األقؿ ًشيرا (240)انتياء خدمة المشترؾ لغير األسباب السابقة إذا كانت مدة اشتراكو - (4

بشرط عدـ صرفو , كفاة المشترؾ أك ثبكت عجزه الكامؿ خبلؿ سنة مف تاريخ انتياء خدمتو- (5

. لمقيمة النقدية لتعكيض الدفعة الكاحدة ميما كانت مدة اشتراكو

أك بمكغو سف , كفاة المشترؾ أك ثبكت عجزه الكامؿ بعد انقضاء سنة مف تاريخ انتياء خدمتو- (6

كلـ يكف قد صرؼ القيمة ,  عمى األقؿًشيرا (120)إذا بمغت مدة اشتراكو , بعد انتياء خدمتو (60)

 .[1996,عبد الحميـ],كيسكل المعاش عمى أساس مدة اشتراكو, النقدية لتعكيض الدفعة الكاحدة

كيكجد عدة مبررات الستحقاؽ التقاعد كالضماف االجتماعي مف أبرزىا تغطية النفقات العامة كما 

ىذا كيمكف تقسيـ , في العجز كالمرض، باإلضافة إلى التعكيض عف فقداف القدرة عمى تكفير الدخؿ

 :دكافع إنشاء أنظمة تقاعد كضماف اجتماعي إلى ثبلث مجمكعات ىي

: دوافع سياسية : ًأوال

تيدؼ إلى تحسيف ظركؼ العمؿ كحماية العامميف مف المخاطر الناجمة عف ممارسة عمميـ، 

كحمايتيـ مف الحرماف، كتحريـ تشغيؿ األطفاؿ، كتحديد ساعات العمؿ، كحؽ الراحة األسبكعية، 

كما تيدؼ إلى إيجاد ضماف ميني ممـز ألصحاب العمؿ بما يكفر الحماية لمعماؿ في حالة البطالة 

حيث , كالضغكطات المتكررة مف الطبقة العاممة كالتقاعد كالعجز كالمرض، كذلؾ بعد المطالبات

 لمصراعات االجتماعية كالمحافظة عمى أنظمة ًتعاطت الحككمات مع ىذه الضغكطات تجنبا

. سياسية تعتمد في قكتيا عمى تكجيات الناخبيف
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: دوافع اقتصادية :  ًثانيا

تيدؼ إلى تقميص أعباء الدكلة االقتصادية مف خبلؿ تجنب التكاليؼ الباىظة التي تخمقيا المشاكؿ 

االجتماعية التي قد تنتج عف الفقر كالحرماف، باإلضافة إلى انو يفترض أف تساىـ أنظمة التقاعد 

كالضماف االجتماعي في رفع مستكل المعيشة كتعزيز القدرة الشرائية لممنتفعيف، كبذلؾ يتـ تقميص 

 .االدخار الفردم كتكسيع االستثمارات الرأسمالية كتكسيع دائرة االستخداـ

 

: دوافع معيارية وقيمية :  ًثالثا

ساىمت ىذه الدكافع في تعزيز التكجو نحك إنشاء أنظمة تقاعد كضماف اجتماعي كذلؾ مف خبلؿ 

عادة تعريؼ دكر الدكلة كمسؤكلياتيا تجاه أفراد , التركيز عمى مفيـك المكاطنة كالخير العاـ كا 

نياء االستغبلؿ الطبقي، كتقميص التمايزات  المجتمع، مف منطمؽ العدالة االجتماعية، كا 

 .[1998المالكي وآخروف،],االجتماعية

   : التقاعدمفيوـ :- 2-3 

دخؿ معيف يحؿ محؿ الكسب "عرؼ قانكف التقاعد كالضماف االجتماعي البريطاني التقاعد بأنو 

كيشمؿ تغطية النفقات االستثنائية التي تنجـ عف الزكاج كالكالدة , كاإلصابات كالشيخكخة كالمكت

", كالكفاة، عمى أف يككف ذلؾ مقركنان بالعمؿ عمى إنياء حالة انقطاع الكسب بأسرع كقت ممكف

 .[1998المالكي وآخروف،]

:  عرفت لجنة معايير المحاسبة الدكلية صندكؽ التقاعد بأنوك 

دارتو بكاسطة مؤسسة أك كياف ذات طابع حككمي بصفتو مؤتمف ألعضاء , صندكؽ يتـ امتبلكو كا 

ك يستخدـ إلدارة كالمحاسبة عمى أصكؿ التقاعد التي يتـ تجميعيا مف مساىمات . خطة تقاعد

ك ذلؾ بيدؼ دفع منافع ألعضائو عند استحقاقيـ لمتقاعد كفقان لشركط , أعضاء خطة التقاعد
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كيككف التسجيؿ المحاسبي , كيتـ كصؼ خطة التقاعد ضمف التقرير المالي لتمؾ المؤسسة, الخطة

لذلؾ الصندكؽ كفقان ألساس االستحقاؽ بحيث يتضمف كؿ أصكؿ كالتزامات ك إيرادات كمصاريؼ 

 .[Larsen,2003] ,ذلؾ الصندكؽ

 التقاعد بأنو مؤسسة تتمتع بالشخصية االعتبارية كاالستقبلؿ المالي كاإلدارم صندكؽكيمكف تعريؼ 

تمقاىا مف جية التشغيؿ كاستثمار تمؾ المساىمات بأعمى مقـك بإدارة مساىمات التقاعد التي م

 .[Kieso,1990], تحمؿ مسؤكلية دفع منافع التقاعد لمعامؿ عند استحقاقو لمتقاعدمدرجات الكفاءة، ك

 ,تستخدـ صناديؽ التقاعد إلدارة كاستثمار مصادر كأصكؿ العامميف المشتركيف في خطط التقاعد

كبما أف ىذه األصكؿ تعكد ممكيتيا لآلخريف , الدكلةبحيث تككف ىذه الصناديؽ تحت إشراؼ 

 لتغطية احتياجاتيا أك تنفيذ الدكلة فانو ال يجكز استخداـ ىذه األصكؿ مف قبؿ لمدكلةكليست 

 , عمى الجانب التنظيمي كالرقابي لضماف اإلدارة الجيدة ليذه األصكؿالدكلةكيقتصر دكر , برامجيا

[[Ives,2003. 

كيشترؾ معظـ العامميف في المؤسسات المتكسطة كالكبيرة في إحدل أنكاع خطط التقاعد كالضماف 

كالعامميف لدييا  (جية التشغيؿ)عقد بيف المؤسسة "كيمكف تعريؼ خطة التقاعد بأنيا  ,االجتماعي

تتعيد المؤسسة بمكجب ذلؾ العقد دفع منافع مالية لمعامميف عند كصكليـ إلى سف التقاعد أك 

تعتمد خطة التقاعد    ك."الكفاة، أك عند إصابة العامؿ بعجز يمنعو عف القدرة عمى تكفير الدخؿ

مثؿ الجية التي تتحمؿ م الذم التقاعد صندكؽ تقديـ مساىمات نقدية إلى جية التشغيؿعمى التزاـ 

مسؤكلية دفع منافع التقاعد لمعامميف المشتركيف في خطة التقاعد عند انتياء خدماتيـ كاستحقاقيـ 

 .لمتقاعد كفقان لشركط الخطة

 التقاعد دكف أم مساىمة لصندكؽكتتحمؿ معظـ المؤسسات دفع كامؿ مساىمات التقاعد المطمكبة 

إال انو نجد في بعض الحاالت أف العامؿ يتحمؿ جزءان مف ىذه المساىمات حيث تقكـ , مف العامؿ
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جية التشغيؿ باقتطاع نسبة معينة مف دخؿ العامؿ كتقـك جية التشغيؿ بدفع مساىمات العامؿ 

 .[Needles,1995],  التقاعدصندكؽكالمساىمات المطمكبة منيا إلى 

 

 

 :تمويؿ خطط التقاعد  :- 2-4

تمكيؿ خطة التقاعد ىك عبارة عف تجميع األمكاؿ كاألصكؿ األخرل كاستثمارىا لدفع منافع التقاعد 

كتتضمف مصادر التمكيؿ كؿ مف مساىمات العامميف , لممستفيديف عند استحقاقيـ لمتقاعد

كمساىمات جية التشغيؿ باإلضافة إلى األرباح الناجمة عف استثمار ىذه األمكاؿ كاألصكؿ كالتي 

كيمكف تقسيـ خطط التقاعد مف حيث تمكيميا إلى , تعتبر مف أىـ مصادر تمكيؿ خطط التقاعد

:  قسميف ىما

كتتحمؿ جية ,  مف المساىمات المطمكبة لخطة التقاعد ًبحيث يتحمؿ العامؿ جزءا: خطط مساىمة

. التشغيؿ الجزء اآلخر

كضمف ىذا النكع مف الخطط ال يتحمؿ العامؿ أم جزء مف المساىمات : خطط غير مساىمة

. بؿ تقـك جية التشغيؿ بتقديـ كامؿ المساىمات المطمكبة لخطة التقاعد, المطمكبة لخطة التقاعد

: كتقـك جية التشغيؿ بتمكيؿ خطة التقاعد بإحدل الطرؽ الثبلث التالية

أم بكاسطة المؤسسة , ًتقـك المؤسسة بادخار مساىمات الخطة كتعمؿ عمى إدارتيا داخميا- (1)

.  كبالتالي تقـك بدفع منافع التقاعد لمعامميف لدييا عند استحقاقيـ لمتقاعد, نفسيا

تقـك المؤسسة بادخار مساىمات الخطة لدل شركات متخصصة أك بنكؾ بصفتيا مؤتمنة أك - (2)

كتتحمؿ مسؤكلية دفع منافع , بحيث تعمؿ ىذه البنكؾ عمى استثمار مساىمات خطة التقاعد, حافظة
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التقاعد لممستحقيف بحيث تقكـ ىذه البنكؾ بتزكيد المشتركيف بمعمكمات دكرية حكؿ إدارة أصكؿ 

. الخطة كدرجة الكفاءة الستثمار ىذه األصكؿ

تقـك المؤسسة بشراء دفعات سنكية مف شركات تأميف مقابؿ قياـ ىذه الشركات تحمؿ - (3)

 ,Prodano] .مسؤكلية دفع منافع التقاعد لممشتركيف عند استحقاقيـ لمتقاعد حسب شركط الخطة

1987]. 

ىذا كيجب أف تككف المبالغ السنكية الكاجب عمى جية التشغيؿ تقديميا لخطة التقاعد عمى األقؿ 

بما في ذلؾ المصاريؼ اإلضافية التي قد , قادرة عمى تغطية المنافع التي تـ اكتسابيا خبلؿ الفترة

.  تظير نتيجة ظركؼ استثنائية كذلؾ لتعزيز كزيادة الحماية لمنافع التقاعد لمعامميف

كال يكجد في , يعتمد تمكيؿ خطة التقاعد بشكؿ رئيسي عمى االفتراضات التي يقدميا االكتكارمك

بريطانيا قيكد قانكنية أك متطمبات محددة عند استخداـ الطريقة االكتكارية أك االفتراضات التي 

باإلضافة إلى أنو يجب تقييـ االفتراضات , استخدمت لحساب كتحديد مستكل تمكيؿ خطة التقاعد

, سنكات (5)التي تـ االعتماد عمييا في تمكيؿ خطة التقاعد لمفترة السابقة مرة كاحدة عمى األقؿ كؿ 

. كتتضمف ىذه االفتراضات معدؿ الزيادة في الركاتب كمعدؿ الفائدة كالعمر المتكقع لممشترؾ

: عند تمكيؿ خطط التقاعد فاف ىناؾ عنصريف ميميف يجب أخذىما بعيف االعتبار كىماك

. ضركرة كجكد أصكؿ كافية لتغطية التزامات الخطة التي تـ التعيد بدفعيا لمعامميف- (1

إنشاء صندكؽ تقاعد يتكلى إدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد بحيث تككف ىذه األصكؿ منفصمة - (2

لضماف قدرة جية التشغيؿ عمى الكفاء بالتزاماتيا ألعضاء , عف أصكؿ جية التشغيؿ

 .[Prodano, 1987],الخطة

أف تقـك جية التشغيؿ بمكجب خطط المساىمات  (19)كجاء في معيار المحاسبة الدكلي رقـ 

, بأف تدفع مساىمات تقاعد ثابتة عف العامميف لدييا الى كحدة منفصمة أك صندكؽ مستقؿ, المعّرفة
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كيتحّمؿ الصندكؽ دفع كافة , كال يترتب عمى جية التشغيؿ أم التزامات مالية أك قانكنية أخرل

كيجب عمى صندكؽ , المنافع التقاعدية لممكظفيف المتعمقة بخدمتيـ في الفترات الحالية كالسابقة

بحيث تككف ىذه المكجكدات منفصمة , التقاعد االحتفاظ بمكجكدات كافية لتغطية منافع المكظفيف

كلتحقيؽ متطمبات المعيار السابؽ فانو يجب اعتماد ىذه الصناديؽ عمى , عف أصكؿ جية التشغيؿ

. النظاـ الممّكؿ

كما جاء في المعيار السابؽ أف مكجكدات خطة التقاعد ىي عبارة عف المكجكدات كاألصكؿ التي 

: يحتفظ بيا صندكؽ التقاعد بحيث يمبي ىذا الصندكؽ الشركط التالية 

. أف يككف الصندكؽ كحدة منفصمة قانكنيان عف جية التشغيؿ- (1

كال يجكز أف , أف يقـك الصندكؽ باستخداـ مكجكداتو فقط لتسديد التزامات منافع المكظفيف- (2

  .[2000,معايير المحاسبة الدولية],تككف متكّفرة لدائني جية التشغيؿ أك لجية التشغيؿ نفسيا

: إدارة نظاـ التقاعد والضماف االجتماعي  :- 2-5

صدرت بعض القكانيف المتعمقة بتكفير الحماية لممنافع التقاعدية لبعض العامميف  (1974)بعد عاـ 

كذلؾ عف طريؽ تأسيس مؤسسات تتكلى اإلدارة كاإلشراؼ عمى مساىمات التقاعد كتعمؿ عمى منح 

كتطكرت ىذه المؤسسات مع مركر الزمف حتى , العامميف حقكقيـ التقاعدية عند استحقاقيـ لمتقاعد

كأدل تأسيس ىذه المؤسسات المستقمة إلى ضماف . أصبحت اآلف تكفر الحماية لمعظـ العامميف

تمكيؿ خطة التقاعد بشكؿ كامؿ كحماية العامميف مف قياـ جيات التشغيؿ بعدـ تمكيؿ خطة التقاعد 

. Saunders & Cornett,2003]],فيما لك كانت أصكؿ الخطة تدار بكاسطة جية التشغيؿ نفسيا

تتككف أصكؿ التقاعد مف مساىمات مشتركيف خطة التقاعد التي تقتطعيا جية التشغيؿ مف ركاتب 

حيث تقـك جية التشغيؿ بدفع تمؾ , العامميف باإلضافة إلى مساىمات جية التشغيؿ نفسيا

المساىمات إلى صندكؽ التقاعد كالذم يمثؿ جية مستقمة يتحمؿ مسؤكلية دفع منافع التقاعد 
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كيقـك صندكؽ التقاعد باستثمار ىذه المساىمات بما يتفؽ مع , لمعامميف عند استحقاقيـ لمتقاعد

شركط خطة التقاعد كباالعتماد عمى األنظمة التي تنظـ استثمار أصكؿ التقاعد كتحدد مجاؿ 

ككيفية , كآليات قياس الدخؿ الناتج عف ىذه االستثمارات, االستثمار المسمكح بو

.  Ives,2003]],تكزيعيا

فقد تقـك جية التشغيؿ بالتعاقد , ىناؾ العديد مف الطرؽ إلدارة نظاـ التقاعد كالضماف االجتماعي

بحيث تمتـز , مع شركات التأميف أك البنكؾ أك شركات متخصصة في إدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد

جية التشغيؿ بتقديـ مساىمات نقدية ليذه الشركات كتمتـز شركات التأميف بتزكيد العامميف 

كفي معظـ الحاالت , المشتركيف في خطة التقاعد بمستكل معيف مف المنافع عند استحقاقيـ لمتقاعد

تمتـز جية التشغيؿ بتقديـ ىذه المساىمات كادخارىا لدل مؤسسة أك جية مستقمة تعمؿ عمى 

 عف تقييـ أداء المؤسسة كالسياسة ًاستثمارىا بحيث يككف المدير المالي لجية التشغيؿ مسؤكال

 .[Brealey,1988],االستثمارية ليا

 كأصكؿ التقاعد، جية التشغيؿتتطمب المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا الفصؿ بيف أصكؿ 

كضركرة كجكد ىيئة مستقمة تتكلى إدارة ىذه األصكؿ، كما تمنع ىذه المعايير أف يتـ استخداـ 

 لتحقيؽ استخداميا أك ا لتغطية احتياجاتوجية التشغيؿأصكؿ التقاعد مف قبؿ 

 .[FASBNo.87],اأىدافو

كيسكد في معظـ دكؿ العالـ نمكذجاف إدارياف لنظاـ التقاعد كالضماف االجتماعي، يعتمد النمكذج 

األكؿ عمى اإلدارة الذاتية كيقكـ عمى اإلقرار بحؽ المشتركيف في ىذا النظاـ في إدارة شؤكنو 

دارم  بكاسطة ىيئة ممثمة عنيـ يتـ اختيارىا باالنتخاب، كتتمتع بشخصية اعتبارية كاستقبلؿ مالي كا 

كاسع، إال أف ىذه اإلدارة ال تتمتع باالستقبللية المطمقة، بؿ تخضع لرقابة الدكلة لضماف اإلدارة 

. الجيدة كاالستخداـ األمثؿ لحقكؽ المشتركيف لحماية حقكقيـ
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أما النمكذج الثاني فيعتمد عمى اإلدارة الحككمية، كتتكلى الدكلة إدارة النظاـ بصكرة مباشرة مف 

 مف مؤسسات ًخبلؿ ىيئات متخصصة بحيث تعتبر مؤسسة التقاعد كالضماف االجتماعي جزءا

 .[1998المالكي وآخروف،],الدكلة

كالعناصر المتعمقة بتمكيؿ كادارة صناديؽ ,  خبلؿ استعراض أدبيات الدراسة كمفيـك التقاعدكمف

نجد أف مف أىـ متطمبات كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد ىي ضركرة اعتماد صناديؽ , التقاعد

عمى أف يتـ استخداـ , بحيث تككف ىذه الصناديؽ كحدة منفصمة قانكنيان , التقاعد عمى النظاـ الممكؿ

كيعمؿ عمى ادارة أصكليا ىيئة مستقمة تتمتع , مكجكداتيا فقط لتسديد التزامات منافع المكظفيف

كال يجكز أف تككف أصكؿ كمكجكدات التقاعد متكفرة لجية التشغيؿ أك ألم جية , بالخبرة كالكفاءة

كعميو فانو يمكف بناء نمكذج , كضركرة كجكد أصكؿ كافية لتغطية التزامات منافع المكظفيف, أخرل

: لتكضيح شبكة العبلقات بيف أبرز متغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة عمى النحك التالي

                        المتغير التابع 

 

 المتغيرات  المستقمة 

 معيقات مالية       1   

   

       معيقات قانونية 2    

 

       معيقات ادارية    3   

 

 :االستراتيجيات االستثمارية لصناديؽ التقاعد  :- 2-6

وجىد يؤسسخ تقبػذ 

يستقهخ 

. انتذخم انحكىيً ثؼًم االداراد انحبنٍخ - (1

. قهخ انخجزح فً يجبل ادارح أطىل انتقبػذ - (2

ضؼف َظبو انزقبثخ ػهى أطىل انتقبػذ - (3

. تؼذد اداراد انتقبػذ - (1

. تؼذد قىاٍٍَ انتقبػذ انًطجقخ - (2

ػذو انشاو يؤسسبد انقطبع انخبص نالَضًبو - (3

. نًؤسسخ انتقبػذ

 

 

. االػتًبد ػهى َظبو انذفغ ػُذ انحبجخ- (1

. انىضغ االقتظبدي غٍز انًستقز- (2

. انؼجش انًىجىد فً انظُبدٌق انحبنٍخ - (3

. استخذاو انحكىيخ أليىال انتقبػذ نسذ انؼجش نذٌهب- (4
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عف ,  إلدارة صناديؽ التقاعد كخصكصان الصناديؽ التي تعتمد عمى النظاـ الممكؿًزاد االتجاه مؤخرا

كتقتضي الحاجة لمحصكؿ عمى معدؿ مرتفع لمعائد عمى , طريؽ مؤسسات استثمارية مستقمة

استثمار أصكؿ التقاعد إلى تكظيؼ أمكاؿ كأصكؿ التقاعد كاستثمارىا في مشاريع خارج األسكاؽ 

فأنو مف المفيد أف نعرؼ , كقبؿ التعرؼ عمى كيفية قياـ صناديؽ التقاعد باستثمار أصكليا ,المحمية

حيث تعتبر ,  كيؼ يجب أف تستثمر صناديؽ التقاعد أصكليا لتعظيـ العائد عمى تمؾ األصكؿًأكال

النظرية الحديثة لؤلكراؽ التجارية كأداتيا الرئيسية المتمثمة في نمكذج تسعير األصكؿ الرأسمالية أف 

 باإلضافة ,السكؽ العالمية لؤلكراؽ التجارية يمثؿ مستكل مقبكؿ لمخاطر استثمار األكراؽ التجارية

إلى أف منافع تكظيؼ األمكاؿ كاستثمارىا في مشاريع متنكعة خارج األسكاؽ المحمية تتضمف تقميؿ 

معدؿ المخاطرة كالتي يتـ قياسيا عادة عف طريؽ معدؿ االنحراؼ السنكم لمعائد مف خبلؿ 

كغالبا ما ينتج عف . االستثمار في أسكاؽ غير مرتبطة نسبيان مع مستثمريف األسكاؽ المحمية

االستثمارات األجنبية المتنكعة تقميؿ معدؿ المخاطرة بشكؿ أسرع مف االستثمار في األسكاؽ 

كيجب . كذلؾ ألف األكراؽ المالية في األسكاؽ المحمية تظير ارتباط قكم مع المستثمريف, المحمية

حيث أف األكراؽ التجارية , أف تشمؿ االستثمارات األجنبية كؿ مف االستثمار في األسيـ كالسندات

التي تتككف مف األسيـ فقط تظير عامؿ مخاطرة أكبر مف األكراؽ التجارية التي تتككف مف األسيـ 

كيظير معدؿ العائد في الدكؿ النامية التي فتحت أسكاقيا لبلستثمارات األجنبية . ًكالسندات معا

كما أف االستثمار في ىذه األسكاؽ ليس فقط , درجة ارتباط أقؿ بالمقارنة مع الدكؿ النامية األخرل

إال أنو يكجد , بؿ يعمؿ أيضان عمى رفع معدؿ العائد الحقيقي لؤلكراؽ التجارية, يقمؿ معدؿ المخاطرة

بعض المحددات عمى االستثمارات األجنبية ألصكؿ التقاعد أىميا الرغبة في الحفاظ عمى 
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المدخرات المحمية كاستثمارىا في األسكاؽ المحمية لخمؽ فرص عمؿ كتنشيط االقتصاد 

 .Prieto,1997]],المحمي

   :أنواع خطط التقاعد :- 2-7

خطة التقاعد ىي عبارة عف عقد بيف جية التشغيؿ كالعامميف لدييا يتضمف تعيد جية التشغيؿ 

كتشتمؿ منافع التقاعد عمى دفعات  .تقديـ منافع لمعامميف بعد انتياء خدماتيـ أك استحقاقيـ لمتقاعد

كتختمؼ خطط  .باإلضافة إلى منافع أخرل في حالة العجز أك الكفاة, شيرية عند استحقاقيـ لمتقاعد

فيناؾ , التقاعد مف حيث اشتراؾ العامؿ في تحمؿ جزء مف المساىمات المطمكبة لخطة التقاعد

خطط تككف جية التشغيؿ ممزمة بتسديد كامؿ مساىمات خطة التقاعد دكف أف يتحمؿ العامؿ أم 

 مف ىذه المساىمات حيث تقـك جية ًاكخطط أخرل يتحمؿ العامؿ جزء, جزء مف ىذه المساىمات

ضافة  التشغيؿ باقتطاع نسبة مساىمة العامؿ المحددة حسب خطة التقاعد مف دخؿ العامؿ كا 

الذم يمثؿ جية مستقمة يتكلى إدارة , النسبة المتعمقة بجية التشغيؿ كتقديميا لصندكؽ التقاعد

كاستثمار ىذه المساىمات كيتحمؿ مسؤكلية دفع منافع التقاعد لممشتركيف عند استحقاقيـ لمتقاعد 

 .Wild,2005]],  حسب شركط الخطة

كما يمكف تعريؼ خطة التقاعد أك صندكؽ التقاعد بأنو مؤسسة تستمـ مساىمات التقاعد مف جية 

كتتحمؿ مسؤكلية دفع منافع التقاعد لمشتركيف الخطة عند , التشغيؿ كتقـك بإدارتيا كاستثمارىا

كيجب أف يككف لخطة التقاعد شخصية اعتبارية مستقمة تتمتع باستقبلؿ مالي , استحقاقيـ لمتقاعد

دارم  .Kieso,2001]],كا 

تتبنى المؤسسات خطط تقاعد مختمفة لتعكيض العامميف لدييا عف سنكات الخدمة التي قدمكىا  

لتمؾ المؤسسات، كتختمؼ ىذه الخطط اختبلؼ كبير كجكىرم، حيث يكجد العديد مف خطط التقاعد 

( 19)نص معيار المحاسبة الدكلي رقـ ), منيا ما ينسجـ مع المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا
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بحيث تككف ىذه , عمى ضركرة احتفاظ صندكؽ التقاعد بمكجكدات كافية لتغطية منافع المكظفيف

الفصؿ بيف  عمى ضركرة FASBNo.87 كما نص, المكجكدات منفصمة عف أصكؿ جية التشغيؿ

 كأصكؿ التقاعد، كضركرة كجكد ىيئة مستقمة تتكلى إدارة ىذه األصكؿ، كما جية التشغيؿأصكؿ 

 أك ا لتغطية احتياجاتوجية التشغيؿتمنع ىذه المعايير أف يتـ استخداـ أصكؿ التقاعد مف قبؿ 

فيناؾ بعض المؤسسات التي , كمنيا ما ال ينسجـ مع ىذه المعايير, ( أىدافيا لتحقيؽاستخداميا

 بإدارة أصكؿ التقاعد كاستثمارىا دكف أف يككف جية التشغيؿتتبنى خطط تقاعد تعتمد عمى قياـ 

.   كأصكؿ التقاعدجية التشغيؿىناؾ فصؿ بيف أصكؿ 

ؿ جية كىناؾ خطط أخرل تنسجـ مع المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا كتعتمد عمى فصؿ أصك

مف ؿ جية التشغيؿ أصك إدارة  عف أصكؿ التقاعد، كيككف ألصكؿ التقاعد إدارة مستقمة عفالتشغيؿ

كتتحمؿ مسؤكلية دفع مستحقات , خبلؿ مؤسسة كىيئة مستقمة تتكلى إدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد

التقاعد لمعامميف المستحقيف لمتقاعد بحيث تككف ىذه المستحقات عمى شكؿ دفعات شيرية مكزعة 

 .Kam,2003]],عمى العمر  المقدر لممكظؼ

  :DCP خطط تقاعد بمساىمات معرّفة :- 2-7-1

تعتمد ىذه الخطط عمى تحديد حجـ مساىمة كؿ مف العامؿ كجية التشغيؿ التي تمتـز جية التشغيؿ 

بدفعيا إلى الييئة التي تتكلى إدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد، دكف تحديد حجـ المنافع التي سيحصؿ 

كيعتمد حجـ ىذه المنافع عمى المبالغ كالمساىمات المتراكمة , عمييا العامؿ عند استحقاقو لمتقاعد

في حسابو لدل ىيئة التقاعد، باإلضافة إلى الفكائد عمى استثمار تمؾ المساىمات كبعض العكامؿ 

كيمتـز العامؿ ضمف ىذه الخطة بدفع مساىمات , األخرل مثؿ عمر العامؿ كعدد سنكات الخدمة

 عمى معادلة تتضمف عددان مف العكامؿ ًا كيحصؿ عند التقاعد عمى منافع يتـ حسابيا بناءمعّرفة

.  أىميا حجـ مساىمات العامؿ كجية التشغيؿ المتراكمة في حساب المشترؾ
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في ىذا النكع مف خطط التقاعد نجد أف أرباح استثمار أصكؿ التقاعد أك مخاطر خسارة تمؾ 

األصكؿ يتحمميا العامؿ، كتنحصر مسؤكلية جية التشغيؿ في تقديـ المساىمات المطمكبة منيا 

 . عمى المعادلة المحددة في الخطةان  إلى ىيئة التقاعد بناءًسنكيا

 مف مصركؼ التقاعد ىي فقط جية التشغيؿتحمميا ت عمى ما سبؽ نجد أف التكمفة التي ًاكبناء

كتقـك جية التشغيؿ بإظيار أم . المساىمات التي تمتـز جية التشغيؿ بدفعيا إلى خطة التقاعد

التزامات في جانب الخصـك في الميزانية العامة عندما تككف المساىمات التي تـ دفعيا إلى خطة 

التقاعد اقؿ مف المساىمات المطمكبة منيا حسب الخطة، أما إذا كانت المساىمات التي قدمتيا 

جية التشغيؿ تزيد عف حجـ المساىمات المطمكبة منيا فأنيا تقـك بإظيارىا في جانب األصكؿ 

، ىذا باإلضافة إلى انو إذا تـ تعديؿ خطة التقاعد فانو قد تظير التزامات ًكأصؿ مدفكع مقدما

جديدة عمى جية التشغيؿ مثؿ تكمفة خدمات عف سنكات سابقة لمعامؿ لـ تقـ جية التشغيؿ بتسديد 

المساىمات المتعمقة بيا في حينو، كيتـ استيبلؾ ىذه المصاريؼ عمى سنكات الخدمة المتبقية 

كيتـ تسجيؿ الفرؽ بيف المبالغ , كجزء مف مصركؼ التقاعد السنكم, لمعامؿ لمحصكؿ عمى التقاعد

السنكية التي تـ استيبلكيا كالمبالغ التي تـ تقديميا إلى خطة التقاعد كأصؿ أك التزاـ، حسب 

الحاؿ، كتظير في الميزانية العامة لجية التشغيؿ، كما يطمب مف جية التشغيؿ اإلفصاح ضمف 

 ً، كقد ترغب أيضااىذا النكع مف الخطط عف القيمة الحالية لممساىمات المستقبمية المطمكبة منو

باإلفصاح عف كصؼ خطة التقاعد بحيث يتضمف ذلؾ الكصؼ عدد مشتركي خطة التقاعد 

 عمييا تحديد حجـ المساىمات المطمكبة باإلضافة إلى بعض العكامؿ ًا تـ بناءالتيكاالفتراضات 

الميمة كالتي ليا تأثير عمى عممية مقارنة مصركؼ التقاعد كاالفتراضات التي تـ االعتماد عمييا 

 .Kieso,2001]],في تحديد حجـ المساىمات مف فترة إلى أخرل

 :  DBP خطط تقاعد بمنافع معرّفة :- 2-7-2
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تعتمد ىذه الخطط عمى تحديد حجـ المنافع التي سيحصؿ عمييا العامؿ عند استحقاقو لمتقاعد، 

 فاف أرباح استثمار أصكؿ التقاعد كمخاطر خسارة تمؾ معّرفةكبعكس خطط التقاعد بمساىمات 

 مسؤكلية مخاطر خسارة تمؾ األصكؿ،  جية التشغيؿتحمؿتبؿ , األصكؿ ال تنتقؿ إلى العامؿ

 حسب ىذا ا بدفع المساىمات المطمكبة منو جية التشغيؿقكـتك, حصؿ عمى أرباح استثماراتياتك

 كيتـ تسجيؿ أم أرباح لتمؾ المساىمات كالتي تمثؿ أصكؿ التقاعد لحساب ًالنكع مف الخطط سنكيا

جية التشغيؿ حيث تقكـ بعمؿ تسكية في السنة القادمة كدفع المساىمات المطمكبة منيا بعد حساب 

أرباح مساىمات السنة السابقة ضمف المساىمات المطمكبة منيا لمسنة الحالية، أما إذا كاف ىناؾ 

 مف استثمار  الناتجةخسارة في استثمار أصكؿ التقاعد فاف جية التشغيؿ ممزمة بدفع مبمغ الخسارة

كمما سبؽ نستنتج أف أرباح استثمار أصكؿ التقاعد كمخاطر خسارتيا  يتـ تحميميا . تمؾ األصكؿ

إلى جية التشغيؿ كال ينتقؿ عبئيا  لمعامؿ، كاف أصكؿ كالتزامات خطة التقاعد المكجكدة لدل ىيئة 

بعكس خطة التقاعد بمساىمات معّرفة، أما بالنسبة لممعالجة ,  التشغيؿىةالتقاعد تككف لج

المحاسبية لخطط التقاعد بمنافع معّرفة فإنيا عممية معقدة نكعان ما، كذلؾ الف المنافع التي تـ 

االفتراضات كالمتغيرات المستقبمية كبالتالي فيي  تحديدىا في خطة التقاعد تعتمد عمى العديد مف

، كىي بحاجة إلى ً بيئة مف عدـ التأكد ككف ىذه المنافع ىي تعيد بالدفع مستقببل فيمحاطة

االعتماد عمى افتراضات دقيقة لتحديد حجـ المساىمات المطمكبة كالتي يفترض أف تغطي التعيدات 

 . التي تـ منحيا لمعامميف

 عمى العديد مف االفتراضات ك المتغيرات مثؿ العمر ان كيتـ تحديد حجـ المساىمات المطمكبة بناء

حجـ )المتكقع لمعامؿ، كعدد سنكات الخدمة التي قدميا، كمستكل التعكيض المطمكب دفعو لمعامؿ 

  جية التشغيؿتحمؿتك, ، كمعدؿ الفائدة كغيرىا مف العكامؿ(المنافع التي سيحصؿ عمييا العامؿ

المخاطر الناجمة عف عدـ كفاية المساىمات التي تـ تحديدىا في خطة التقاعد لمقابمة المنافع التي 
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 التأكد مف قدرة أصكؿ خطة التقاعد عمى  جية التشغيؿتـ التعيد بدفعيا، كبالتالي فانو يجب عمى

 عمى ًكبما أف منافع التقاعد ىي تعيدات مستقبمية فأنو يتـ تقديرىا بناءا, الكفاء بالتزاماتيا

, كبالتالي فانو مف النادر أف تككف ىذه التقديرات مساكية لؤلرقاـ الحقيقية, االفتراضات السابقة

[[Dyckman,1995. 

عميو فاف المساىمات النقدية التي يتـ دفعيا في كؿ فترة مالية ليس مف الضركرم أف تساكم ًاكبناء

التزامات مصركؼ التقاعد المسجمة، ألف ىذه االلتزامات مبنية عمى تقديرات تحتمؿ الصحة 

كبالتالي فيي محؿ خبلؼ كجدؿ ألف عممية القياس كاإلفصاح عف تمؾ االلتزامات تعتمد , كالخطأ

. عمى عكامؿ كمتغيرات مستقبمية غير معركفة

 مف أكثر الخطط المستخدمة ألنيا تمنح العامميف حماية أكثر مف معّرفةكتعتبر خطة التقاعد بمنافع 

عممان بأف النكعيف السابقيف مف خطط التقاعد تنسجـ مع المعايير , معّرفةخطط التقاعد بمساىمات 

 .[Dyckman,1995], المحاسبية المتعارؼ عمييا كتحقؽ متطمبات تمؾ المعايير

 تعتمد عند حساب منافع التقاعد عمى معدؿ معّرفةكمما سبؽ نستنتج أف خطط التقاعد بمنافع 

كعدد سنكات الخدمة كعمر العامؿ عند التقاعد دكف األخذ باالعتبار حجـ , الراتب المستقبمي لمعامؿ

أما ضمف خطط التقاعد بمساىمات , المساىمات المتراكمة في حساب العامؿ لدل خطة التقاعد

 فإنيا تعتمد بشكؿ رئيسي عمى حجـ المساىمات التي قدميا العامؿ كجية التشغيؿ لخطة معّرفة

 .Mosich,1986]]  ,التقاعد

: معادلة حساب منافع التقاعد

: خطط التقاعد بمنافع معرّفة ( أ

 : يتـ حساب منافع التقاعد ضمف ىذا النكع مف الخطط ضمف طريقتيف
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-2)حيث يتـ تحديد حجـ المنافع عمى أساس نسبة مئكية تتراكح بيف :أساس المنافع المتغيرة  (1

ك يككف دخؿ , (كفقان لقانكف التقاعد الكندم)مف دخؿ العامؿ عف كؿ سنة خدمة قدميا (2.5%

ك يحسب بالمعادلة , خر راتب حصؿ عميو أك أفضؿ متكسط راتب لعدد مف السنكاتآالعامؿ إما 

 : التالية

(  عدد سنوات الخدمة ) × (%2.5)×  (متوسط الراتب  )

: أساس المنافع الثابتة (2

يتـ تحديد حجـ المنافع عمى أساس مبمغ ثابت عف كؿ سنة خدمة قدميا العامؿ ك يتـ حسابيا 

: بالمعادلة التالية

 (.عدد سنوات الخدمة )×  ( شير12 )×  (المبمغ المحدد)

: خطط التقاعد بمساىمات معرّفة (ب

ال عند انتياء إضمف ىذا النكع مف الخطط ال يتـ تحديد حجـ المنافع التي سيحصؿ عمييا  العامؿ 

ك ذلؾ ألف حجـ المنافع يعتمد بشكؿ أساسي عمى حجـ المساىمات المجمعة في حساب , خدمتو

 .Cohen,2001]],المشترؾ

: وتتميز خطة التقاعد بالخصائص التالية 

, تكفير دخؿ مستمر خبلؿ سنكات التقاعد لممشترؾ: اليدؼ الرئيسي لخطة التقاعد ىك - (1

كتكمف . كعدد سنكات الخدمة ,كيتطمب  تحقيؽ ىذا اليدؼ معرفة دقيقة لتحديد طكؿ فترة التقاعد

.  أك البقاء عمى قيد الحياة لفترة طكيمةًالمخاطرة في مكت المشترؾ مبكرا

كيتطمب , تكفير مبالغ كافية لتغطية التزامات التقاعد: اليدؼ الميـ الثاني لخطة التقاعد ىك- (2

. تحقيؽ ىذا اليدؼ معرفة مستكل الدخؿ في المستقبؿ
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المحافظة عمى أك تحديد القكة الشرائية لمدخؿ التقاعدم : اليدؼ الثالث لخطة التقاعد ىك- (3

. كيتطمب تحقيؽ ىذا اليدؼ معرفة دقيقة بمستكل األسعار في المستقبؿ, خبلؿ فترة التقاعد

المحافظة عمى مستكل اقتصادم كاجتماعي نسبي : اليدؼ الرابع كاألخير لخطة التقاعد ىك - (4

كيتطمب تحقيؽ ىذا اليدؼ معرفة دقيقة برغبات , لممتقاعد بالمقارنة مع المجتمع الذم يعيش فيو 

 .[Naktarios, 1982],المجتمع في المستقبؿ

:  المحاسبة عمى خطط التقاعد :- 2-8

كقد , كانت المحاسبة عمى خطط التقاعد محؿ جدؿ كخبلؼ كبير عمى مدل العديد مف السنكات

تطّرقت العديد مف المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا إلى خصكصية القكانيف كاألنظمة المتعمقة 

حيث أشارت ىذه المعايير إلى ضركرة قياـ جية التشغيؿ بتمكيؿ , بالمحاسبة عمى خطط التقاعد

إلى تقييـ ىذه  (FASB)إلتزامات التقاعد المستحقة مما دفع ىيئة معايير المحاسبة المالية 

: اإلختبلفات كالجدؿ في تمؾ القكانيف حيث تكمف ىذه اإلختبلفات في ثبلث بنكد رئيسية ىي

. طبيعة مصركؼ التقاعد- (1

. الطريقة المستخدمة في تحديد كتقييـ منافع كمصركؼ التقاعد- (2

 .Kam,2003]] ,إستخداـ الطريقة األكتكارية- (3

كذلؾ ألنيا , ً كتعقيداًتعتبر العممية المحاسبية لخطط التقاعد مف أكثر العمميات المحاسبية صعكبة ك

تتضمف التزامات كعناصر يتـ حسابيا عمى أساس افتراضات مستقبمية تتـ بكاسطة اكتكارم 

كمعدؿ الراتب , كتتضمف ىذه االفتراضات عكامؿ متغيرة مثؿ العمر المتكقع لمعامؿ. متخصص

 .[Mosich,1983],  كعكامؿ أخرل, كمعدؿ العائد المتكقع عمى استثمار أصكؿ التقاعد, المستقبمي

: يكاجو المحاسب ثبلث قضايا ميمة عند المحاسبة عمى خطط التقاعد كىي عمى النحك التالي
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بمعنى أنو متى يجب االعتراؼ بمصركؼ التقاعد؟ كذلؾ ألف جية التشغيؿ تقـك : التكقيت- (1

حالتو لمتقاعد . بدفع التزامات التقاعد عند انتياء خدمة العامؿ كا 

 ًقياس كتحديد حجـ مصركؼ التقاعد كأم مصاريؼ أخرل تتعمؽ بالمصركؼ المدفكع مقدما- (2

. أك مصركؼ التقاعد المستحؽ كالتي تظير في الميزانية العامة

عرض المعمكمات كالبيانات الميمة المتعمقة بخطط التقاعد ضمف المبلحظات المرفقة بالقكائـ - (3

. المالية

 مف ان كما أف قياس كتحديد حجـ مصركؼ التقاعد ضمف خطط التقاعد بمنافع محددة يتضمف عدد

كتقدير العمر المتكقع لمعامؿ كعدد سنكات , تطبيؽ مفاىيـ الفائدة المركبة, العناصر المعقدة مثؿ

كاألرباح , كمعدؿ دكراف العامميف, كالتغير في الركاتب, كمعدؿ الفائدة المستقبمية, الخدمة المتكقعة

كمما . كحجـ منافع التقاعد التي سيحصؿ عمييا العامؿ, كالخسائر عمى استثمار أصكؿ التقاعد

نما يتـ تقديرىا ألنيا محاطة في  سبؽ نستنتج أنو ال يمكف تحديد العناصر السابقة بشكؿ دقيؽ كا 

 .[Mosich,1986],بيئة مف عدـ التأكد ككنيا عناصر مستقبمية

: التحقؽ واالعتراؼ  :- 2-8-1

:    القيمة العادلة لموجودات الخطة

يتـ طرح القيمة العادلة لمكجكدات خطة التقاعد عند تحديد المبمغ المعترؼ بو في الميزانية 

إما بناءان عمى سعر السكؽ أك بخصـ التدفقات , كيتـ تقدير القيمة العادلة لممكجكدات, العمكمية

باستخداـ معّدؿ خصـ يعكس كؿ مف المخاطرة المتعمقة بمكجكدات الخطة , النقدية المستقبمية

كيجب أف يستثنى مف مكجكدات الخطة المساىمات غير المدفكعة المستحقة عمى , كاالستحقاؽ

. جية التشغيؿ لصندكؽ التقاعد

    :العائد عمى موجودات الخطة 
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, يعتبر العائد عمى مكجكدات الخطة أحد أجزاء مصركؼ التقاعد المعترؼ بو في بياف الدخؿ

بأنو مكاسب أك خسائر , كيعّرؼ الفرؽ بيف العائد المتكقع كالعائد الفعمي عمى مكجكدات الخطة

كيعكس العائد المتكقع التغيرات في القيمة العادلة لمكجكدات الخطة المحتفظ بيا خبلؿ , اكتكارية

معايير ],نتيجة لممساىمات الفعمية المدفكعة لمصندكؽ كالمنافع الفعمية المدفكعة مف الصندكؽ, الفترة

 .[2000,المحاسبة الدولية

يعتمد حجـ مصركؼ التقاعد عمى عدد سنكات الخدمة التي قدميا العامؿ لجية التشغيؿ خبلؿ ك

كبما أف منافع التقاعد التي سيحصؿ عمييا العامؿ لف يتـ دفعيا إال عند انتياء , مدة عممو فييا

تتطمب المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا أف يتـ تسجيؿ , خدمة العامؿ كاستحقاقو لمتقاعد

كليس عند استحقاؽ العامؿ لمتقاعد , مصركؼ التقاعد في نفس الفترة التي تـ فييا اكتساب الخدمة

كذلؾ ألنو ال يجكز تحميؿ السنة األخيرة بكامؿ مصركؼ التقاعد كعدـ , كدفع منافع التقاعد لو

 .[Kam,2003],تحميؿ باقي السنكات بنصيبيا مف المصركؼ تحقيقا لمبدأ المقابمة

: تقييـ حجـ التزامات التقاعد  :- 2-8-2

ما ىي مقدار : عند المعالجة المحاسبية لخطط التقاعد بمنافع محددة يظير سؤاليف ميميف ىما

التزامات جية التشغيؿ لخطة التقاعد كالتي يجب تسجيميا كاإلفصاح عنيا بالمبلحظات المرفقة 

بالقكائـ المالية؟ 

كما ىك حجـ مصركؼ التقاعد الذم يخص الفترة؟ 

 تكاجينا الكثير مف العقبات ألنو في معظـ الحاالت تككف التزامات ىذه األسئمةكعند اإلجابة عمى 

التقاعد بالنسبة لجية التشغيؿ ىي حقكؽ مؤجمة الدفع تعيدت جية التشغيؿ تقديميا لمعامميف 

 كيكجد ,جية التشغيؿ في إطار خطة تقاعد محددةؿتعكيضان ليـ عف سنكات الخدمة التي قدمكىا 

: العديد مف الطرؽ لقياس كتحديد ىذه االلتزامات أىميا ما يمي
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يتـ قياس كتحديد االلتزامات عمى أساس الحد األدنى مف المنافع التي تـ التعيد بدفعيا لمعامؿ - (1

حتى لك ترؾ العمؿ كلـ يقدـ المزيد مف الخدمات لجية التشغيؿ، كتشير معظـ خطط التقاعد إلى 

حد أدنى مف سنكات الخدمة التي يجب أف يقدميا العامؿ حتى يستطيع الحصكؿ عمى ىذه المنافع، 

(. VBO),كيتـ تقدير قيمة المنافع السابقة عمى أساس مستكل الراتب الحالي

يتـ قياس ىذه االلتزامات عمى أساس المنافع المؤجمة عف كؿ السنكات التي قدميا العامؿ - (2

(.  ABO),باالعتماد عمى مستكل الراتب الحالي

يتـ قياس ىذه االلتزامات عمى أساس المنافع المؤجمة عف كؿ السنكات التي قدميا العامؿ - (3

باالعتماد عمى مستكل الراتب المستقبمي، كىنا تككف االلتزامات أكبر ما يمكف ألف الركاتب 

(. PBO),المستقبمية عادة ما تككف أكبر مف الركاتب الحالية

كمما سبؽ نجد أف اختيار إحدل الطرؽ السابقة لقياس كتحديد االلتزامات يؤثر بشكؿ جكىرم عمى 

. حجـ ىذه االلتزامات كمقدار مصركؼ التقاعد الذم سيتـ تسجيمو مف قبؿ جية التشغيؿ

تقـك جية التشغيؿ بتسجيؿ األصكؿ كااللتزامات في الميزانية العمكمية إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف 

المساىمات التي يجب عمى جية التشغيؿ دفعيا لخطة التقاعد كالمساىمات التي قامت جية 

التشغيؿ بدفعيا فعبلن كتـ تسجيميا كمصركؼ تقاعد، فإذا كانت أصكؿ التقاعد أقؿ مف االلتزامات 

تقـك جية التشغيؿ بتسجيؿ التزامات مستحقة، أما إذا كانت أصكؿ التقاعد أكبر مف االلتزامات تقـك 

أما عندما تقكـ ىيئة التقاعد بدفع منافع التقاعد , جية التشغيؿ بتسجيؿ أصؿ مدفكع مقدمان 

لممستحقيف فاف جية التشغيؿ ال تقـك بتسجيؿ أم قيكد في دفاترىا كذلؾ ألف أصكؿ كالتزامات جية 

 .Kieso,1990]],التشغيؿ لـ تتغير
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كبغض النظر عف الطريقة المستخدمة لقياس كتحديد حجـ التزامات جية التشغيؿ لخطة التقاعد 

عند عرضيا في المبلحظات , نو يجب تسجيؿ االلتزاـ بالقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتكقعةإؼ

 .Horngren,1996]],كيتـ تقدير تمؾ اإللتزامات بكاسطة االكتكارم, المرفقة بالقكائـ المالية

كتعتمد ىذه , كيعتمد االكتكارم عند تحديد حجـ ىذه االلتزامات عمى عدد مف االفتراضات

, يتـ باالعتماد عمييا عند تحديد حجـ االلتزامات لخطة التقاعد, االفتراضات عمى متغيرات مستقبمية

كتكمف المشكمة في أف ىناؾ العديد مف القضايا التي قد تحدث قبؿ استحقاؽ العامميف لمتقاعد مثؿ 

 ،أك االستمرار لحيف استحقاؽ التقاعد, ترؾ الخدمة أك الكفاة كحصكؿ الكرثة عمى منافع التقاعد

. كيقـك االكتكارم بتحديد افتراضات يتـ عمى أساسيا تقدير حجـ التزامات التقاعد

فاف , كفي حاؿ عدـ تغطية التزامات التقاعد مف قبؿ جية التشغيؿ لحيف استحقاؽ العامؿ لمتقاعد

 إذا ما تعرضت جية التشغيؿ إلى ظركؼ اقتصادية ,ذلؾ قد يؤدم إلى فقداف العامميف لحقكقيـ

كلتجنب ما سبؽ طمبت المعايير المحاسبية بعض الشركط لتكفير حماية أكبر لمحقكؽ , سيئة

باإلضافة , التقاعدية لمعامميف مثؿ إلزاـ جية التشغيؿ تقديـ حد أدنى مف المساىمات لخطة التقاعد

 تمتـز بدفع ًفقد كانت جية التشغيؿ سابقا .إلى تقديـ جية التشغيؿ ضمانات لدفع منافع التقاعد

كعند حدكث زيادة غير متكقعة في , التكمفة الطبيعية اللتزامات التقاعد مع الفكائد البسيطة عمييا

كنتيجة لذلؾ تعجز أصكؿ , التزامات التقاعد ال تقـك جية التشغيؿ بتغطية تمؾ االلتزامات اإلضافية

 أما اليـك فاف المعايير المحاسبية تمـز جية التشغيؿ بتغطية ,خطة التقاعد عمى الكفاء بالتزاماتيا

طفاء أم التزامات إضافية قد تحدث  .Brealey,1988]],التكمفة الطبيعية كا 

: عرض أصوؿ والتزامات خطة التقاعد في الميزانية العامة  :- 2-8-3

استمرت المؤسسات كجيات التشغيؿ في عرض أصكؿ كالتزامات خطة التقاعد في مبلحظات 

كقد تغير ذلؾ عندما طمبت ىيئة معايير المحاسبة المالية ضمف المعيار رقـ , مرفقة بالحسابات 
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فإذا كانت القيمة الحالية ألصكؿ , ضركرة عرض أصكؿ كالتزامات خطة التقاعد في الميزانية (87)

ماذا لك . التقاعد أقؿ مف االلتزامات المستحقة فانو يجب إظيارىا في الميزانية كالتزامات مستحقة

أك كاف ىناؾ زيادة في التزامات التقاعد , كاف ىناؾ عائد منخفض عمى استثمار أصكؿ التقاعد

المستحقة في سنة مف السنكات؟ سكؼ يؤدم ذلؾ إلى إقبلؽ المديريف بسبب ظيكرىـ بمظير 

إجراءات لمنع حدكث  (87)كلتجنب ذلؾ فقد تضمف المعيار المحاسبي رقـ , يعكس سكء اإلدارة

تمؾ التأثيرات السمبية عمى الميزانية مف خبلؿ السماح لجية التشغيؿ بعرض تمؾ التغيرات عمى عدد 

كما أشار إلى خطكات حساب مصركؼ التقاعد الكاجب تنزيمو مف دخؿ الفترة بحيث , مف السنكات

: يككف مصركؼ التقاعد ىك عبارة عف

 + ة                                       ـتكمفة الخد

  +     الفكائد عمى التزامات التقاعد                    

 +        تكمفة خدمات السنكات السابقة                

      -       خسائر استثمار أصكؿ التقاعد           

    =      العائد المتكقع عمى استثمار أصكؿ التقاعد   

 .[Brealey,1988],صافي مصركؼ التقاعد لمفترة

: اإلفصاح :- 2-8-4 

بحيث يتضمف كصفان , تتطمب المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا عرض عناصر خطة التقاعد   

لخطة التقاعد المطبقة كبياف عدد المشتركيف في الخطة كاألساس الذم تـ بناءان عميو تحديد 

كالسياسة التمكيمية المتبعة الستثمار أصكؿ , المساىمات المطمكبة كمعادلة حساب منافع التقاعد

التقاعد كأنكاع أصكؿ التقاعد كحجـ االلتزامات كأم معمكمات مف شأنيا التأثير عمى عممية المقارنة 

 فيو عناصر مصركؼ ًمكضحا, بيف الفترات المحاسبية باإلضافة إلى حجـ مصركؼ التقاعد لمفترة
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التقاعد بشكؿ مفصؿ كالقيمة العادلة ألصكؿ التقاعد كحجـ التزامات منافع التقاعد المتكقعة كمعدؿ 

 .[FASBNo.87],الفائدة كذلؾ عند تبني جية التشغيؿ لخطة تقاعد بمنافع محددة

ضركرة قياـ جية التشغيؿ باالفصاح عف  (19)كقد جاء ضمف العيار المحاسبي الدكلي رقـ 

: المعمكمات التالية بشأف خطط المنافع المعّرفة 

. السياسة المحاسبية لجية التشغيؿ الخاصة بالمكاسب كالخسائر االكتكارية- (أ

:  تبيف عمى األقؿ ما يمي , تسكية لممكجكدات كالمطمكبات المعترؼ بيا في الميزانية العمكمية- (ب

. القيمة الحالية في تاريخ الميزانية أللتزامات المنافع المعّرفة الممّكلة كامبلن أك جزئيان - (1

. القيمة العادلة لمكجكدات خطة التقاعد في تاريخ الميزانية العمكمية- (2

. صافي المكاسب كالخسائر االكتكارية غير المعترؼ بيا في الميزانية العمكمية- (3

. تكمفة الخدمة السابقة التي لـ يتـ االعتراؼ بيا في الميزانية العمكمية- (4

: االفتراضات االكتكارية الرئيسية المستخدمة في تاريخ الميزانية العمكمية بما في ذلؾ - (ج

. معدؿ الخصـ- (1

. معدؿ العائد المتكقع عمى أصكؿ التقاعد- (2

. المعدؿ المتكقع لمزيادة في الركاتب- (3

 .[2000,معايير المحاسبة الدولية],معدؿ اتجاه التكمفة الطبية- (4

أما فيما يتعمؽ بخطة التقاعد بمساىمات محددة تقتصر متطمبات اإلفصاح عمى كصؼ الخطة 

 عميو تحديد حجـ المساىمات ًالمطبقة بما في ذلؾ عدد مشتركي الخطة كاألساس الذم تـ بناءا

 .[Kieso,2001],باإلضافة إلى المعمكمات المؤثرة في عممية المقارنة بيف الفترات المحاسبية

 إال أف ىناؾ الكثير مف  (FASBNo.87)بالرغـ مف متطمبات اإلفصاح ضمف المعيار 

مستخدمي القكائـ المالية طالبكا بالمزيد مف المعمكمات التي يجب اإلفصاح عنيا في المبلحظات 
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 تحقيقان لممتطمبات (FASB NO.132)كجاء المعيار , المرفقة بالقكائـ المالية لجية التشغيؿ

حيث تضمف عمى ضركرة اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بتقييـ أصكؿ خطة التقاعد , السابقة

 عميو تحديد صافي تكمفة ًكمعدؿ العائد عمى استثمار ىذه األصكؿ كمعدؿ الفائدة الذم يتـ بناءا

خطة التقاعد كتقييـ حجـ التزامات جية التشغيؿ كمدل تأثيرىا عمى التدفؽ النقدم لجية التشغيؿ 

باإلضافة ,  كتقدير التأثير المحتمؿ لتكمفة خطة التقاعد عمى صافي الدخؿ في المستقبؿ,ًمستقببل

كمف الجدير بالذكر أف متطمبات , إلى السياسة االستثمارية المستخدمة كتاريخ التحقؽ كاالعتراؼ

اإلفصاح ضمف ىذا المعيار فيما يتعمؽ بالمؤسسات غير الحككمية كانت أقؿ مف المعايير 

 .[FASB NO.132],السابقة

: ويمكف تمخيص مصروؼ التقاعد عمى النحو التالي 

يتضمف مصركؼ التقاعد ضمف خطط التقاعد بمنافع معّرفة تكمفة الخدمة التي قدميا العامؿ - (1

.  عمى معدؿ الخصـ المتكقعًكتكمفة الفائدة التي يتـ حسابيا بكاسطة االكتكارم بناء

تتضمف خطط التقاعد بمنافع معّرفة العائد الحقيقي عمى استثمار أصكؿ التقاعد عند حساب - (2

. صافي مصركؼ التقاعد

تكمفة خدمات السنكات السابقة الناتجة عف تعديؿ خطة التقاعد كالتي لـ يتـ دفع مصركفيا في - (3

يتـ إطفائيا كمصركؼ تقاعد عمى متكسط عدد سنكات الخدمة المتبقية الستحقاؽ التقاعد , حينو

. كالتي يتـ تقديرىا بكاسطة االكتكارم

األرباح كالخسائر الناتجة عف االختبلؼ بيف العائد الحقيقي كالعائد المتكقع الستثمار أصكؿ - (4

أك الناتج عف التغير في االفتراضات التي اعتمد عمييا بحيث يتـ إطفائيا عمى عدد مف , التقاعد

كيعتبر الفرؽ جكىرم . إذا كانت تمؾ األرباح كالخسائر جكىرية, سنة (15)السنكات كغالبان ما يككف 
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عف الرقـ األكبر مف الرقميف التالييف كىما التزامات منافع التقاعد المتكقعة أك  (%10)إذا زاد عف 

. القيمة الحالية ألصكؿ التقاعد

يمثؿ مصركؼ التقاعد المدفكع مقدمان أك المستحؽ الفرؽ بيف مصركؼ التقاعد لمفترة كبيف - (5

 .[Mosich,1986],حجـ المساىمات التي تـ دفعيا لخطة التقاعد

:  المزايا الضريبية لخطط التقاعد :- 2-9

إف مف بيف العناصر الميمة التي تعمؿ عمى تشجيع جية التشغيؿ تغطية التزامات خطة التقاعد 

 ىك اعتبار مساىمات التقاعد مصركؼ التزاماتيا الخطة أكبر مف أصكؿبؿ كجعؿ , بشكؿ كامؿ

كتخضع منافع التقاعد لمضريبة  .ًيتـ تنزيمو مف الدخؿ الخاضع لمضريبة كما في األجكر تماما

:  عند الحصكؿ عمييا كيمكف تمخيص المزايا الضريبية عمى النحك التالي ًمستقببل

إعفاء المساىمات النقدية المطمكب دفعيا لخطة التقاعد، كعدـ اعتبارىا مف الدخؿ الخاضع -  (1

. لمضريبة

. استثناء أرباح استثمارات أصكؿ التقاعد مف الدخؿ الخاضع لمضريبة- (2

تأجيؿ دفع الضريبة عمى منافع التقاعد حتى كصكؿ العامؿ إلى سف التقاعد كحصكلو عمى - (3

 .Saunders & Cornett,2003]],. ىذه المنافع

كمف خبلؿ استعراض أدبيات الدراسة كاإلطار النظرم ليا فإنو يمكف إيجاز أبرز محاكر ىذه 

: األدبيات عمى النحك التالي

ُيعّرؼ صندكؽ التقاعد بأنو عبارة عف مؤسسة أك ىيئة تتسمـ مساىمات التقاعد التي تقتطعيا جية 

كتقكـ ىذه الييئة بإدارتيا كاستثمارىا عمى أف تمتـز ىذه المؤسسة , التشغيؿ مف العامميف عندىا

كبيذا تعتبر , بتقديـ منافع التقاعد لممشتركيف ضمف ىذه الخطة عند استحقاقيـ القانكني لمتقاعد
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لذا يجب أف يككف ىناؾ أصكؿ , منافع التقاعد حقكؽ مؤجمة الدفع بمعنى أنيا تعيد بالدفع مستقببلن 

. كافية لتغطية ىذه اإللتزامات كالتعيدات المستقبمية

كيككف صندكؽ التقاعد تحت إشراؼ الحككمة بحيث يقتصر دكر الحككمة عمى الجانب التنظيمي 

كال يجكز ليا استخداـ أصكؿ , كالرقابي لضماف اإلدارة الجيدة كاإلستثمار األمثؿ ليذه األصكؿ

كمف , كأمكاؿ التقاعد لتغطية احتياجاتيا ألف ىذه األصكؿ تعكد ممكيتيا لمشتركي خطة التقاعد

خبلؿ تعريؼ صندكؽ التقاعد نبلحظ أنو عبارة عف مؤسسة أك كياف ذات شخصية إعتبارية تتمتع 

دارم يعمؿ عمى إدارة أمكاؿ كأصكؿ التقاعد التي يتمقاىا مف جية التشغيؿ  بإستقبلؿ مالي كا 

ستثمارىا بأعمى درجات الكفاءة كيتحمؿ مسؤكلية دفع منافع التقاعد لمشتركي الصندكؽ عند  كا 

. إستحقاقيـ لمتقاعد

يكجد عدة مبررات الستحقاؽ التقاعد كالضماف االجتماعي مف أبرزىا تغطية النفقات العامة كما في 

 كحماية العامميف مف باإلضافة إلى التعكيض عف فقداف القدرة عمى تكفير الدخؿ, العجز كالمرض

نياء اإلستغبلؿ الطبقي كتقميص التمايزات اإلجتماعية , المخاطر الناجمة عف ممارسة عمميـ كا 

كتيدؼ خطط التقاعد الى تكفير دخؿ مستمر لممشترؾ خبلؿ سنكات التقاعد مف خبلؿ قياـ 

كلتحقيؽ ىذه األىداؼ يككف مف , صندكؽ التقاعد بتكفير مبالغ كافية لتغطية إلتزامات التقاعد

ستثمار أمثؿ ليذه األصكؿ مع ضركرة كجكد  الضركرم كجكد إدارة مستقمة ألصكؿ التقاعد كا 

ضمانات لتكفير ىذه األمكاؿ مف خبلؿ إنشاء مؤسسة مستقمة تتمقى ىذه المساىمات كتعمؿ عمى 

ستثمارىا بما يحقؽ األىداؼ السابقة . إدارتيا كا 

أما بالنسبة الى تمكيؿ خطط التقاعد فأنو يمكف أف ُيعّرؼ بأنو عبارة عف تجميع األمكاؿ كاألصكؿ 

, األخرل الناتجة عف مساىمات المشتركيف كمساىمات جية التشغيؿ كعكائد إستثمار ىذه األمكاؿ

كمف اإلعتبارات الميمة لتمكيؿ خطة التقاعد ىي ضركرة كجكد أصكؿ كافية لتغطية إلتزامات 
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ستثمار ىذه األصكؿ , الخطة التي تـ التعيد بدفعيا كضركرة إنشاء صندكؽ مستقؿ يتكلى إدارة كا 

. كذلؾ لضماف قدرة جية التشغيؿ عمى الكفاء بإلتزاماتيا لمشتركي الخطة

كبناءان عمى ما سبؽ فقد صدرت العديد مف القكانيف كالمعايير المحاسبية المتعمقة بتكفير الحماية 

لمنافع التقاعد عف طريؽ إنشاء مؤسسات تتكلى اإلدارة كاإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد مما يؤدم 

إلى ضماف تمكيؿ خطة التقاعد بشكؿ كامؿ كحماية العامميف مف مخاطر عدـ قدرة جيات التشغيؿ 

كمف أىـ النماذج اإلدارية ألنظمة , عمى الكفاء بإلتزامات التقاعد أك تعرضيا لئلفبلس أك التصفية

التقاعد كالضماف اإلجتماعي ىك قياـ المشتركيف في ىذا النظاـ في إدارة شؤكنو بكاسطة ىيئة ممثمة 

دارم كاسع كليس مطمؽ ستقبلؿ مالي كا  بؿ تخضع لرقابة الدكلة , عنيـ كتتمتع بشخصية إعتبارية كا 

كتعتمد ىذه النماذج . لضماف اإلدارة الجيدة كاإلستخداـ األمثؿ لحقكؽ المشتركيف لحماية حقكقيـ

كيتـ تمكيميا بشكؿ دكرم مف , عمى النظاـ الممّكؿ بمعنى أف يككف ىناؾ إستقبللية لمؤسسة التقاعد

كذلؾ بعكس , خبلؿ مساىمات المشتركيف لضماف كجكد أمكاؿ كافية لتغطية إلتزامات خطة التقاعد

النماذج التي تعتمد عمى نظاـ الدفع عند الحاجة الذم يقـك عمى أساس تكلي الجيؿ النشيط في 

مف خبلؿ إقتطاع نسبة مساىمة مف المشترؾ كتحكيميا الى , سكؽ العمؿ بتمكيؿ الجيؿ السابؽ

ألف سمبية ىذا النظاـ تتمثؿ في ككنو أكثر ُعرضة لقرارات إستثمارية خاطئة , الميزانية العامة لمدكلة

قتصادية . قد تقكد إلى تبلشي المدخرات كخمؽ أزمة مالية كا 

كلك إفترضنا أنو يتـ دفع مستحقات التقاعد بشكؿ مباشر مف ِقبؿ جية التشغيؿ كتعرض األخير 

كليذا , لئلفبلس فإف ذلؾ يؤدم الى تعرض المتقاعديف الى مخاطر خسارة مخّصصاتيـ التقاعدية

فقد تـ كضع العديد مف القكاعد لمكاجية ىذه اإلحتمالية كالتي نّصت عمى ضركرة كجكد مؤسسة 

كما أف كجكد مثؿ ىذه المؤسسة يكفر أمكاؿ كأصكؿ كبيرة قد , مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد

تساىـ في تنشيط اإلقتصاد المحمي كالعمؿ عمى تكفير فرص عمؿ كتخفيض معدالت البطالة كالفقر 
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كعند الحديث عف استثمار أمكاؿ . كذلؾ مف خبلؿ إستثمار ىذه األمكاؿ في األسكاؽ المحمية

التقاعد كالسياسة اإلستثمارية المتبعة في إدارة تمؾ األمكاؿ نجد أف ىناؾ العديد مف األنظمة 

كالقكاعد التي تنص عمى تكفير حماية أكبر لمشتركي خطط التقاعد كضركرة تأسيس أنظمة رقابية 

باإلضافة الى ضركرة كجكد إدارة كاحدة لتجنب ظيكر مشاكؿ , فّعالة عمى إستثمار ىذه األصكؿ

تشغيمية في حاؿ تعدد اإلدارات كضركرة كجكد لجاف إستثمارية متخّصصة في ىذا المجاؿ لتحديد 

كتحديد ماىية التعديبلت , السياسة اإلستثمارية التي تصب في مصمحة مشتركي خطة التقاعد

المطمكبة مف إدارة خطة التقاعد إببلغ المشركيف عنيا عند قياـ إدارة الخطة بإجرائيا لتكضيح أثر 

. ىذه التعديبلت عمى الحقكؽ التقاعدية لممشتركيف

كمف الجدير بالذكر أف إدارة خطة التقاعد تعمؿ عمى الكفاء بإلتزامات كتعيدات جية التشغيؿ التي 

ألف , تعيدت بيا لمعامميف لدييا كذلؾ طبقان لشركط الخطة كبما يتفؽ مع التشريعات ذات العبلقة

. إدارة الخطة ىي عبارة عف لجنة أك ىيئة مؤتمنة كمستقمة أك أم كياف تـ إنشائو بحكـ القانكف

 التالية بمناقشة شاممة لكاقع أنظمة التقاعد الفصكؿ الدراسية سنقـك في ,كبناءان عمى ما سبؽ

كالضماف اإلجتماعي المعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية كتحديدان في الضفة 

لمعمؿ عمى تحديد أكجو القصكر في األنظمة المطبقة في مؤسسات القطاع العاـ كالخاص , الغربية

كاإلتحادات المينية كتحميؿ المعيقات المختمفة التي قد تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف 

 كذلؾ مف , كاقتراح اآلليات البلزمة إلنشاء ىذه المؤسسة,اإلجتماعي كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

خبلؿ مناقشة شاممة ليذه األنظمة كالتعّرؼ عمى أبرز المشاكؿ التي تكاجو تطبيؽ قكانيف كأنظمة 

 .تقاعد كفقان لمتشريعات ذات العبلقة كالمعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا
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 :واقع أنظمة التقاعد والضماف االجتماعي 
  عبارة عف مؤسسة أك ىيئةىكصندكؽ التقاعد أظيرت أدبيات الدراسة كاإلطار النظرم ليا بأف 

كتقكـ ىذه الييئة ,  تتسمـ مساىمات التقاعد التي تقتطعيا جية التشغيؿ مف العامميف عندىامستقمة

عمى أف تمتـز ىذه المؤسسة بتقديـ منافع التقاعد لممشتركيف ضمف ىذه الخطة , بإدارتيا كاستثمارىا

كيككف صندكؽ التقاعد تحت إشراؼ الحككمة بحيث يقتصر دكر , عند استحقاقيـ القانكني لمتقاعد

كال , الحككمة عمى الجانب التنظيمي كالرقابي لضماف اإلدارة الجيدة كاإلستثمار األمثؿ ليذه األصكؿ

 كبيذا تعتبر منافع التقاعد حقكؽ , استخداـ أصكؿ كأمكاؿ التقاعد لتغطية احتياجاتيالمدكلةيجكز 

لذا يجب أف يككف ىناؾ أصكؿ كافية لتغطية ىذه , بمعنى أنيا تعيد بالدفع مستقببلن , مؤجمة الدفع

 .اإللتزامات كالتعيدات المستقبمية
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 عبارة عف تجميع األمكاؿ كاألصكؿ األخرل ىك تمكيؿ خطط التقاعد كما بينت ىذه األدبيات بأف

. الناتجة عف مساىمات المشتركيف كمساىمات جية التشغيؿ كعكائد إستثمار ىذه األمكاؿ

كتحديد مدل , كلمتعرؼ عمى كاقع أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

كاألنظمة المطبقة في دكؿ ,  مع المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا معالجتيا المحاسبيةانسجاـ

 كتحديد مدل انسجاـ ىذه األنظمة مع النتائج التي تكصمت الييا أدبيات الدراسة كاالطار ,الجكار

, سيتناكؿ الفصؿ التالي كاقع األنظمة المطبقة مف خبلؿ دراسة القكانيف المعمكؿ بيا, النظرم ليا

, كتنظيـ العديد مف المقاببلت مع العامميف في المؤسسات التي تتكلى االشراؼ عمى أصكؿ التقاعد

 :حيث كانت نتائج الدراسة عمى النحك التالي , كبعض المؤسسات المعنية

 

 

مشترؾ مكزعيف  (116,500)تغطي صناديؽ التقاعد في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية حكالي 

: عمى القطاعات المختمفة عمى النحك التالي 

   .     مشترؾ4(76,000)القطاع العاـ                 

 .           مشترؾ 5(15,000)القطاع الخاص              

    .               مشترؾ 6(10,000)ككاالت األمـ المتحدة       

   .               مشترؾ 7(8,000)  المينية           تاإلتحادا

 .            مشترؾ 8(7,500)  الجامعات                  
                                                 

4
 .وزارة املالية: املصدر-  

5
  . العملةوزار:  املصدر -  

6
 . مكتب األمم املتحدة:املصدر -   

7
 .  املهنية نفسهاتاإلحتادا: املصدر  - 
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: القطاع العاـ  :- 3-1

يكجد نكعاف مف خطط التقاعد المعمكؿ بيا بشكؿ  متكازم في مناطؽ السمطة الكطنية 

الفمسطينية، يعمؿ النكع األكؿ في الضفة الغربية عمى أساس الدفع عند الحاجة كيعتمد عمى 

، كبدأ العمؿ بيذا النظاـ في فمسطيف في (1959)لسنة  (34)نظاـ التقاعد المدني األردني رقـ 

نياية الخمسينات في الضفة الغربية التي كانت خاضعة في حينو لنظاـ الحكـ األردني، كقد 

لجميع مكظفي  (DB)معّرفة اؿشمؿ ىذا النظاـ مكظفي الخدمة المدنية كالذم أقر نظاـ المنافع 

الدكلة المدنييف الذيف يتقاضكف ركاتبيـ مف الميزانية العامة، إضافة إلى مكظفي المصارؼ 

: الزراعية المصنفة، كيمكف تمخيص أبرز مؤشرات النظاـ بشكؿ مختصر عمى النحك التالي 

كانت الدكلة كمف خبلؿ مكازنتيا العامة مسؤكلة عف صرؼ ركاتب المتقاعديف كفقان لما يقرره 

القانكف، كيشرؼ عمى إدارة صندكؽ التقاعد لجنة تقاعد تابعة لكزارة المالية، كقد أقر القانكف 

مف الراتب األساسي تحكؿ إلى الخزينة كإيرادات عامة دكف  (%7) بنسبة 9مساىمة المكظؼ

كالتدفقات النقدية الخارجة  (المساىمات)أف يككف ىناؾ أم ارتباط بيف التدفقات النقدية الداخمة 

قامت اإلدارة المدنية  (1967)كخبلؿ سنكات االحتبلؿ بعد عاـ  (الركاتب كالمنافع التقاعدية)

 إلى (%7)اإلسرائيمية بأجراء بعض التعديبلت المحدكدة أىميا تخفيض مساىمة المكظؼ مف 

ضافة عبلكة المينة إلى الراتب ليصبح تعريؼ (1979)مف الراتب األساسي عاـ  (2%) ، كا 

الراتب بأنو الراتب األساسي كعبلكة المينة، كلـ يقرر القانكف زيادة الراتب التقاعدم ميما بمغ 

                                                                                                                                               

 - 
8

 . وزارة التعليم العايل: املصدر 
9

خر نصت القكانيف ك األنظمة آمستخدـ أم المكظؼ المصنؼ الذم يتقاضى راتبو مف الميزانية العامة أك أم مكظؼ أك : الموظؼ - 

. [1959,قانوف التقاعد االردني],  تابع لمتقاعد عمى حساب الخزانة العامة عمى أنواألخرل

 



 79 

 كانحصرت حاالت تعديؿ الركاتب التقاعدية في قرارات ذاتية كانت تتخذ في ,مستكل التضخـ

حينو بعد انخفاضات حادة في القكة الشرائية لمركاتب التقاعدية، كعّدؿ حجـ المساىمات كفقان 

 .قر عمى الركاتب إف كجدتت كانت تيلمزيادات اؿ

:  سف التقاعد       

عند إكماؿ المكظؼ الستيف مف عمره أك حيف إكمالو أربعيف سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد - (1

 بعد إكماؿ الستيف مف  لممكظؼكيجكز لمجمس الكزراء تمديد الخدمة, يجب إحالتو عمى التقاعد

. سنكات لممصمحة العامة (5)عمره لمدة ال تزيد عمى 

( 25)كلمقاضي الذم بمغت خدمتو , سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد (30)لممكظؼ الذم أكمؿ - (2

. الحؽ في إحالة نفسييما عمى التقاعد, سنة

سنة خدمة مقبكلة  (15)يجكز لمجمس الكزراء أف يحيؿ أم مكظؼ عمى التقاعد إذا أكمؿ- (3

.   لمتقاعد

لممكظؼ الذم تنيى خدماتو إلكمالو الستيف مف عمره ككانت خدمتو المقبكلة لمتقاعد - (4

ذا كاف أقؿ مف ذلؾ أعطى مكافأة (15) .  سنة أعطي راتب تقاعدم ، كا 

سنة خدمة  (15) المكظؼ الذم تنيى خدماتو بغير االستقالة أك فقد الكظيفة ككاف مكمبلن - (5

ذا لـ يكف مكمبلن   .سنة أعطى مكافأة (15) مقبكلة لمتقاعد أعطي راتب تقاعدم، كا 

:  المنافع 

: الراتب التقاعدي - (    أوالً 

: يحسب الراتب التقاعدم الشيرم لممكظؼ عمى أساس المعادلة التالية 

 (.600)÷  الراتب الشيري األخير × مجموع عدد أشير الخدمة المقبولة لمتقاعد
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، كلكزارة  الصحة مف (1/9/1997)لكزارة التربية اعتباران مف  (450)كقد تـ تعديؿ القسمة عمى 

 (.1/9/2001)، كلباقي الكزارات مف (1/5/2001)

مف الراتب الشيرم األخير، كيضاؼ لو  (%75)كال يجكز أف يتجاكز الراتب التقاعدم 

: العبلكات التالية 

  .شيكؿ (150)إلى  (1/5/2004)شيكؿ كتـ تعديميا مف (8.04)ػ العبلكة الشخصية كتساكم1

(. 1/7/2005)شيكؿ مف تاريخ  (60)شيكؿ أصبحت  (40), عبلكة الزكجة- 2

شيكؿ  (20)شيكؿ لكؿ كلد كقد تـ تعديميا لتصبح  (16),سنة (18)عبلكة األبناء أقؿ مف - 3

(. 1/7/2005)مف تاريخ 

إال إذا كاف يتابع دراستو في أم مؤسسة تعميمية معترؼ بيا كلحيف إتمامو دراستو أك إكمالو 

كاالبف المعاؽ كالبنت غير المتزكجة كغير المكظفة كالبنت , سنة مف العمر أييما أسبؽ (25)

 .المطمقة كغير المكظفة

إذا أتـ المكظؼ عدد السنكات الذم يعطيو الحؽ في الحصكؿ عمى راتب تقاعدم ككاف جزء 

فاف القانكف أجاز لو تسديد مساىمات التقاعد عف الفترة , مف ىذه السنكات خدمة غير مصنفة

. يحسب بعدىا الراتب التقاعدم عمى أساس عدد السنكات الكمية, غير المصنفة

مف ( %75)سنة فأنو يستحؽ راتب تقاعدم بنسبة  (28)إذا أتـ المكظؼ مدة خدمة أكثر مف 

 10باإلضافة إلى مكافأة عف سنكات الخدمة غير المصنفة, سنة (28)الراتب األخير عف آؿ 

    . ( 24)÷ الراتب الشيري األخير × عدد أشير الخدمة : تحسب بالمعادلة التالية 

: المكافأة - (ثانياً 
                                                 

10
,  المكظؼ الذم يعيف في كظيفة ذات راتب محدد في قانكف الميزانية كليس ليا درجة: الموظؼ غير المصنؼ- 

. [1959,قانوف التقاعد االردني]
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سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد كبمغ الستيف مف عمره أك أنييت  (15)يعطي لممكظؼ الذم لـ يكمؿ 

 :خدماتو مكافأة، تحسب كاآلتي 

: لمفترة المصنفة - أ

(  . 12)÷  الراتب الشيري األخير  × عدد أشير الخدمة 

: الفترة غير المصنفة - (ب

( . 24)÷ الراتب الشيري األخير × عدد أشير الخدمة 

في حالة االستقالة يعطى المكظؼ فقط ما خصـ منو مف عائدات تقاعدية ،أما في حالة فقداف 

 .الكظيفة حسب القانكف يفقد كؿ حقكقو التقاعدية

: العجز الصحي - (ثالثاً 

إذا أنييت خدمة المكظؼ لعمو مقعده بسبب قيامو بالكظيفة أك ألم سبب أخر يعطي راتب 

سنكات، أما إذا كانت أقؿ مف ذلؾ يعطى (10)تقاعدم إذا كانت خدمتو المقبكلة لمتقاعد 

 .مكافأة

: الوفاة الطبيعة - (رابعاً 

سنكات كأكثر راتب تقاعدم  (10) يعطي كرثة المكظؼ المتكفى كلو خدمة مقبكلة لمتقاعد 

مف  (%100) مف الراتب التقاعدم المخصص لممتكفى كقد تـ تعديمو إلى (%50)يعادؿ 

، كلباقي الكزارات (1/5/2001)لكزارة التربية، كلمصحة مف  (1/9/1997)تاريخ 

 .سنكات فيعطى مكافأة (10)، أما إذا كاف أقؿ مف (1/9/2001)مف

: الوفاة الناشئة عف العمؿ - (خامساً 

 راتبو الشيرم األخير إذا لـ  مف(%25)يخصص لكرثة المكظؼ المتكفى راتب تقاعدم يعادؿ 

سنكات خدمة مقبكلة  لمتقاعد، أما إذا كاف قد أكمؿ ىذه المدة فيخصص ليـ  (10)يكف مكمبلن 
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باإلضافة إلى تعويض نقدي يعادؿ رواتب مف الراتب أك حسب المدة أييما أكبر،  (33%)

 .وعالوات الموظؼ عف سنة كاممة

: المعاممة الضريبية - (سادساً 

( 1964)لسنة  (5)كاف الراتب التقاعدم خاضعان لمضريبة كفقان لقانكف ضريبة الدخؿ رقـ 

كذلؾ كفقان , أصبح غير خاضع لمضريبة (1/4/2005)إال أنو مف , كيعامؿ كأم راتب أخر 

 ( .2004)لسنة  (17)لقانكف ضريبة الدخؿ رقـ 

: إدارة النظاـ - (سابعاً 

مف القانكف عمى تشكيؿ لجنة في كزارة المالية تسمى لجنة التقاعد المدني  (49)نصت المادة 

نيـ الكزير عمى أف يككف احدىـ رئيسان كتككف ىذه المجنة ممف ثبلث مكظفيف مف الكزارة يع

 عمى طمبات خطية ان مسؤكلة عف تسكية جميع الحقكؽ المشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف ك ذلؾ بناء

 11.يقدميا أصحاب االستحقاؽ إلى كزير المالية

 

 مف خطط التقاعد المعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية فيعتمد أما النوع الثاني

( 1964)لسنة  (8)عمى أساس النظاـ الممكؿ، كالذم تبنى قانكف التأميف كالمعاشات رقـ 

ليطبؽ في قطاع غزة عمى مكظفي كمستخدمي كعماؿ اإلدارة المدنييف كالمجالس البمدية 

كالقركية ككذلؾ ضباط كأفراد الشرطة، كمكظفي كمستخدمي كعماؿ دائرة األكقاؼ اإلسبلمية، 

كينص ىذا القانكف عمى إنشاء ىيئة مستقمة تسمى الييئة العامة لمتأميف كالمعاشات تتمتع 

دارم، كال تككف ميزانيتيا ضمف الميزانية العامة لمدكلة، باإلضافة إلى أف ىذه  باستقبلؿ مالي كا 

كما  (1/1/2000)الخطة تشمؿ مكظفي القطاع العاـ في الضفة الغربية الذيف عينكا بعد تاريخ 

                                                 
11

.   اتظبل شخظً –راو هللا  , 2006 , تًىس , وسارح انًبنٍخ , نجُخ انتقبػذ , هٍبو يىسى : انًظذر -  
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تـ نقؿ جزء مف المكظفيف في القطاع العاـ دكف أف يككف ىناؾ معيار يعتمد عميو في نقؿ ذلؾ 

الجزء مف المكظفيف مف قانكف التقاعد المدني األردني إلى قانكف التأميف كالمعاشات، باستثناء 

, إلى ىيئة التأميف كالمعاشات (1/4/2005)كزارة الداخمية فقد تـ نقميا بشكؿ كامؿ اعتباران مف 

 :كيمكف تمخيص أبرز مؤشرات ىذا النظاـ عمى النحك التالي 

 

 : ؿالتزامات الموظؼ وجية التشغي: أواًل 

لو، كىذا ىك االلتزاـ المالي الكحيد  مف الراتب األساسي( %10)يمتـز المشترؾ بدفع نسبة 

 مف الراتب األساسي لممشترؾ لصالح (%12.5)لممشترؾ كتقـك جية التشغيؿ بدفع نسبة 

المشترؾ، حيث يتـ ادخار ىذه المساىمات لدل حساب خاص تابع لمييئة العامة لمتأميف 

 .كالمعاشات

:  حقوؽ الموظؼ : ثانياً 

سنة الحصكؿ عمى معاش تقاعدم شيرم يحسب طبقان  (20)يحؽ لممكظؼ الذم أتـ خدمة 

: لممعادلة التالية 

( . %2.5)× (الراتب األخير) × (عدد سنوات الخدمة)

  أعطى القانكف الحؽ في الحصكؿ عمى معاش تقاعدم لممكظؼ الذم تبمغ مدة خدمتو

بمكغ سف التقاعد، الفصؿ بقرار مف )سنة عمى األقؿ كأنييت خدمتو لؤلسباب التالية  (15)

. كيحسب ىذا المعاش بنفس النسبة السابؽ ذكرىا (جية التشغيؿ، إلغاء الكظيفة أك الكفر

  يمنح المكظؼ معاش تقاعدم شيرم بسبب العجز الصحي ميما كانت مدة خدمة المكظؼ

 :كيحسب بإحدل طريقتيف 

. مف الراتب األخير  (%40)بحد أدنى : الطريقة األولى 
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 وفقا لمدة الخدمة مضافاً إلييا ثالث سنوات أييما أكثر نفعًا لممنتفع ،: الطريقة الثانية 

. كيمنح ىذا المعاش لكرثة المكظؼ المستحقيف عنو في حالة الكفاة 

  مف الراتب األخير لممكظؼ أك  (%70)يمنح المعاش المذككر في الفقرة السابقة بنسبة

في حالة إصابتو بعجز صحي أك الكفاة نتيجة حادث كقع أثناء -  حسب الحالة–كرثتو 

. تأدية العمؿ أك بسببو

  العالوات الشخصية:  

مف الجدير بالذكر أنو باإلضافة إلى المعاش التقاعدم يصرؼ مبمغان إضافيان يدفع لصاحب 

 .شيكؿ شيريان  (300)المعاش طكاؿ استحقاقو لممعاش كتبمغ قيمة ىذا المبمغ الحالية 

  المكافأة:  

 كلـ تكف مدة خدمتو المشترؾ عنيا قد بمغت القدر الذم يعطيو الحؽ 12إذا انتيت خدمة المنتفع

( %15)سنة ،حسب الحاؿ، تصرؼ لو مكافأة تحسب عمى أساس  (15  أو20)في المعاش 

مف المرتب السنكم عف كؿ سنة مف سنكات خدمتو أم ما يعادؿ مرتب شير كثمانية أعشار 

 .بشرط أف تككف مدة خدمتو المحسكبة أكثر مف ثبلث سنكات (1.8)الشير 

  ( :%10)صرؼ مبمغ 

إذا كانت مدة خدمة المنتفع أقؿ مف ثبلث سنكات كانتيت خدمتو لسبب غير االستقالة أك 

مف راتبو  (%10)حاصؿ ضرب أشير عممو في اإلقالة التأديبية فأنو يستحؽ صرؼ مبمغ 

 .الذي تقاضاه عف الشير األخير لعممو 

                                                 
12

,   ك المياقة الصحية%10كفي الشركط بما فييا دفع حصة المكظؼ ستميف كالمعاشات ـأالمكظؼ الخاضع لقانكف الت :  المنتفع- 

. [1964, قانوف التأميف والمعاشات]
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سنة كانتيت خدمتو بسبب الكفر الكظيفي أك  (15) مدة خدمة تزيد عف إذا أتـ المكظؼ

كلـ يكف قد بمغ سف التقاعد اإللزامي فانو يستحؽ راتب تقاعدم منقكص بنسبة تتراكح , االستقالة

فكمما زاد العمر قمت نسبة الخصـ بحيث يتـ تخفيض الراتب , تبعان لمعمر (%5-20)ما بيف 

( 60)عف كؿ سنة حتى كصكؿ صاحب المعاش سف التقاعد اإللزامي المحدد بػ  (%4)بمقدار 

( 60)كعند بمكغ صاحب المعاش سف , (%20)كبحد أقصى تصؿ نسبة الخصـ إلى , عاـ

  .يجرم صرؼ المعاش كامبلن دكف تخفيض

  مبمغ التأميف :

تدفع الييئة العامة لمتأميف كالمعاشات مبالغ تأميف لممنتفع أك لكرثتو المستحقيف معادالن لنسبة 

كتتناقص تدريجيان حتى  (25)حتى عمر  (%267)مف الراتب السنكم تبعان لمسف تبدأ بنسبة 

 :كذلؾ في الحاالت التالية  (60)حتى سف  (%33)تصؿ إلى نسبة 

كيدفع مبمغ التأميف في ىذه الحالة  (60)كفاة المنتفع كىك في الخدمة قبؿ بمكغو سف - (1

 إذا كاف المنتفع قد عيف مستفيديف آخريف قبؿ كفاتو فيدفع مبمغ التأميف إاللمكرثة الشرعييف 

. إلييـ

بسبب عدـ المياقة الصحية لمخدمة إذا  (60)فصؿ المنتفع مف الخدمة قبؿ بمكغو سف - (2

نشأت عف عجز تاـ عف العمؿ، كيشترط أف يككف فصؿ المنتفع قد بني عمى قرار قمسيكف 

طبي عاـ سابؽ عمى صدكر قرار الفصؿ كال يستحؽ مبمغ التأميف إذا لـ يقدـ المستند الرسمي 

كمما يجدر ذكره أف المنتفع الذم يفصؿ مف الخدمة بسبب عدـ المياقة . بإثبات سف المنتفع

الصحية أك تنتيي خدمتو بسبب الكفاة نتيجة حادث كقع أثناء العمؿ أك بسببو يستحؽ تعكيضان 

 مف قيمة التأميف الذم يستحؽ لو أك لكرثتو في الحالتيف السابقتيف كبذلؾ (%50)إضافيان قدره 

  .فأف قيمة مبمغ التأميف في ىذه الحالة قد تصؿ إلى مرتب أربع سنكات
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:  مصاريؼ الجنازة *

قرر القانكف كألـز كؿ جية تشغيؿ أف تؤدم لكؿ منتفع يتكفى أثناء الخدمة نفقات جنازتو 

 .شيكؿ (500)بمقدار مرتب شير كبحد أدنى 

  منحة ثالثة شيور  :

ألـز القانكف جيات التشغيؿ بأف تستمر في صرؼ صافي مرتب المنتفع الذم يتكفى أثناء 

الخدمة عف شير الكفاة كالشيريف التالييف كتدفع ىذه المنحة ألرممة المنتفع إف كجدت أك إلى 

أكالده القصر أك بناتو غير المتزكجات، ككذلؾ فاف الييئة العامة لمتأميف كالمعاشات تمتـز 

الذم يتكفى بنفس  (المتقاعد)باالستمرار في صرؼ صافي المعاش الشيرم لصاحب المعاش 

 .الكيفية السابقة

  االستبداؿ :

رغبة مف المشرع في ضماف حياة كريمة لممنتفع بعد انتياء خدمتو، كلكي يجمع بيف نظاـ 

االدخار كالمعاش قد أجاز لممنتفع الذم تنتيي خدمتو كيستحؽ معاشان تقاعديان إما أف يصرؼ 

 بجزء مف المعاش تكافؽ عميو الييئة العامة ًمعاشو بالكامؿ حسب القانكف أك أف يستبدؿ نقكدا

 .لمتأميف كالمعاشات بحيث ال يتجاكز الجزء المستبدؿ ربع المعاش

  القروض التي تمنح أثناء الخدمة :

 لقد أجاز القانكف لمييئة العامة لمتأميف كالمعاشات أف تقرض نقكدان لممنتفعيف الذيف ال تقؿ مدد 

خدمتيـ المشترؾ عنيا عف ثبلث سنكات كفقان لممعايير المحددة في القانكف كالشركط كالفكائد 

التي تحددىا الييئة، كحاليان فأف قيمة مبمغ القرض الذم يمنح يتـ كفقان لعدد سنكات الخدمة 

كقد كافؽ  (.%12)بحيث يبدأ بقيمة ثبلثة مرتبات لتصؿ إلى قيمة ستة مرتبات كبفائدة سنكية 

إلى  (%12)مجمس إدارة الييئة العامة لمتأميف كالمعاشات عمى تخفيض نسبة الفائدة مف 
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في السنة، كيكضح الجدكؿ التالي قيمة القركض  (%4.33) أم بمعدؿ متكسط (8%)

  :13الممنكحة لممنتفعيف مكزعة عمى مدة الخدمة كمدة السداد

( 1-3)الجدوؿ 

قيمة القروض الممنوحة لممنتفعيف ضمف قانوف التأميف والمعاشات 

مدة السداد قيمة القرض الممنكح عدد سنكات الخدمة الرقـ 

---  ال يمنح قرضان  1-3 1

 ًا شير12ثبلثة أضعاؼ الراتب   3-5 2

 ًا شير18أربعة أضعاؼ الراتب  5-10 3

 ًا شير24خمسة أضعاؼ الراتب   10-15 4

 ًا شير24ستة أضعاؼ الراتب  15     فكؽ 5

 

 :قوى األمف الفمسطيني قانوف التأميف والمعاشات ؿ :- 3-2  

عمى جميع منتسبي قكل األمف  (1964)لسنة  (8)بدأ تطبيؽ قانكف التأميف ك المعاشات رقـ 

، حيث كانكا قبؿ ذلؾ يتبعكف قانكف التقاعد المدني األردني رقـ (1997)الفمسطيني اعتباران مف سنة 

 التأميف كالمعاشات لقكل  قانكف، كاستمر العمؿ بيذا القانكف لغاية صدكر(1959)لسنة  (34)

ك ححيث كانت أبرز مؤشرات ىذا القانكف عمى الف (2004) لسنة  (16)األمف الفمسطيني رقـ 

:  التالي

ضباط كضباط صؼ كأفراد قكل األمف باإلضافة  (16)يشمؿ قانكف التأميف كالمعاشات رقـ  (1

ضباط كضباط صؼ كأفراد جيش التحرير كقكل األمف بالمدنييف العامميف  فمإلى المكظؼ
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.  اتظبل شخظً –راو هللا  , 2006, تًىس , انهٍئخ انؼبيخ نهتأيٍٍ وانًؼبشبد , يبجذ انحهى : انًظذر -  
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كال يشمؿ العامميف في قكل األمف , عاـ لحظة إقراره (45) كالذيف تزيد أعمارىـ عف الفمسطيني

 التي يؤدييا الصندكؽ في 14يستحؽ المنتفع مبالغ التأميفك، عاـ (45)لمف ىـ دكف سف 

: الحاالت التالية 

. كفاة المنتفع كىك في الخدمة قبؿ بمكغو سف التقاعد (1

. إنياء خدمة المنتفع قبؿ بمكغو سف التقاعد بسبب عدـ المياقة الصحية (2

 حتى سف (%267)يبدأ بنسبة كيككف مبمغ التأميف معادالن لنسبة مف الراتب السنكم تبعان لمسف، 

(. 60)حتى سف  (%33)كيتناقص تدريجيان حتى يصؿ إلى نسبة  (25)

: المعاش و المكافأة 

: يستحؽ المنتفع معاشان عند انتياء خدمتو في الحاالت التالية 

  .لتقاعد عشريف سنة عمى األقؿؿإذا بمغت المدة المقبكلة - (1

. سنة فما فكؽ (15) في حاؿ بمكغو سف التقاعد إذا كانت المدة المحسكبة في المعاش -(2

 القائد العاـ أك االستغناء عف الخدمة إذا كانت  مف في حاؿ انتياء الخدمة بسبب الفصؿ بقرار-(3

 المعاش عمى أساس الراتب كل كيس,سنة عمى األقؿ (15)مدة الخدمة المحسكبة في المعاش 

  الخدمة األخير عف كؿ سنة مف سنكات الشيرم مف الراتب1/35الشيرم األخير لممنتفع بكاقع 

.  مف الراتب%80 المعاش كبشرط إف ال يتجاكز الحد األقصى لممعاش الشيرم عف فيالمحسكبة 

 في حاؿ انياء الخدمة بسبب عدـ المياقة الصحية أك الكفاة ميما كانت مدة ان ك يستحؽ المنتفع معاش

 مف الراتب الشيرم األخير أك عمى أساس مدة خدمة المنتفع %40حد أدنى قدرة بالخدمة ك 
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, قانوف التأميف والمعاشات], ديو الصندكؽ لممنتفع أك المستحؽ كفقان ألحكاـ ىذا القانكفؤىك المبمغ المالي الذم م:     التأميف- 

2004] . 
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ييما اكبر بشرط إف ال تزيد المدة المضافة عف أالمقبكلة في المعاش مضافان إلييا ثبلث سنكات 

 أك عدـ ةلكفاا المعاش في حالة انياء الخدمة بسبب لسكم ك,المدة الباقية لبمكغ المنتفع سف التقاعد

 مف الراتب الشيرم %80 عمى أساس ق بسببالعمؿ أكثناء تأدية أياقة الصحية نتيجة حادث كقع ؿاؿ

ثناء الخدمة أك بسببيا كؿ أك يعتبر في حكـ الحادث الذم يقع , األخير ميا كانت مدة الخدمة

 ك يدفع باإلضافة إلى المعاش ,حادث يقع لممنتفع خبلؿ فترة ذىابو لمباشرة العمؿ ك عكدتو منو

 كعبلكة عائمية كفقان , مف قيمة المعاش طيمة أياـ حياتو(%10)المستحؽ عبلكة شخصية بنسبة 

الة بنسب ؽيخفض المعاش في حالة االستك. عمى المنتفعيف المكجكديف في الخدمةة المطبقة لمعبلك

يجرم صرؼ المعاش كامبلن دكف ( 60)عند بمكغ صاحب المعاش سف ك ,لسفؿتختمؼ تبعان 

 مدة الخدمة قد بمغت القدر الذم يعطيو الحؽ في فما إذا انتيت خدمة المنتفع ك لـ تؾأ, تخفيض

 مف الراتب السنكم األخير عف كؿ سنة مف (%15)المعاش استحؽ مكافأة خدمة عمى أساس 

إذا زادت مدة خدمة المنتفع عف  ك. سنكات(3)قؿ مدة الخدمة عف تسنكات الخدمة بشرط أف ال 

 تصرؼ مكافأة خدمة عف المدة الزائد  ,سنة (28)الحد األقصى لمدة الخدمة المقبكلة لمتقاعد عف 

 عممان بأف خدمة  ,مف الراتب السنكم عف كؿ سنة مف سنكات الخدمة الزائدة( %20)بما يعادؿ 

  .[2004,قوى األمفقانوف التأميف والمعاشات ؿ] ,(60)المنتفع تنتيي بسف 

: اإلتحادات المينية  :- 3-3

ك ىي نقابة الميندسيف ك نقابة , يكجد في الضفة الغربية ثبلث إتحادات مينية تمتمؾ صناديؽ تقاعد

كجزء مف اإلتحادات  (1967)المحاميف ك نقابة األطباء ك قد تأسست ىذه اإلتحادات  قبؿ عاـ 

مشترؾ ك يتـ كضع مساىمات أعضاء  (8000)المينية األردنية ك تغطي ىذه الصناديؽ حكالي 

كال , إتحادات الضفة الغربية مع مساىمات أعضاء إتحادات األردف كيتـ  إدارتيا مركزيان في األردف

لؼ ىذه اإلتحادات المينية في تيتـ استثمار أم مف ىذه األمكاؿ في مناطؽ السمطة الفمسطينية كتخ



 90 

الضفة الغربية مف حيث طبيعة الصناديؽ التي تكفرىا حيث يكجد اختبلؼ في حجـ مساىمة 

العضك ك حجـ الراتب التقاعدم ك كيفية حسابو ك شركط استحقاؽ العضك لمراتب التقاعدم ك 

 :يمكف تمخيص ابرز مؤشرات ىذه الصناديؽ عمى النحك التالي 

  : ف نقابة الميندسي :-3-3-1

نظاـ معدؿ لنظاـ التقاعد ألعضاء  )أسست نقابة الميندسيف نظاـ تقاعد ألعضاء النقابة 

كيشمؿ حكالي  (1986)لسنة  (4)المنبثؽ عند النظاـ رقـ  (2002)الميندسيف األردنييف لسنة 

 :دد الراتب التقاعدم لممشترؾ كفقان لثبلثة شرائح ىي حكم,  مشترؾ15(4000)

 :الشريحة األولى 

 سنكات الخبرة ك التي لؿعدينار مقابؿ دفع مبمغ شيرم يعتمد  (200)راتب تقاعدم شيرم مقداره 

يبدأ احتسابيا منذ تخرج  العضك بحيث يتزايد المبمغ المقتطع تبعان لعدد سنكات الخبرة ك يتراكح 

سنوات  واثنا عشر دينارًا  (5)أربعة دنانير شيريًا لألعضاء الذيف تقؿ خبرتيـ عف المبمغ بيف 

 .عاـ (20)لألعضاء الذيف تزيد خبرتيـ  عف 

 :الشريحة الثانية 

دينار وفقًا لمشروط السابقة باستثناء أف المبمغ المقتطع مف  (280)راتب تقاعدي شيري مقداره 

 . دينار (24)دنانير و (8)العضو يتراوح ما بيف 

 : الشريحة الثالثة

دينار وفقا لمشروط السابقة باستثناء أف المبمغ المقتطع  (400)دي شيري مقداره عراتب تقا

. يتراوح مابيف اثنا عشر دينار وست وثالثيف دينار 
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 .َقبثخ انًهُذسٍٍ : انًظذر -  
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بالنسبة  (60)بالنسبة لمميندس ك سف  (65)كيستحؽ العضك الراتب التقاعدم عند إكمالو سف 

عاـ لمميندسة طمب   (55)عاـ لمميندس ك  (60)كما يجكز لممشترؾ الذم أكمؿ , لمميندسة

ك يحؽ لمكرثة , منعو عف العمؿ بصكرة دائمةماإلحالة إلى التقاعد أك إذا أصيب بعجز كمي 

المطالبة بالراتب التقاعدم في حالة كفاة العضك قبؿ إحالتو لمتقاعد بشرط أف يككف مسددان لجميع  

. االشتراكات السنكية لمنقابة

: ك يحسب الراتب التقاعدم ألم مف الشرائح السابقة ذكرىا بالمعادلة التالية 

الراتب التقاعدي الكامؿ  ×  لتمؾ الشريحةعدد األشير التي سدد عنيا مساىمات التقاعد )

( . 360)مقسـو عمى  (لمشريحة 

أعضاء مف الييئة العامة لمصندكؽ عمى أف يككف  (9)يتكلى إدارة الصندكؽ مجمس مككف مف 

ك يمارس المجمس مختمؼ الجكانب المتعمقة ,  منيـ كرئيسان لممجمسان نقيب الميندسيف كاحد

عداد  بالصندكؽ مف استثمار األمكاؿ المتراكمة فيو كاإلشراؼ عمى حساب الراتب التقاعدم كا 

نظاـ معدؿ لنظاـ التقاعد ألعضاء نقابة الميندسيف ].يرىا مف الشؤكف المتعمقة بإدارة الصندكؽغالمكازنة السنكية ك

 . [2002األردنييف 

 :نقابة المحاميف  :- 3-3-2

 نظاـ التقاعد لمحامي فمسطيف لسنة )أسست نقابة المحاميف نظاـ تقاعد ألعضاء النقابة يسمى 

كيشمؿ حكالي , (1966)لسنة  (11)الصادر باالستناد إلى قانكف المحاميف النظاميف رقـ ( 1998)

ك , ك يككف نظاـ التقاعدم إلزاميان لكافة محامي الضفة الغربية ك قطاع غزة,  مشترؾ16(1500)

 مف مدة  سنةيحسب بواقع عشريف دينار عف كؿيستحؽ العضك المحاؿ عمى  التقاعد راتبان شيريان 

كما يحؽ لمعضك الذم ال يستحؽ التقاعد إذا بمغت مدة ممارستو ,ممارسة المينة المقبولة  لمتقاعد
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نصؼ الراتب التقاعدي لممينة عشريف عاـ ك اعتزؿ المينة نيائيان أف يطمب تعكيضان مقطكعان ك ىك 

 . الكامؿ مضروباً بعدد سنيف ممارستو لممينة 

دينار سنكيان  (48)يتـ حساب مقتطعات صندكؽ التقاعد عمى أساس العمر حيث يقتطع مبمغ 

دينار لمعضك الذم لـ يتجاكز سنو  (72)لمعضك الذم لـ يتجاكز سف التاسعة كالعشريف  كمبمغ 

دينار لمعضك الذم لـ يتجاكز سف التاسعة ك األربعيف ك مبمغ  (96)التاسعة ك الثبلثيف ك مبمغ 

دينار لمعضك الذم  (192)دينار لمعضك الذم لـ يتجاكز سف التاسعة كالخمسيف ك مبمغ  (144)

.  التاسعة ك الخمسيففيتجاكز س

يحؽ لمعضك أف يطمب اإلحالة عمى التقاعد إذا كاف مستمران في ممارستو لمينة المحاماة بشرط أف ك

عاـ سكاء كانت متقطعة أك مستمرة كأف يككف قد دفع كؿ ما  (30)ال تقؿ مدة ممارستو عف 

. كيككف قد أكمؿ سف الستيف, يستحؽ عميو لمصندكؽ

ف لـ يبمغ  (30)كيجكز لمعضك أف يطمب اإلحالة عمى التقاعد إذا بمغت مدة ممارستو لممينة  عاـ كا 

ممارستو    عاـ فأكثر أك بمغت مدة  (20)كبمغت مدة ممارستو لممينة  (60)أك بمغ سف  (60)سف 

  0عاـ فأكثر ك عجز عف ممارسة المينة (15)

دينار كمساعدة فكرية ثـ  (5000)كعند كفاة العضك قبؿ كصكلو إلى سف التقاعد يتمقى الكرثة

يحسب ليـ راتب تقاعدم طبقان لممعادلة السابقة كيشرؼ عمى إدارة الصندكؽ مجمس ينشأ ليذا 

ت  اإلجراءات البلزمة لتحصيؿ أمكالو كحسف استثمارىا ذاخالغرض كيتكلى اإلشراؼ عمى الصندكؽ كا 

 [ .1998, نظاـ تقاعد محامي فمسطيف النظامييف].كتغيير ركاتب التقاعد كالتعكيضات ألصحاب الحقكؽ

 

 

 :نقابة األطباء -  :3-3-3
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لسنة  (59)أسست نقابة األطباء نظاـ تقاعد كضماف اجتماعي ألعضاء النقابة يسمى نظاـ رقـ 

 17(2,500)كيشمؿ حكالي  (1972)لسنة  (13)اد إلى قانكف نقابة األطباء رقـ فباإلست (1978)

يككف نظاـ التقاعد إلزاميان لكافة أعضاء النقابة ك يستحؽ العضك راتب تقاعدم كفقان , مشترؾ

: لشريحتاف ىما 

دنانير  (6) دفع العضك مبمغ ؿدينار مقاب (180)يحصؿ العضك عمى مبمغ : الشريحة األكلى 

 .لصندكؽ الضماف (4)لصندكؽ التقاعد ك 

دينار لصندكؽ  (12)دينار مقابؿ دفع مبمغ  (300)يحصؿ العضك عمى مبمغ : الشريحة الثانية 

عاـ الستحقاؽ  (30)دنانير لمضماف ك ينبغي عمى العضك ممارسة المينة لمدة (8)التقاعد ك 

 .التقاعد ك يعدؿ ىذا المبمغ لمتعكيض عف التضخـ

كيحؽ لمعضك أف يطمب إحالتو عمى التقاعد بشرط أف ال تقؿ مدة اشتراكو في الصندكؽ عف ثبلثيف 

كما , عاـ ك يككف قد أكمؿ الستيف مف عمره ك قد دفع كؿ ما استحؽ عميو إلى الصندكؽ (30)

  مفعاـ (30)حتى لك لـ يكمؿ مدة  (65)يستطيع العضك أف يحصؿ عمى التقاعد إذا بمغ سف 

قؿ مف الراتب التقاعدم ك ذلؾ بتقسيـ الراتب التقاعدم عمى عدد أالخدمة كلكنو يتقاضى مبمغ 

ك يستحؽ راتب , عاـ كضربو بعدد سنكات الخدمة الفعمية (30)سنكات الخدمة البلزمة لمتقاعد 

تقاعدم أيضان في حالة المرض أك العجز ك يصرؼ لو باإلضافة إلى الراتب التقاعدم مساعدة 

دينار في حالة الكفاة كيحسب الراتب التقاعدم لمعضك بكاقع كاحد مف ثبلثيف  (2000)فكرية قيمتيا 

كما يقـك  مف الراتب التقاعدم األساسي حسب الشريحة مضركبان بعدد سنيف ممارسة المينة

دنانير مف كؿ عضك لعائمة العضك المتكفى أك المصاب بعجز كمي  (10)الصندكؽ بدفع مبمغ 

    [ .1978, نظاـ التقاعد والضماف االجتماعي األردني]  ,يمنعو مف مزاكلة العمؿ
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 .َقبثخ األطجبء -  
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 :القطاع الخاص  :- 3-4

 العاممة في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية كالتي تكظؼ تبمغ عدد شركات القطاع الخاص

( 18,000)بحيث يبمغ مجمكع العامميف في تمؾ الشركات , شركة (133)عامبلن فأكثر حكالي  (50)

كتمتمؾ بعض ىذه الشركات صناديؽ تقاعد حديثة نسبيان أسست في معظميا بعد عاـ , عامؿ

, عامؿ (15,000)كيبمغ عدد العامميف المشمكليف بنظاـ تقاعد في تمؾ الشركات حكالي , (1990)

كأكثر ىذه القطاعات ىك قطاع المصارؼ كقطاع التأميف كقطاع , مكزعيف عمى القطاعات المختمفة

أما نسبة مساىمة جيات  (%15-2)كتتراكح نسبة مساىمة العامميف ما بيف . صناعة األدكية

إال أنو نجد أف ىناؾ القميؿ مف ىذه الشركات تعمؿ عمى , (%15-5)التشغيؿ فتتراكح ما بيف 

كغالبان ما يستطيع  .اقتطاع مساىمة العامؿ كمساىمة جية التشغيؿ أيضان عمى شكؿ مبمغ مقطكع

أما حصكلو عمى مساىمة جية , العامؿ الحصكؿ عمى كامؿ مساىماتو في أم كقت يترؾ العمؿ

.  سنكات (10-3)التشغيؿ يتطمب في معظـ األحياف أف يككف قد أتـ العامؿ فترة عمؿ تراكح ما بيف 

يتـ إدارة صناديؽ التقاعد في ىذه الشركات بكاسطة لجاف مككنة مف ممثميف عف العامميف كممثميف 

عف جيات التشغيؿ كبما أف غالبية شركات القطاع الخاص التي تمتمؾ صناديؽ تقاعد ىي مف 

كالتي غالبان ما تتكاجد مكاتبيا الرئيسية في الخارج فأنو يتـ إدارة صناديؽ التقاعد , قطاع المصارؼ

كبالتالي لف يككف ىناؾ أم استثمار ألم مف ىذه الصناديؽ , عف طريؽ لجاف مكجكدة في الخارج

أم أنو ال يكجد أم تأثير لصناديؽ التقاعد في القطاع , في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

. 18[2006,خنفر],كاف كجد فيك قميؿ نسبيان , الخاص عمى االقتصاد المحمي

 :الجامعات  :- 3-5
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. اتظبل شخظً- راو هللا , 2006 ,آة, ,وسارح انؼًم, االدارح انؼبيخ نهتأيٍُبد االجتًبػٍخ, فىسٌخ خُفز: انًظذر-  



 95 

يحصمكف عمى حقكؽ , مكظؼ (7500)يبمغ عدد العامميف في الجامعات الفمسطينية حكالي 

كيكجد لدل كؿ جامعة صندكؽ تقاعد يعمؿ عمى إدارتو لجنة مؤلفة مف ممثميف عف , تقاعدية

كتعمؿ ىذه المجنة عمى إدارة الصندكؽ كاتخاذ القرارات المتعمقة , العامميف كعف إدارة الجامعة

كتعتمد صناديؽ التقاعد . كتككف أمكاؿ الصندكؽ منفصمة عف مكجكدات الجامعة, باستثمار أمكالو

في الجامعات الفمسطينية عمى مجمكعة مف الضكابط التي كضعت مف قبؿ كزارة التعميـ العالي 

مف الراتب األساسي بحيث تعمؿ الجامعة عمى  (%5)كالتي حددت نسبة مساىمة المكظؼ بػ 

ضافة نسبة  كتقـك إدارة الصندكؽ باستثمار , إلييا كادخارىا في صندكؽ التقاعد (%10)اقتطاعيا كا 

ىذه األمكاؿ عمى أف تدفع الجامعة لممكظؼ عند استحقاقو لمتقاعد حقكؽ تقاعدية عمى شكؿ مبمغ 

. 19[2006,صويمح], كيستحؽ المكظؼ تقاعد الدفعة الكاحدة عند بمكغو سف الستيف, مقطكع

 :وكاالت األمـ المتحدة  :- 3-6

: إدارة الصندوؽ والمساىمات 

يغطي صندكؽ التقاعد التابع لككاالت األمـ المتحدة العاممة في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية 

مف الراتب  (%7.5)كتككف نسبة مساىمة المشترؾ ليذا الصندكؽ ىي , مشترؾ (10,000)حكالي 

كيتـ , مف راتب المشترؾ إلى النسبة السابقة (%15)كتقـك الككالة بإضافة نسبة , األساسي لو

كيتـ إدارة ذلؾ الصندكؽ مركزيان , ادخار تمؾ المساىمات في صندكؽ مركزم تابع لؤلمـ المتحدة

أما . كيشمؿ الصندكؽ كؿ مكظفي األمـ المتحدة في جميع أنحاء العالـ, بكاسطة لجنة مستقمة

فانو ال يتـ استثمار أم مف ىذه األمكاؿ في مناطؽ السمطة , بالنسبة إلى استثمار أمكاؿ الصندكؽ

نما يتـ استثمارىا في الخارج , الكطنية الفمسطينية كعند التقاعد تدفع حقكؽ التقاعد كمبمغ مقطكع .كا 

شيكر مف  (6)كيستحؽ المشترككف ما يتجمع في حساباتيـ في صندكؽ االدخار بعد إتماـ فترة 
                                                 

19
. اتظبل شخظً- راو هللا , 2006 ,آة, وسارح انتزثٍخ وانتؼهٍى انؼبنً, انشؤوٌ االدارٌخ, ثسبو طىٌهح: انًظذر -  
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سنة مف الخدمة تعكيضات تساكم مبمغ راتب شيرم عف كؿ  (30)كيستحؽ الذيف يتمكف , الخدمة

كيمكف حصكؿ المشترؾ عمى تقاعد مبكر في حالة المرض , سنة خدمة إضافة إلى حقكؽ التقاعد

. سنة مف الخدمة (30)حتى قبؿ إتمامو 

: الحقوؽ التقاعدية 

كما يستطيع المشترؾ , سنة مف العمؿ (30)يستحؽ المشترؾ حقكقان تقاعدية عند إتمامو    

كتككف الحقكؽ التقاعدية عبارة عف مبمغ , الحصكؿ عمى تقاعد مبكر في حالة العجز أك الكفاة

سنة  (30)ـ تكما يستحؽ المشترؾ الذم أ .مقطكع يدفع مرة كاحدة عند استحقاؽ المشترؾ لمتقاعد

. 20[UNDP,2006],مف العمؿ تعكيضات نياية الخدمة البالغة راتب شير عف كؿ سنة خدمة

 

كمف خبلؿ إستعراض أدبيات الدراسة كاإلطار النظرم في الفصؿ السابؽ نجد أف ىناؾ تعارض 

كبير بيف األنظمة المعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية كبيف التشريعات كالمعايير 

حيث نصت تمؾ المعايير عمى ضركرة كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف , ذات العبلقة

دارم كاسع كيقتصر دكر الدكلة في ىذا المجاؿ عمى الجانب , اإلجتماعي تتمتع بإستقبلؿ مالي كا 

كما دعت ىذه المعايير , التنظيمي كالرقابي لضماف اإلدارة الجيدة كاألستثمار األمثؿ ألصكؿ التقاعد

الى ضركرة كجكد أمكاؿ كافية لتغطية إلتزامات خطة التقاعد كعدـ إستخداـ تمؾ األمكاؿ ألف ذلؾ 

.  يمثؿ مساس بالحقكؽ التقاعدية لممشتركيف الذيف يعتبركف المالكيف الحقيقييف ليذه األصكؿ

كبالنظر إلى كاقع األنظمة المطبقة في مناطؽ السمطة الفمسطينية نجد أنيا ال تمبي الحد األدنى 

دارة أصكؿ  لممعايير المتعارؼ عمييا حيث يكجد العديد مف اإلدارات التي تتكلى اإلشراؼ عمى كا 

, سيطرة الدكلة عمى مؤسسات التقاعد التي ال تتمتع بأم إستقبلليةك, التقاعد كتعدد القكانيف المطبقة

                                                 
20

. اتظبل شخظً, َبثهس, 2006, أٌهىل, يكتت وكبنخ انغىث, انشؤوٌ االدارٌخ: انًظذر -  



 97 

 باالضافة الى ,كتقـك الدكلة باستخداـ أصكؿ التقاعد لسد العجز المكجكد لدييا كتغطية إحتياجاتيا

كعدـ استثمار تمؾ األصكؿ بما يحقؽ , عدـ كجكد رقابة فعالة عمى استخداـ أصكؿ كأمكاؿ التقاعد

 عبلكة عمى ذلؾ فإف الدكلة ال تقـك بدفع المساىمات ,مصالح المكظفيف كيحافظ عمى حقكقيـ

مما أدل إلى كجكد عجز كبير في ىذه الصناديؽ كعدـ القدرة , المطمكبة منيا باعتبارىا جية تشغيؿ

عمى الكفاء بإلتزامات التقاعد لممستحقيف مما قد يؤدم إلى تعرض المتقاعديف إلى مخاطر خسارة 

كبسبب كجكد أكثر مف قانكف لمتقاعد نجد ىناؾ إختبلؼ في نسبة مساىمة , مخّصصاتيـ التقاعدية

 .المكظفيف كاختبلؼ حجـ المنافع التي يحصؿ عمييا المتقاعديف

: قانوف التقاعد العاـ :- 3-7

تتمتع بشخصية اعتبارية ك ,  تقاعد فمسطينية21نص قانكف التقاعد العاـ عمى إنشاء ىيئة   

 .استقبلؿ مالي ك إدارم لمباشرة جميع أعماليا التي تكفؿ ليا تحقيؽ أىدافيا

:  إدارة الييئة

 , إلدارة ىيئة التقاعد كتحديد السياسة االستثمارية ألصكؿ التقاعد22نص القانكف عمى تشكيؿ مجمس

كرئيسان , ثبلثة منيـ مينييف متخصصيف في األمكر المالية كاالقتصادية, أعضاء (9)كيتككف مف 

كممثبلن عف مكظفي الييئات , كرئيسان لييئة التنظيـ كاإلدارة, كرئيسان لديكاف المكظفيف العاـ, لمييئة

كيشترط في جميع أعضائو أف يككنكا مف المعركفيف بالنزاىة , كممثبلن عف كزارة المالية, المحمية

  أماـ مجمس الكزراء كالمجمس التشريعي فيما يقـك بو مف أعماؿًكاألمانة كيككف ىذا المجمس مسؤكال

 .

:  موارد الييئة

                                                 
21

 . ثًىجت هذا انقبَىٌحانًُشأ (هٍئخ انتقبػذ انفهسطٍٍُخ  ): الهيئة- 
22

 .هى انًجهس انذي ٌشكم ثًىجت أحكبو انقبَىٌ وٌتىنى يسؤونٍخ إدارح هٍئخ انتقبػذ:  مجلس اإلدارة- 
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, االشتراكات الشيرية المقتطعة مف ركاتب المنتفعيف ك المساىمات التي تؤدييا جيات التشغيؿ

عكائد استثمار أمكاؿ الييئة باإلضافة إلى المكارد األخرل الناتجة عف نشاطات الييئة كالمنح ك

 .كاإلعانات

 : مياـ الييئة

ك التأكد مف انو يتـ , تككف مياـ الييئة ىي التنظيـ ك اإلدارة ك اإلشراؼ عمى نظاـ التقاعد العاـ

استثمار أصكؿ التقاعد بشكؿ يضمف الحفاظ عمى ىذه األصكؿ ك تحقيؽ أعمى العكائد الممكنة 

 .ضمف أعمى معايير المسؤكلية المينية

:  المنتفعيف

ة الذيف تقؿ ينتفع بأحكاـ ىذا القانكف المكظفيف المدنيف في القطاع العاـ ك قكل األمف الفمسطيني

 ك مكظفي منظمة التحرير ك مكظفي الييئات المحمية ك المؤسسات العامة عاـ (45)أعمارىـ عف 

.  المدني التي ترغب باالنضماـ إلى ىذا النظاـعك مؤسسات العمؿ األىمي ك المجتـ

 .معرّفةاؿمعرّفة و نظاـ المساىمات اؿيتكوف نظاـ التقاعد مف نظاـ المنافع 

تعفى عائدات استثمارات الييئة ك ركاتب التقاعد مف ضريبة الدخؿ ك تخضع مساىمات المشترؾ 

 .لمضريبة

 

 :المساىمات

 الحككمة اإلجبارية ت ك تككف نسبة مساىمافتككف نسبة المساىمة اإلجبارية مكحدة لجميع المنتفعي

مف الراتب األساسي لممشترؾ كنسبة مساىمة المشترؾ اإلجبارية  (%9) في نظاـ المنافع المعّرفة

أما نسبة مساىمة الحككمة ك المشترؾ اإلجبارية في . مف الراتب (%7)في نظاـ المنافع المعّرفة 

. لممشترؾ مف الراتب األساسي (%3)لمحككمة ك  (%3)نظاـ المساىمات المعّرفة ىي 
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تقكـ مديرية الركاتب العامة في كزارة المالية بتحكيؿ مساىمات المشترؾ ك الحككمة إلى الحسابات 

دارة , 23المخصصة ليذا الغرض لدل حافظ الييئة ك يقكـ مدير عاـ الركاتب بإعبلـ الحافظ ك كا 

ك يقـك الحافظ بإببلغ كؿ مف إدارة الييئة ك مديرية الركاتب باستبلمو ليذه , الييئة بيذا التحكيؿ

أما فيما عدا مكظفي القطاع العاـ تقكـ الجيات التي تمـز بركاتب المكظفيف المشتركيف  ,المساىمات

في ىذا النظاـ بتحكيؿ مساىمات المشترؾ كمساىماتيا إلى الحسابات المخصصة ليذا الغرض ك 

 .بنفس الشركط السابقة

 استشارية كؿ ثبلث سنكات إلعادة تحديد نسبة المساىمات 24عمى الييئة أف تجرم دراسة إكتكارية

ك يتـ إعادة الدراسة مف قبؿ اكتكارم متخصص كفقان , 25ك المنافع كصكالن إلى التكازف المالي

 .لمتطمبات معايير المحاسبة الدكلية

:  المنافع التقاعدية

 :26 نظاـ المنافع المعرّفة

:  نافع المعّرفة كفقان لمايميـلممشترؾ الحؽ في الحصكؿ عمى المنافع التقاعدية في نظاـ اؿ

                                                 
23

دارة مالبنؾ أك المؤسسة المالية التي يتـ تع:  الحافظ-  مكاؿ ك ممتمكات الييئة كفقان لتعميمات أينيا مف قبؿ مجمس إدارة الييئة لحفظ كا 

. مجمس اإلدارة

 
24

ة كفقان لمساىمات كمنافع المكظفيف مؿبدراسة مالية إحصائية متخصصة تقدر إيرادات كنفقات الييئة المستؽ:  دراسة إكتوارية- 

. كغرافية الخاصة بالعامميف الخاضعيف لقانكف التقاعد العاــكالمتقاعديف كالعكامؿ الدم

 
25

الكضع الذم يمكف الييئة مف سداد جميع المستحقات التقاعدية مف خبلؿ المبالغ المتكفرة لدييا سكاء مف مساىمات :  التوازف المالي- 

. أك  العائدات االستثمارية ليذه األمكاؿ/ المشتركيف ك 

 
26

ف بو كفقان ألحكاـ القانكف الحؽ في الحصكؿ عمى راتب تقاعدم أك منظاـ تقاعد يمتمؾ المتقاعديف المشمكؿ: عرّفة نظاـ المنافع الـ- 

.  عمى أساس الراتب كسنكات الخدمةة ك محسكبةمكافأة محدد
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خر  آلعف كؿ سنة خدمة مف متوسط الراتب (%2)تقاعد الشيخوخة محسوباً عمى أساس - (أ

. ثالث سنوات

عف كؿ سنة  (%2)لممشترؾ الحؽ في الحصوؿ عمى تقاعد العجز الصحي عمى أساس - (ب

خر ثالث سنوات يضاؼ إلييا نصؼ السنوات المتبقية حتى بموغ سف  آلخدمة مف متوسط الراتب

 .سنة (35)التقاعد اإللزامي و بشرط أف ال تزيد سنوات الخدمة المحسوبة ألغراض التقاعد عف 

كفي , في حالة الكفاة يحصؿ الكرثة عمى نفس مبمغ التقاعد الذم يحصؿ عميو المتقاعد قبؿ الكفاة

حالة كفاة المشترؾ خبلؿ الخدمة الفعمية يحتسب الراتب القاعدم كفقان لؤلسس المعتمدة الحتساب 

. راتب العجز الصحي

 إضافة إلى الراتب التقاعدم يحصؿ المشترؾ في حالة الكفاة أك العجز الصحي بسبب العمؿ أك 

 عمى مبمغ تأميف معادالن لنسبة مف الراتب السنكم قبسبب حادث ك قع أثناء تأدية العمؿ أك بسبب

ك يتناقص بتزايد عمر  (25) سف عند مف الراتب السنكم (%267 )ةتبعان لمسف ك يبدأ بنسب

 (.60)حتى سف (%33)المشترؾ حتى يصؿ إلى 

:  27 المساىمات المعرّفةـنظا: المنافع التقاعدية

يستحؽ المشترؾ عند بمكغو سف التقاعد اإللزامي كامؿ المبالغ المجمعة باسمو بما في ذلؾ حصة 

 ك لو الحؽ في اختيار إحدل 28ك العكائد التقاعدية (جية التشغيؿ  )المكظؼ ك حصة الحككمة 

:  البدائؿ التالية

                                                 
27

 المساىمة بقيمة محددة مف راتبيـ بحيث  القانكفنظاـ تقاعد تختار فيو فئات المكظفيف المشمكلة بأحكاـ: عرّفة نظاـ المساىمات الـ- 

 . يحصؿ المتقاعد عند التقاعد عمى كامؿ ىذه المبالغ إضافة إلى مساىمة الحككمة في ىذا النظاـ كالعكائد التقاعدية

 
28

الفكائد كاألرباح المستحقة مف استثمارات جميع المبالغ العائدة لنظاـ التقاعد األساسي ك المبالغ المرصكدة في :  العوائد التقاعدية- 

. حساب المكظؼ
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. ة عند التقاعددكامؿ المبمغ دفعة كاح- (أ

.  مبمغ شيرم عمى طكؿ الحياة- (ب

 . تكليفو مف البدائؿ السابقة- (ج

 

: أىمية االنتفاع بالتقاعد

سنة خدمة مقبكلة  (15)شريطة تكفر , سنة (60)السف اإللزامي لتقاعد الشيخكخة ىك - (1

. ألغراض التقاعد

(. 55)سنة خدمة مقبكلة ألغرض التقاعد ك بمكغ سف  (20)إتماـ - (2 

سنة ك بمكغ سف  (25) ىك ةالحد األدنى مف سنكات الخدمة لمحصكؿ عمى تقاعد الشيخكخ - (3

(50 .)

أف  (50)سنة خدمة مقبكلة ألغراض التقاعد ككصؿ سف  (20)يمكف لممشترؾ الذم أكمؿ - (4

 : يحصؿ عمى تقاعد شيخكخة إذا كاف يعمؿ في الكظائؼ التالية

.   منتسبي قكات األمف- (1

.   المختبرات ك مراكز األشعة- (2

 . المناجـاكمكظفك  التنقيب عف النفط ك الغازامكظفك- (3

 

  ك لـ يكف مؤىبلن لمحصكؿ عمى تقاعد فإنو يحصؿ عمى مساىمتو  (60)إذا بمغ المشترؾ سف 

.  كفكائدىا البسيطة دفعة كاحدة عند بمكغو سف الستيف
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 يستطيع المشترؾ نقؿ جميع سنكات الخدمة المقيدة لحسابو ك المسدد عنيا المساىمات المالية في 

حاؿ تركو الكظيفة أك االنتقاؿ إلى كظيفة أخرل بشرط أف تككف جية التشغيؿ الجديدة مشتركة في 

 .نفس النظاـ التقاعدم

 

:  أىمية االنتفاع بتقاعد الورثة

يستحؽ الكرثة الحصكؿ عمى تقاعد الكرثة إذا كاف المتكفى يتمقى راتب تقاعديان في كقت كفاتو أك 

يكزع الراتب التقاعدم عمى ك ,كاف مؤىبلن لمحصكؿ عمى راتب تقاعدم كفقان لنظاـ المنافع المعّرفة

 :الكرثة كفقان لمجدكؿ التالي

 

 

 

 

 

 

( 2-3)الجدوؿ رقـ 
 جدوؿ توزيع الراتب التقاعدي

 

رقـ 
الحالة 

األخكة الكالديف األكالد األرامؿ المستحقكف 
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: أىمية االنتفاع بالتقاعد المبكر 

سنة خدمة  (15)يستطيع المشترؾ الحصكؿ عمى تقاعد مبكر بعد مكافقة الييئة كاستكماؿ    

( %4)كفي ىذه الحالة يخفض الراتب التقاعدم بمقدار , (55)مقبكلة ألغراض التقاعد كبمكغ سف 

  .[2005 لسنة 7قانوف التقاعد العاـ رقـ ] ,عف كؿ سنة حتى كصكؿ سف التقاعد اإللزامي 

  :يقانوف التقاعد والضماف االجتماعي األردف :- 3-8

: أنواع مف التأميف ىي  (6)تمؿ القانوف عمى شي

أرممة أك أرمؿ أك زكج مستحؽ كأكثر  1
مف كلد 

0.5 
 نصؼ

- -  نصؼ 0.5

أرممة أك أرامؿ أك زكج مستحؽ ككلد  2
كاحد ككالديف 

0.5 
نصؼ 

سدس لكؿ ثمث 
كاحد منيما 

 -

أرممة أك أرامؿ أك زكج مستحؽ ككلد  3
 كاحد

0.5 
 نصؼ

- - ثمث 

أرممة أك أرامؿ أك زكج أك أكثر مف  4
كلد ككالديف مستحقيف 

سدس لكؿ  نصؼ 0.5 ثمث
 كاحد منيما

 -

أرممة أك أرامؿ أك زكج مستحؽ  5
ككالديف مع عدـ كجكد أكالد 

0.5 
 نصؼ

سدس لكؿ - 
 كاحد منيما

 -

أكثر مف كلد ككالديف مع عدـ كجكد  6
أرممة أك زكج مستحؽ 

 -0.75 
 ثبلثة أرباع

سدس لكؿ 
كاحد منيما 

 -

كلد كاحد ككالديف مع عدـ كجكد أرممة  7
أك زكج مستحؽ 

سدس لكؿ   نصؼ0.5- 
 كاحد منيما

 -

كالداف مع عدـ كجكد أرممة أك زكج  8
مستحؽ 

ثمث لكؿ كاحد - - 
 منيما

 -

أخ أك أخت مع عدـ كجكد أرممة أك  9
زكج مستحؽ كال أكالد كال كالديف 

سدس - - - 

أكثر مف أخ أك أخت مع عدـ كجكد  10
أرممة أك زكج مستحؽ كال أكالد كال 

كالديف  

ثمث - - - 
بالتساكم 
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التأميف ضد إصابات العمؿ ك أمراض المينة كالتأميف ضد الشيخكخة ك العجز ك الكفاة كالتأميف 

ضد العجز المؤقت المرض كاألمكمة كالتأميف الصحي لمعامؿ كالمستحقيف كالمنح العائمية كالتأميف 

عاـ بغض  (16)ػ القانكف سف العامؿ الذم يسرم عميو أحكاـ ىذا القانكف بدكقد حد. ضد البطالة

سكاء كاف , كميما كانت مدة العقد أك شكمو كميما كانت طبيعة األجر ك قيمتو , النظر عف جنسيتو

 .العمؿ داخؿ المممكة أـ خارجيا

تتمتع بشخصية اعتبارية ك  (المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي  )يتـ إنشاء مؤسسة تسمى 

استقبلؿ مالي ك إدارم قادرة عمى القياـ بجميع التصرفات القانكنية بما في ذلؾ تممؾ األمكاؿ ك 

 عمى أف يككف كزير العمؿ رئيسان  ان عضك (15)ك يككف ليا مجمس إدارم مككف مف , استثمارىا

 المختمفة باإلضافة إلى أربع أعضاء يمثمكف العماؿ ك أربع أعضاء تأعضاء مف الكزارا (6)ك

 .يمثمكف أصحاب العمؿ

 :إدارة الييئة 

: يتكلى المجمس إدارة شؤكف المؤسسة ك اإلشراؼ عمى أعماليا بما في ذلؾ 

.  ككضع الخطة العامةةكضع السياسة العامة لممؤسسة ك إقرار المكازنة السنكية التقديرم- (1

 ك ةإعداد مشاريع األنظمة ك اقتراح التشريعات البلزمة ك إصدار التعميمات التنفيذية المالي- (2

كمدققي الحسابات ك تحديد الييكؿ التنظيمي ك تشكيؿ  (االكتكارييف )يف الخبراء ماإلدارية ك تع

 .المجاف البلزمة لمراقبة أعماؿ إدارة المؤسسة ك التحقؽ مف صحة الدفاتر المحاسبية

ك إذا تبيف كجكد عجز مالي .  سنكات (5)كيتـ فحص المركز المالي لممؤسسة مرة عمى األقؿ كؿ 

تمتـز الحككمة بتسديد ىذا العجز عمى أف تقـك المؤسسة بسداد  األمكاؿ التي دفعتيا الحككمة عند 

 .تكفر أم فائض لدييا في المستقبؿ

: موارد الييئة 
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ك الغرامات ك الفكائد المستحقة عمييا ك , تتككف المكارد المالية لممؤسسة مف االشتراكات الشيرية

ربح استثمار أمكاؿ المؤسسة ك القركض التي تقدميا الحككمة لسد العجز المالي ك اليبات 

 .كاإلعانات

 , أف يقدـ لممؤسسة بيانات مفصمة تتضمف أسماء ك أجكر العامميف لديو29عمى صاحب العمؿ

كيمتـز صاحب العمؿ بدفع كامؿ االشتراكات المستحقة عمى المشترؾ التي قاـ باقتطاعيا مف أجكر 

 ك يترتب عف ,يـك مف الشير التالي (15) كأف يؤدم تمؾ االشتراكات لممؤسسة خبلؿ أكؿ ,عمالو

 .تأخير تمؾ االشتراكات فكائد شيرية يدفعيا صاحب العمؿ

: المساىمات والمنافع 

مف أجكر العماؿ ك ذلؾ  (%2)ىا صاحب العمؿ نسبة متبمغ قيمة االشتراكات الشيرية التي يؤد

ك تشتمؿ خدمات ىذا التأميف العناية الطبية ك , ضمف تأميف إصابات العمؿ ك أمراض المينة

.  لمعجز المؤقت ك الركاتب الشيرية لممستحقيف ك نفقات الجنازةةالبدالت اليكمي

 مف أجره الذم اتخذه أساسان لتسديد (%75) يعادؿ 30يستحؽ المشترؾ راتب اعتبلؿ شيرم

 منو إذا كاف المصاب بحاجة (%25) بتاريخ كقكع اإلصابة ك يزداد ىذا الراتب بنسبة قاشتراكات

ك إذا نشأ عند إصابة العمؿ كفاة , ةإلى المساعدة الدائمة مف الغير لمقياـ بأعباء حياتو اليكمي

مف األجر الذم اتخذه أساسان لتسديد (%60)المشترؾ فيخصص لممستحقيف راتب تقاعدم بنسبة 

 .اشتراكاتو

: تأميف الشيخوخة و العجز و الوفاة 

                                                 
29

  . أك أكثر مف الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكفً عامبلكؿ شخص طبيعي أك معنكم يستخدـ: صاحب العمؿ- 

 
30

انزاتت انًخظض نهًؤيٍ ػهٍه ثسجت انؼجش انذائى سىاء كبٌ طجٍؼٍبً أو َتٍجخ إطبثخ ػًم وفق :  راتب االعتالل- 

 .أحكبو هذا انقبَىٌ
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, مف أجكر عمالو (%9 )ةف يؤدم إلى المؤسسة اشتراكات شيرية بنسبأيمتـز صاحب العمؿ ب

مف  (%5.5)باإلضافة لبلشتراكات الشيرية التي يقتطعيا صاحب العمؿ مف أجكر عمالة البالغة 

 .أجكرىـ

راتب تقاعد بشرط أف  (55)ك المشتركة عند إكماليا سف  (60)يستحؽ المشترؾ عند إكمالو سف 

: اشتراكان ك يحتسب بالمعادلة التالية  (180)تبمغ عدد اشتراكاتو 

( ؾعدد سنوات االشترا) × ( اشتراؾ24متوسط األجر الشيري آلخر ) × (1/40)

منو  (%10)كيتـ زيادة راتب تقاعد الشيخكخة بمقدار,  مف ذلؾ المتكسط (%75)ك بما ال يتجاكز 

منو لكؿ مف الشخصيف الثاني ك  (%5)لمشخص األكؿ الذم يتكلى المشترؾ إعالتو ك بمقدار 

اشتراكان  (60)الثالث  ك يراعي عند احتساب راتب التقاعد أف ال يزيد أجر المشترؾ في نياية 

 .    (%20) ك أف ال يقؿ عف (%60)األخيرة عف أجره في بدايتيا عمى 

عمى المؤسسة بناءان عمى طمب  المشترؾ تخصيص راتب تقاعد لو إذا انتيت خدمتو ألم سبب 

سنة ك يتـ  (45)اشتراكان كأف يككف قد أكمؿ سف  (216)كاف بشرط أف يككف اشتراكو قد بمغ 

ك  (46)ك لـ يتجاكز سف  (45)إذا تجاكز المشترؾ سف   (%18)تخفيض الراتب السابؽ بنسبة 

ك بنفس نسبة الخصـ السابقة لحيف  (47)ك لـ يتجاكز سف  (46)إذا تجاكز سف  (%16)بنسبة 

( . 59)ك لـ يتجاكز سف  (58)عندما يتجاكز سف المشترؾ  (%1)كصكلو إلى نسبة 

أما بالنسبة لممشتركة تستطيع الحصكؿ عمى راتب تقاعد إذا انتيت خدمتيا ألم سبب كاف بشرط 

 إذا تجاكزت (%10)اشتراؾ ك يتـ تخفيض الراتب السابؽ بنسبة  (180)أف يككف اشتراكيا كصؿ 

ك  (55)ك لـ تكمؿ سف  (50)إذا تجاكزت سف  (%5)ك بنسبة  (50)ك لـ تكمؿ سف  (45)سف 

(. 54)ال يخفض راتب المشتركة إذا بمغت سف 
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يصرؼ لو تعكيض دفعة  (55)ك المشتركة سف  (60)إذا انتيت خدمة المشترؾ دكف بمكغو سف 

 : اشتراكان كفقا لممعادلة التالية  (12)كاحدة شريطة أف ال تقؿ مدة اشتراكو عف 

( عدد السنوات)× ( متوسط األجر السنوي)× (15% )

( %12)ك  اشتراؾ  (60) إذا قمت مدة اشتراكو عف (%10)  كيستحؽ المشترؾ تعكيضان بنسبة 

إذا كانت مدة اشتراكو ال تقؿ عف  (%15)اشتراؾ ك  (180)ك  (60)إذا كانت مدة اشتراكو بيف 

 . اشتراؾ (180)

أك بكاسطة صاحب العمؿ الذم يعمؿ لديو إضافة , لممشترؾ أف يطمب خطيان مف المؤسسة مباشرة

مدة خدمة سابقة لو عمى اشتراكو في التأميف شريطة أف ال يككف قد تقاضى عنيا راتبان  تقاعديان 

كذلؾ لغايات احتسابيا في مدة التقاعد، مقابؿ مبمغ إضافي يتـ تقديره ,بمكجب أحكاـ قكانيف أخرل

 . كيحدد عمى أساس أجره الشيرم بتاريخ تقديـ الطمب  ,بكاسطة المؤسسة

: تقاعد الوفاة 

يستحؽ راتب تقاعد الكفاة الطبيعية إذا كقعت الكفاة خبلؿ خدمة المؤمف عميو الفعمية المسدد عنيا 

. اشتراكان متصبلن  (12)اشتراكان منيا  (24)أف يككف قد سدد ما ال يقؿ عف , االشتراكات شريطة

  : يحسب راتب تقاعد الكفاة الطبيعية بنسبة

. اشتراكان األخيرة (12 ) الػمف متكسط اجر الشير الذم سدد عمى أساسو االشتراؾ خبلؿ (50%)

بمغت مدة ,  عف كؿ سنة مف سنكات اشتراؾ المؤمف عميو إذا(%5) بنسبة السابؽيزاد الراتب  

( 120)إذا بمغت مدة اشتراكو  (%1)اد ىذه النسبة دزتاشتراكان عمى األقؿ عمى أف  (60)اشتراكو 

 .اشتراكان عمى األقؿ

: تقاعد العجز 
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:  كفقان لمشركط التالية32 راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ31يستحؽ المؤمف عميو

. ثبكت حالة العجز بقرار مف المرجع الطبي (-1

إذا أنييت خدماتو ألسباب صحية كتقدـ بطمب تخصيص راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي  (-2

 .الدائـ قبؿ أكماؿ السف القانكنية

  .اشتراكان متصبلُ  (36)اشتراكان منيا  (60)أف ال تقؿ اشتراكاتو الفعمية عف  (-3

 مف متكسط اجر الشير التي (%50)يحسب راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ بنسبة 

. األخيرة (36)سددت عمى أساسو االشتراكات الػ 

عف كؿ سنة مف سنكات اشتراؾ  (%5) بنسبة السابؽتتـ زيادة راتب االعتبلؿ المشار إليو في البند 

إذا بمغت مدة  (%1)اد ىذه النسبة داشتراكان عمى األقؿ عمى أف تز (60)المؤمف عميو إذا بمغت 

. اشتراكان عمى األقؿ  (120)اشتراكو 

منو إذا كاف المؤمف عميو بحاجة لمف يعينو عمى مباشرة حياتو  (%25)يزاد راتب االعتبلؿ بنسبة  

  .اليكمية

. السابقة كفقان لمشركط 33 يستحؽ راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الدائـ الطبيعي

 مف راتب اعتبلؿ العجز الكمي (%75)الطبيعي الدائـ بنسبةالجزئي يحسب راتب اعتبلؿ العجز 

 .الطبيعي الدائـ
                                                 

31
  .العامؿ الذم تسرم عميو أحكاـ ىذا القانكف:  المؤمف عميو- 

 
32

 كبصفة دائمة دكف مزاكلة المؤمف عميو أم مينة ًالعجز الناتج عف غير إصابة عمؿ كالذم يحكؿ كميا:  العجز الكمي الطبيعي الدائـ- 

. ًأك عمؿ يتقاضى عنو  أجرا

 

33
العجز غير الناجـ عف إصابة عمؿ كغير القابؿ لمشفاء يفقد المؤمف عميو بسببو القدرة عمى مزاكلة  :  العجز الجزئي الطبيعي الدائـ- 

. ًجراأمينتو األصمية إال انو ال يحكؿ دكف مزاكلتو أم عمؿ آخر يتقاضى عنو 
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عف كؿ سنة مف سنكات  (%5)تتـ زيادة راتب االعتبلؿ المشار إليو في الفقرة السابقة بنسبة 

اشتراكان عمى األقؿ عمى أف تزداد ىذه النسبة  (60)اشتراؾ المؤمف عميو إذا بمغت مدة اشتراكو 

 .اشتراكان عمى األقؿ (120) إذا بمغت مدة اشتراكو (1%)

 إذا انتيت خدمة المؤمف عميو بسبب الكفاة أك العجز الطبيعي أك إلكمالو سف الشيخكخة دكف

استكماؿ شركط استحقاؽ راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ فيصرؼ لممؤمف عميو أك لممستحقيف 

الشيرم آلخر   متكسط األجرمف( %15)حسب مقتضى الحاؿ تعكيض مف دفعة كاحدة بنسبة 

اشتراكان أك مف متكسط األجر الشيرم إف قمت مدة اشتراكو عف ذلؾ مضركبان بعدد  (24)

. االشتراكات

: المعاممة الضريبية 

تعفى ركاتب التقاعد ك االعتبلؿ كمبمغ التعكيضات التي تدفع بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف مف    

.  جميع الضرائب كالرسكـ

[ . 2001, قانوف الضماف االجتماعي األردني]

: قواعد تسوية المعاش التقاعدي وفقاً ألحكاـ القضاء اإلداري في مصر وفرنسا  :- 3-9

كيمكف القكؿ أف ىذه , حدد قانكف التأمينات االجتماعية قكاعد تسكية المعاش التقاعدم لمعامؿ   

. األجر ك مدة االشتراؾ: القكاعد  ترتكز عمى عنصريف ىما 

كىك األجر الذم سدد عمى أساسو االشتراؾ في , أما األجر الذم يتخذ أساسان لتسكية المعاش

التأمينات االجتماعية كىك المتكسط الشيرم ألجكر المشترؾ خبلؿ السنتيف األخيرتيف إال في حالة 

 .العجز أك الكفاة فيككف األجر ىك المتكسط الشيرم ألجكر المشترؾ خبلؿ السنة األخيرة

: كيفية تسوية المعاش التقاعدي 
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أشار قانكف التأمينات االجتماعية إلى بياف كيفية تسكية المعاش التقاعدم حيث يسكل عمى أساس 

د بحك , جزءان مف خمسة ك أربعيف جزءان مف أجكر المشترؾ عف كؿ سنة مف سنكات مدة االشتراؾ

إال أف في بعض الحاالت قد يصؿ المعاش التقاعدم إلى ,  مف أجكر المشترؾ(%80)أقصى 

 حد معيف أك العامميف في األعماؿ  عف مف اجر المشترؾ في حالة األجكر التي تقؿ(100%)

. الصعبة أك الخطرة

, أما عندما ال تتكفر شركط استحقاؽ  العامؿ لممعاش بسبب عدـ استكمالو لمدة االشتراؾ المطمكبة

:  دفعة كاحدة كذلؾ في الحاالت التالية مفيستحؽ العامؿ تعكيضان 

. دكف تكفر شركط الحصكؿ عمى المعاش (60)بمكغ المشترؾ سف - (1

 .مغادرة األجنبي لمببلد نيائيان أك التحاقو في بعثة دبمكماسية- (2

 .ىجرة المشترؾ - (3

( 60)الحكـ عمى المشترؾ بالسجف لمدة عشرة سنكات فأكثر أك بقدر المدة المتبقية لبمكغ سف - (4

 .قؿأأييما 

 . سجنوةتعرض المشترؾ إلى عجز جزئي مستديـ يمنعو عف مزاكلة عممو خبلؿ مد- (5

 .إلغاء الكظيفة- (6

 .عجز المشترؾ عجزان كامبلن أك كفاتو- (7

مف األجر السنكم عف كؿ سنة مف  (%15)كيتـ حساب تعكيض الدفعة الكاحدة عمى أساس 

. سنكات االشتراؾ

كما أنو في حالة كفاة المكظؼ فانو , كيجكز لصاحب المعاش استبداؿ معاشو كفقان لقكاعد معينة

كىك مبمغ نقدم يصرؼ دفعة , كيو بمكجب قانكف التأمينات االجتماعية تعكيض إضافيذيثبت ؿ

كمنحة الكفاة التي يستحقيا كرثة المشترؾ المتكفى كىي منحة عف شير , كاحدة إلى المستفيديف
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, عبد الحميـ ],باإلضافة إلى نفقات الجنازة بما يعادؿ أجر شيريف كامميف , الكفاة كالشيريف التالييف

1996.]  

كيمكف تمخيص قكانيف التقاعد المطبقة في مؤسسات القطاع العاـ العاممة في مناطؽ السمطة 

 كاالتحادات كككاالت األمـ المتحدةالكطنية الفمسطينية مع القكانيف المطبقة في القطاع الخاص 

 : بالجدكؿ التالي كقانكف التقاعد كالضماف االجتماعي األردنيالمينية 

 

( 3-3)الجدوؿ رقـ 
  المينيةتقوانيف التقاعد المطبقة في القطاع العاـ والخاص واالتحاداممخص ؿ

 
قطاع اؿ 

          ضفة/عاـاؿ

قطاع اؿ
غزة /عاـاؿ

 

القطاع 
 الخاص

 تحاداتاإل
 مينيةاؿ

ككاالت األمـ 
 المتحدة

/ عاـاؿقطاع اؿ
 األردف

مساىمة 
 المكظؼ

2% 10% 2-15% 4-36 JD  7.5% 5.5% 

مساىمة جية 
 التشغيؿ

0 12.5% 0-14%  ---15% 9% 

اإلعفاء الضريبي 
 لراتب التقاعد

 معفى ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد معفى

التضخـ كربطو 
 براتب التقاعد

 ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد ---

العبلكة 
 الشخصية

 ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد  شيكؿ300 شيكؿ150

قطاع اؿ 
          ضفة/عاـاؿ

قطاع اؿ
غزة /عاـاؿ

 

القطاع 
 الخاص

 تحاداتاإل
 مينيةاؿ

ككاالت األمـ 
 المتحدة

/ عاـاؿقطاع اؿ
 األردف

 %10 ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد شيكؿ 60 عبلكة الزكجة

 %5 ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد  شيكؿ20 عبلكة األبناء

بما ال يتجاكز  ال يكجد االستبداؿ
 ربع الراتب

 ال يكجد --- ال يكجد ال يكجد

معادلة حساب 
 الراتب

عدد األشير )
 (آخر راتب×

÷ 450 

عدد 
آخر ×السنكات
  %2.5×راتب

عدد ) مبمغ مقطكع
آخر ×األشير
 (360 ÷راتب

متكسط ×1/40 ---
عدد ×الراتب

السنكات 
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مدل االستقبلؿ 
 المالي

 ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ال يكجد

الحد األعمى 
 لراتب التقاعد

 مف %100 ال يكجد JD 400 ال يكجد ال يكجد 75%
الراتب 

حجـ األصكؿ 
المسمكح 
 استثمارىا

 ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد  ال يكجد

مدل االستقبلؿ 
 اإلدارم

 ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة استقبلؿ كامؿ ال يكجد

 ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة ىيئة مستقمة كزارة المالية إدارة النظاـ

صبلحية كضع 
 السياسة العامة

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

كضع خطة 
 استثمار األمكاؿ

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

إعداد مشاريع 
 األنظمة البلزمة

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

تحديد الييكؿ 
 التنظيمي

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

إصدار 
التعميمات 
 التنفيذية

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

إصدار 
التعميمات 
 اإلدارية

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

إصدار 
 التعميمات المالية

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

رقابة المركز 
 المالي لممؤسسة

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية كزارة المالية

قطاع اؿ 
          ضفة/عاـاؿ

قطاع اؿ
غزة /عاـاؿ

 

القطاع 
 الخاص

 تحاداتاإل
 مينيةاؿ

ككاالت األمـ 
 المتحدة

/ عاـاؿقطاع اؿ
 األردف

تعديؿ نسب 
 المساىمات 

 إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة إدارة الييئة كزارة المالية

نكع الخطة 
 المطبقة

DB DB --- --- --- DB 

الحد األدنى 
لسنكات الخدمة 
 المقبكلة لمتقاعد

 سنة 15 ---  سنة20 ---  سنة20  سنة15
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مناطؽ تطبيؽ 
 القانكف

+ قطاع غزة  الضفة الغربية
جزء مف 
 الضفة

الضفة 
 الغربية

جميع أنحاء  الضفة الغربية
 العالـ

 جميع أنحاء العالـ

الجمع بيف أكثر 
 مف راتب

 يجكز ال يجكز يجكز يجكز ال يجكز ال يجكز

الحد األدنى 
 لمراتب التقاعدم

 ال يكجد ال يكجد  JD 200 ال يكجد %50 ال يكجد

الحد األدنى 
 لراتب المتكفى

 %50 ال يكجد JD 200 ال يكجد 40% 25%

المكافأة النقدية 
 لممتكفى

راتب سنة 
 كاممة

مبمغ تأميف 
 حسب العمر

 5000-2000 ال يكجد

JD 
 ال يكجد ال يكجد

سف تقاعد 
 الشيخكخة

 سنة 60  سنة60  سنة60 ---  سنة60  سنة60

+ األساسي تعريؼ الراتب
 عبلكة المينة

  األساسي --- األساسي األساسي

اإلعفاء الضريبي 
 لممساىمات

 ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد ال يكجد

الحد األدنى 
لسنكات الخدمة 
لمحصكؿ عمى 

 راتب الكفاة

 سنة 2 ال يكجد ال يكجد ال يكجد يـك كاحد  سنكات10

 
 
 
 

كالذم نص عمى إنشاء ىيئة تقاعد  (2005)لسنة  (7)أما فيما يتعمؽ بقانكف التقاعد العاـ رقـ 

دارم كتشكيؿ مجمس إلدارة الييئة عمى أف , فمسطينية تتمتع بشخصية إعتبارية كاستقبلؿ مالي كا 

تككف مكارد الييئة مف اإلشتراكات الشيرية المقتطعة مف ركاتب المنتفعيف كالمساىمات التي تؤدييا 

باإلضافة الى المكارد األخرل الناتجة عف نشاطات , جيات التشغيؿ كعكائد استثمار تمؾ األمكاؿ

كيككف مياـ الييئة ىي التنظيـ كاإلدارة كاإلشراؼ عمى نظاـ التقاعد , الييئة كالمنح كاإلعانات

عمى أف ينتفع بأحكاـ , كالتأكد مف إستثمار أصكؿ التقاعد بشكؿ يضمف الحفاظ عمى تمؾ األصكؿ
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ىذا القانكف المكظفيف المدنييف في القطاع العاـ كقكل األمف كمكظفي الييئات المحمية كمؤسسات 

. العمؿ األىمي كالمجتمع المدني التي ترغب باإلنضماـ ليذا النظاـ

حيث أغفؿ ,  كمف خبلؿ دراسة قانكف التقاعد العاـ نبلحظ العديد مف الجكانب القانكنية السمبية

, كتحديد طبيعة العمؿ, الكثير مف القضايا الميمة مثؿ تحديد النطاؽ الجغرافي لتطبيؽ القانكف

 المؤسسات الخاصة الزاـكعدـ , كجنسية العامؿ الذم يحؽ لو االشتراؾ في قانكف التقاعد

 باإلنضماـ لقانكف التقاعد العاـ مما يترؾ آثار سمبية عمى إيرادات ىيئة التقاعد كالمنظمات األىمية

 كجاء ضمف القانكف بعض القضايا السمبية التي تؤثر بشكؿ كبير عمى انضماـ ,كاستمرارىا

المؤسسات الخاصة كاألىمية حيث يشترط تكفر خبرة في إدارة صندكؽ تقاعد لدل المؤسسة التي 

لزاـ الييئة باستثمار جزء مف أصكؿ التقاعد لشراء أسيـ  ترغب باالنضماـ إلى قانكف التقاعد العاـ كا 

باإلضافة إلى ارتفاع الحد األدنى لسنكات الخدمة المقبكلة لمحصكؿ عمى تقاعد , كسندات حككمية

كعدـ اتفاؽ األنصبة المستحقة في الراتب التقاعدم لمكرثة مع األنصبة المستحقة حسب , الكفاة

 كما أنو لـ يتضمف حكافز ضريبية مثؿ إعفاء مساىمات صندكؽ التقاعد مف الضريبة, الشرع

كلكحظ أيضان أف القانكف يساكم بيف منتفعي القكانيف السابقة عممان بأف المساىمات تختمؼ تمامان إذ 

كيمكف  (%2)كفي قانكف التقاعد األردني  (%22.5)تبمغ المساىمات في قانكف التأميف كالمعاشات 

: تمخيص ما تعّرضت لو حقكؽ المنتفع مقارنة بالقكانيف التي كانت مطبقة بما يمي 

. حرماف المشترؾ مف نفقات الجنازة كمنحة ثبلث شيكر في حالة الكفاة- (1

كمف مبالغ التأميف , سنة (28)حرماف المشترؾ مف المكافأة عف سنكات الخدمة التي تزيد عف - (2

كحرمانو أيضان مف إضافة نصؼ مبالغ التأميف اذا كاف العجز ناشئ عف , بسبب العجز العادم

. العمؿ أك بسببو
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كتأخير صرؼ المكافأة في حالة , حرماف المشترؾ مف أم عبلكات اجتماعية أك شخصية- (3

. اإلستقالة أك ترؾ الخدمة لحيف كفاة المشترؾ أك ثبكت عجزه أك بمكغو سف التقاعد اإللزامي

الخطأ المكجكد في جدكؿ تكزيع الراتب التقاعدم إذ أف نسب تكزيع الراتب التقاعدم لمكرثة - (4

كعدـ كجكد نصكص لتكزيع الراتب التقاعدم في حالة كجكد أخكة أك , تزيد عف الكاحد الصحيح

.  أخكات معاليف مف قبؿ المتكفى مع كجكد أرممة

 حسب القكانيف %2 الى  %2.5تخفيض النسبة في معادلة حساب الراتب التقاعدم مف - (5

سنكات عمؿ اضافية لمكصكؿ الى نفس  (8)كبذلؾ يحتاج المكظؼ الى , التي كاف معمكالن بيا

. النسبة التي كاف يستطيع الكصكؿ الييا حسب قانكف التأميف كالمعاشات الذم كاف مطبقان 

تحديد مساىمة المشترؾ بناءان عمى الراتب الشيرم الذم يتقاضاه المشترؾ كىك الراتب - (6

بينما يحدد الراتب الذم يحسب عمى أساسو الراتب التقاعدم لممشترؾ , األساسي كالعبلكات الثابتة

 .بمتكسط الراتب آلخر ثبلث سنكات 

كبالرغـ مما سبؽ إال أف ىناؾ العديد مف المزايا كالجكانب القانكنية االيجابية التي نص عمييا 

مثؿ عدـ كجكد حدكد عميا لمراتب التقاعدم لتقاعد الشيخكخة كالسماح لمشتركي النظاـ , القانكف

ككجكد أكثر مف خطة تقاعد يستطيع المشترؾ اختيار إحداىا أك , االشتراؾ في أنظمة تقاعد خاصة

كاستطاعة ,  حكؿ حساب مساىماتودكرمكتزكيد المشترؾ بتقرير , االنتقاؿ مف خطة إلى أخرل

المشترؾ عند كصكلو إلى سف التقاعد االختيار بيف حصكلو عمى راتب منتظـ أك حصكلو عمى 

باإلضافة إلى ضركرة االحتفاظ , كامؿ المبمغ دفعة كاحدة أك اختياره تكليفة مف البدائؿ السابقة

كضركرة أف يككف الحافظ كمدير , بسجبلت محاسبية كتقارير مينية كفقان لمعايير المحاسبة الدكلية

كالسماح بشراء سنكات خدمة , االستثمارات كحدتيف مختمفتيف كمستقمتيف عف بعضيما البعض

. ألغراض الحصكؿ عمى راتب تقاعدم
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عاـ الحصكؿ عمى راتب  (15)كلـ يكمؿ خدمة  (60)كما ضمف القانكف لممكظؼ الذم يبمغ سف 

كضمف أيضان عدـ اتخاذ أم إجراء ضد حساب مساىمات المشترؾ في حاؿ تعرض , أساسي

 تكفير تقاعدان أساسيان لكؿ كضمف أيضان , المشترؾ لئلفبلس أك غير ذلؾ مف اإلجراءات المماثمة

 .شخص بمغ الستيف كلـ يكف لو أم دخؿ حتى لك لـ يكف يعمؿ في مؤسسات القطاع العاـ

 

كبالرغـ مف بعض السمبيات التي جاء بيا قانكف التقاعد العاـ إال أنو يمبي الكثير مف متطمبات 

ككنو ينص عمى انشاء ىيئة لمتقاعد , األنظمة التقاعدية كيتفؽ مع التشريعات كالقكانيف ذات العبلقة

مما يمنع الى حد كبير استخداـ أصكؿ التقاعد مف قبؿ , تتمتع باستقبلؿ مالي كادارم كاسع

باالضافة الى كجكد نظاـ رقابة فعاؿ عمى استثمار كاستخداـ أمكاؿ التقاعد ككجكد آلية , الحككمة

 االمر الذم ينعكس عمى حصكؿ ,لتحكيؿ المساىمات التقاعدية لييئة التقاعد في الكقت المناسب

 كما أنو يتفؽ إلى حد كبير مع األنظمة المعمكؿ بيا في دكؿ ,المتقاعديف عمى كامؿ حقكقيـ

كلـ يكضع حّيز  (2005)اال أف ىذا القانكف ُأقر منذ عاـ , الجكار كخصكصان النمكذج األردني

, التنفيذ حتى إعداد ىذه الدراسة كذلؾ بسبب كجكد العديد مف المعيقات المالية كاإلدارية لتنفيذه

 األمر الذم يكجب البحث كالتحميؿ في أىـ تمؾ المعيقات التي قد تمنع تطبيقو ككضعو حّيز التنفيذ

كالتي , كاقتراح آليات قد تساىـ في إيجاد مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف اإلجتماعي, بشكؿ كامؿ

سيتـ مناقشتيا في الفصكؿ البلحقة مف ىذه الدراسة مف خبلؿ جمع البيانات البلزمة بكاسطة 

كتحميؿ تمؾ البيانات كمناقشتيا بتطبيؽ العديد مف اإلختبارات , إستبانة تـ تصميميا ليذا الغرض

لمخركج بالنتائج كالتكصيات التي قد تساعد في التعّرؼ عمى أىـ المعيقات التي قد تمنع تطبيؽ 

 .  قانكف التقاعد العاـ كاقتراح اآلليات البلزمة لتطبيقو
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 :مقدمة  : 4-1
 

البحث في المعيقات المالية كالقانكنية كاإلدارية لتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ تيدؼ ىذه الدراسة إلى 

نشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف اإلجتماعي  حيث , في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينيةكا 

 المتمثمة في ,سيتـ في ىذا الفصؿ تحديد المنيج المستخدـ ككصؼ إلجراءات الدراسة كأداتيا

 اةباإلضافة إلى تحديد ثبات أد,  كالتي تـ إعدادىا حسب األصكؿ اإلجرائية لمبحث العمميةاالستباف
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كبالطرؽ اإلحصائية مف خبلؿ استخداـ معامؿ , الدراسة كصدقيا مف خبلؿ عرضيا عمى محكميف

كتحديد متغيرات الدراسة بشقييا المستقمة ,  كعمى أفراد العينةةكركنباخ ألفا عمى فقرات االستباف

كالتابعة كتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات لمكصكؿ إلى 

كسيتـ تحديد إجراءات الدراسة الميدانية مرتبة حسب األصكؿ , كتحميؿ مفتاح تصميـ األداة, النتائج

 .اإلجرائية

  :فرضيات الدراسة  :- 4-2

. ال يكجد معيقات مالية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي- (1

 .ال يكجد معيقات قانكنية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي- (2

 .ال يكجد معيقات إدارية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي- (3

. قكانيف التقاعد المعمكؿ بيا حاليا تحقؽ رضا المكظؼ في القطاع العاـ- (4

 .ال يكجد رغبة لدل المكظؼ بتكحيد أنظمة التقاعد الحالية كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ- (5

 

 

 

: منيج الدراسة  :- 4-3 

,  كىك أحد مناىج البحث العممي المبلئمة إلجراء ىذه الدراسةالتحميميتـ استخداـ المنيج الكصفي 

كيمكف تعريؼ المنيج الكصفي بأنو منيج بحثي يتـ مف خبللو كصؼ متغيرات الدراسة المكجكدة 

 [.1998,سيكاراف], كما ىيفي البيئة التي ييتـ الباحث بدراستيا
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كجمع المعمكمات , كما يعرؼ المنيج الكصفي بأنو منيج يقـك عمى كصؼ خصائص ظاىرة معينة

كما يتطمب دراسة الحالة كالمسح الشامؿ أك , كيتطمب ذلؾ عدـ التحيز أثناء عممية الكصؼ, عنيا

 [.1998,مناىج البحث العممي , جامعة القدس المفتوحة],مسح العينة

: مجتمع الدراسة  :- 4-4 

 مؤسسات القطاع جميع المكظفيف العامميف في األكلى تشمؿ,  طبقتيفيتككف مجتمع الدراسة مف

كالثانية .  مكظؼ34(76,000) العاممة في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية كالبالغ عددىـ العاـ

, كىي لجنة التقاعد بكزارة المالية,  المؤسسات التي تتكلى إدارة أصكؿ التقاعدتشمؿ العامميف في

.   مكظؼ35(15)كالييئة العامة لمتأميف كالمعاشات كالبالغ عددىـ 

  :عينة الدراسة  :-  4-5

 كالتبايف المكجكد بيف طبقات نظرا لكبر حجـ مجتمع الدراسة كصعكبة الكصكؿ إلى كافة عناصره

األكلى كتشمؿ المكظفيف العامميف في مؤسسات القطاع العاـ , طبقتيف تـ تقسيمو إلى المجتمع

 كفيما يمي ,مكظؼ (199)حيث تـ أخذ عينة عشكائية تككنت مف , كالمتقاعديف مف تمؾ المؤسسات

مجمكعة مف الجداكؿ التي تكضح خصائص مفردات عينة الدراسة مف مكظفي القطاع العاـ 

: كالمتقاعديف تبعان لمتغيرات الدراسة المستقمة 

( 1-4)الجدوؿ رقـ 
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس 

                                                 

34
 (وزارة املالية: الصدر )-  
35

 (وزارة املالية: الصدر )-  
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( 2-4)الجدوؿ رقـ 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي 

 
 

( 3-4)الجدوؿ رقـ 
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة 

 
 
 
 
 
 
 

( 4-4)الجدوؿ رقـ 
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير السمطة المشرفة 

 الجنس

139 69.8 69.8 69.8 
60 30.2 30.2 100.0 

199 100.0 100.0 

 ذكر

 أنثى
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

 

 سنوات الخبرة 

23 11.6 11.6 11.6 

112 56.3 56.3 67.8 

64 32.2 32.2 100.0 
199 100.0 100.0 

  سنوات5أقل من 

 سنوات5-10 

  سنوات10أكثر من 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 المؤهل العلمي

23 11.6 11.6 11.6 

144 72.4 72.4 83.9 
32 16.1 16.1 100.0 

199 100.0 100.0 

 ثانوٌة عامة فأقل
 بكالورٌوس 

 ماجستٌر فأعلى 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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( 5-4)الجدوؿ رقـ 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير نظاـ التقاعد 

 
عمما بأف الباحث ,  كالثانية كتشمؿ العامميف في المؤسسات التي تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد

كذلؾ إلمكانية كسيكلة الكصكؿ , مكظؼ (14)قاـ بدراسة معظـ مفردات تمؾ الطبقة كالبالغ عددىـ 

كفيما يمي , كتـ عمى أساس تمؾ العينات تحميؿ البيانات كالكصكؿ إلى النتائج, إلى جميع العناصر

مجمكعة مف الجداكؿ التي تكضح خصائص مفردات عينة الدراسة مف العامميف في مؤسسات 

: التقاعد تبعان لمتغيرات الدراسة المستقمة 

( 6-4)الجدوؿ رقـ 
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس 

الجنس

8 57.1 57.1 57.1

6 42.9 42.9 100.0

14 100.0 100.0

ذكر

أنثى

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e

Percent

 
( 7-4)الجدوؿ رقـ 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي 

 نوع نظام التقاعد

78 39.2 39.2 39.2 

121 60.8 60.8 100.0 

199 100.0 100.0 

 %2نظام  

 %10نظام  

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

السلطة 
 المشرفة

83 41.7 41.7 41.7 
48 24.1 24.1 65.8 

39 19.6 19.6 85.4 

29 14.6 14.6 100.0 
199 100.0 100.0 

التربٌة  
 الصحة  والتعلٌم

 الداخلٌة

 وزارات أخرى

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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المؤهل العلمي

12 85.7 85.7 85.7

2 14.3 14.3 100.0

14 100.0 100.0

 بكالورٌوس

ستٌر فأعلى  ماج

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e

Percent

 
( 8-4)الجدوؿ رقـ 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة 
 سنوات الخبرة

4 28.6 28.6 28.6

7 50.0 50.0 78.6

3 21.4 21.4 100.0

14 100.0 100.0

ن 5 سنوات أقل م

تاونس5-10 

أكثر من 01 سنوات

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e

Percent

 
 

( 9-4)الجدوؿ رقـ 
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير استقاللية المؤسسة

مؤسسة استقاللية ال

8 57.1 57.1 57.1

6 42.9 42.9 100.0

14 100.0 100.0

تقلة مس

ستقلة غٌر م

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e

Percent

 
 

: أداة الدراسة  :- 4-6

  المصادر األكلية المتمثمة فيعينة عمىاؿاعتمدت الدراسة في جمع البيانات المتعمقة بأفراد 

  الكزارات كالمؤسسات المعنيةكالعامميف في,  المتقاعديفالمقاببلت التي أجراىا الباحث مع عدد مف

 عمى مجمكعة مف األسئمة المتعمقة بالمعيقات  االستبانة األكلىاشتممت, باالضافة الى إستبانتيف

كمجمكعة ,  تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد قدالمالية كاإلدارية كالقانكنية التي
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أخرل مف األسئمة المتعمقة بإيجاد الشركط كاآلليات البلزمة إلنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف 

, مجاالت (3)فقرة مكزعة عمى  (40)في صكرتيا األكلية مف  حيث تككنت االستبانة, االجتماعي

 ,قاـ الباحث بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كلبناء أداة الدراسة كتحديدىا بشكؿ جيد

كاإلطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة كالتي , باإلضافة إلى زيارة العديد مف المكتبات العامة

حيث تككنت اإلستبانة األكلى كالتي , استفاد منيا الباحث في تحديد االستبانة في صكرتيا النيائية

مجاالت كىي عمى  (4)فقرة مكزعة عمى  (48)كّجيت الى العامميف في مؤسسات التقاعد مف 

: النحك التالي 

كاستخداـ , فقرة مثؿ االعتماد عمى نظاـ الدفع عند الحاجة (12)يشتمؿ عمى  : المجاؿ األوؿ

كالعديد مف األسئمة األخرل بحيث , كالعجز المكجكد بالصناديؽ الحالية, الحككمة ألمكاؿ التقاعد

تؤدم المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف ىذا المجاؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لمدراسة 

. المتعمؽ بالمعيقات المالية التي تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

 فقرة مثؿ غياب التشريعات البلزمة إلنشاء مؤسسة مستقمة (12)يشتمؿ عمى  : المجاؿ الثاني

كتعدد اإلدارات التي تتكلى اإلشراؼ عمى , كتعدد القكانيف المطبقة, لمتقاعد كالضماف االجتماعي

كغيرىا مف األسئمة األخرل بحيث تؤدم المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف , أصكؿ التقاعد

ىذا المجاؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة المتعمؽ بالمعيقات القانكنية التي تمنع إنشاء 

. مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

كتدخؿ الحككمة بعمؿ , فقرة مثؿ عدـ كجكد إدارة مستقمة (12)يشتمؿ عمى  : المجاؿ الثالث

كالعديد مف األسئمة األخرل بحيث , كقمة الخبرة في مجاؿ إدارة أصكؿ التقاعد, اإلدارات الحالية

تؤدم المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف ىذا المجاؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة 

. المتعمؽ بالمعيقات اإلدارية التي تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي
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ككقؼ التدخؿ الحككمي , فقرة مثؿ االعتماد عمى النظاـ الممكؿ (12)يشتمؿ عمى  : المجاؿ الرابع

كتخصيص جزء مف المساعدات الخارجية لتمكيؿ مؤسسة التقاعد في المدل , بعمؿ اإلدارات الحالية

كالعديد مف األسئمة األخرل بحيث تؤدم المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف ىذا , القصير

المجاؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرابع لمدراسة المتعمؽ بتحديد الشركط كاآلليات البلزمة إلنشاء 

. مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

أما االستبانة الثانية التي كّجيت لممستفيديف مف نظاـ التقاعد لمتعرؼ عمى كجية نظر المكظؼ 

فقرة مكزعة عمى مجاليف  (32)بتكحيد أنظمة التقاعد كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ فقد تككنت مف 

: كىي عمى النحك التالي 

فقرة تيدؼ إلى التعرؼ عمى رأم المكظؼ في القطاع العاـ في  (20)يشتمؿ عمى  : المجاؿ األوؿ

بحيث تؤدم المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف ىذا المجاؿ , أنظمة التقاعد المطبقة حاليان 

إلى اإلجابة عف السؤاؿ الخامس لمدراسة المتعمؽ بفحص درجة رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف 

. أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليان 

فقرة تيدؼ إلى التعرؼ عمى رأم المكظؼ في القطاع العاـ في  (12)يشتمؿ عمى  : المجاؿ الثاني

بحيث تؤدم المعمكمات التي يمكف , إنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

الحصكؿ عمييا مف ىذا المجاؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ السادس لمدراسة المتعمؽ بفحص مدل 

. رغبة المكظؼ في القطاع العاـ بتكحيد أنظمة التقاعد كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

 

 

  :صدؽ األداة  :- 4-7
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أجرل عمييا بعض التعديبلت كاقترح بدكره , لدراسةؿ  المباشرمشرؼاؿبعد عرض األداة عمى 

 كلمتأكد مف صدؽ االستبانة كثباتيا كالتحقؽ مف مدل ,عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف

مكانية قياسيا  تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المختصيف ,شمكليتيا ككضكحيا كعبلقتيا باألىداؼ كا 

 كالقدس المفتكحة كالذيف أفادكا بالعديد مف التعديبلت كالتي تـ تعديؿ النجاحفي كؿ مف جامعتي 

 في  األكلى كالتي كّجيت لمعامميف في مؤسسات التقاعدحيث تككنت االستبانة,  عميياًاالستبانة بناءا

كتككنت االستبانة الثانية كالتي كّجيت , مجاالت (4)فقرة مكزعة عمى  (48)صكرتيا النيائية مف 

  .فقرة مكزعة عمى مجاليف (32)لممستفيديف مف نظاـ التقاعد مف 

  :ثبات األداة  :- 4-8

مكانية االعتماد عمييا فقد تـ استخداـ معامؿ كركنباخ ألفا  كمف أجؿ التحقؽ مف ثبات األداة كا 

كقد أشارت نتائج الحاسكب أف قيمة المعامؿ , لؤلسئمة التي تغطي متغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة

كعمى ذلؾ فاف معامؿ الثبات الداخمي , لؤلستبانة الثانية %(88) لؤلستبانة األكلى ك%(92)بمغت 

 .في ىذه الدراسة يعتبر جيدان 

  :إجراءات الدراسة  :-  4-9

تـ التكجو إلى الكزارات كالمؤسسات المعنية , بعد تحديد المنيج كالمجتمع كالعينة كبناء أداة الدراسة

بعدىا قاـ الباحث بتكزيع ,  عمى أفراد العينةاتلمحصكؿ منيا عمى المكافقة لتكزيع االستباف

( 250 ) عمى مكظفي القطاع العاـ بصكرة مباشرة حيث بمغ عدد االستبانات المكزعةاتاالستباف

كبمغ , مف االستبانات المكزعة (%80)أم ما نسبتو , استبانة منيا (199)تـ استرجاع , استبانة 

( 14)تـ استرجاع , استبانة (15)عدد االستبانات المكزعة عمى العامميف في مؤسسات التقاعد 

كقد كانت عممية تكزيع اإلستبانة , مف االستبانات المكزعة (%93)أم ما نسبتو , استبانة منيا

المكجية لمعامميف في مؤسسات التقاعد خالية مف الصعكبة كذلؾ بسبب قمة عدد العامميف في ىذه 
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كلذلؾ كانت نسبة إسترجاع , المؤسسات ككجكدىـ في مؤسستيف فقط كتعاكنيـ الكبير مع الباحث

  .اإلستبانات عالية

 :متغيرات الدراسة  :- 4-10

مؤسسة التقاعد   إنشاءاشتممت الدراسة عمى عدد مف المتغيرات تمثمت في متغير تابع كحيد ىك

 المعيقات المالية كالمعيقات اإلدارية المتغيرات المستقمة كىيالعديد مف ك, كالضماف االجتماعي

باإلضافة إلى بعض , كالمعيقات القانكنية إلنشاء مؤسسة لمتقاعد كالضماف االجتماعي في فمسطيف

. المتغيرات الضابطة األخرل مثؿ الجنس كالمؤىؿ العممي كنكع نظاـ التقاعد المطبؽ

  : لمبيانات اإلحصائيةةالمعالجأساليب  :- 4-11

كقد تـ ,  إلدخاليا لمحاسكب كمعالجتياًقاـ الباحث بمراجعتيا كذلؾ تمييدا, بعد جمع بيانات الدراسة

حسب مقياس ليكرت ألكزاف اإلجابات بحيث تـ تحكيؿ اإلجابة المفظية إلى  (1-4)بناء الجدكؿ رقـ 

كاإلجابة ال , درجات (4)كاإلجابة أكافؽ , درجات (5)رقمية كتـ ترميزىا بإعطاء اإلجابة أكافؽ بشدة 

كذلؾ في فقرات , كاإلجابة أعارض بشدة درجة كاحدة, كاإلجابة أعارض درجتاف, درجات (3)رأم 

كقد تمت المعالجة اإلحصائية . كقد تـ عكس الدرجات في الفقرات السالبة, االستبانة المكجبة

لمبيانات باستخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كمعامؿ االرتباط سبيرماف 

كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االختبلؼ كمعامؿ الثبات كركنباخ ألفا كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز 

فإذا كاف المتكسط الحسابي لئلجابات يقع في قيمة أعمى مف متكسط رتب , (SPSS)اإلحصائية 

اإلجابات فيذا يعني أف االستجابة تقع في منطقة القبكؿ بشرط أف تككف العبارة الممثمة لئلجابة 

ذا كاف المتكسط الحسابي في قيمة أقؿ مف متكسط اإلجابات فيذا يعني أف االستجابة , ايجابية كا 

أما إذا كاف عمى المتكسط , تقع في منطقة الرفض بشرط أف تككف العبارة الممثمة لئلجابة ايجابية



 128 

كىذه النتيجة ال تعطي داللة قكية , (ال رأم)فيك في المنطقة المتكسطة بيف القبكؿ كالرفض 

. ككاضحة عف تحقؽ أك عدـ تحقؽ العبارة

 

( 10-4)                                     الجدوؿ رقـ 
 مقياس ليكرت ألوزاف اإلجابات

 
درجات 

االستجابة 
أعارض أعارض  ال رأم أكافؽ أكافؽ بشدة 

بشدة 
القيمة 

الترتيبية 
5 4 3 2 1 
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الفصؿ الخامس 
 
 

دراسة وتحميؿ البيانات 
 
 

اإلجابة عف أسئمة الدراسة  : 5-1
اختبار الفرضيات ومناقشتيا   : 5-2
 آليات إنشاء صندوؽ التقاعد الفمسطيني  : 5-3
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   : الدراسةاإلجابة عف أسئمة :- 5-1

 :  عرض االختبارات الخاصة باستبانة العامميف في مؤسسات التقاعد 

تتضمف االستبانة األكلى اإلجابة عف مجمكعة مف أسئمة الدراسة بحيث يتناكؿ المجاؿ األكؿ 

اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كالمتعمؽ بالمعيقات المالية التي تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد 

حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات الحسابية كتحميؿ االرتباط , كالضماف االجتماعي

كبالنظر إلى , كمعامؿ االختبلؼ كاالنحراؼ المعيارم لتقييـ المعيقات المالية إلنشاء ىذه المؤسسة

نجد أف أىـ المعيقات المالية التي تمنع انشاء مؤسسة تقاعد  (1-5)النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ 

: مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة كما يمي, مستقمة

بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى عبارة االعتماد عمى نظاـ الدفع عند الحاجة 

كعبارة العجز  (4.07)كعبارة اختبلؼ نسب مساىمات المكظفيف كصعكبة تكحيدىا  (4.07)

كعبارة  (3.93)كعبارة استخداـ الحككمة ألمكاؿ التقاعد  (4.00)المكجكد في الصناديؽ الحالية 

كعبارة صعكبة استثمار أصكؿ التقاعد في األسكاؽ المحمية  (3.93)الكضع االقتصادم العاـ 

كعبارة ضعؼ  (3.86)كعبارة قمة أعداد المشتركيف بسبب العمؿ داخؿ الخط األخضر  (3.93)

كعبارة صعكبة تمكيؿ مؤسسة التقاعد في المدل  (3.86)نظاـ الرقابة المالية عمى أصكؿ التقاعد 

كعبارة عدـ تسديد الحككمة  (3.79)كعبارة انخفاض نسبة مساىمة المكظفيف  (3.79)القصير 

كتشير , (3.57)كعبارة ارتفاع تكاليؼ تطكير األنظمة الحالية (3.71)لممساىمات المطمكبة منيا 

أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ األكؿ ىك  (2-5)النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ 

كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى تحقؽ فقرات , كىك أكبر مف متكسط رتب اإلجابات (3.88)

كمما سبؽ نستدؿ أف ىذه الفقرات ىي مف أىـ المعيقات المالية التي تمنع إنشاء , المجاؿ األكؿ

.     مؤسسة تقاعد مستقمة
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ككما ىك مبيف في الجدكؿ , كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختبلؼ ليذه العبارات

كبالتالي فيي تمتاز , كانت داللة معامؿ االختبلؼ لكؿ مف العبارات أعبله صغيرة (3-5)رقـ 

.  بتشتت صغير كتفاكت ضئيؿًجميعا

 

( 1-5)الجدوؿ رقـ 
 المتوسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى فقرات المعيقات المالية

 

Descriptive Statistics

14 4.0714 .4746

14 3.9286 .7300

14 3.9286 .4746

14 3.7143 .9139

14 4.0000 .5547

14 3.9286 .4746

14 4.0714 .4746

14 3.7857 .6993

14 3.5714 .7559

14 3.7857 .8926

14 3.8571 .9493

14 3.8571 .6630

14

ماد على نظام الدفع عند الحاجة . االعت

حكومة ألصول التقاعد . استخدام ال

عام . الوضع االقتصادي ال

هة تشغٌل . ا ج ها بصفته وبة من لمساهمات المطل حكومة ل قلة تسدٌد ال

ٌة . ٌق الحال موجود ًف الصناد عجز ال ال

ٌة . تقاعد ًف األسواق المحل ار أصول ال صعوبة استثم

ن وصعوبة توحٌدها . موظٌف مات ال ساه اختالف نسب م

ٌر . قاعد ًف المدى القص ؤسسة الت ل م صعوبة تموٌ

ٌة . حال ٌر األنظمة ال ف تطو اٌل ارتفاع تك

مة الموظف . انخفاض نسبة مساه

مل داخل الخط األخضر . مشتركٌن بسبب الع قلة أعداد ال

ٌة على أصول التقاعد . مال ضعف نظام الرقابة ال

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iat ion

 
 

 
 

Descriptives 

( 2-5)الجدوؿ رقـ 
 المتوسط الحسابي لمجاؿ المعيقات المالية

 

Descriptive Statistics

14 3.8750 .62340

14

ٌة قات مال ٌع م

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation
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T-Test 

( 3-5)الجدوؿ رقـ 
 معامؿ االختالؼ لمجاؿ المعيقات المالية

One-Sample Test

8.446 13 .000 1.07143 .7974 1.3455

4.759 13 .000 .92857 .5071 1.3501

7.320 13 .000 .92857 .6545 1.2026

2.924 13 .012 .71429 .1866 1.2419

6.745 13 .000 1.00000 .6797 1.3203

7.320 13 .000 .92857 .6545 1.2026

8.446 13 .000 1.07143 .7974 1.3455

4.204 13 .001 .78571 .3820 1.1895

2.828 13 .014 .57143 .1350 1.0079

3.294 13 .006 .78571 .2704 1.3011

3.379 13 .005 .85714 .3091 1.4052

4.837 13 .000 .85714 .4743 1.2399

ند الحاجة . ماد على نظام الدفع ع االعت

تقاعد . حكومة ألصول ال استخدام ال

ام . وضع االقتصادي الع ال

نها بصفتها وبة م مطل مات ال مساه كومة لل قلة تسدٌد الح

ل . ٌغ جهة تش

ٌة . حال ٌق ال اد عجز الموجود ًف الصن ال

ٌة . محل قاعد ًف األسواق ال ستثمار أصول الت صعوبة ا

ٌن وصعوبة توحٌدها . موظف ات ال اختالف نسب مساهم

مدى القصٌر . ً ال اعد ف موٌل مؤسسة التق صعوبة ت

ٌة . حال ارتفاع تكالٌف تطوٌر األنظمة ال

انخفاض نسبة مساهمة الموظف .

خط األخضر ل ال مل داخ مشتركٌن بسبب الع قلة أعداد ال

.

ة على أصول التقاعد . ماٌل ضعف نظام الرقابة ال

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 
 

إنشاء ويتناوؿ المجاؿ الثاني اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني والمتعمؽ بالمعيقات القانونية التي تمنع 

حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات , مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

الحسابية كتحميؿ االرتباط كمعامؿ االختبلؼ كاالنحراؼ المعيارم لتقييـ المعيقات القانكنية إلنشاء 

نجد أف أىـ المعيقات القانكنية  (4-5)كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ , ىذه المؤسسة

مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد عينة , التي تمنع انشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

: الدراسة كما يمي

كعبارة  (4.00)بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى عبارة تعدد قكانيف التقاعد المطبقة 

كعبارة غياب المكائح كاألنظمة التنفيذية لتطبيؽ قانكف  (3.93)صعكبة تكحيد قكانيف التقاعد الحالية 

كعبارة عدـ السماح لمعامميف بشكؿ جزئي االنضماـ الى مؤسسة التقاعد  (3.93)التقاعد العاـ 

كعبارة تعدد  (3.86)كعبارة ضعؼ أنظمة الرقابة عمى استثمارات صندكؽ التقاعد  (3.86)
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كعبارة الغمكض بتحديد النطاؽ  (3.71)اإلدارات التي تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد 

كعبارة خمك القانكف الضريبي مف الحكافز التي تشجع  (3.71)الجغرافي لتطبيؽ قانكف التقاعد 

كعبارة الغمكض في شركط انضماـ  (3.64)انضماـ المؤسسات الخاصة كاألىمية لمؤسسة التقاعد 

كعبارة جيؿ المشّرع بأىمية كجكد مؤسسة  (3.64)المؤسسات الخاصة كاألىمية لمؤسسة التقاعد 

( 2.43)كعبارة غياب التشريعات البلزمة إلنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة  (2.86)مستقمة لمتقاعد 

كعبارة اختبلؼ األنصبة المستحقة لراتب المتكفى مع األنصبة المستحقة حسب الشريعة 

أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات  (5-5)كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ , (2.21)االسبلمية

كىذه النتيجة تعطي داللة , كىك أكبر مف متكسط رتب اإلجابات  (3.48)المجاؿ الثاني ىك 

كاضحة عمى تحقؽ فقرات المجاؿ الثاني باستثناء فقرة غياب التشريعات البلزمة إلنشاء مؤسسة 

كفقرة جيؿ  (2.43)تقاعد مستقمة حيث بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى ىذه الفقرة 

المشّرع بأىمية كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد حيث بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى 

كفقرة اختبلؼ األنصبة المستحقة لراتب المتكفى مع األنصبة المستحقة حسب  (2.86)ىذه الفقرة 

كىي  (2.21)الشريعة االسبلمية حيث بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى ىذه الفقرة 

أم , كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى عدـ تحقؽ تمؾ الفقرات, أقؿ مف متكسط رتب اإلجابات

كلكف لـ تكضع ىذه , أف المشّرع ال يجيؿ أىمية كجكد مثؿ ىذه المؤسسة كيكجد تشريعات إلنشائيا

باالضافة الى أف اختبلؼ األنصبة المستحقة لراتب المتكفى مع األنصبة , التشريعات حّيز التنفيذ

المستحقة حسب الشريعة االسبلمية مف شأنو التأثير عمى انضماـ عدد أكبر مف القطاع الخاص 

كمما سبؽ نستدؿ أف ىذه الفقرات ىي مف أىـ المعيقات القانكنية التي تمنع , لمؤسسة التقاعد 

.  إنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة
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ككما ىك مبيف في الجدكؿ , كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختبلؼ ليذه العبارات

كبالتالي فيي تمتاز , كانت داللة معامؿ االختبلؼ لكؿ مف العبارات أعبله صغيرة (6-5)رقـ 

 . بتشتت صغير كتفاكت ضئيؿ ًجميعا

( 4-5)الجدوؿ رقـ 
 

 المتوسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى فقرات المعيقات القانونية

 
 
 

( 5-5)الجدوؿ رقـ 
 

 المتوسط الحسابي لمجاؿ المعيقات القانونية
Descriptive Statistics

14 3.4821 .69351

14

ٌة ون قات قان ٌع م

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation

 
 
 
 

 
 

Descriptive Statistics 

14 2.4286 .7559 
14 3.7143 .8254 
14 2.8571 1.0995 
14 4.0000 .3922 
14 3.9286 .7300 
14 3.6429 1.0082 
14 3.6429 .9288 
14 3.9286 .6157 
14 3.8571 .7703 
14 3.7143 .9139 
14 3.8571 .5345 

14 2.2143 .9750 

14 

 . غٌاب التشرٌعات الالزمة إلنشاء مؤسسة مستقلة
 . تعدد  اإلدارات التً تتولى اإلشراف على إدارة أصول التقاعد
 . جهل المشرع بأهمٌة وجود مؤسسة مستقلة
 . تعدد قوانٌن التقاعد المطبقة
 . صعوبة توحٌد القوانٌن الحالٌة وبلورتها ضمن مؤسسة مستقلة
 . الغموض فً شروط انضمام المؤسسات الخاصة واألهلٌة لمؤسسة التقاعد
 . خلو القانون من الحوافز الضرٌبٌة لتشجٌع انضمام المؤسسات الخاصة واألهلٌة
 .غٌاب اللوائح واألنظمة التنفٌذٌة لتطبٌق قانون التقاعد العام
 . عدم السماح للعاملٌن بشكل جزئً االنضمام إلى قانون التقاعد العام
 . الغموض فٌما ٌتعلق بتحدٌد النطاق الجغرافً لتطبٌق القانون
 . ضعف أنظمة الرقابة على استثمارات صندوق التقاعد

 اختالف األنصبة المستحقة لراتب المتوفى  مع األنصبة المستحقة حسب
 . الشرٌعة اإلسالمٌة

Valid N (listwise) 

N Mean Std. Deviation 
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T-Test 

( 6-5)الجدوؿ رقـ 
 معامؿ االختالؼ لمجاؿ المعيقات القانونية

 
 

 أما المجاؿ الثالث فيتناوؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والمتعمؽ بالمعيقات اإلدارية التي تمنع

حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات , إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

الحسابية كتحميؿ االرتباط كمعامؿ االختبلؼ كاالنحراؼ المعيارم لتقييـ المعيقات اإلدارية إلنشاء 

نجد أف أىـ المعيقات االدارية  (7-5)كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ , ىذه المؤسسة

مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد عينة , التي تمنع انشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

: الدراسة كما يمي

 بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى عبارة التدخؿ الحككمي بعمؿ اإلدارات الحالية 

كعبارة كجكد العديد مف اإلدارات  (4.00)كعبارة استخداـ آليات غير مناسبة لحؿ المشكمة  (4.00)

One-Sample Test 

-2.828 13 .014 -.57143 -1.0079 -.1350 

3.238 13 .006 .71429 .2377 1.1909 

-.486 13 .635 -.14286 -.7777 .4919 
9.539 13 .000 1.00000 .7735 1.2265 

4.759 13 .000 .92857 .5071 1.3501 

2.386 13 .033 .64286 .0607 1.2250 

2.590 13 .022 .64286 .1066 1.1791 

5.643 13 .000 .92857 .5731 1.2841 

4.163 13 .001 .85714 .4124 1.3019 

2.924 13 .012 .71429 .1866 1.2419 

6.000 13 .000 .85714 .5485 1.1658 

-3.015 13 .010 -.78571 -1.3486 -.2228 

 غٌاب التشرٌعات الالزمة إلنشاء مؤسسة
 .  مستقلة

 تعدد  اإلدارات التً تتولى اإلشراف على
 .  إدارة أصول التقاعد

 . جهل المشرع بأهمٌة وجود مؤسسة مستقلة
 . تعدد قوانٌن التقاعد المطبقة

 صعوبة توحٌد القوانٌن الحالٌة وبلورتها
   ضمن مؤسسة مستقلة

 الغموض فً شروط انضمام المؤسسات 
 .  واألهلٌة لمؤسسة التقاعدالخاصة

 خلو القانون من الحوافز الضرٌبٌة لتشجٌع
 . المؤسسات الخاصة واألهلٌة انضمام

 غٌاب اللوائح واألنظمة التنفٌذٌة لتطبٌق قانون
 .التقاعد العام

 عدم السماح للعاملٌن بشكل جزئً
 . قانون التقاعد العام االنضمام الى  

 الغموض فٌما ٌتعلق بتحدٌد النطاق الجغرافً
 . لتطبٌق القانون

 ضعف أنظمة الرقابة على استثمارات 
 . التقاعد

 اختالف األنصبة المستحقة لراتب المتوفى 
 مع األنصبة المستحقة حسب الشرٌعة

 . اإلسالمٌة

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Test Value = 3 
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كعبارة غياب اآللية الناسبة لدمج المكظفيف  (3.93) عمى أصكؿ التقاعد اإلشراؼالتي تتكلى 

كعبارة ضعؼ نظاـ الرقابة كاالشراؼ عمى أصكؿ التقاعد  (3.86)الحالييف ضمف مؤسسة التقاعد 

كعبارة قمة الخبرة في مجاؿ ادارة أصكؿ  (3.79)كعبارة تعدد قكانيف التقاعد المطبقة  (3.79)

( 3.64)كعبارة الحاجة إلى جيكد كطاقات كبيرة إلدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد  (3.71)التقاعد 

كعبارة قمة االعتماد عمى التقييـ االكتكارم  (3.57)كعبارة تبعية إدارات التقاعد الحالية لكزارة المالية 

كعبارة التقصير الحككمي بعدـ  (3.43)كعبارة قمة االستفادة مف تجارب الدكؿ المجاكرة  (3.57)

كتشير النتائج الكاردة , (3.43)تكفير عناصر جاذبة لدمج المؤسسات الخاصة في مؤسسة التقاعد 

كىك أكبر  (4.04) أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ الثالث ىك (8-5)في الجدكؿ رقـ 

, كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى تحقؽ فقرات المجاؿ الثالث, مف متكسط رتب اإلجابات

كمما سبؽ نستدؿ أف ىذه الفقرات ىي مف أىـ المعيقات اإلدارية التي تمنع إنشاء مؤسسة تقاعد 

.  مستقمة

 

ككما ىك مبيف في الجدكؿ , كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختبلؼ ليذه العبارات

كبالتالي فيي تمتاز , كانت داللة معامؿ االختبلؼ لكؿ مف العبارات أعبله صغيرة (9-5)رقـ 

.  بتشتت صغير كتفاكت ضئيؿًجميعا
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( 7-5)الجدوؿ رقـ 
 

 المتوسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى فقرات المعيقات اإلدارية
Descriptive Statistics

14 3.9286 .4746

14 4.0000 .5547

14 3.7857 .8926

14 3.8571 .8644

14 3.7143 .9945

14 3.8571 .7703

14 3.4286 1.0163

14 3.6429 .9288

14 4.0000 .7845

14 3.4286 .8516

14 3.5714 .7559

14 3.5714 1.0894

14

تقاعد . عدٌد من االدارات الًت تتولى اإلشراف على أصول ال وجود ال

ٌة . التدخل الحكومً بعمل اإلدارات الحال

تقاعد . رقابة واإلشراف على أصول ال ضعف نظام ال

بقة . مط تقاعد ال ن ال تعدد قواٌن

قاعد . برة ًف مجال إدارة أصول الت قلة الخ

مناسبة لدمج الموظفٌن الحالٌٌن ضمن مؤسسة مستقلة . ٌة ال ٌاب اآلل غ

ؤسسة ٌة ًف م دمج المؤسسات الخاصة واألهل اذبة ل تقصٌر الحكومة بعدم توفٌر عناصر ج
تقلة . مس

تقاعد . مار أصول ال اجة إلى جهود وطاقات كبٌرة إلدارة واستث الح

كلة . اسبة لحل المش ر من استخدام آلٌات ٌغ

ن تجارب الدول المجاورة . قلة االستفادة م

ٌة . ٌاسة االستثمار س اعد وال صول التق ٌم أ ٌم االكتواري لتٌق ٌق قلة االعتماد على الت

ٌة . مال ة إلى وزارة ال قاعد الحاٌل ٌة إدارات الت تبع

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iat ion

 
 
 

( 8-5)الجدوؿ رقـ 
 

 المتوسط الحسابي لمجاؿ المعيقات اإلدارية
Descriptive Statistics

14 4.0357 .84840

14

ٌة قات إدار ٌع م

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iation
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T-Test 

( 9-5)الجدوؿ رقـ 
 معامؿ االختالؼ لمجاؿ المعيقات اإلدارية

 
 

 البلزمة أما المجاؿ الرابع فيتناوؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرابع والمتعمؽ بتحديد الشروط واآلليات

حيث تـ استخراج األعداد كالنسب , إلنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

كالمتكسطات الحسابية كتحميؿ االرتباط كمعامؿ االختبلؼ كاالنحراؼ المعيارم لتقييـ الشركط 

نجد أف  (10-5)كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ , كاآلليات البلزمة إلنشاء ىذه المؤسسة

مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد عينة , أىـ خطكات انشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

: الدراسة كما يمي

بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى عبارة تخصيص جزء مف المنح الخارجية لتمكيؿ 

كعبارة  (3.93)كعبارة االعتماد عمى النظاـ الممكؿ  (4.00)مؤسسة التقاعد في المدل القصير 

One-Sample Test 

7.320 13 .000 .92857 .6545 1.2026 

6.745 13 .000 1.00000 .6797 1.3203 

3.294 13 .006 .78571 .2704 1.3011 

3.710 13 .003 .85714 .3580 1.3563 

2.687 13 .019 .71429 .1401 1.2885 

4.163 13 .001 .85714 .4124 1.3019 

1.578 13 .139 .42857 -.1583 1.0154 

2.590 13 .022 .64286 .1066 1.1791 

4.770 13 .000 1.00000 .5471 1.4529 

1.883 13 .082 .42857 -.0631 .9203 

2.828 13 .014 .57143 .1350 1.0079 

1.963 13 .071 .57143 -.0576 1.2004 

 وجود العدٌد من االدارات التً تتولى
 . اإلشراف على أصول التقاعد
 . التدخل الحكومً بعمل اإلدارات الحالٌة

 ضعف نظام الرقابة واإلشراف على
 . أصول التقاعد
 . تعدد قوانٌن التقاعد المطبقة

 قلة الخبرة فً مجال إدارة
 .  أصول التقاعد

 غٌاب اآللٌة المناسبة لدمج الموظفٌن
 . الحالٌٌن ضمن مؤسسة مستقلة

 تقصٌر الحكومة بعدم توفٌر عناصر
 جاذبة لدمج المؤسسات الخاصة واألهلٌة

 . فً مؤسسة مستقلة
 الحاجة إلى جهود وطاقات كبٌرة إلدارة

 . واستثمار أصول التقاعد
 . لحللاستخدام آلٌات غٌر مناسبة 

 قلة االستفادة من تجارب الدول
 .  المجاورة

 قلة االعتماد على التقٌٌم االكتواري لتقٌٌم
 . أصول التقاعد والسٌاسة االستثمارٌة

 تبعٌة إدارات التقاعد الحالٌة إلى وزارة
 . المالٌة

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Test Value = 3 
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كعبارة تكحيد نسبة مساىمة  (3.93)كقؼ الحككمة عف استخداـ أمكاؿ التقاعد لسد العجز لدييا 

كعبارة جعؿ حقكؽ التقاعد إلزامية لمقطاعيف العاـ كالخاص  (3.93)المكظفيف في جميع القطاعات 

نشاء مؤسسة  (3.79) كعبارة االستفادة مف تجارب الدكؿ المجاكرة في مجاؿ تكحيد األنظمة كا 

كعبارة قياـ جية التشغيؿ  (3.71)كعبارة العمؿ عمى تكحيد قكانيف التقاعد الحالية  (3.86)مستقمة 

كعبارة تكحيد مؤسسات التقاعد ضمف  (3.71)بتسديد المساىمات المطمكبة منيا بشكؿ منتظـ 

كعبارة تخصيص جزء مف المكازنة العامة لتمكيؿ مؤسسة التقاعد في  (3.64)مؤسسة مستقمة كاحدة 

كعبارة  (3.57)كعبارة اختيار إدارة كفؤة إلدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد  (3.64)المدل القصير 

كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ,  (3.57)تطكير آليات محددة لمراقبة استثمارات صندكؽ التقاعد 

كىك أكبر مف متكسط  (3.77)أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ الرابع ىك  (11-5)رقـ 

كمما سبؽ , كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة عمى تحقؽ فقرات المجاؿ الرابع , رتب اإلجابات

. نستدؿ أف ىذه الفقرات ىي مف أىـ الشركط كاآلليات البلزمة إلنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

 

ككما ىك مبيف في الجدكؿ , كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختبلؼ ليذه العبارات

كبالتالي فيي تمتاز , كانت داللة معامؿ االختبلؼ لكؿ مف العبارات أعبله صغيرة (12-5)رقـ 

.  بتشتت صغير كتفاكت ضئيؿًجميعا

 

 

 

 

 
 

Descriptives 
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( 10-5)الجدوؿ رقـ 

  إنشاء مؤسسة مستقمةآلياتالمتوسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى فقرات 

 
 
 
 
 
 

Descriptives 

( 11-5)الجدوؿ رقـ 

  مستقمة تقاعد إنشاء مؤسسة آلياتالمتوسط الحسابي لمجاؿ

 

Descriptive Statistics

14 3.7738 .67339

14

ستقلة اعد م ات إٌجاد مؤسسة تق آٌل

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Dev iat ion

 
 
 
 
 
 
 

 
 

T-Test 

Descriptive Statistics 

14 3.9286 .4746 
14 3.7143 1.2044 
14 3.6429 .6333 
14 4.0000 .9608 
14 3.6429 .8419 
14 3.7857 .6993 
14 3.9286 .7300 
14 3.5714 1.0163 

14 3.8571 .8644 

14 3.5714 .7559 
14 3.9286 .4746 
14 3.7143 .8254 
14 

 . االعتماد على النظام الممول
 . العمل على توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة
 . تخصٌص جزء من الموازنة  لتغطٌة النفقات التقاعدٌة المطلوبة فً المدى القصٌر
 . تخصٌص جزء من المنح الخارجٌة لتموٌل مؤسسة التقاعد فً المدى القصٌر
 . توحٌد مؤسسات التقاعد ضمن مؤسسة مستقلة واحدة
 . جعل حقوق التقاعد إلزامٌة وجماعٌة للقطاعٌن العام والخاص
 . وقف الحكومة عن استخدام أموال التقاعد لسد العجز لدٌها
 . اختٌار إدارة كفؤة تتمتع بالخبرة فً مجال إدارة واستثمار أصول التقاعد

 االستفادة من تجارب الدول المجاورة وخصوصا التجربة األردنٌة فً مجال توحٌد
 .األنظمة وإنشاء مؤسسة مستقلة
 . تطوٌر أنظمة عمل وآلٌات محددة لمراقبة استثمارات صندوق التقاعد
 . توحٌد نسبة مساهمة الموظفٌن فً جمٌع القطاعات
 . قٌام جهة التشغٌل بتسدٌد مستحقات التقاعد المطلوبة منها بشكل منتظم

Valid N (listwise) 

N Mean Std. Deviation 
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 (12-5)الجدوؿ رقـ 

  مستقمة  تقاعد إنشاء مؤسسة آلياتمعامؿ االختالؼ لمجاؿ

 
 

  :(استبانة الموظؼ)عرض االختبارات الخاصة باستبانة العامميف في مؤسسات القطاع العاـ 

كتتضمف االستبانة الثانية اإلجابة عف أسئمة الدراسة المتبقية بحيث يتناكؿ المجاؿ األكؿ اإلجابة 

عمى السؤاؿ الخامس كالمتعمؽ بالتعرؼ عمى كجية نظر المكظؼ في أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا 

حيث تـ استخراج األعداد كالنسب كالمتكسطات الحسابية كتحميؿ االرتباط  كمعامؿ , ًحاليا

كانت النتائج  (13-5)كبالنظر إلى النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ , االختبلؼ كاالنحراؼ المعيارم

: مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة كما يمي

بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى عبارة قكانيف التقاعد الحالية تؤمف حياة كريمة 

كعبارة  (2.13)كعبارة الراتب التقاعدم مربكط بجدكؿ غبلء المعيشة  (2.08)كالئقة لممكظؼ 

كعبارة قكانيف التقاعد المعمكؿ  (2.13)المساىمات التقاعدية لممكظفيف متساكية في جميع الكزارات 

One-Sample Test 

7.320 13 .000 .92857 .6545 1.2026 
2.219 13 .045 .71429 .0189 1.4097 

3.798 13 .002 .64286 .2772 1.0085 

3.894 13 .002 1.00000 .4453 1.5547 

2.857 13 .013 .64286 .1568 1.1290 

4.204 13 .001 .78571 .3820 1.1895 

4.759 13 .000 .92857 .5071 1.3501 

2.104 13 .055 .57143 -.0154 1.1583 

3.710 13 .003 .85714 .3580 1.3563 

2.828 13 .014 .57143 .1350 1.0079 

7.320 13 .000 .92857 .6545 1.2026 

3.238 13 .006 .71429 .2377 1.1909 

 . االعتماد على النظام الممول
 . العمل على توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة

 تخصٌص جزء من الموازنة العامة لتغطٌة النفقات
 . التقاعدٌة المطلوبة فً المدى القصٌر

 تخصٌص جزء من المنح الخارجٌة لتموٌل 
 .   فً المدى القصٌرمؤسسة التقاعد

 . توحٌد مؤسسات التقاعد ضمن مؤسسة  واحدة
 جعل حقوق التقاعد إلزامٌة وجماعٌة للقطاعٌن العام

 . والخاص
 . وقف الحكومة عن استخدام أموال التقاعد 

 اختٌار إدارة كفؤة تتمتع بالخبرة فً مجال
   أصول  التقاعد إدارة واستثمار

 االستفادة من تجارب الدول المجاورة 
 .فً مجال توحٌد األنظمة وإنشاء مؤسسة مستقلة
 تطوٌر أنظمة عمل وآلٌات محددة لمراقبة استثمارات

 . صندوق التقاعد
 . توحٌد نسبة مساهمة الموظفٌن فً جمٌع القطاعات

 قٌام جهة التشغٌل بتسدٌد مستحقات التقاعد

   ثشكم يُتظى المطلوبة منها

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Test Value = 3 
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كعبارة شعكر المكظؼ بالثقة في المؤسسات  (2.14)بيا في مختمؼ الكزارات متساكية في الحقكؽ 

كعبارة ىناؾ  (2.17) كعبارة منافع التقاعد التي يحصؿ عمييا كرثة المتكفى مقبكلة (2.14)الحالية 

كعبارة عدد سنكات الخدمة المطمكبة لمحصكؿ عمى  (2.19)شعكر بالرضا عف القكانيف الحالية 

( 2.23)كعبارة مساىمات التقاعد المقتطعة مف راتب المكظؼ منخفضة  (2.20)التقاعد مقبكلة 

كعبارة منافع التقاعد التي يحصؿ عمييا المكظؼ  (2.24)كعبارة سف التقاعد اإللزامي منخفض 

كعبارة مقدار المنح العائمية كافية  (2.32)كعبارة العبلكة الشخصية لممتقاعد جيدة  (2.26)مرضية 

كعبارة سيطرة الحككمة عمى مؤسسات  (2.37)كعبارة كضكح قانكف التقاعد المطبؽ حاليان  (2.33)

كتشير النتائج , (3.7)كعبارة استخداـ الحككمة ألمكاؿ التقاعد لسد العجز لدييا  (3.22)التقاعد 

أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ األكؿ مف االستبانة  (14-5)الكاردة في الجدكؿ رقـ 

كىذه النتيجة تعطي داللة كاضحة , كىك أصغر مف متكسط رتب اإلجابات  (2.50)الثانية ىك 

عمى عدـ تحقؽ فقرات المجاؿ األكؿ باستثناء الفقرتيف األخيرتيف كىما سيطرة الحككمة عمى 

مؤسسات التقاعد كاستخداميا ألمكاؿ التقاعد لسد العجز لدييا حيث بمغ المتكسط الحسابي إلجابات 

كىك أكبر مف متكسط رتب , عمى التكالي (3.7)ك (3.22)المستقصيف عمى الفقرتيف السابقتيف 

أم أف ىناؾ سيطرة كاستخداـ لمحككمة عمى أمكاؿ , مما يشير إلى تحقؽ الفقرتيف, اإلجابات

كمما سبؽ نستدؿ أف ىناؾ شعكر بعدـ الرضا لدل العامميف في مؤسسات القطاع العاـ , التقاعد

.  عف أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليان 

ككما ىك مبيف في الجدكؿ , كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختبلؼ ليذه العبارات

كبالتالي فيي تمتاز , كانت داللة معامؿ االختبلؼ لكؿ مف العبارات أعبله صغيرة (15-5)رقـ 

.  بتشتت صغير كتفاكت ضئيؿًجميعا

Descriptives 



 143 

 (13-5)الجدوؿ رقـ 

المتوسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى قوانيف التقاعد الحالية 

 
 

Descriptives 

( 14-5)الجدوؿ رقـ 

 المتوسط الحسابي لمجاؿ قوانيف التقاعد الحالية

 
 
 
 
 
 
 
 

T-Test 

Descriptive Statistics 

199 2.0804 .61428 

199 2.2613 .67574 

199 2.2261 .75486 

199 2.1859 .67465 

199 2.1407 .61979 

199 2.2412 .65297 

199 2.1960 .71547 

199 2.1709 .65978 

199 2.4472 .88534 

199 2.4322 .83131 
199 2.3166 .70730 

199 2.1307 .47462 

199 2.3266 .74457 
199 2.3417 .75466 

199 2.1307 .50554 
199 2.6382 .95333 

199 2.3719 .91144 

199 2.1407 .57761 
199 3.2211 .99563 

199 3.6985 .95322 

199 

 .قوانٌن التقاعد المعمول بها حالٌا تؤمن حٌاة الئقة وكرٌمة

 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها المتقاعد مرضٌة

 . مساهمات التقاعد المقتطعة من راتب الموظف منخفضة

 . هناك شعور بالرضا عن القوانٌن الحالٌة

 . هناك شعور بالثقة لدى الموظف فً المؤسسات الحالٌة

 . سن التقاعد اإللزامً منخفض

 . عدد سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على التقاعد مقبولة

 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها ورثة المتوفى مقبولة

 . الحد األدنى لسنوات الخدمة المطلوبة للحصول على تقاعد الوفاة مناسبة
 . معادلة حساب منافع التقاعد عادلة

 . العالوة الشخصٌة للمتقاعد جٌدة

 . الراتب التقاعدي مرتبط بجدول غالء المعٌشة
 . مقدار المنح العائلٌة للمتقاعد كافٌة

 . ٌوجد مكافأة باإلضافة إلى الراتب ٌحصل علٌها الموظف عند التقاعد
 .المساهمات التقاعدٌة للموظفٌن متساوٌة فً جمٌع الوزارات

 . ٌوجد مؤسسة مستقلة للتقاعد والضمان االجتماعً

 . وضوح قانون التقاعد المطبق حالٌا
 . قوانٌن التقاعد المعمول بها فً مختلف الوزارات متساوٌة فً الحقوق

 . ٌوجد سٌطرة للحكومة على مؤسسات التقاعد 

 . تستخدم الحكومة أموال التقاعد لسد العجز لدٌها

Valid N (listwise) 

N Mean Std. Deviation 

Descriptive Statistics 

199 2.4962 .40505 

199 

 أنظمة التقاعد المعمول بها حالٌاًا 

Valid N (listwise) 

N Mean Std. Deviation 
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( 15-5)الجدوؿ رقـ 

 معامؿ االختالؼ لمجاؿ قوانيف التقاعد الحالية

 
 

أما المجاؿ الثاني فيتناكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ السادس كالمتعمؽ بالتعرؼ عمى كجية نظر المكظؼ 

حيث تـ استخراج األعداد كالنسب , في تكحيد أنظمة التقاعد الحالية كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

كبالنظر إلى النتائج , كالمتكسطات الحسابية كتحميؿ االرتباط كمعامؿ االختبلؼ كاالنحراؼ المعيارم

One-Sample Test 

-21.118 198 .000 -.9196 -1.0055 -.8337 

-15.421 198 .000 -.7387 -.8332 -.6442 

-14.462 198 .000 -.7739 -.8794 -.6683 

-17.022 198 .000 -.8141 -.9084 -.7198 

-19.558 198 .000 -.8593 -.9459 -.7727 

-16.393 198 .000 -.7588 -.8501 -.6675 

-15.853 198 .000 -.8040 -.9040 -.7040 

-17.728 198 .000 -.8291 -.9214 -.7369 

-8.808 198 .000 -.5528 -.6765 -.4290 

-9.636 198 .000 -.5678 -.6841 -.4516 

-13.630 198 .000 -.6834 -.7823 -.5845 

-25.839 198 .000 -.8693 -.9357 -.8030 

-12.758 198 .000 -.6734 -.7775 -.5693 

-12.305 198 .000 -.6583 -.7638 -.5528 

-24.259 198 .000 -.8693 -.9400 -.7987 

-5.354 198 .000 -.3618 -.4951 -.2285 

-9.722 198 .000 -.6281 -.7556 -.5007 

-20.986 198 .000 -.8593 -.9400 -.7786 

3.133 198 .002 .2211 .0819 .3603 

10.337 198 .000 .6985 .5652 .8317 

 قوانٌن التقاعد المعمول بها حالٌا تؤمن
 .حٌاة الئقة وكرٌمة

 منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها المتقاعد
 . مرضٌة

 مساهمات التقاعد المقتطعة من راتب
 . الموظف منخفضة

 هناك شعور بالرضا عن القوانٌن الحالٌة
. 

 هناك شعور بالثقة لدى الموظف فً
 . المؤسسات الحالٌة

 . سن التقاعد اإللزامً منخفض

 عدد سنوات الخدمة المطلوبة للحصول
 . على التقاعد مقبولة

 منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها ورثة
 . المتوفى مقبولة

 الحد األدنى لسنوات الخدمة المطلوبة
 . للحصول على تقاعد الوفاة مناسبة

 . معادلة حساب منافع التقاعد عادلة

 . العالوة الشخصٌة للمتقاعد جٌدة

 الراتب التقاعدي مرتبط بجدول غالء
 . المعٌشة

 . مقدار المنح العائلٌة للمتقاعد كافٌة

 ٌوجد مكافأة باإلضافة إلى الراتب
 . ٌحصل علٌها الموظف عند التقاعد

 المساهمات التقاعدٌة للموظفٌن متساوٌة
 .فً جمٌع الوزارات

 ٌوجد مؤسسة مستقلة للتقاعد والضمان
 . االجتماعً

 . وضوح قانون التقاعد المطبق حالٌا

 قوانٌن التقاعد المعمول بها فً مختلف
 . الوزارات متساوٌة فً الحقوق

 ٌوجد سٌطرة للحكومة على مؤسسات 
 . التقاعد

 تستخدم الحكومة أموال التقاعد لسد
 . العجز لدٌها

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Test Value = 3 
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كانت النتائج مرتبة حسب درجة أىميتيا مف كجية نظر أفراد عينة  (16-5)الكاردة في الجدكؿ رقـ 

: الدراسة كما يمي

بمغ المتكسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى عبارة قياـ مؤسسة أجنبية بادارة االستثمارات يرفع 

كعبارة حصكؿ المكظؼ عمى مكافأة عف سنكات الخدمة  (3.86)مف درجة الثقة بصندكؽ التقاعد 

كعبارة قياـ مؤسسة  (3.82)التي تزيد عف السنكات المطمكبة لمتقاعد يعزز الحافز لدل المكظؼ 

كعبارة تكحيد قكانيف التقاعد  (3.80)التقاعد باصدار نشرة لتعريؼ المكظؼ بحقكقو يعزز ثقتو فييا 

كعبارة استثمار أمكاؿ التقاعد بشكؿ  (3.77)الحالية يجب أف يراعي فكارؽ مساىمات المكظفيف 

كعبارة االسراع في تنفيذ قانكف  (3.76)سميـ يؤدم إلى حصكؿ المكظؼ عمى منافع أفضؿ ىك 

كعبارة استثمار أمكاؿ التقاعد  (3.68)التقاعد العاـ يساعد في حصكؿ المكظؼ عمى كامؿ حقكقو 

كعبارة احالة المكظؼ الى التقاعد بعد تطبيؽ قانكف  (3.68)بشكؿ سميـ ضماف لحقكؽ المكظؼ 

كعبارة البدء بتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ يحقؽ   (3.67)التقاعد العاـ ىك حماية لحقكؽ المكظؼ 

كعبارة كجكد مؤسسة تقاعد مستقمة مف شأنيا تعزيز ثقتو   (3.67)مطالب المكظؼ باإلصبلح 

كعبارة كجكد مؤسسة تقاعد مستقمة مف شأنيا زيادة إنتاجية المكظؼ  (3.63)بمؤسسة التقاعد 

أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ  (17-5)كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ , (3.44)

كىذه النتيجة تعطي , كىك أكبر مف متكسط رتب اإلجابات (3.71)الثاني مف االستبانة الثانية ىك 

كمما سبؽ نستدؿ أف ىذه الفقرات تشير إلى كجكد , داللة كاضحة عمى تحقؽ فقرات المجاؿ الثاني

نشاء مؤسسة تقاعد  رغبة كبيرة لدل المكظؼ في القطاع العاـ بتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ كا 

.  مستقمة
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ككما ىك مبيف في الجدكؿ , كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختبلؼ ليذه العبارات

كبالتالي فيي تمتاز , كانت داللة معامؿ االختبلؼ لكؿ مف العبارات أعبله صغيرة (18-5)رقـ 

.  بتشتت صغير كتفاكت ضئيؿًجميعا

 

Descriptives 

( 16-5)الجدوؿ رقـ 
 المتوسط الحسابي إلجابات المستقصيف عمى إنشاء مؤسسة مستقمة وتطبيؽ قانوف التقاعد

 
 

Descriptives 
( 17-5)الجدوؿ رقـ 
 

 المتوسط الحسابي لمجاؿ إنشاء مؤسسة مستقمة وتطبيؽ قانوف التقاعد

 
                                               
 
 
 
 

Descriptive Statistics 

199 3.7337 .71380 

199 3.6683 .76578 

199 3.7990 .73154 

199 3.7588 .81160 

199 3.6683 .79172 

199 3.4372 .89602 

199 3.6784 .80220 

199 3.6834 .91302 

199 3.6332 .88255 

199 3.7688 .82071 

199 3.8241 .77474 

199 3.8643 .88574 

199 

 . وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد ٌعزز األمن الوظٌفً لدى الموظف

 . تطبٌق قانون التقاعد العام ٌحقق مطالب الموظف باإلصالح

 . قٌام مؤسسة التقاعد بإصدار نشرة لتعرٌف الموظف بحقوقه ٌعزز ثقته فٌها

 . استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ٌؤدي إلى حصول الموظف على منافع أفضل

 . إحالة الموظف للتقاعد بعد تطبٌق قانون التقاعد العام هو حماٌة لحقوق الموظف

 . وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد تعمل على زٌادة إنتاجٌة الموظف

 . استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ضمان لحقوق الموظف

 . اإلسراع فً تنفٌذ قانون التقاعد العام ٌساعد فً حصول الموظف على كامل حقوقه

 . توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ٌعزز ثقة الموظف بمؤسسة التقاعد

 . توحٌد قوانٌن التقاعد ضمن قانون التقاعد العام ٌجب أن ٌراعً فوارق مساهمات الموظفٌن

 حصول الموظف على مكافأة عن سنوات الخدمة التً تزٌد عن السنوات المطلوبة للتقاعد ٌعزز
 . الحافز لدى الموظف

 . قٌام مؤسسة أجنبٌة بإدارة االستثمارات ٌرفع من درجة الثقة بصندوق التقاعد

Valid N (listwise) 

N Mean Std. Deviation 

Descriptive Statistics 

199 3.7098 .52757 

199 

 انشاء مؤسسة تقاعد مستقلة وتطبٌق قانون التقاعد العام

Valid N (listwise) 

N Mean Std. Deviation 
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T-Test 
 

( 18-5)الجدوؿ رقـ 
 

 معامؿ االختالؼ لمجاؿ إنشاء مؤسسة مستقمة وتطبيؽ قانوف التقاعد

 
 

 

 

 

 

One-Sample Test 

14.499 198 .000 .7337 .6339 .8335 

12.312 198 .000 .6683 .5613 .7754 

15.408 198 .000 .7990 .6967 .9013 

13.189 198 .000 .7588 .6453 .8722 

11.908 198 .000 .6683 .5577 .7790 

6.883 198 .000 .4372 .3119 .5624 

11.930 198 .000 .6784 .5663 .7905 

10.559 198 .000 .6834 .5558 .8111 

10.121 198 .000 .6332 .5098 .7565 

13.215 198 .000 .7688 .6541 .8836 

15.006 198 .000 .8241 .7158 .9324 

13.766 198 .000 .8643 .7405 .9881 

 وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد ٌعزز األمن
 . الوظٌفً لدى الموظف

 تطبٌق قانون التقاعد العام ٌحقق مطالب
 . الموظف باإلصالح

 قٌام مؤسسة التقاعد بإصدار نشرة
 لتعرٌف الموظف بحقوقه ٌعزز ثقته فٌها
. 

 استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ٌؤدي
 . إلى حصول الموظف على منافع أفضل

 إحالة الموظف للتقاعد بعد تطبٌق قانون
 . التقاعد العام هو حماٌة لحقوق الموظف

 وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد تعمل على
 . زٌادة إنتاجٌة الموظف

 استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ضمان
 . لحقوق الموظف

 اإلسراع فً تنفٌذ قانون التقاعد العام
 ٌساعد فً حصول الموظف على كامل

 . حقوقه

 توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ٌعزز ثقة
 . الموظف بمؤسسة التقاعد

 توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ضمن قانون
 التقاعد العام ٌجب أن ٌراعً فوارق

 . مساهمات الموظفٌن

 حصول الموظف على مكافأة عن سنوات
الخدمة التً تزٌد عن السنوات 

 . للتقاعد ٌعزز الحافز لدى الموظف المطلوبة

 قٌام مؤسسة أجنبٌة بإدارة االستثمارات
 . ٌرفع من درجة الثقة بصندوق التقاعد

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Test Value = 3 
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: اختبار الفرضيات ومناقشتيا :-  5-2

  :  عرض االختبارات الخاصة باستبانة العامميف في مؤسسات التقاعد 

: الفرضية األولى 

 .ال يوجد معيقات مالية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد والضماف االجتماعي 

 لتحديد One-Sample Statistics ( T)لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى تـ استخداـ اختبار 

مدل كجكد معيقات مالية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي مف كجية نظر 

إلى كجكد معيقات مالية تمنع إنشاء مؤسسة  (19-5)حيث يشير الجدكؿ رقـ , أفراد عينة الدراسة

كىي قيمة مرتفعة تدؿ  (5.25)المحسكبة  (T)كيستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قيمة , تقاعد مستقمة

باإلضافة إلى أف مستكل , عمى أف الفرؽ بيف متكسط العبارات كمتكسط رتب اإلجابات كبير

كىذا يدؿ عمى كجكد  (œ = 0.05)كىي قيمة أقؿ مف قيمة  (sig .  2-tail = 0.000)المعنكية 

كالتي تشير إلى , كعميو نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة, فرؽ ذات داللة إحصائية

. كجكد معيقات مالية تمنع إنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

( 19-5)الجدوؿ رقـ 
  مالية لمجاؿ المعيقات اؿTاختبار 

One-Sample Test

5.252 13 .000 .87500 .5151 ٌة1.2349 عٌقات مال م

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 
 

أف المتكسط  (2-5)كبالنظر إلى المتكسطات الحسابية تشير النتائج الكرادة في الجدكؿ رقـ 

كىك أكبر مف متكسط رتب  (3.88)الحسابي لفقرات المجاؿ األكؿ مف االستبانة األكلى ىك 

مما يدؿ عمى أف أفراد العينة يتفقكف عمى كجكد معيقات مالية تمنع إنشاء مؤسسة تقاعد , اإلجابات
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حيث يعتبر أفراد عينة الدراسة أف االعتماد عمى نظاـ الدفع عند الحاجة كاستخداـ الحككمة , مستقمة

ألمكاؿ التقاعد كالكضع االقتصادم السيئ كعدـ تسديد الحككمة لممساىمات المطمكبة منيا كالعجز 

ىي بمثابة , المكجكد في الصناديؽ الحالية كصعكبة استثمار أصكؿ التقاعد في األسكاؽ المحمية

معيؽ مالي لكجكد مؤسسة مستقمة حيث كاف المتكسط الحسابي لئلجابات يقع في قيمة أعمى مف 

كىذا يعني أف االستجابة تقع في منطقة القبكؿ كىذه النتيجة تعطي داللة , متكسط رتب اإلجابات

. قكية ككاضحة عمى تحقؽ العبارات كالتي تعني كجكد المعيقات المالية

 

كلفحص مدل كجكد عبلقة بيف المعيقات المالية ككجكد مؤسسة تقاعد مستقمة فقد تـ إيجاد معامؿ 

عند مستكل معنكية  (0.964)حيث بمغ  (20-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  (سبيرماف)ارتباط 

يجاد مؤسسة تقاعد , (0.01)اختبارية  مما يشير إلى كجكد عبلقة قكية بيف المعيقات المالية كا 

كبالتالي نستنتج أف المعيقات المالية ىي إحدل العناصر الميمة التي ليا تأثير كبير عمى , مستقمة

. عدـ كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

كالتي أشارت الى كجكد العديد مف العكامؿ , [1997حامد كالبطمة،]كترتبط ىذه النتائج بنتائج دراسة 

التي تمنع زيادة تكفر صناديؽ تقاعد في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية بسبب اعتماد ىذه 

كالعجز المكجكد في الصناديؽ الحالية كفي ميزانية , الصناديؽ عمى نظاـ الدفع عند الحاجة

.   كالكضع االقتصادم السيئ, السمطة

 

 

 

 



 150 

( 20-5)الجدوؿ رقـ 
يجاد مؤسسة تقاعد مستقمة  معامؿ ارتباط سبيرماف بيف المعيقات المالية وا 

Correlations

1.000 .964**

. .000

14 14

.964** 1.000

.000 .

14 14

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

ٌة عٌقات مال م

ستقلة اعد م ات إٌجاد مؤسسة تق آٌل

Spearman's rho

ٌة عٌقات مال م

ات إٌجاد مؤسسة آٌل

تقاعد مستقلة

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

: الفرضية الثانية 

 .ال يوجد معيقات قانونية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد والضماف االجتماعي 

 لتحديد One-Sample Statistics ( T)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية تـ استخداـ اختبار 

مدل كجكد معيقات قانكنية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي مف كجية نظر 

إلى كجكد معيقات قانكنية تمنع إنشاء مؤسسة  (21-5)حيث يشير الجدكؿ رقـ , أفراد عينة الدراسة

كىي قيمة تدؿ عمى كجكد  (2.60)المحسكبة  (T)كيستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قيمة , تقاعد مستقمة

 = sig .  2-tail)كبما أف مستكل المعنكية , فرؽ بيف متكسط العبارات كمتكسط رتب اإلجابات

, فإف ىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية (œ = 0.05)كىي قيمة أقؿ مف قيمة  (0.022

كالتي تشير إلى كجكد معيقات قانكنية تمنع , كعميو نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة

. إنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة
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 (21-5)الجدوؿ رقـ 

   لمجاؿ المعيقات القانونيةTاختبار 

One-Sample Test

2.601 13 .022 .48214 .0817 ٌة8826. ون عٌقات قان م

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 
أف المتكسط  (5-5)كبالنظر إلى المتكسطات الحسابية تشير النتائج الكرادة في الجدكؿ رقـ 

كىك أكبر مف متكسط رتب  (3.48)الحسابي لفقرات المجاؿ الثاني مف االستبانة األكلى ىك 

مما يدؿ عمى أف أفراد العينة يتفقكف عمى كجكد معيقات قانكنية تمنع إنشاء مؤسسة , اإلجابات

حيث , كيتضح ذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى فقرات المجاؿ الثاني مف االستبانة األكلى, تقاعد مستقمة

يعتبر أفراد عينة الدراسة أف تعدد اإلدارات التي تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد كتعدد قكانيف 

التقاعد المطبقة كغياب المكائح كاألنظمة التنفيذية لتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ كخمك القانكف الضريبي 

ىي بمثابة معيؽ , مف الحكافز التي تشجع انضماـ المؤسسات الخاصة كاألىمية لمؤسسة التقاعد

حيث كاف المتكسط الحسابي لئلجابات يقع في قيمة أعمى مف , قانكني لكجكد مؤسسة مستقمة

كىذه النتيجة تعطي داللة , متكسط رتب اإلجابات كىذا يعني أف االستجابة تقع في منطقة القبكؿ

. عمى تحقؽ العبارات كالتي تعني كجكد المعيقات القانكنية

كلفحص مدل كجكد عبلقة بيف المعيقات القانكنية ككجكد مؤسسة تقاعد مستقمة فقد تـ إيجاد معامؿ 

عند مستكل معنكية  (0.938)حيث بمغ  (22-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  (سبيرماف)ارتباط 

يجاد مؤسسة تقاعد , (0.01)اختبارية  مما يشير إلى كجكد عبلقة قكية بيف المعيقات القانكنية كا 

كبالتالي نستنتج أف المعيقات القانكنية ىي إحدل العناصر الميمة التي ليا تأثير كبير , مستقمة

.  عمى عدـ كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي
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التي أشارت الى أف نجاح صناديؽ , [1998المالكي كآخركف،]ترتبط ىذه النتائج بنتائج دراسة

يستدعي تغيير نظاـ التقاعد المعمكؿ بو في القطاع الحككمي بحيث تشرؼ , التقاعد المعمكؿ بيا

كتكحيد , ليا شخصية اعتبارية تككف ميزانيتيا منفصمة عف الميزانية العامة لمدكلة, عميو ادارة مستقمة

كتطكير التشريعات , كتمكيؿ صناديؽ التقاعد عمى أساس النظاـ الممكؿ, ادارات كقكانيف التقاعد

. االدارية كالمالية لتحسيف االدارة كضبط التصّرؼ بأصكؿ التقاعد

 

( 22-5) الجدوؿ رقـ 
يجاد مؤسسة تقاعد مستقمة  معامؿ ارتباط سبيرماف بيف المعيقات القانونية وا 

Correlations

1.000 .938**

. .000

14 14

.938** 1.000

.000 .

14 14

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

ٌة ون عٌقات قان م

ستقلة اعد م ات إٌجاد مؤسسة تق آٌل

Spearman's rho

ٌة ون عٌقات قان م

ات إٌجاد مؤسسة آٌل

تقاعد مستقلة

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

: الفرضية الثالثة 

 .ال يوجد معيقات إدارية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد والضماف االجتماعي 

 لتحديد One-Sample Statistics ( T)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة تـ استخداـ اختبار 

مدل كجكد معيقات إدارية تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي مف كجية نظر 

إلى كجكد معيقات إدارية تمنع إنشاء مؤسسة  (23-5)حيث يشير الجدكؿ رقـ , أفراد عينة الدراسة

كىي قيمة مرتفعة تدؿ  (4.57)المحسكبة  (T)كيستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قيمة , تقاعد مستقمة

باإلضافة إلى أف مستكل , عمى أف الفرؽ بيف متكسط العبارات كمتكسط رتب اإلجابات كبير
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كىذا يدؿ عمى كجكد  (œ = 0.05)كىي قيمة أقؿ مف قيمة  (sig .  2-tail = 0.001)المعنكية 

كالتي تشير إلى , كعميو نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة, فرؽ ذات داللة إحصائية

. كجكد معيقات إدارية تمنع إنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة

 

( 23-5)الجدوؿ رقـ 
 

  لمجاؿ المعيقات اإلداريةTاختبار 
One-Sample Test

4.568 13 .001 1.03571 .5459 ٌة1.5256 عٌقات إدار م

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Test Value = 3

 
 

أف المتكسط  (8-5)كبالنظر إلى المتكسطات الحسابية تشير النتائج الكرادة في الجدكؿ رقـ 

كىك أكبر مف متكسط رتب  (4.04)الحسابي لفقرات المجاؿ الثالث مف االستبانة األكلى ىك 

اإلجابات مما يدؿ عمى أف أفراد العينة يتفقكف عمى كجكد معيقات إدارية تمنع إنشاء مؤسسة تقاعد 

حيث , كيتضح ذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى فقرات المجاؿ الثالث مف االستبانة األكلى, مستقمة

 عمى أصكؿ التقاعد اإلشراؼيعتبر أفراد عينة الدراسة أف كجكد العديد مف اإلدارات التي تتكلى 

كالتدخؿ الحككمي بعمؿ اإلدارات الحالية كتعدد قكانيف التقاعد المطبقة كالحاجة إلى جيكد كطاقات 

كبيرة إلدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد كقمة االستفادة مف تجارب الدكؿ المجاكرة كتبعية إدارات التقاعد 

ىي بمثابة معيؽ إدارم لكجكد مؤسسة مستقمة حيث كاف المتكسط الحسابي , الحالية لكزارة المالية

كىذا يعني أف االستجابة تقع في منطقة , لئلجابات يقع في قيمة أعمى مف متكسط رتب اإلجابات
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القبكؿ كىذه النتيجة تعطي داللة قكية ككاضحة عمى تحقؽ العبارات كالتي تعني كجكد المعيقات 

. اإلدارية

كلفحص مدل كجكد عبلقة بيف المعيقات اإلدارية ككجكد مؤسسة تقاعد مستقمة فقد تـ إيجاد معامؿ 

عند مستكل معنكية  (0.975)حيث بمغ  (24-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  (سبيرماف)ارتباط 

يجاد مؤسسة تقاعد , (0.01)اختبارية  مما يشير إلى كجكد عبلقة قكية بيف المعيقات اإلدارية كا 

كبالتالي نستنتج أف المعيقات اإلدارية ىي إحدل العناصر الميمة التي ليا تأثير كبير عمى , مستقمة

. عدـ كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي

التي , [Perrin, 2002]كدراسة , [Reish & Others,2001]ترتبط ىذه النتائج بنتائج دراسة

إدارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد يتطمب كفاءة عالية كجيد كبير في مجاؿ اإلدارة أف  أشارت الى

, كذلؾ يحتاج إلى خبرة مينية غالبان ما تككف متكفرة لدل لجاف االستثمار, كاالستثمار

باإلضافة إلى ضركرة أف تككف , ضركرة تأسيس نظاـ رقابة فعاؿ عمى استثمار أصكؿ التقاعدك 

إدارة كاحدة تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد لتجنب ظيكر مشاكؿ تشغيمية في حاؿ تعدد 

. اإلدارات

( 24-5)الجدوؿ رقـ 

يجاد مؤسسة تقاعد مستقمة  معامؿ ارتباط سبيرماف بيف المعيقات اإلدارية وا 
Correlations

1.000 .975**

. .000

14 14

.975** 1.000

.000 .

14 14

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

ٌة عٌقات إدار م

ستقلة اعد م ات إٌجاد مؤسسة تق آٌل

Spearman's rho

ٌة عٌقات إدار م

ات إٌجاد مؤسسة آٌل

تقاعد مستقلة

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
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  : (استبانة الموظؼ)عرض االختبارات الخاصة باستبانة العامميف في مؤسسات القطاع العاـ 

: الفرضية الرابعة 

 .قوانيف التقاعد المعموؿ بيا حالياً تحقؽ رضا الموظؼ في القطاع العاـ 

 لتحديد One-Sample Statistics ( T)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة تـ استخداـ اختبار 

مدل رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليان مف كجية نظر أفراد 

إلى عدـ رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف قكانيف  (25-5)حيث يشير الجدكؿ رقـ , عينة الدراسة

 ًكىي قيمة مرتفعة جدا (17.55-)المحسكبة  (T)كيستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ قيمة , التقاعد الحالية

باإلضافة إلى أف , تدؿ عمى أف الفرؽ بيف متكسط العبارات كمتكسط رتب اإلجابات كبير جدان 

كىذا يدؿ عمى  (œ = 0.05)كىي قيمة أقؿ مف قيمة  (sig .  2-tail = 0.000)مستكل المعنكية 

كالتي تشير , كعميو نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة, كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية

. إلى عدـ رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف أنظمة التقاعد الحالية

 

( 25-5)الجدوؿ رقـ 
             لمجاؿ قوانيف التقاعد المطبقةTاختبار  

 
 

أف المتكسط  (14-5)كبالنظر إلى المتكسطات الحسابية تشير النتائج الكرادة في الجدكؿ رقـ 

كىك أصغر مف متكسط رتب  (2.50)الحسابي لفقرات المجاؿ األكؿ مف االستبانة الثانية ىك 

One-Sample Test 

 أنظمة التقاعد المعمول بها حالٌاًا  4471.- 5604.- 5038.- 000. 198 17.545-
t df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Test Value = 3 
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 ال تمبي ًاإلجابات مما يدؿ عمى أف أفراد العينة يتفقكف عمى أف أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليا

, كيتضح ذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى فقرات المجاؿ األكؿ مف االستبانة الثانية, رضا المكظؼ

حيث يعتبر أفراد عينة الدراسة أف قكانيف التقاعد الحالية ال تؤمف حياة كريمة كالئقة كمنافع التقاعد 

التي يحصؿ عمييا المكظؼ غير مرضية كىناؾ شعكر بعدـ الرضا عف القكانيف الحالية كعدـ ثقة 

في المؤسسات الحالية كما أف مقدار المنح العائمية غير كافية كضركرة كجكد مكافأة باإلضافة إلى 

حيث كاف المتكسط الحسابي لئلجابات يقع في قيمة أقؿ مف متكسط رتب , الراتب التقاعدم 

كىذه النتيجة تعطي داللة قكية ككاضحة , اإلجابات كىذا يعني أف االستجابة تقع في منطقة الرفض

عمى عدـ تحقؽ العبارات كالتي تعني عدـ رضا المكظؼ في القطاع العاـ عف قكانيف التقاعد 

. الحالية

 

: الفرضية الخامسة 

. ال يوجد رغبة لدى الموظؼ بتوحيد أنظمة التقاعد الحالية وتطبيؽ قانوف التقاعد العاـ 

 One-Sample Statistics  (T)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة تـ استخداـ اختبار 

نشاء مؤسسة تقاعد مستقمة كتطبيؽ  لتحديد مدل رغبة المكظؼ بتكحيد أنظمة التقاعد الحالية كا 

إلى كجكد  (26-5)حيث يشير الجدكؿ رقـ , قانكف التقاعد العاـ مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة

كيستدؿ عمى  ,رغبة كبيرة لدل المكظؼ بتكحيد أنظمة التقاعد الحالية كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

 تدؿ عمى أف الفرؽ بيف ًكىي قيمة مرتفعة جدا (18.98)المحسكبة  (T)ذلؾ مف خبلؿ قيمة 

-sig . 2)باإلضافة إلى أف مستكل المعنكية , متكسط العبارات كمتكسط رتب اإلجابات كبيران جدان 

tail = 0.000)  كىي قيمة أقؿ مف قيمة(œ = 0.05)   كىذا يدؿ عمى كجكد
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كالتي تشير إلى , كعميو نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة, فرؽ ذات داللة إحصائية

نشاء مؤسسة مستقمة  كجكد رغبة كبيرة لدل المكظؼ في القطاع العاـ بتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ كا 

. لمتقاعد كالضماف االجتماعي

 

(   26-5)الجدوؿ رقـ 
        

  لمجاؿ إنشاء مؤسسة مستقمة وتطبيؽ قانوف التقاعدTاختبار 

 
 

أف المتكسط  (17-5)كبالنظر إلى المتكسطات الحسابية تشير النتائج الكرادة في الجدكؿ رقـ 

كىك أكبر مف متكسط رتب  (3.71)الحسابي لفقرات المجاؿ الثاني مف االستبانة الثانية ىك 

اإلجابات مما يدؿ عمى أف أفراد العينة يتفقكف عمى كجكد رغبة كبيرة في تكحيد قكانيف التقاعد 

كيتضح ذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى فقرات المجاؿ الثاني مف , الحالية كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

حيث يعتبر أفراد عينة الدراسة أف كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد يعزز األمف , االستبانة الثانية

الكظيفي كالبدء بتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ يحقؽ مطالب المكظؼ باإلصبلح كاستثمار أمكاؿ 

كما أف كجكد مؤسسة تقاعد , التقاعد بشكؿ سميـ يؤدم إلى حصكؿ المكظؼ عمى منافع أفضؿ

مستقمة مف شأنيا زيادة إنتاجية المكظؼ كتعزيز ثقتو بمؤسسة التقاعد كقياـ مؤسسة أجنبية بإدارة 

حيث كاف المتكسط الحسابي لئلجابات , استثمارات التقاعد يرفع مف درجة الثقة بصندكؽ التقاعد

كىذه , يقع في قيمة أعمى مف متكسط رتب اإلجابات كىذا يعني أف االستجابة تقع في منطقة القبكؿ

One-Sample Test 

18.979 198 .000 .7098 .6360 .7835 
 انشاء مؤسسة تقاعد مستقلة
 وتطبٌق قانون التقاعد العام

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Test Value = 3 
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النتيجة تعطي داللة قكية ككاضحة عمى تحقؽ العبارات كالتي تعني كجكد رغبة قكية لدل المكظؼ 

. بتكحيد أنظمة التقاعد الحالية كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ

   :آليات إنشاء صندوؽ التقاعد الفمسطيني : 5-3

 :مقدمة 

 أك العامؿ أف يكفر أمكاالن كبيرة مف أجؿ تقاعده في المستقبؿ عف طريؽ ادخار ال يستطيع المكظؼ

كلذلؾ . باستثناء تمؾ البضائع التي تدكـ طكيبلن كالبيكت مثبلن , أمكاالن كبضائع خبلؿ سنكات عممو

فاف عمى المكظؼ أف يمتمؾ حقكقان في مصادر دخؿ تنتج لو دخبلن عند بمكغو سف يمنعو مف القدرة 

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ قياـ الشخص بكضع ترتيبات خاصة مف أجؿ تقاعده , عمى تكفير ذلؾ الدخؿ

كالذم يمنح المستفيد مبمغان , عف طريؽ مراكمة مكجكدات أك شراء حقكؽ في راتب تقاعدم منتظـ

اال أنو قد يتـ تآكؿ أك فقداف المكجكدات , محددان مف الماؿ سنكيان أك عمى فترات منتظمة أخرل

, المالية أك استعماليا ألغراض أخرل إذا لـ تكضع قيكد كمحددات عمى استخداـ تمؾ المكجكدات

كيككف ذلؾ مف خبلؿ إنشاء نظاـ كطني لمضماف االجتماعي يككف عمى شكؿ نظاـ شمكلي يكفر 

بناءان عمى السجؿ الكظيفي أك بناءان عمى حجـ المساىمات التي قدميا , حقكقان منتظمة لممتقاعديف

. [1997 حامد والبطمة،],العضك المشترؾ ضمف ىذا النظاـ

كانطبلقان مف المعطيات التي رصدت معالـ أنظمة التقاعد كالضماف اإلجتماعي في مناطؽ السمطة 

كمف خبلؿ دراسة كاقع ىذه األنظمة كالتحميؿ اإلحصائي - الضفة الغربية- الكطنية الفمسطينية

فانو يمكف كضع , كالمقاببلت التي تـ إجراءىا مع المتقاعديف, لمبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا

يحفظ حقكؽ المتقاعديف كيمكنيـ مف تحقيؽ , آليات كخطكات إلنشاء صندكؽ تقاعد فمسطيني شامؿ

كيمكنيـ مف الكصكؿ الى حماية اجتماعية متميزة ذات جكدة , دخؿ منتظـ بعد بمكغيـ سف التقاعد

ضمف نظاـ تقاعدم مستداـ كشامؿ كعادؿ يتسـ بالكفاءة كالفاعمية كالمركنة , عالية المستكل
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كلبناء كتطكير نظاـ ضماف اجتماعي حيكم كسميـ يقكـ عمى الشراكة مع المؤسسات ذات , كالتميز

كيساىـ في , كيضمف العدالة كاألمف االجتماعييف, كيتماشى مع احتياجات المتقاعديف, العبلقة

بما يضمف اإلدارة الفعالة لممساىمات , تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممكظفيف كالعامميف

فانو يجب إتباع الخطكات , كاستغبلليا بطريقة صحيحة لضماف ديمكمة النظاـ التقاعدم, التقاعدية

: التالية 

كيككف ذلؾ , بحيث تشرؼ عميو إدارة مستقمة, تغيير نظاـ التقاعد المعمكؿ بو في القطاع العاـ- (1

تتمتع بالشخصية , (المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي)مف خبلؿ إنشاء مؤسسة مستقمة تسمى 

براـ , االعتبارية كاالستقبلؿ المالي كاإلدارم كليا أف تقكـ بيذه الصفة بجميع التصرفات القانكنية كا 

كقبكؿ اليبات , بما في ذلؾ حؽ التقاضي كتممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة كاستثمارىا, العقكد

عمى , كالقياـ باإلجراءات القانكنية دكف تبعية ىذه المؤسسة ألم كزارة حككمية, كاإلعانات كالتبرعات

كيتـ إنشاء فركع كمكاتب ليا في شماؿ , أف يككف المركز الرئيسي لممؤسسة في مدينة راـ اهلل

كبذلؾ تتكفر األمكاؿ الكافية لدفع المنافع التقاعدية لممتقاعديف مف خبلؿ استقبللية , الكطف كجنكبو

األمر الذم يضمف تكفر , كاحتفاظيا بالمساىمات التقاعدية كاستثمارىا بكفاءة, مؤسسة التقاعد

.  األمكاؿ الكافية لدفع تمؾ المستحقات

خمسة منيـ عمى األقؿ مينييف متخصصيف في , تشكيؿ مجمس إدارة مككف مف تسعة أعضاء- (2

:  يعمؿ عمى إدارة مؤسسة الضماف بحيث يككف عمى النحك التالي, األمكر المالية كاالقتصادية

. رئيسان : كزير المالية 

. عضكان كنائبان لمرئيس: مدير عاـ كزارة العمؿ 

. عضكان : مدير عاـ كزارة المالية 

. عضكان : مدير عاـ سمطة النقد 
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. عضكان : مدير عاـ كزارة الصناعة كالتجارة 

. عضكاف يمثبلف المكظفيف يختارىـ االتحاد العاـ لمكظيفة العمكمية

. عضكاف يمثبلف أصحاب العمؿ يختارىـ اتحاد الغرؼ التجارية

كتككف مدة العضكية ألعضاء المجمس سنتيف كال يجكز تجديد عضكية أم منيـ ألكثر مف مرتيف 

كتناط بو ليذا الغرض , كيتكلى المجمس إدارة شؤكف المؤسسة كاإلشراؼ عمى أعماليا, متتاليتيف

قرار المكازنات , بما في ذلؾ كضع السياسة العامة لممؤسسة, جميع الصبلحيات كالمياـ البلزمة كا 

كالمكافقة عمى , مع بياف أكجو الصرؼ المختمفة كالمبالغ المخصصة لكؿ منيا, السنكية التقديرية

باالضافة الى كضع الخطة , الميزانية الختامية كالحساب السنكم العاـ لئليرادات كالمصركفات

صدار التعميمات التنفيذية كالمالية كاإلدارية كالفنية لممؤسسة بما , العامة الستثمار أمكاؿ المؤسسة كا 

عداد المركز المالي, يكفؿ تحقيؽ أىدافيا كتعييف مدققي , كتعييف الخبراء االكتكارييف لفحص كا 

. الحسابات لتدقيؽ حسابات المؤسسة كفحص مركزىا المالي

, قياـ مجمس إدارة مؤسسة الضماف بتشكيؿ لجاف مف بيف أعضائو تسمى األكلى لجنة المراقبة- (3

كتتككف مف ثبلث أعضاء تككف ميمتيا مراقبة أعماؿ إدارة المؤسسة المتعمقة بالشؤكف المالية 

بداء الرأم في أنظمتيا المالية , كاالستثمارية كالتحقؽ مف صحة الدفاتر كالقيكد المحاسبية كا 

كالثانية لجنة االستثمارات بحيث تقـك بتقديـ تكصياتيا بشأف السياسة االستثمارية , كالمحاسبية

لمؤسسة الضماف مف أجؿ تزكيدىا بجميع المعمكمات كالمعايير كاإلجراءات البلزمة التخاذ القرارات 

. االستثمارية الرشيدة

التي تتكلى حفظ أمكاؿ ( الحافظ)قياـ مجمس اإلدارة لمؤسسة الضماف باختيار المؤسسة المالية- (4

كمدير لبلستثمارات كىي المؤسسة المالية التي تتكلى إدارة كاستثمار أمكاؿ , كممتمكات التقاعد
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كيجب أف يككف الحافظ كمدير االستثمارات كحدتيف مستقمتيف , التقاعد كفقان ألفضؿ الممارسات

. كمختمفتيف عف بعضيما البعض

نيابة عف المشتركيف , كيجب أف يقكـ الحافظ باالحتفاظ بمكجكدات التقاعد بصفتو مؤتمنان عمييا

كما يقكـ بإبقاء مكجكدات التقاعد مفصكلة كميان عف ممتمكاتو , ككفقان لتعميمات مجمس اإلدارة

عبلـ , كاستقباؿ مساىمات الحككمة كجيات التشغيؿ األخرل كالمكظفيف طبقان لمقانكف, الخاصة كا 

مؤسسة الضماف كمدير االستثمارات باستبلـ المساىمات التقاعدية مف كزارة المالية كجيات التشغيؿ 

عمى أف يتكفر في الحافظ بعض المعايير المتمثمة في , األخرل لحسابات المتقاعديف المفتكحة لديو

كخبرة ال تقؿ , تكفر نظاـ إدارة مخاطر كغيره مف أنظمة المعمكمات كاألنظمة التكنكلكجية األخرل

ككجكد رأس ماؿ احتياطي , عف عشرة سنكات كسجؿ ايجابي حافؿ كخبير يعتمد عميو في السكؽ

. يتناسب مع حجـ المبالغ التي يكمؼ بحفظيا

أما بالنسبة لكاجبات مدير االستثمارات فتشمؿ تقديـ مجمكعة مف خيارات المحافظ المالية بشكؿ 

كتقديـ التقارير البلزمة عف قيمة , يتناسب مع السياسة االستثمارية لمؤسسة الضماف االجتماعي

كتكفر نظاـ المخاطر كنظـ , كيجب أف تتكفر لديو خبرة استثمارية مثبتة, االستثمارات كعائداتيا

, كخبرة ال تقؿ عف عشرة سنكات في مجاؿ إدارة االستثمارات, المعمكمات كالتكنكلكجيا الحديثة

كقدرة عمى تقديـ التقارير بشكؿ , كسجؿ مثبت كمؤسسة مالية ذات سمعة كمكانة عالية في السكؽ

. منتظـ

قياـ مديرية الركاتب في كزارة المالية بتحكيؿ مساىمات المشتركيف كمساىمات الحككمة الى - (5

كيقـك الحافظ بإعبلـ مؤسسة الضماف كمديرية , الحسابات المخصصة ليذا الغرض لدل الحافظ

كذلؾ لضماف التحكيؿ الدكرم كالمنتظـ لمساىمات التقاعد كعدـ , الركاتب باستبلمو ليذه المساىمات

. تأخيرىا
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تزكيد مؤسسة الضماف االجتماعي بكافة المستندات كالكثائؽ التي تتطمبيا عممية شمكؿ - (6

بما فييا االستمارات كالكشكفات المالية لممنتسبيف أكالن بأكؿ , المنشأة بأحكاـ قانكف مؤسسة الضماف

. كفقان لؤلسس التي تحددىا مؤسسة الضماف

تعزيز قدرات كامكانات مكظفي المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي في سبيؿ امتبلؾ - (7

لممحافظة عمى بيئة سميمة كمناخ عمؿ ايجابي , المعرفة كالميارات لمعمؿ بأعمى درجات الكفاءة

.  لمعامميف يخمؽ لدييـ الدافعية كاإلنجاز

تطكير قيـ اإليرادات التقاعدية مف خبلؿ االعتماد عمى نظاـ تمكيمي يعمؿ عمى تغطية - (8

النفقات التقاعدية بناءان عمى اإليرادات المحصمة مف المنتسبيف بحيث تتكفر أمكاؿ فائضة في 

.  بدايات عمر أنظمة التقاعد كالضماف االجتماعي يمكف استثمارىا كتنميتيا

 دمج جميع العامميف في القطاع العاـ ضمف مؤسسة الضماف االجتماعي كتطبيؽ قانكف (-9

عمى , عمييـ بعد معالجة بعض النقاط السمبية التي كردت فيو (2005)لسنة  (7)التقاعد العاـ رقـ 

لسنة  (34)أف يتـ تسكية الحقكؽ التقاعدية لمعامميف ضمف قانكف التقاعد المدني األردني رقـ 

, عاـ (45) كالذيف ال تزيد أعمارىـ عف 1964لسنة  (8)كقانكف التأميف كالمعاشات رقـ, (1959)

عمى أف يقكمكا بتسديد المساىمات , كذلؾ بإعطائيـ المكافأة المنصكص عمييا ضمف القانكف

المطمكبة منيـ كفقان لقانكف التقاعد العاـ عف سنكات الخدمة التي قدمكىا ضمف قانكف التقاعد 

عمى أف يككف , بعدىا تعتبر تمؾ السنكات مدة خدمة مقبكلة ألغراض التقاعد, المدني األردني

لممكظؼ المحسكب لو سنكات خدمة أقؿ مف السنكات المطمكبة الستحقاؽ راتب تقاعدم كفقان لقكانيف 

التقاعد التي كاف معمكالن بيا الحؽ في شراء سنكات خدمة ألغراض التقاعد بحيث ال تزيد عدد 

السنكات المسمكح بشرائيا عف نصؼ عدد السنكات المسجمة لصالح المكظؼ كفقان ألحكاـ القكانيف 

كحصكؿ المشترؾ الذم ترؾ الخدمة قبؿ استحقاقو لمتقاعد عمى كامؿ , التي كاف معمكالن بيا
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مساىماتو المجّمعة في حسابو مع فكائدىا بعد سنتيف الى ثبلث سنكات عمى األكثر أسكة بالكثير 

كما تقترح الدراسة أيضان كجكد شرائح مختمفة بمساىمات كمنافع , مف أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا

 تمختمفة يستطيع المشترؾ أف ينتمي الى الشريحة التي تتناسب مع دخمو كالحصكؿ عمى امتيازا

 .تمؾ الشريحة التي ينتمي إلييا 
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الفصؿ السادس 
 
 

النتائج والتوصيات 
 

ممخص ألىـ النتائج   : 6-1
التوصيات  :6-2
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 : ممخص ألىـ النتائج :- 6-1
 

نجد أف , بعد مقارنة كاقع أنظمة التقاعد المعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية

اإلدارات كالقكانيف المعمكؿ بيا عاجزة عف تكفير الحد األدنى مف أىداؼ خطط التقاعد كالضماف 

, عدـ كجكد مؤسسة مستقمة ذات شخصية إعتبارية لمتقاعد, اإلجتماعي كذلؾ لعدة أسباب مف أبرزىا

كالسيطرة الحككمية , باإلضافة الى التدخؿ الحككمي بعمؿ اإلدارات المشرفة عمى أصكؿ التقاعد

مما قد , عمى ىذه اإلدارات كعدـ كجكد أمكاؿ كافية لتغطية إلتزامات التقاعد التي تـ التعيد بدفعيا

نحراؼ في تطبيؽ بعض ىذه اإل باإلضافة الى, يؤدم إلى فقداف المتقاعديف لحقكقيـ التقاعدية

حيث ينص قانكف التأميف كالمعاشات عمى كجكب إنشاء ىيئة تأميف مستقمة ذات شخصية , القكانيف

إعتبارية كىي مكجكدة فعبلن غير أف ىذه الييئة ال تتمتع بأم إستقبللية كتخضع بشكؿ كامؿ 

 .لمسيطرة الحككمية مما يؤدم إلى عدـ قدرة ىذه الييئة عمى تحقيؽ أىدافيا

لتحديد المعيقات المالية , كبعد تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية كذلؾ مف خبلؿ استبانتي الدراسة

, كالقانكنية كاإلدارية التي قد تمنع إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي في فمسطيف

يجاد الشركط كاآلليات البلزمة إلنشاء ىذه المؤسسة كالتعرؼ عمى كجية نظر المكظؼ في , كا 

فانو يمكف , كرأيو في تطبيؽ قانكف التقاعد العاـ, ًالقطاع العاـ بأنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليا

:  تمخيص النتائج عمى النحك التالي 

بينت نتائج الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة كاختبار الفرضيات كجكد العديد مف المعيقات 

,  أماـ إنشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعيًالتي تقؼ عائقا, المالية كالقانكنية كاالدارية

: كتتمثؿ أبرز تمؾ المعيقات بما يمي 

 : المعيقات المالية- (أ

. االعتماد عمى نظاـ الدفع عند الحاجة- (1
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. استخداـ الحككمة ألمكاؿ التقاعد لسد العجز لدييا- (2

. الكضع االقتصادم غير المستقر في المناطؽ الفمسطينية- (3

. عدـ تسديد الحككمة لممساىمات المطمكبة منيا عف العامميف في القطاع الحككمي- (4

. كصعكبة استثمار أصكؿ التقاعد في األسكاؽ المحمية, العجز المكجكد في الصناديؽ الحالية- (5

 حيث أشارت الى كجكد [,1997حامد والبطمة،]كتتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصمت اليو دراسة 

العديد مف العكامؿ التي تمنع زيادة تكفر صناديؽ تقاعد في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية 

كالعجز المكجكد في الصناديؽ الحالية , بسبب اعتماد ىذه الصناديؽ عمى نظاـ الدفع عند الحاجة

.  كالكضع االقتصادم السيئ, كفي ميزانية السمطة

 : المعيقات القانونية -(ب

. تعدد اإلدارات التي تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد- (1

. تعدد قكانيف التقاعد المطبقة- (2

. غياب المكائح كاألنظمة التنفيذية لتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ- (3

. عدـ الزاـ مؤسسات القطاع الخاص لؤلنضماـ الى مؤسسة التقاعد- (4

. صعكبة تكحيد قكانيف التقاعد الحالية كبمكرتيا في مؤسسة مستقمة- (5

 التي أشارت الى أف نجاح [,1998المالكي وآخروف،]كتتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصمت اليو دراسة

يستدعي تغيير نظاـ التقاعد المعمكؿ بو في القطاع الحككمي بحيث , صناديؽ التقاعد المعمكؿ بيا

ليا شخصية اعتبارية تككف ميزانيتيا منفصمة عف الميزانية , تشرؼ عميو ادارة مستقمة كمكحدة

, كتطكير التشريعات االدارية كالمالية لتحسيف االدارة كضبط التصّرؼ بأصكؿ التقاعد, العامة لمدكلة

 كجكد مؤسسة مستقمة تتكلى التي أشارت الى ضركرة, [Baldwin,2004F]كما تتفؽ مع دراسة

 ليحصؿ المتقاعد عمى ,فصؿ أصكؿ المؤسسة عف أصكؿ التقاعدك, إدارة أصكؿ التقاعد
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 كجكد أصكؿ كافية لدفع جميع ضركرةك,  لئلفبلسجية التشغيؿ تمخصصاتو حتى لك تعرض

 . التي تـ تحديدىا في خطة التقاعد كأف تتساكل أصكؿ الخطة مع التزاماتياااللتزامات

 : المعيقات االدارية -(ج

.  عمى أصكؿ التقاعداإلشراؼكجكد العديد مف اإلدارات التي تتكلى - (1

. التدخؿ الحككمي بعمؿ اإلدارات الحالية- (2

. تعدد قكانيف التقاعد المطبقة في القطاع العاـ- (3

. الحاجة إلى جيكد كطاقات كبيرة إلدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد- (4

. ضعؼ نظاـ الرقابة كاالشراؼ عمى أصكؿ التقاعد- (5

أف  حيث أشارت الى, [Reish & Others,2001]كتتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصمت اليو دراسة 

, إدارة كاستثمار أصكؿ خطة التقاعد يتطمب كفاءة عالية كجيد كبير في مجاؿ اإلدارة كاالستثمار

كما تتفؽ مع دراسة كؿ , كذلؾ يحتاج إلى خبرة مينية غالبان ما تككف متكفرة لدل لجاف االستثمار

حيث أشارت تمؾ , [Perrin, 2002 ]كدراسة ,[Thomas & Ferenczy, 2002]مف 

,  األنظمة ك القكاعد الجديدة المتعمقة بتنظيـ استثمار أصكؿ التقاعدالعديد مف كرظوالدراسات الى 

باإلضافة , كتنص ىذه القكاعد إلى ضركرة تأسيس نظاـ رقابة فعاؿ عمى استثمار أصكؿ التقاعد

إلى ضركرة أف تككف إدارة كاحدة تتكلى اإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد لتجنب ظيكر مشاكؿ تشغيمية 

. في حاؿ تعدد اإلدارات

كمما سبؽ نستنتج أف انشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي يحتاج الى بعض الشركط 

وقد توّصمت الدراسة الى أف أىـ خطوات انشاء مؤسسة مستقمة لمتقاعد , كاآلليات الضركرية

 :تتمثؿ بما يمي 

. تكحيد نسبة مساىمة المكظفيف في صناديؽ التقاعد- (1
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. تكحيد معادلة حساب منافع التقاعد لجميع العامميف في القطاع الحككمي- (2

. قياـ الحككمة بتسديد مساىمات التقاعد المطمكبة منيا بشكؿ منتظـ- (3

, كاالبتعاد عف نظاـ الدفع عند الحاجة, تمكيؿ صندكؽ التقاعد عمى أساس النظاـ الممكؿ- (4

. كذلؾ لتكفير االمكاؿ البلزمة لدفع منافع التقاعد

العمؿ عمى تكحيد قكانيف التقاعد الحالية في قانكف كاحد لمتقاعد العاـ يشمؿ جميع المكظفيف - (5

. في القطاعيف العاـ كالخاص

كذلؾ لعدـ , تخصيص جزء مف المنح الخارجية لتمكيؿ مؤسسة التقاعد في المدل القصير- (6

. تكفر األمكاؿ البلزمة لدفع مستحقات التقاعد الحالية

. بشكؿ يساعد عمى تعظيـ ىذه األصكؿ, تشكيؿ ادارة كفؤة إلدارة كاستثمار أصكؿ التقاعد- (7

. جعؿ حقكؽ التقاعد الزامية لمقطاعيف العاـ كالخاص كاالتحادات المينية- (8

. كقؼ الحككمة عف استخداـ أمكاؿ كأصكؿ التقاعد لسد العجز لدييا أك تنفيذ برامجيا- (9

. تطبيؽ نظاـ رقابة فعاؿ عمى استخداـ كاستثمار أصكؿ التقاعد- (10

.  تخصيص جزء مف المكازنة العامة لممساعدة في تغطية النفقات التقاعدية لمفترة الحالية- (11

 كقد تكصمت الدراسة أيضُا إلى أف غالبية المكظفيف العامميف في القطاع العاـ غير راضيف عف 

ككنيا ال تؤمف حياة كريمة لممكظؼ كانخفاض حجـ المنافع التي , ًأنظمة التقاعد المعمكؿ بيا حاليا

كما أف مقدار المنح , كشعكره بعدـ الثقة في مؤسسات التقاعد الحالية, يحصؿ عمييا عند التقاعد

نشاء مؤسسة مستقمة , العائمية غير كافية كبالتالي فيـ يطمحكف إلى تطبيؽ قانكف التقاعد العاـ كا 

 . تتكلى إدارة أصكؿ التقاعد في أسرع كقت ممكف

 
: التوصيات  :- 6-2
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إنطبلقان مف المعطيات التي رصدت معالـ أنظمة التقاعد كالضماف اإلجتماعي في مناطؽ السمطة 

, كمف خبلؿ دراسة كاقع ىذه األنظمة كتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا, الكطنية الفمسطينية

بينت نتائج الدراسة أف أنظمة التقاعد الحالية عاجزة , كالمقاببلت التي تـ إجراءىا مع المتقاعديف

 تكفير المزيد مف األماف كالرفاه كالمتمثمة في, عف تكفير الحد األدنى مف أىداؼ أنظمة التقاعد

كالمتمثمة ,  كذلؾ لكجكد العديد مف المعيقات التي يعاني منيا المتقاعديف,لشرائح المجتمع المختمفة

بسبب عدـ استقبللية تمؾ , في عجز مؤسسات التقاعد الحالية عف دفع منافع التقاعد الخاصة بيـ

األمر الذم أدل , المؤسسات كتبعيتيا لمحككمة كعدـ فصؿ أمكاؿ التقاعد عف الميزانية العامة لمدكلة

ولتجنب , الى عدـ كجكد أمكاؿ كافية لدل تمؾ المؤسسات لدفع المنافع التقاعدية لمستحقييا

:  فاف الدراسة توصي بما يمي, وضماف حصوؿ المتقاعديف عمى حقوقيـ, المعيقات السابقة

كيككف ذلؾ , بحيث تشرؼ عميو إدارة مستقمة, تغيير نظاـ التقاعد المعمكؿ بو في القطاع العاـ- (1

تتمتع بالشخصية , (المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي)مف خبلؿ إنشاء مؤسسة مستقمة تسمى 

. االعتبارية كاالستقبلؿ المالي كاإلدارم 

خمسة منيـ عمى األقؿ مينييف متخصصيف , تشكيؿ مجمس إدارة مككف مف تسعة أعضاء- (2 

.  يعمؿ عمى إدارة مؤسسة الضماف, في األمكر المالية كاالقتصادية

, قياـ مجمس إدارة مؤسسة الضماف بتشكيؿ لجاف مف بيف أعضائو تسمى األكلى لجنة المراقبة- (3

كالثانية لجنة االستثمارات بحيث تقـك بتقديـ تكصياتيا بشأف السياسة االستثمارية لمؤسسة الضماف 

مف أجؿ تزكيدىا بجميع المعمكمات كالمعايير كاإلجراءات البلزمة التخاذ القرارات االستثمارية 

. الرشيدة
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, كمدير لبلستثمارات, (الحافظ)قياـ مجمس اإلدارة لمؤسسة الضماف باختيار المؤسسة المالية- (4

. كيجب أف يككف الحافظ كمدير االستثمارات كحدتيف مستقمتيف كمختمفتيف عف بعضيما البعض

قياـ مديرية الركاتب في كزارة المالية بتحكيؿ مساىمات المشتركيف كمساىمات الحككمة الى - (5

كيقـك الحافظ بإعبلـ مؤسسة الضماف كمديرية , الحسابات المخصصة ليذا الغرض لدل الحافظ

كذلؾ لضماف التحكيؿ الدكرم كالمنتظـ لمساىمات التقاعد كعدـ , الركاتب باستبلمو ليذه المساىمات

. تأخيرىا

تزكيد مؤسسة الضماف االجتماعي بكافة المستندات كالكثائؽ التي تتطمبيا عممية شمكؿ - (6

بما فييا االستمارات كالكشكفات المالية لممنتسبيف أكالن بأكؿ , المنشأة بأحكاـ قانكف مؤسسة الضماف

. كفقان لؤلسس التي تحددىا مؤسسة الضماف

تعزيز قدرات كامكانات مكظفي المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي في سبيؿ امتبلؾ - (7

لممحافظة عمى بيئة سميمة كمناخ عمؿ ايجابي , المعرفة كالميارات لمعمؿ بأعمى درجات الكفاءة

.  لمعامميف يخمؽ لدييـ الدافعية كاإلنجاز

 دمج جميع العامميف في القطاع العاـ ضمف مؤسسة الضماف االجتماعي كتطبيؽ قانكف (-8

. عمييـ بعد معالجة بعض النقاط السمبية التي كردت فيو (2005)لسنة  (7)التقاعد العاـ رقـ 

بما يخمؽ , ابراز فمسفة الضماف االجتماعي كنشر الكعي التقاعدم عمى المستكل الكطني- (9

. الشعكر بالمسؤكلية المتبادلة تجاه دكر المؤسسة كحماية االنظمة التقاعدية كالسعي لتطكيرىا

تطكير قيـ االيرادات التقاعدية مف خبلؿ االعتماد عمى نظاـ تمكيمي يعمؿ عمى تغطية - (10

النفقات التقاعدية بناءان عمى االيرادات المحصمة مف المنتسبيف بحيث تتكفر أمكاؿ فائضة في 

.  بدايات عمر أنظمة التقاعد كالضماف االجتماعي يمكف استثمارىا كتنميتيا
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المػالحػؽ والجػداوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( 1)ممحؽ رقـ 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 كمية الدراسات العميا-جامعة القدس

معيد اإلدارة كاالقتصاد 
 

( 1)انة استب
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                          :تحية طيبة كبعد 
 

مستقمة تتكلى تقاعد كضماف اجتماعي تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معيقات إنشاء مؤسسة 
يجاد الشركط كاآلليات البلزمة إلنشاء ىذه المؤسسة كىي بخصكص دراسة  إدارة أصكؿ التقاعد، كا 

كذلؾ  " .فمسطيفالتقييـ المالي كاإلدارم كالقانكني لتطبيؽ قانكف التقاعد في " نقـك بيا بعنكاف 
لذلؾ أعد الباحث ىذه االستبانة ,  لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبةًاستكماال

. المككنة مف قسميف
  بأف المعمكماتًإف تقديـ المعمكمات الصحيحة يؤدم إلى التكصؿ لنتائج أفضؿ كأكثر فائدة عمما

. شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ. المعطاة سيتـ استخداميا ألغراض البحث العممي فقط
مع فائؽ االحتراـ 

زاىي بف عمي :                                                             الباحث 
 فادم قطاف. د: باشرا ؼ                                                                

: المعمومات الشخصية : القسـ األوؿ 
 
أنثى )  ( ذكر                : )  ( الجنس            - (1
ماجستير فأعمى )  ( بكالكريكس )  (    ثانكية عامة فأقؿ    : )  ( المؤىؿ العممي    - (2
 سنكات  10أكثر مف  (  )سنكات 10-5 (  ) سنكات  5أقؿ مف : )  ( سنكات الخبرة    - (3
غير مستقمة )  ( مستقمة             : )  ( استقبللية المؤسسة- (4
 
 
 
 
 

: فقرات االستبانة : القسـ الثاني 
 

 درجات التقدير الفقرات الرقـ

العوامؿ ييدؼ ىذا الجزء مف االستبانة إلى دراسة  أوالً 
المتعمقة بالمعيقات المالية إلنشاء مؤسسة مستقمة 

 .تتولى إدارة أصوؿ التقاعد 

أكافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض ال رأم أكافؽ
 بشدة



 178 

       :معيقات ماليةأعتبر التالية  

      .االعتماد عمى نظاـ الدفع عند الحاجة  1

       .استخداـ الحككمة ألصكؿ التقاعد 2

      . العاـ  االقتصادمالكضع 3

قمة تسديد الحككمة لممساىمات المطمكبة منيا بصفتيا  4
 .جية تشغيؿ 

     

      .العجز المكجكد في الصناديؽ الحالية  5

      .صعكبة استثمار أصكؿ التقاعد في األسكاؽ المحمية  6

      .اختبلؼ نسب مساىمات المكظفيف كصعكبة تكحيدىا  7

      .صعكبة تمكيؿ مؤسسة التقاعد في المدل القصير  8

      .ارتفاع تكاليؼ تطكير األنظمة الحالية  9

      .انخفاض نسبة مساىمة المكظؼ  10

قمة أعداد المشتركيف بسبب العمؿ داخؿ الخط  11
 .األخضر 

     

      .ضعؼ نظاـ الرقابة المالية عمى أصكؿ التقاعد  12

 
 
 
 

 درجات التقدير الفقرات الرقـ

العوامؿ ييدؼ ىذا الجزء مف االستبانة إلى دراسة  ثانياً 
المتعمقة بالمعيقات القانونية إلنشاء مؤسسة مستقمة 

 .تتولى إدارة أصوؿ التقاعد 

أكافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض ال رأم أكافؽ
 بشدة

       :معيقات قانونيةأعتبر التالية  

       .غياب التشريعات البلزمة إلنشاء مؤسسة مستقمة 1
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التي تتكلى اإلشراؼ عمى إدارة أصكؿ تعدد  اإلدارات  2
 .التقاعد 

     

       .جيؿ المشرع بأىمية كجكد مؤسسة مستقمة 3

      .تعدد قكانيف التقاعد المطبقة  4

صعكبة تكحيد القكانيف الحالية كبمكرتيا ضمف مؤسسة  5
 .مستقمة 

     

الغمكض في شركط انضماـ المؤسسات الخاصة  6
 .كاألىمية لمؤسسة التقاعد 

     

خمك القانكف مف الحكافز الضريبية لتشجيع انضماـ  7
 .المؤسسات الخاصة كاألىمية 

     

غياب المكائح كاألنظمة التنفيذية لتطبيؽ قانكف التقاعد  8
 .العاـ

     

عدـ السماح لمعامميف بشكؿ جزئي االنضماـ إلى قانكف  9
 .التقاعد العاـ 

     

الغمكض فيما يتعمؽ بتحديد النطاؽ الجغرافي لتطبيؽ  10
 .القانكف 

     

ضعؼ أنظمة الرقابة عمى استثمارات صندكؽ التقاعد  11
. 

     

اختبلؼ األنصبة المستحقة لراتب المتكفى حسب  12
القانكف مع األنصبة المستحقة حسب الشريعة 

 .اإلسبلمية 

     

 
 

 درجات التقدير الفقرات الرقـ

العوامؿ ييدؼ ىذا الجزء مف االستبانة إلى دراسة  ثالثاً 
المتعمقة بالمعيقات اإلدارية إلنشاء مؤسسة مستقمة 

 .تتولى إدارة أصوؿ التقاعد 

أكافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض ال رأم أكافؽ
 بشدة

      :إدارية معيقات أعتبر التالية  
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ات التي تتكلى اإلشراؼ عمى دار العديد مف االكجكد 1
 .أصكؿ التقاعد 

     

       .التدخؿ الحككمي بعمؿ اإلدارات الحالية 2

      . كاإلشراؼ عمى أصكؿ التقاعد ضعؼ نظاـ الرقابة 3

      .تعدد قكانيف التقاعد المطبقة  4

      .قمة الخبرة في مجاؿ إدارة أصكؿ التقاعد  5

غياب اآللية المناسبة لدمج المكظفيف الحالييف ضمف  6
 .مؤسسة مستقمة 

     

تقصير الحككمة بعدـ تكفير عناصر جاذبة لدمج  7
 .المؤسسات الخاصة كاألىمية في مؤسسة مستقمة 

     

الحاجة إلى جيكد كطاقات كبيرة إلدارة كاستثمار  8
 .أصكؿ التقاعد 

     

      .استخداـ آليات غير مناسبة لحؿ المشكمة  9

      .قمة االستفادة مف تجارب الدكؿ المجاكرة  10

قمة االعتماد عمى التقييـ االكتكارم لتقييـ أصكؿ  11
 .التقاعد كالسياسة االستثمارية 

     

      .تبعية إدارات التقاعد الحالية إلى كزارة المالية  12

 
 
 
 

 

 
 

 درجات التقدير الفقرات الرقـ

التعرؼ عمى ييدؼ ىذا الجزء مف االستبانة إلى  رابعاً 
مؤسسة مستقمة تتولى إدارة أصوؿ شروط إيجاد 

 .التقاعد 

أكافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض ال رأم أكافؽ
 بشدة

      :أعتبر التالية آليات إيجاد مؤسسة تقاعد مستقمة   
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      .االعتماد عمى النظاـ الممكؿ  1

      .العمؿ عمى تكحيد قكانيف التقاعد الحالية  2

تخصيص جزء مف المكازنة العامة لتغطية النفقات  3
 .التقاعدية المطمكبة في المدل القصير 

     

تخصيص جزء مف المنح الخارجية لتمكيؿ مؤسسة  4
 .التقاعد في المدل القصير 

     

      . تكحيد مؤسسات التقاعد ضمف مؤسسة مستقمة كاحدة 5

جعؿ حقكؽ التقاعد إلزامية كجماعية لمقطاعيف العاـ  6
 .كالخاص 

     

كقؼ الحككمة عف استخداـ أمكاؿ التقاعد لسد العجز  7
 .لدييا 

     

اختيار إدارة كفؤة تتمتع بالخبرة في مجاؿ إدارة  8
 .كاستثمار أصكؿ التقاعد 

     

االستفادة مف تجارب الدكؿ المجاكرة كخصكصا  9
نشاء  التجربة األردنية في مجاؿ تكحيد األنظمة كا 

 .  مؤسسة مستقمة

     

تطكير أنظمة عمؿ كآليات محددة لمراقبة استثمارات  10
 .صندكؽ التقاعد 

     

      .تكحيد نسبة مساىمة المكظفيف في جميع القطاعات  11

قياـ جية التشغيؿ بتسديد مستحقات التقاعد المطمكبة  12
 .منيا بشكؿ منتظـ 

     

 
 

: ..................................................................... أم اقتراحات أخرل 
...............................................................................................
...............................................................................................

......................................................................................... 
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انتيت االستبانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 2)ممحؽ رقـ 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

كمية الدراسات العميا -جامعة القدس
معيد اإلدارة كاالقتصاد 
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( 2)انة استب
 

: أختي المكظفة / أخي المكظؼ 
: تحية طيبة كبعد 

 
تيدؼ ىذه االستبانة إلى التعرؼ عمى كجية نظر المكظؼ في القطاع العاـ بتكحيد أنظمة التقاعد 

باإلضافة إلى التعرؼ إلى كجية نظره في , ضمف مؤسسة مستقمة كتطبيؽ قانكف التقاعد العاـ
كىي بخصكص دراسة نقـك بيا بعنكاف , األنظمة كمدل الرضا عف تمؾ ًاألنظمة المعمكؿ بيا حاليا

 لمتطمبات ًكذلؾ استكماال" . التقييـ المالي كاإلدارم كالقانكني لتطبيؽ قانكف التقاعد في فمسطيف " 
. لذلؾ أعد الباحث ىذه االستبانة المككنة مف قسميف, الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة

 بأف المعمكمات ًإف تقديـ المعمكمة الصحيحة يؤدم إلى التكصؿ لنتائج أفضؿ كأكثر فائدة عمما
. شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ. المعطاة سيتـ استخداميا ألغراض البحث العممي فقط

مع فائؽ االحتراـ 
زاىي بف عمي :                                                             الباحث 

 فادم قطاف. د: باشرا ؼ                                                                
: المعمومات الشخصية : القسـ األوؿ 

أنثى )  ( ذكر                : )  ( الجنس            - (1
ماجستير فأعمى )  ( بكالكريكس )  (    ثانكية عامة فأقؿ    : )  ( المؤىؿ العممي    - (2
 سنكات  10أكثر مف  (  )سنكات 10-5 (  ) سنكات  5أقؿ مف : )  ( سنكات الخبرة    - (3
كزارات أخرل  )  ( الداخمية )  ( الصحة)  ( التربية كالتعميـ   :)  ( السمطة المشرفة   - (4
% 10نظاـ  (  )%           2نظاـ  : )  ( نكع نظاـ التقاعد- (5
 
 

: فقرات االستبانة : القسـ الثاني 
 

 درجات التقدير الفقرات الرقـ

ييدؼ ىذا الجزء مف االستبانة إلى التعرؼ عمى  أوالً 
  : حالياً ا التقاعد المعموؿ بوةنظـأوجية نظرؾ في 

أكافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض ال رأم أكافؽ
 بشدة

قكانيف التقاعد المعمكؿ بيا حاليان تؤمف حياة الئقة  1
 .  ككريمة
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       .تقاعد مرضيةـمنافع التقاعد التي يحصؿ عمييا اؿ 2

مساىمات التقاعد المقتطعة مف راتب المكظؼ  3
  .منخفضة

     

      .ىناؾ شعكر بالرضا عف القكانيف الحالية  4

ىناؾ شعكر بالثقة لدل المكظؼ في المؤسسات  5
 .الحالية 

     

      .سف التقاعد اإللزامي منخفض  6

عدد سنكات الخدمة المطمكبة لمحصكؿ عمى التقاعد  7
 .مقبكلة 

     

      . منافع التقاعد التي يحصؿ عمييا كرثة المتكفى مقبكلة 8

الحد األدنى لسنكات الخدمة المطمكبة لمحصكؿ عمى  9
 .تقاعد الكفاة مناسبة 

     

      .معادلة حساب منافع التقاعد عادلة  10

      .العبلكة الشخصية لممتقاعد جيدة  11

      .الراتب التقاعدم مرتبط بجدكؿ غبلء المعيشة  12

      .مقدار المنح العائمية لممتقاعد كافية  13

يكجد مكافأة باإلضافة إلى الراتب يحصؿ عمييا  14
 .المكظؼ عند التقاعد 

     

المساىمات التقاعدية لممكظفيف متساكية في جميع  15
 . الكزارات

     

      .يكجد مؤسسة مستقمة لمتقاعد كالضماف االجتماعي  16

 درجات التقدير الفقرات الرقـ

أكافؽ   
 بشدة

أعارض  أعارض ال رأم أكافؽ
 بشدة

       .كضكح قانكف التقاعد المطبؽ حاليان  17

قكانيف التقاعد المعمكؿ بيا في مختمؼ الكزارات  18
  .متساكية في الحقكؽ

     

       . يكجد سيطرة لمحككمة عمى مؤسسات التقاعد 19

       . الحككمة أمكاؿ التقاعد لسد العجز لدييا تستخدـ 20
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ييدؼ ىذا الجزء مف االستبانة إلى التعرؼ عمى  ثانياً 
إنشاء مؤسسة تقاعد مستقمة ؾ في وجية نظر

 :وتطبيؽ قانوف التقاعد العاـ 

     

كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد يعزز األمف الكظيفي  1
  .لدل المكظؼ

     

تطبيؽ قانكف التقاعد العاـ يحقؽ مطالب المكظؼ  2
  .باإلصبلح

     

قياـ مؤسسة التقاعد بإصدار نشرة لتعريؼ المكظؼ  3
  .بحقكقو يعزز ثقتو فييا

     

استثمار أمكاؿ التقاعد بشكؿ سميـ يؤدم إلى حصكؿ  4
 .المكظؼ عمى منافع أفضؿ 

     

إحالة المكظؼ لمتقاعد بعد تطبيؽ قانكف التقاعد العاـ  5
 .ىك حماية لحقكؽ المكظؼ 

     

كجكد مؤسسة مستقمة لمتقاعد تعمؿ عمى زيادة إنتاجية  6
 .المكظؼ 

     

استثمار أمكاؿ التقاعد بشكؿ سميـ ضماف لحقكؽ  7
 .المكظؼ 

     

اإلسراع في تنفيذ قانكف التقاعد العاـ يساعد في  8
 .حصكؿ المكظؼ عمى كامؿ حقكقو 

     

تكحيد قكانيف التقاعد الحالية يعزز ثقة المكظؼ  9
 .بمؤسسة التقاعد 

     

 درجات التقدير الفقرات الرقـ

أكافؽ   
 بشدة

أعارض  أعارض ال رأم أكافؽ
 بشدة

تكحيد قكانيف التقاعد الحالية ضمف قانكف التقاعد العاـ  10
 .يجب أف يراعي فكارؽ مساىمات المكظفيف 

     

حصكؿ المكظؼ عمى مكافأة عف سنكات الخدمة التي  11
تزيد عف السنكات المطمكبة لمتقاعد يعزز الحافز لدل 

  .المكظؼ
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قياـ مؤسسة أجنبية بإدارة االستثمارات يرفع مف درجة  12
 .الثقة بصندكؽ التقاعد 

     

 
 

: ...................................................................... أم اقتراحات أخرل 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

  .......................................................................................
 
 
 

انتيت االستبانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequency Table 

الجنس

8 57.1 57.1 57.1

6 42.9 42.9 100.0

14 100.0 100.0

ذكر

أنثى

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e

Percent
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جنس ال

الجنس

ى رأنث ذك

F
re

q
u

e
n
c

y

10

8

6

4

2

0

6

8

 

المؤهل العلمي

12 85.7 85.7 85.7

2 14.3 14.3 100.0

14 100.0 100.0

 بكالورٌوس

ستٌر فأعلى  ماج

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e

Percent

 
علمً ل ال مؤه ال

المؤهل العلمً

ر فأعلى سٌت وسماج الورٌ بك

F
re

qu
e
nc

y

14

12

10

8

6

4

2

0

2

12

 
 

 سنوات الخبرة

4 28.6 28.6 28.6

7 50.0 50.0 78.6

3 21.4 21.4 100.0

14 100.0 100.0

ن 5 سنوات أقل م

تاونس5-10 

أكثر من 01 سنوات

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e

Percent

 
برة  سنوات الخ

رة  سنوات الخب

ت ن 01 سنوا ثر م -5أك تتاونس10 ل من 5 سنوا أق

F
re

q
u

e
n
c

y

8

6

4

2

0

3

7

4
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مؤسسة استقاللية ال

8 57.1 57.1 57.1

6 42.9 42.9 100.0

14 100.0 100.0

تقلة مس

ستقلة غٌر م

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e

Percent

 
مؤسسة ٌة ال تقالل اس

ٌة المؤسسة استقالل

تقلة لةغٌر مس مستق

F
re

q
u

e
n

cy

10

8

6

4

2

0

6

8

 
 
 

Tables 

الية معيقات م

0 0 1 11 2

0 1 1 10 2

0 0 2 11 1

1 0 2 10 1

0 0 2 10 2

0 0 2 11 1

0 0 1 11 2

0 1 2 10 1

0 2 2 10 0

0 2 1 9 2

1 0 1 10 2

0 1 1 11 1

ماد على نظام الدفع عند الحاجة . االعت

حكومة ألصول التقاعد . استخدام ال

عام . الوضع االقتصادي ال

ها بصفتها جهة وبة من لمساهمات المطل كومة ل قلة تسدٌد الح
ل . ٌغ تش

ٌة . نادٌق الحال موجود ًف الص عجز ال ال

ٌة . تقاعد ًف األسواق المحل ار أصول ال صعوبة استثم

ن وصعوبة توحٌدها . موظٌف مات ال ساه اختالف نسب م

مدى القصٌر . قاعد ًف ال ؤسسة الت صعوبة تموٌل م

ٌة . حال ٌر األنظمة ال ف تطو اٌل ارتفاع تك

انخفاض نسبة مساهمة الموظف .

مل داخل الخط األخضر . مشتركٌن بسبب الع قلة أعداد ال

اعد . صول التق ٌة على أ مال ة ال رقاب ضعف نظام ال

كرار الت

أعارض بشدة

كرار الت

أعارض

كرار الت

ال رأي

كرار الت

أوافق

كرار الت

أوافق بشدة

 
 

Tables 
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الية معيقات م

.0 .0 7.1 78.6 14.3

.0 7.1 7.1 71.4 14.3

.0 .0 14.3 78.6 7.1

7.1 .0 14.3 71.4 7.1

.0 .0 14.3 71.4 14.3

.0 .0 14.3 78.6 7.1

.0 .0 7.1 78.6 14.3

.0 7.1 14.3 71.4 7.1

.0 14.3 14.3 71.4 .0

.0 14.3 7.1 64.3 14.3

7.1 .0 7.1 71.4 14.3

.0 7.1 7.1 78.6 7.1

ماد على نظام الدفع عند الحاجة . االعت

استخدام الحكومة ألصول التقاعد .

عام . الوضع االقتصادي ال

ل . ا جهة تشٌغ لوبة منها بصفته مط لمساهمات ال حكومة ل قلة تسدٌد ال

نادٌق الحالٌة . موجود ًف الص عجز ال ال

ة . محٌل ار أصول التقاعد ًف األسواق ال صعوبة استثم

موظفٌن وصعوبة توحٌدها . مات ال ساه اختالف نسب م

ٌر . تقاعد ًف المدى القص ؤسسة ال ل م صعوبة تموٌ

ة . مة الحاٌل ٌر األنظ ف تطو اٌل ارتفاع تك

موظف . مة ال انخفاض نسبة مساه

عمل داخل الخط األخضر . مشتركٌن بسبب ال قلة أعداد ال

قاعد . لى أصول الت ٌة ع مال ظام الرقابة ال ضعف ن

سبة الن

أعارض بشدة

سبة الن

أعارض

سبة الن

ال رأي

سبة الن

أوافق

سبة الن

أوافق بشدة

 
 

 
 

Tables 

معيقات قانونية

0 10 2 2 0

1 0 1 12 0

0 8 1 4 1

0 0 1 12 1

0 1 1 10 2

0 3 1 8 2

0 3 0 10 1

0 0 3 9 2

0 1 2 9 2

0 2 2 8 2

0 0 3 10 1

3 7 2 2 0

ستقلة . ات الالزمة إلنشاء مؤسسة م تشرٌع ٌاب ال غ

تقاعد . ولى اإلشراف على إدارة أصول ال ًت تت تعدد  اإلدارات ال

ستقلة . ة وجود مؤسسة م مشرع بأهٌم جهل ال

بقة . تقاعد المط تعدد قوانٌن ال

لورتها ضمن مؤسسة مستقلة . ٌة وب قوانٌن الحال صعوبة توحٌد ال

ٌة لمؤسسة ل ً شروط انضمام المؤسسات الخاصة واأله غموض ف ال
التقاعد .

مؤسسات ٌة لتشجٌع انضمام ال قانون من الحوافز الضرٌب و ال خل
ة . ٌل اصة واأله الخ

عام. ٌة لتطبٌق قانون التقاعد ال لوائح واألنظمة التنفٌذ ٌاب ال غ

مام إلى قانون التقاعد ل جزًئ االنض لٌن بشك اح للعام عدم السم
عام . ال

طاق الجغراًف لتطبٌق القانون . غموض فٌما ٌتعلق بتحدٌد الن ال

تقاعد . مارات صندوق ال رقابة على استث ضعف أنظمة ال

سب القانون مع متوفى ح ستحقة لراتب ال اختالف األنصبة الم
مستحقة حسب الشرٌعة اإلسالمٌة . األنصبة ال

كرار الت

أعارض بشدة

كرار الت

أعارض

كرار الت

ال رأي

كرار الت

أوافق

كرار الت

أوافق بشدة
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معيقات قانونية

.0 71.4 14.3 14.3 .0

7.1 .0 7.1 85.7 .0

.0 57.1 7.1 28.6 7.1

.0 .0 7.1 85.7 7.1

.0 7.1 7.1 71.4 14.3

.0 21.4 7.1 57.1 14.3

.0 21.4 .0 71.4 7.1

.0 .0 21.4 64.3 14.3

.0 7.1 14.3 64.3 14.3

.0 14.3 14.3 57.1 14.3

.0 .0 21.4 71.4 7.1

21.4 50.0 14.3 14.3 .0

ستقلة . ات الالزمة إلنشاء مؤسسة م تشرٌع ٌاب ال غ

ولى اإلشراف على إدارة أصول التقاعد . ًت تت تعدد  اإلدارات ال

ستقلة . ة وجود مؤسسة م مشرع بأهٌم جهل ال

بقة . مط تقاعد ال ن ال تعدد قواٌن

ستقلة . ؤسسة م لورتها ضمن م ٌة وب حال وانٌن ال صعوبة توحٌد الق

سسة ٌة لمؤ خاصة واألهل مام المؤسسات ال ً شروط انض غموض ف ال
التقاعد .

مؤسسات ع انضمام ال ٌة لتشٌج ٌب قانون من الحوافز الضر و ال خل
ة . اصة واألهٌل الخ

ام. ق قانون التقاعد الع ٌة لتطٌب نفٌذ لوائح واألنظمة الت ٌاب ال غ

عام . تقاعد ال مام إلى قانون ال ل جزًئ االنض اح للعاملٌن بشك عدم السم

ٌق القانون . غموض فٌما ٌتعلق بتحدٌد النطاق الجغراًف لتطب ال

مارات صندوق التقاعد . ضعف أنظمة الرقابة على استث

قانون مع األنصبة متوفى حسب ال تحقة لراتب ال اختالف األنصبة المس
مستحقة حسب الشرٌعة اإلسالمٌة . ال

سبة الن

أعارض بشدة

سبة الن

أعارض

سبة الن

ال رأي

سبة الن

أوافق

سبة الن

أوافق بشدة

 
 
 
 
 

Tables 

معيقات إدارية

0 0 2 11 1

0 0 2 10 2

0 2 1 9 2

0 2 0 10 2

0 3 0 9 2

0 1 2 9 2

1 2 1 10 0

0 3 0 10 1

0 1 1 9 3

0 3 2 9 0

0 2 2 10 0

1 2 0 10 1

تقاعد . ولى اإلشراف على أصول ال عدٌد من االدارات الًت تت وجود ال

ل اإلدارات الحالٌة . التدخل الحكومً بعم

تقاعد . ضعف نظام الرقابة واإلشراف على أصول ال

بقة . مط تقاعد ال ن ال تعدد قواٌن

قاعد . برة ًف مجال إدارة أصول الت قلة الخ

ٌٌن ضمن مؤسسة مستقلة . بة لدمج الموظفٌن الحال مناس ٌة ال ٌاب اآلل غ

دمج المؤسسات الخاصة تقصٌر الحكومة بعدم توفٌر عناصر جاذبة ل
ٌة ًف مؤسسة مستقلة . واألهل

تقاعد . مار أصول ال اجة إلى جهود وطاقات كبٌرة إلدارة واستث الح

كلة . اسبة لحل المش ر من استخدام آلٌات ٌغ

قلة االستفادة من تجارب الدول المجاورة .

سة ٌا س اعد وال صول التق ٌٌم أ واري لتق ٌم االكت ٌق قلة االعتماد على الت
ثمارٌة . االست

ٌة . مال ة إلى وزارة ال قاعد الحاٌل ٌة إدارات الت تبع

كرار الت

أعارض بشدة

كرار الت

أعارض

كرار الت

ال رأي

كرار الت

أوافق

كرار الت

أوافق بشدة
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معيقات إدارية

.0 .0 14.3 78.6 7.1

.0 .0 14.3 71.4 14.3

.0 14.3 7.1 64.3 14.3

.0 14.3 .0 71.4 14.3

.0 21.4 .0 64.3 14.3

.0 7.1 14.3 64.3 14.3

7.1 14.3 7.1 71.4 .0

.0 21.4 .0 71.4 7.1

.0 7.1 7.1 64.3 21.4

.0 21.4 14.3 64.3 .0

.0 14.3 14.3 71.4 .0

7.1 14.3 .0 71.4 7.1

تقاعد ولى اإلشراف على أصول ال عدٌد من االدارات الًت تت وجود ال
.

ل اإلدارات الحالٌة . التدخل الحكومً بعم

تقاعد . شراف على أصول ال ضعف نظام الرقابة واإل

بقة . مط تقاعد ال ن ال تعدد قواٌن

قاعد . برة ًف مجال إدارة أصول الت قلة الخ

ٌٌن ضمن مؤسسة بة لدمج الموظفٌن الحال مناس ٌة ال ٌاب اآلل غ
تقلة . مس

دمج المؤسسات تقصٌر الحكومة بعدم توفٌر عناصر جاذبة ل
قلة . ة ًف مؤسسة مست اصة واألهٌل الخ

تقاعد . مار أصول ال اجة إلى جهود وطاقات كبٌرة إلدارة واستث الح

كلة . اسبة لحل المش استخدام آلٌات غٌر من

قلة االستفادة من تجارب الدول المجاورة .

سة ٌا س اعد وال صول التق ٌٌم أ واري لتق ٌم االكت ٌق قلة االعتماد على الت
ثمارٌة . االست

ٌة . مال ة إلى وزارة ال قاعد الحاٌل ٌة إدارات الت تبع

سبة الن

أعارض بشدة

سبة الن

أعارض

سبة الن

ال رأي

سبة الن

أوافق

سبة الن

أوافق بشدة

 
 
 
 

Tables 

ة آليات إيجاد مؤسسة تقاعد مستقل

0 0 2 11 1

2 0 0 10 2

0 1 3 10 0

1 0 0 10 3

1 0 2 11 0

0 1 2 10 1

0 1 1 10 2

1 1 2 9 1

0 2 0 10 2

0 2 2 10 0

0 0 2 11 1

0 2 1 10 1

ممول . ام ال ماد على النظ االعت

ٌة . ال تقاعد الح د قوانٌن ال وٌح عمل على ت ال

ٌة اعد نفقات التق ٌة ال تغط ة ل موازنة العام تخصٌص جزء من ال
مدى القصٌر . مطلوبة ًف ال ال

مدى سسة التقاعد ًف ال ٌة لتموٌل مؤ منح الخارج تخصٌص جزء من ال
ٌر . القص

ستقلة واحدة . ؤسسة م تقاعد ضمن م ؤسسات ال توحٌد م

خاص . عام وال ٌة للقطاعٌن ال زامٌة وجماع اعد إل جعل حقوق التق

ها . عجز لدٌ وال التقاعد لسد ال وقف الحكومة عن استخدام أم

مار أصول برة ًف مجال إدارة واستث تع بالخ ٌار إدارة كفؤة تتم اخت
التقاعد .

ٌة تجربة األردن ا ال ن تجارب الدول المجاورة وخصوص فادة م االست
ستقلة. مة وإنشاء مؤسسة م ال توحٌد األنظ ًف مج

ندوق ستثمارات ص ٌات محددة لمراقبة ا مل وآل مة ع ٌر أنظ تطو
التقاعد .

توحٌد نسبة مساهمة الموظفٌن ًف جمٌع القطاعات .

ها بشكل تقاعد المطلوبة من ٌد مستحقات ال ل بتسد تشٌغ هة ال ٌام ج ق
منتظم .

كرار الت

أعارض بشدة

كرار الت

أعارض

كرار الت

ال رأي

كرار الت

أوافق

كرار الت

أوافق بشدة
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آليات إيجاد مؤسسة تقاعد مستقلة

.0 .0 14.3 78.6 7.1

14.3 .0 .0 71.4 14.3

.0 7.1 21.4 71.4 .0

7.1 .0 .0 71.4 21.4

7.1 .0 14.3 78.6 .0

.0 7.1 14.3 71.4 7.1

.0 7.1 7.1 71.4 14.3

7.1 7.1 14.3 64.3 7.1

.0 14.3 .0 71.4 14.3

.0 14.3 14.3 71.4 .0

.0 .0 14.3 78.6 7.1

.0 14.3 7.1 71.4 7.1

ممول . ماد على النظام ال االعت

ٌة . تقاعد الحال ن ال عمل على توحٌد قواٌن ال

مطلوبة ٌة ال فقات التقاعد ٌة الن عامة لتغط موازنة ال تخصٌص جزء من ال
مدى القصٌر . ًف ال

مدى ٌة لتموٌل مؤسسة التقاعد ًف ال منح الخارج تخصٌص جزء من ال
ٌر . القص

سة مستقلة واحدة . ؤسسات التقاعد ضمن مؤس توحٌد م

عام والخاص . لقطاعٌن ال ماعٌة ل زامٌة وج اعد إل وق التق جعل حق

عجز لدٌها . سد ال اعد ل وال التق وقف الحكومة عن استخدام أم

مار أصول التقاعد . ستث تع بالخبرة ًف مجال إدارة وا ٌار إدارة كفؤة تتم اخت

ٌة ًف مجاورة وخصوصا التجربة األردن ن تجارب الدول ال فادة م االست
ؤسسة مستقلة. شاء م وحٌد األنظمة وإن ال ت مج

تثمارات صندوق التقاعد . مراقبة اس حددة ل ات م مة عمل وآلٌ ٌر أنظ تطو

ع القطاعات . توحٌد نسبة مساهمة الموظفٌن ًف جٌم

نتظم . ها بشكل م مطلوبة من تقاعد ال ستحقات ال ل بتسدٌد م تشٌغ هة ال ٌام ج ق

سبة الن

ة أعارض بشد

سبة الن

أعارض

سبة الن

ال رأي

سبة الن

أوافق

سبة الن

أوافق بشدة

 
 
 

 
T-Test 

One-Sample Statistics

14 4.0714 .47463 .12685

14 3.9286 .73005 .19511

14 3.9286 .47463 .12685

14 3.7143 .91387 .24424

14 4.0000 .55470 .14825

14 3.9286 .47463 .12685

14 4.0714 .47463 .12685

14 3.7857 .69929 .18689

14 3.5714 .75593 .20203

14 3.7857 .89258 .23855

14 3.8571 .94926 .25370

14 3.8571 .66299 .17719

حاجة . ند ال ماد على نظام الدفع ع االعت

تقاعد . حكومة ألصول ال استخدام ال

عام . وضع االقتصادي ال ال

غٌل . وبة منها بصفتها جهة تش مطل مات ال مساه كومة لل قلة تسدٌد الح

ة . ادٌق الحاٌل موجود ًف الصن عجز ال ال

ٌة . محل قاعد ًف األسواق ال ستثمار أصول الت صعوبة ا

ٌن وصعوبة توحٌدها . موظف ات ال اختالف نسب مساهم

اعد فً المدى القصٌر . موٌل مؤسسة التق صعوبة ت

ٌة . حال مة ال ف تطوٌر األنظ ارتفاع تكاٌل

موظف . انخفاض نسبة مساهمة ال

مل داخل الخط األخضر . مشتركٌن بسبب الع قلة أعداد ال

ة على أصول التقاعد . ماٌل ضعف نظام الرقابة ال

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 
 
 

T-Test 

One-Sample Statistics

14 3.8750 .62340 عٌقات مالٌة16661. م

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

 
 
 
 

T-Test 
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One-Sample Statistics

14 2.4286 .75593 .20203

14 3.7143 .82542 .22060

14 2.8571 1.09945 .29384

14 4.0000 .39223 .10483

14 3.9286 .73005 .19511

14 3.6429 1.00821 .26945

14 3.6429 .92878 .24823

14 3.9286 .61573 .16456

14 3.8571 .77033 .20588

14 3.7143 .91387 .24424

14 3.8571 .53452 .14286

14 2.2143 .97496 .26057

ستقلة . ات الالزمة إلنشاء مؤسسة م تشرٌع ٌاب ال غ

ولى اإلشراف على إدارة أصول التقاعد . ًت تت تعدد  اإلدارات ال

ستقلة . ة وجود مؤسسة م جهل المشرع بأهٌم

بقة . مط تقاعد ال ن ال تعدد قواٌن

ستقلة . ؤسسة م لورتها ضمن م ٌة وب حال وانٌن ال صعوبة توحٌد الق

سة التقاعد . ٌة لمؤس خاصة واألهل مام المؤسسات ال غموض ًف شروط انض ال

ة . اصة واألهٌل مؤسسات الخ ع انضمام ال ٌة لتشٌج ٌب ن الحوافز الضر قانون م و ال خل

ام. تقاعد الع ق قانون ال ٌة لتطٌب نفٌذ لوائح واألنظمة الت ٌاب ال غ

عام . تقاعد ال ام إلى قانون ال لعاملٌن بشكل جزًئ االنضم اح ل عدم السم

قانون . ٌق ال اق الجغراًف لتطب غموض فٌما ٌتعلق بتحدٌد النط ال

مارات صندوق التقاعد . ضعف أنظمة الرقابة على استث

مستحقة قانون مع األنصبة ال متوفى حسب ال تحقة لراتب ال اختالف األنصبة المس

ٌة . عة اإلسالم حسب الشرٌ

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 
 
 

T-Test 

One-Sample Statistics

14 3.4821 .69351 ٌة18535. ون قات قان ٌع م

N Mean Std. Dev iation

Std.  Error

Mean

 
 

T-Test 

One-Sample Statistics

14 3.9286 .47463 .12685

14 4.0000 .55470 .14825

14 3.7857 .89258 .23855

14 3.8571 .86444 .23103

14 3.7143 .99449 .26579

14 3.8571 .77033 .20588

14 3.4286 1.01635 .27163

14 3.6429 .92878 .24823

14 4.0000 .78446 .20966

14 3.4286 .85163 .22761

14 3.5714 .75593 .20203

14 3.5714 1.08941 .29116

تقاعد . عدٌد من االدارات الًت تتولى اإلشراف على أصول ال وجود ال

ل اإلدارات الحالٌة . التدخل الحكومً بعم

تقاعد . رقابة واإلشراف على أصول ال ضعف نظام ال

بقة . مط تقاعد ال ن ال تعدد قواٌن

قاعد . برة ًف مجال إدارة أصول الت قلة الخ

ٌٌن ضمن مؤسسة مستقلة . مناسبة لدمج الموظفٌن الحال ٌة ال ٌاب اآلل غ

دمج المؤسسات الخاصة تقصٌر الحكومة بعدم توفٌر عناصر جاذبة ل

ٌة ًف مؤسسة مستقلة . واألهل

تقاعد . مار أصول ال اجة إلى جهود وطاقات كبٌرة إلدارة واستث الح

كلة . اسبة لحل المش ر من استخدام آلٌات ٌغ

ن تجارب الدول المجاورة . قلة االستفادة م

ٌاسة س اعد وال صول التق ٌم أ واري لتٌق ٌم االكت ٌق قلة االعتماد على الت

ثمارٌة . االست

ٌة . مال ة إلى وزارة ال قاعد الحاٌل ٌة إدارات الت تبع

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean
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One-Sample Statistics

14 4.0357 .84840 ٌة22674. قات إدار ٌع م

N Mean Std. Dev iation

Std.  Error

Mean

 
 

T-Test 

One-Sample Statistics

14 3.9286 .47463 .12685

14 3.7143 1.20439 .32189

14 3.6429 .63332 .16926

14 4.0000 .96077 .25678

14 3.6429 .84190 .22501

14 3.7857 .69929 .18689

14 3.9286 .73005 .19511

14 3.5714 1.01635 .27163

14 3.8571 .86444 .23103

14 3.5714 .75593 .20203

14 3.9286 .47463 .12685

14 3.7143 .82542 .22060

ممول . ام ال ماد على النظ االعت

ٌة . ال تقاعد الح د قوانٌن ال وٌح عمل على ت ال

مدى القصٌر وبة ًف ال مطل ة ال اعدٌ نفقات التق ٌة ال تغط ة ل موازنة العام تخصٌص جزء من ال

.

مدى القصٌر . سسة التقاعد ًف ال ٌة لتموٌل مؤ منح الخارج تخصٌص جزء من ال

ستقلة واحدة . ؤسسة م تقاعد ضمن م ؤسسات ال توحٌد م

عام والخاص . ٌة للقطاعٌن ال زامٌة وجماع اعد إل جعل حقوق التق

ها . عجز لدٌ سد ال وال التقاعد ل وقف الحكومة عن استخدام أم

تقاعد . مار أصول ال برة ًف مجال إدارة واستث تع بالخ ٌار إدارة كفؤة تتم اخت

ٌة ًف مجال توحٌد تجربة األردن ا ال ن تجارب الدول المجاورة وخصوص فادة م االست

ستقلة. مة وإنشاء مؤسسة م األنظ

اعد . ندوق التق ستثمارات ص ٌات محددة لمراقبة ا مل وآل مة ع ٌر أنظ تطو

توحٌد نسبة مساهمة الموظفٌن ًف جمٌع القطاعات .

ها بشكل منتظم . تقاعد المطلوبة من ٌد مستحقات ال ل بتسد تشٌغ هة ال ٌام ج ق

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 
 

T-Test 

One-Sample Statistics

14 3.7738 .67339 ستقلة17997. اعد م ات إٌجاد مؤسسة تق آٌل

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

 
 

Reliability 
 

 

 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C 

A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     14.0     N of Items = 48 

 

Alpha =    .9219 
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 الجنس

139 69.8 69.8 69.8 
60 30.2 30.2 100.0 

199 100.0 100.0 

 ذكر

 أنثى
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 الجنس

 الجنس

 ذكر أنثى

Frequency 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 
0 

60 

139 

 المؤهل العلمي

23 11.6 11.6 11.6 

144 72.4 72.4 83.9 

32 16.1 16.1 100.0 

199 100.0 100.0 

 ثانوٌة عامة فأقل

 بكالورٌوس 

 ماجستٌر فأعلى 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 المؤهل العلمً

 المؤهل العلمً

 ثانوٌة عامة فأقل بكالورٌوس ماجستٌر فأعلى

Frequency 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 
0 

32 

144 

23 
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 سنوات الخبرة 

23 11.6 11.6 11.6 

112 56.3 56.3 67.8 

64 32.2 32.2 100.0 
199 100.0 100.0 

  سنوات5أقل من 

 سنوات5-10 
  سنوات10أكثر من 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 سنوات الخبرة 

 سنوات الخبرة 

  سنوات5أقل من  سنوات10-5  سنوات10أكثر من 

Frequency 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

64 

112 

23 

السلطة 
 المشرفة

83 41.7 41.7 41.7 

48 24.1 24.1 65.8 
39 19.6 19.6 85.4 

29 14.6 14.6 100.0 

199 100.0 100.0 

التربٌة  
 الصحة  والتعلٌم

 الداخلٌة
 وزارات أخرى

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

السلطة 
 المشرفة

السلطة 
 المشرفة

 التربٌة والتعلٌم الصحة الداخلٌة وزارات أخرى

Frequency 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

29 
39 

48 

83 
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 نوع نظام التقاعد

78 39.2 39.2 39.2 

121 60.8 60.8 100.0 

199 100.0 100.0 

 %2نظام  

 %10نظام  

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 نوع نظام التقاعد

 نوع نظام التقاعد

 %2نظام   %10نظام 

Frequency 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

121 

78 

أنظمة التقافعد المعمول بها 
  اللاًا 

17 162 7 13 0 

7 152 21 19 0 

16 141 27 11 4 

16 143 28 11 1 
18 143 30 8 0 

8 151 24 16 0 

12 157 11 17 2 

18 140 30 11 0 

10 133 13 43 0 

6 139 16 38 0 

6 146 25 22 0 

8 160 28 3 0 

8 143 23 25 0 

10 135 30 24 0 

8 163 22 6 0 

6 121 11 61 0 

21 121 19 38 0 

15 147 31 6 0 

5 60 26 102 6 

7 29 0 144 19 

 .قوانٌن التقاعد المعمول بها حالٌا تؤمن حٌاة الئقة وكرٌمة

 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها المتقاعد مرضٌة

 . مساهمات التقاعد المقتطعة من راتب الموظف منخفضة
 . هناك شعور بالرضا عن القوانٌن الحالٌة

 . هناك شعور بالثقة لدى الموظف فً المؤسسات الحالٌة

 . سن التقاعد اإللزامً منخفض

 . عدد سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على التقاعد مقبولة

 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها ورثة المتوفى مقبولة

الحد األدنى لسنوات الخدمة المطلوبة للحصول على تقاعد 
 . مناسبة الوفاة

 . معادلة حساب منافع التقاعد عادلة

 . العالوة الشخصٌة للمتقاعد جٌدة

 . الراتب التقاعدي مرتبط بجدول غالء المعٌشة

 . مقدار المنح العائلٌة للمتقاعد كافٌة

 ٌوجد مكافأة باإلضافة إلى الراتب ٌحصل علٌها الموظف عند
 . التقاعد

 .المساهمات التقاعدٌة للموظفٌن متساوٌة فً جمٌع الوزارات

 . ٌوجد مؤسسة مستقلة للتقاعد والضمان االجتماعً

 . وضوح قانون التقاعد المطبق حالٌا

 قوانٌن التقاعد المعمول بها فً مختلف الوزارات متساوٌة فً
 . الحقوق

 . ٌوجد سٌطرة للحكومة على مؤسسات التقاعد 

 . تستخدم الحكومة أموال التقاعد لسد العجز لدٌها

 التكرار

 أعارض بشدة

 التكرار

 أعارض

 التكرار

 ال رأي

 التكرار

 أوافق

 التكرار

 أوافق بشدة
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أنظمة التقافعد المعمول بها 
  اللاًا 

9 81 4 7 0 

4 76 11 10 0 

8 71 14 6 2 

8 72 14 6 1 

9 72 15 4 0 

4 76 12 8 0 
6 79 6 9 1 

9 70 15 6 0 

5 67 7 22 0 

3 70 8 19 0 

3 73 13 11 0 

4 80 14 2 0 

4 72 12 13 0 

5 68 15 12 0 

4 82 11 3 0 

3 61 6 31 0 

11 61 10 19 0 

8 74 16 3 0 

3 30 13 51 3 
4 15 0 72 10 

 .قوانٌن التقاعد المعمول بها حالٌا تؤمن حٌاة الئقة وكرٌمة

 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها المتقاعد مرضٌة

 . مساهمات التقاعد المقتطعة من راتب الموظف منخفضة

 . هناك شعور بالرضا عن القوانٌن الحالٌة

 . هناك شعور بالثقة لدى الموظف فً المؤسسات الحالٌة
 . سن التقاعد اإللزامً منخفض

 . عدد سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على التقاعد مقبولة

 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها ورثة المتوفى مقبولة

 الحد األدنى لسنوات الخدمة  للحصول على تقاعد الوفاة
. 

 . معادلة حساب منافع التقاعد عادلة

 . العالوة الشخصٌة للمتقاعد جٌدة

 . الراتب التقاعدي مرتبط بجدول غالء المعٌشة
 . مقدار المنح العائلٌة للمتقاعد كافٌة

 ٌوجد مكافأة باإلضافة إلى الراتب ٌحصل علٌها الموظف عند
 . التقاعد

 .المساهمات التقاعدٌة للموظفٌن متساوٌة فً جمٌع الوزارات

 . ٌوجد مؤسسة مستقلة للتقاعد والضمان االجتماعً

 . وضوح قانون التقاعد المطبق حالٌا

 قوانٌن التقاعد المعمول بها فً مختلف الوزارات متساوٌة فً
 . الحقوق

 . ٌوجد سٌطرة للحكومة على مؤسسات التقاعد 

 . تستخدم الحكومة أموال التقاعد لسد العجز لدٌها

النس
 بة

 أعارض بشدة

النس
 بة

 أعارض

النس
 بة

 ال رأي

النس
 بة

 أوافق

النس
 بة

 أوافق بشدة
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Descriptives 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Statistics 

199 2.080 .614 .044 
199 2.261 .676 .048 
199 2.226 .755 .054 
199 2.186 .675 .048 
199 2.141 .620 .044 
199 2.241 .653 .046 
199 2.196 .715 .051 
199 2.171 .660 .047 
199 2.447 .885 .063 
199 2.432 .831 .059 
199 2.317 .707 .050 
199 2.131 .475 .034 
199 2.327 .745 .053 
199 2.342 .755 .053 
199 2.131 .506 .036 
199 2.638 .953 .068 
199 2.372 .911 .065 
199 2.141 .578 .041 
199 3.221 .996 .071 
199 3.698 .953 .068 

 .قوانٌن التقاعد المعمول بها حالٌا تؤمن حٌاة الئقة وكرٌمة
 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها المتقاعد مرضٌة
 . مساهمات التقاعد المقتطعة من راتب الموظف منخفضة
 . هناك شعور بالرضا عن القوانٌن الحالٌة
 . هناك شعور بالثقة لدى الموظف فً المؤسسات الحالٌة
 . سن التقاعد اإللزامً منخفض
 . عدد سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على التقاعد مقبولة
 . منافع التقاعد التً ٌحصل علٌها ورثة المتوفى مقبولة
 . الحد األدنى لسنوات الخدمة المطلوبة للحصول على تقاعد الوفاة مناسبة
 . معادلة حساب منافع التقاعد عادلة
 . العالوة الشخصٌة للمتقاعد جٌدة
 . الراتب التقاعدي مرتبط بجدول غالء المعٌشة
 . مقدار المنح العائلٌة للمتقاعد كافٌة
 . ٌوجد مكافأة باإلضافة إلى الراتب ٌحصل علٌها الموظف عند التقاعد
 .المساهمات التقاعدٌة للموظفٌن متساوٌة فً جمٌع الوزارات
 . ٌوجد مؤسسة مستقلة للتقاعد والضمان االجتماعً
 . وضوح قانون التقاعد المطبق حالٌا
 . قوانٌن التقاعد المعمول بها فً مختلف الوزارات متساوٌة فً الحقوق

 . ٌوجد سٌطرة للحكومة على مؤسسات التقاعد 
 . تستخدم الحكومة أموال التقاعد لسد العجز لدٌها

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Descriptive Statistics 

199 2.4962 .40505 

199 

أنظمة التقافعد المعمول بها 
 Valid N (listwise) حالٌاًا 

N Mean Std. Deviation 
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 انشاء مؤسسة تقاعد مستقلة وتطبلق قانون التقاعد العام

3 22 0 174 0 

4 16 30 141 8 

4 8 29 141 17 

7 11 20 146 15 

8 5 43 132 11 

7 28 41 117 6 

5 13 37 130 14 

11 7 37 123 21 

10 11 34 131 13 

8 7 26 140 18 

9 0 26 146 18 

12 4 9 148 26 

 . وجود مؤسسة مستقلة  ٌعزز األمن الوظٌفً لدى الموظف

 . تطبٌق قانون التقاعد العام ٌحقق مطالب الموظف باإلصالح

 قٌام مؤسسة التقاعد بإصدار نشرة لتعرٌف الموظف بحقوقه ٌعزز
 . ثقته فٌها

 استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ٌؤدي إلى حصول الموظف على
 . منافع أفضل

 إحالة الموظف للتقاعد بعد تطبٌق قانون التقاعد العام هو حماٌة
 . لحقوق الموظف

 . وجود مؤسسة مستقلة  تعمل على زٌادة إنتاجٌة الموظف

 . استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ضمان لحقوق الموظف

 اإلسراع فً تنفٌذ قانون التقاعد العام ٌساعد فً حصول الموظف
 . على كامل حقوقه

 . توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ٌعزز ثقة الموظف بمؤسسة التقاعد

 توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ضمن قانون التقاعد العام ٌجب أن
 . ٌراعً فوارق مساهمات الموظفٌن

 حصول الموظف على مكافأة عن سنوات الخدمة التً تزٌد عن
 . السنوات المطلوبة للتقاعد ٌعزز الحافز لدى الموظف

 قٌام مؤسسة أجنبٌة بإدارة االستثمارات ٌرفع من درجة الثقة
 . بصندوق التقاعد

 التكرار

 أعارض بشدة

 التكرار

 أعارض

 التكرار

 ال رأي

 التكرار

 أوافق

 التكرار

 أوافق بشدة
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 انشاء مؤسسة تقاعد مستقلة وتطبلق قانون التقاعد العام

2 11 0 87 0 

2 8 15 71 4 

2 4 15 71 9 

4 6 10 73 8 

4 3 22 66 6 

4 14 21 59 3 

3 7 19 65 7 

6 4 19 62 11 

5 6 17 66 7 

4 4 13 70 9 

5 0 13 73 9 

6 2 5 74 13 

 . وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد ٌعزز األمن الوظٌفً لدى الموظف
 . تطبٌق قانون التقاعد العام ٌحقق مطالب الموظف باإلصالح

 قٌام مؤسسة التقاعد بإصدار نشرة لتعرٌف الموظف بحقوقه ٌعزز
 . ثقته فٌها

 استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ٌؤدي إلى حصول الموظف على
 . منافع أفضل

 إحالة الموظف للتقاعد بعد تطبٌق قانون التقاعد العام هو حماٌة
 . لحقوق الموظف
 . وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد تعمل على زٌادة إنتاجٌة الموظف

 . استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ضمان لحقوق الموظف

 اإلسراع فً تنفٌذ قانون التقاعد العام ٌساعد فً حصول الموظف
 . على كامل حقوقه

 . توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ٌعزز ثقة الموظف بمؤسسة التقاعد
 توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ضمن قانون التقاعد العام ٌجب أن
 . ٌراعً فوارق مساهمات الموظفٌن

 حصول الموظف على مكافأة عن سنوات الخدمة التً تزٌد عن
 . السنوات المطلوبة للتقاعد ٌعزز الحافز لدى الموظف

 قٌام مؤسسة أجنبٌة بإدارة االستثمارات ٌرفع من درجة الثقة
 . بصندوق التقاعد

النس
 بة

 أعارض بشدة

النس
 بة

 أعارض

النس
 بة

 ال رأي

النس
 بة

 أوافق

النس
 بة

 أوافق بشدة

One-Sample Statistics 

199 3.734 .714 .051 
199 3.668 .766 .054 
199 3.799 .732 .052 
199 3.759 .812 .058 
199 3.668 .792 .056 
199 3.437 .896 .064 
199 3.678 .802 .057 
199 3.683 .913 .065 
199 3.633 .883 .063 

199 3.769 .821 .058 

199 3.824 .775 .055 

199 3.864 .886 .063 

 . وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد ٌعزز األمن الوظٌفً لدى الموظف
 . تطبٌق قانون التقاعد العام ٌحقق مطالب الموظف باإلصالح
 . قٌام مؤسسة التقاعد بإصدار نشرة لتعرٌف الموظف بحقوقه ٌعزز ثقته فٌها
 . استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ٌؤدي إلى حصول الموظف على منافع أفضل
 . إحالة الموظف للتقاعد بعد تطبٌق قانون التقاعد العام هو حماٌة لحقوق الموظف
 . وجود مؤسسة مستقلة للتقاعد تعمل على زٌادة إنتاجٌة الموظف
 . استثمار أموال التقاعد بشكل سلٌم ضمان لحقوق الموظف
 . اإلسراع فً تنفٌذ قانون التقاعد العام ٌساعد فً حصول الموظف على كامل حقوقه
 . توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ٌعزز ثقة الموظف بمؤسسة التقاعد

 توحٌد قوانٌن التقاعد الحالٌة ضمن قانون التقاعد العام ٌجب أن ٌراعً فوارق
 . مساهمات الموظفٌن

 حصول الموظف على مكافأة عن سنوات الخدمة التً تزٌد عن السنوات المطلوبة
 . للتقاعد ٌعزز الحافز لدى الموظف
 . قٌام مؤسسة أجنبٌة بإدارة االستثمارات ٌرفع من درجة الثقة بصندوق التقاعد

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Descriptive Statistics 

199 3.7098 .52757 

199 

 انشاء مؤسسة تقاعد مستقلة وتطبٌق قانون التقاعد العام
Valid N (listwise) 

N Mean Std. Deviation 
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T-Test 

 

 
 

T-Test 
 

 
 
 
 

Reliability 
 

 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S- S C A L E   

(A L P H A) 
 
 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =    199.0                    N of 

Items = 32 
 

Alpha =    .8824 
 

 
 

 

 

One-Sample Statistics 

أنظمة التقافعد المعمول بها  0287. 4050. 2.4962 199
 حالٌاًا 

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

One-Sample Statistics 

199 3.7098 .5276 .0374 
 انشاء مؤسسة تقاعد مستقلة
 وتطبٌق قانون التقاعد العام

N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 


