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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سطس 1: لا  2012 غأ

 
 

   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  التمويل على األجل الطويل للتأمني الصحي بعد نهاية اخلدمة يف الويبو
  األمانةمن إعدادثويقة 

ثتضمن هذه الويقة ا .1 شأن ت بوبقرتاحا  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف الو متويل عىل األجل الطويل  يا لل  ل
رشة ) WO/PBC/19/23 ثالويقة( تاسعة  ية يف دورهتا ا بو للربانمج واملزيا نة الو عاذلي يقدم إىل  ل ن ي  14  إىل10من (جل

 ).2012سبمترب 

شأن هذه الويقة يف .2 ية  نة الربانمج واملزيا يات  تدرج تو ثو ب ن جل ص ية يف دورهتا  "سـ نة الربانمج واملزيا يات  نملخص تو جل ص
نعقدة من  رشة ا تاسعة  ملا مترب 14 إىل 10عل  ).A/50/14ثالويقة " (2012سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة، لك يف ما  يوالاحتادات اليت تديرها الو

نة الربانمج يعنيه، إىل  ية  جلاملوافقة عىل تو ص
ية  كام ، WO/PBC/19/23ثالويقة  بشأننواملزيا

 .A/50/14ث يف الويقة جاءت

 

 ]WO/PBC/19/23 ثالويقةتيل ذكل [
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 نيويو 20: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14 إىل 10جنيف، من   2012سب 

 
 

   للتأمني الصحي بعد نهاية اخلدمة يف الويبوالتمويل على األجل الطويل
  األمانةمن إعدادثويقة 

 ملخص معيل

ية ادلوية للقطاع العام إىل   .1 بو للمعايري احملا لأدى اعامتد الو نظمةَّقرُت رضورة أنسبي ُ ا ية، مل ياانهتا املا ل، يف   بإجاميل الزتاهماب
تحقاملوظفنيسـتحقاقات اب َّ ا ينيملُسـ سابقنيلة ادلفع للموظفني احلا  .ل وا

تعلق .2 تحقات املوظفني  نرص األمه يف الزتام  يوا سـ تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ملع بة . لاب بنسـوقد زاد هذا الالزتام 
بلغ 89 ية،  ست املا نوات ا ف يف املائة عىل مدى ا ض ل يون فرنك سورسي يف هناية عام 103,4لسـ ي   .2011مل

سابقة2011 و2010ويف العامني  .3 تني ا ل وفرتات ا يف تضمَّ، لسـن تة يف املائة من تاك ية تلكفة  لنت املزيا سـ ومل . الرواتبن
متويل هذا الالزتامِفْتك  .ل هذه الطريقة 

مية الالزتام ةوألي .4 مية عىلق زايدة يف  يث إن أيا خعواقب و بو،  حلو سب املعايري ةي تيض،  ح زايدة يف الالزتام  تق
ية ادلوية للقطاع العام،  لاحملا َّأن تقرسب ياانت اُ ية لب ا بوبوجود لملا يات الو يا ينقص يف ا ط تقد األمانة. حت ُو بغي إجياد حل تع ين أنه 

متويل هذا الالزتام لناسب   .م

شلكة ومتويل الالزتام .5 يل حلل ا يارات، ويقرتح إحداها عىل أنه أفضل  ملوتقمي يف هذه الويقة أربعة  بث سخ َ ُ ُ َّ ُ. 

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام  .6 يةل 25ملعويقدم ا لت و يريات يفسـ لتغيف تأثري ا تأمني الصحي بعد هناية  خف لالزتام ا
يان عىل ااخلدمة  شاء  يا أو جزيا، عن طريق إ تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة،  كنظامت اليت متول جزءا من الزتام ا ن ئ لك ل مل
 .منفصل
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بو أن ت .7 ُوميكن للو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف غضون ِّموي تحويل  عا12لل ابلاكمل الزتام ا بما تقربا  يون 50ي مل 
يديفرنك سورسي من ال تقل صر يان جديد  نظمة إىل  توفر دلى ا نقدي ا سـ ا ك مل مل  يف املائة من 6,5ب، ومتويل ملرة واحدةمل

نوي  شلك  يف الرواتب  سـتاك ب مية . مسـمترول نقدي  تحويل ا بقوهذا ا ل ية 50ل ية إىل مزيا بو العمو ية الو يون من مزيا ن  ي ن ممل
تقل ال يان ا ملسـا ية لن لك بويغريمعمو ية للو يا نظمة وال مقدار األموال الا ي الوضع املايل  ط ت نقدي املذكور ؛حللم تحويل ا ل ألن ا ل

مية  ناظر  تحويل ا بقسوف يعادهل ا ملُ ل نفصل50ُ يان ا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة إىل ا بو اب يون من الزتام الو مل  ل ي  .لكمل

ية  سـاملعلومات األسا

بو للمعاي .8 ية ادلوية للقطاع العام إىل رضورة أن يأدى اعامتد الو لري احملا يةَّقرُتسب ياانهتا املا نظمة، يف  ل ا ب إجاميل الزتاهما ، بُمل
تحقاقات امل سابقنيوظفنيسـاب يني وا تحقة ادلفع للموظفني احلا ل ا ل َّسـ ُ سمرب 31ويف . مل ، بلغ إجاميل هذه الالزتامات 2011ي د

يون فرنك سورسي131,7 ي  بلغ. مل سابقني  ،ملومن هذا ا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة عىل املوظفني ا يب الزتام ا لبلغ  ل نص
توىف عهنم املوظفونو يون فرنك سورسي 103,4وأطفاهلم املعالني  ملا ي  بايق اللزتامات ) يف املائة78,5أو (مل ِم، وا ح العودة َنل

بو نوية املرتامكة غري املدفوعة، وحصة الو سفر، واإلجازة ا يإىل الوطن وا سـ بو املغلق للمعاشات   يف الزتاماتلل يندوق الو ص
ن تقاعدية، وأجور العمل اإلضايف، و َا ِم تعلميل  .لح ا

تحقات  .9 نرص األمه يف الزتام  تعلق ا تحدة،  نظومة األمم ا نظامت  بة ملعظم  بو، كام هو احلال اب بة للو سـواب لع ي مل سـ ي مسـ ن من م ل ل
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة بة وقد زاد هذا الا. لاملوظفني اب ية 89بنسـلزتام  ست املا نوات ا ض يف املائة عىل مدى ا ل لسـ

تايل نحو ا لعىل ا  :ل

نة تحقاق احملدد لسـا    سـالا

 نسـبة الزايدة الزايدة الالزتام 

2005 000 714 54   

2007 000 625 64 000 911 9 %18,11 

2009 476 603 82 476 978 17 27,82% 

2010 119 932 95 643 328 13 16,14% 

2011 650 364 103 531 432 7 ,757% 

 %88,92 48 650 650  2011 إىل 2005من 

بل عام : مالحظة تني2010قاكنت ادلراسات  سـن جترى لك  ُ. 

تواري  بو الا بري الو به  كوهذا الالزتام  ي خسـ تأمني )مريسري(حي ساط ا بو يف أ ية حلصة الو يف ا تاك ل، ويعكس إجاميل ا ق ي بل ل ملسـتقل
يني اذلين سوف حيالصحي للك من موظفي الو بو احلا توقع من موظفي الو يا والعدد ا تقاعدين حا ُبو ا ل ي مل ل مل تقاعد يف نالوي ل إىل ا

بو املغلق للمعاشات  ندوق الو تحدة أو  تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا بل سواء يف ا يا ص مل ل مل لص ملسـتق
تقاعدية تداء من عام  .لا ساب وفقا 2009بوا تط، مت إجراء ا يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام ملحل ملعبات ا تحقات - 25ل مسـ 

ساابت اخلاريج ها مراجع ا تواري و بري الا ُّفق علهيا مع ا ساب عىل أساس الافرتاضات اليت ات حلاملوظفني، ويقوم ا ك خل  .قبلحل
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تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة من خالل رشكة تأمني  .10 ية ا بو  لوتقدم يف الو تغط ي َّ تقاعدين و). فان بريدا(ُ للمحيق 
يون ها اليت حيصل علهيا املوظفون احلا ية  تأ ية ا لاحلصول عىل ا ن ل نفستغط ي سابقني اذلين حيصلون عىل . مل يع املوظفني ا لو مج

تحدة  تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ملمعاشات تقاعدية إما من ا ل مل بو املغلق للمعاشات أولص ندوق الو ي من  ص
تقاعدية حيق هلم ية ملن يعوهلم املوظفون من لا تأ ية ا ية بعد تقاعدمه، مبا يف ذكل مشول ا ية ا تأ ية ا ن مواصةل ا ل تغط ب ن ل يتغط ل لط ي مل م

سمرب 31ويف . أزواج وأطفال ية 2011ي د تأ بو ا ن، مشلت بويصة الو ل ي تقاعدين205 موظف سابق، و302ميل  .للم معال 

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف :أوال ية  للالرسوم احلا بول  ي الو

بة  .11 يهنم  مية تأ تقاعدون يف  سـسامه املوظفون ا مل بني م تأمني35ق تأمني اذلي حتدده رشكة ا سط ا ل يف املائة من  ل وتغطي . ق
بلغ  ية اليت  بة ا بو ا تالو سـ ملتبقي تأمني65نل سط ا ل يف املائة من  هرية. ق ية ا تأ ساط ا لشواكنت األ ن ل  2011 يف عايم ُ اليت دفعتميق

تايل2010و نحو ا ل عىل ا  :ل

يه علللك خشص ابلغ مؤمن  َّ  ي فرنك سورسي552  ُ

يه علللك طفل مؤمن  َّ  ي فرنك سورسي245  ُ

بو و .12 يون فرنك سورسي1,8ياكن إجاميل حصة الو ي  يون فرنك سورسي1,9، و2010عام  مل ي  يدت . 2011عام  مل ّو ُق
تلكفة ل ية2011-2010فرتة للا تداء من  و.ن يف املزيا تأمني يف ُتق، سوف 2013 و2012فرتة البا بالغ اليت تدفع إىل رشكة ا ليد ا ُمل َّ

تواريالصص اخملساب حلا بو الا بري الو به  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اذلي  كلزتام ا ي سـ خل  .حي

يا بو :ناث يا يف الو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة حا ييف يمول ا ل ل َّك ُ 

سابقة، 2011 و2010فرتة اليف  .13 تني ا تضّم وفرتات ا ل يف الرواتب6ية تلكفة ننت املزيالسـن اليت و ،ل يف املائة من تاك
نقدية اليت ق تغلت يف متويل املدفوعات ا ُا ل ها إىل امت ِّدُسـ  هناية اخلدمة، مبا يف ذكل مدفوعات مسـتحقاتصفملوظفني بو

تخدمة، واتاإلجاز نوية غري ا ِم ا سـ ملسـ بق. نح العودة إىل الوطن، وسفر العودة إىل الوطنل يد  ٍومت ادخار أي ر ت ياطي  مص حتاك
تحقات هذه ا ية  متويل الالزتامات ا ية  بو العمو ية الو سـيف مزيا بل ي ملن ل ملسـتقم يات 2009ويف هناية عام . ل يا ط، اكن قد جتمع يف ا حت

بو  يون فرنك سورسي46يالو ي  تغل هذا . مل ية ادلوية للقطاع العام، ا يق املعايري احملا سوايت الالزمة  ُوكجزء من ا سـ ل ب سبت لتط ل
بلغ يف معاد ية لتأمني الصحي بعد هناية اخلدمةاب الاكمل الالزتام تقييدةل رشط ملا ية العمو ميف املزيا َّوقلل هذا من األثر . ن

ية ادلوية للقطاع العام سوايت املعايري احملا سليب  لا ت سبل تحدة األخرى اليت مل تدخر أي أموال، . ل ملأما العديد من واكالت األمم ا
سواي ية ادلوية للقطاع العاملتفقد عانت من األثر الاكمل  لت املعايري احملا  .سب

َّوتوفر  .14 يون فرنك سورسي يف العام 9,2َ ي  يون فرنك سورسي يف العام 9,5 و2010مل ي  تة يف 2011مل يري  يجة  سـ  لتغ نت
ية ادلوية للقطاع العام الالزمة لإلقرار  ناء عىل املعايري احملا سوية  يف الرواتب للحد من ا لاملائة من تاك ب ت سبل تأمني امابلزتل ل ا

تني . الصحي بعد هناية اخلدمة ية ادلوية للقطاع العام لفرتة ا سوايت املعايري احملا بالغ، لاكنت  نولو مل توفر هذه ا لسـب ل ت سمل َّ ُ2010 
 . أعىل من ذكل2011و

ية  .15 ية ال بد من، اكن 2013-2012نويف مزيا يف الرواتب املدرجة يف املزيا تة يف املائة من تاك بة ا يض  ن  ل سـ لسـ ن إىل ختف
ية2 يود املا بب ا ل يف املائة  لق ُوسوف . بس نني يف املائة ت بلغ ا تلكفة اليت  ثتخدم ا ت ل يف دفع يف سـ لية تاك  هناية مسـتحقاتتغط

تخدمة، و ثل اإلجازات املرتامكة غري ا ِماخلدمة إىل املوظفني املغادرين،  ح العودة إىل الوطن، ونفقة سفر العودة إىل َنملسـم
يع األج. الوطن تكون  مجو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةسـ تاحة للحد من الزتام ا تخدمة  لزاء غري ا مسـ بعد . مل ملستيد أنه من ا ب

بري بعد أداء هذه املدفوعات بلغ  كبقاء أي  بعاد أموال . م سم األول أعاله من ا تطاع، إىل جانب ما نوقش يف ا توهذا الا سق لق ُ
تقاعدين من امل تأمني الصحي  ية  نفقات احلا للممتويل ا لل ل ناء عىل املعايري ل سوايت اليت أجريت  بح جزءا من ا بوازنة، سوف  ت ليص
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ية ادلوية للقطاع العام لاحملا تني  .سب ية ادلوية للقطاع العام لفرتة ا سوايت املعايري احملا نوما قدر من  لسـب ل ت سِّ  2013 و2012ُ
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  متويل الزايدة يف الزتام ا لالالزمة  ييون فرنك سورسيم 19,8بلغ يل  .ل

ثا تاجئ املرتبة علهيا؟ :لاث ية ادلوية للقطاع العام وا بات اجلديدة للمعايري احملا تما ا ن ل س لتطل  بمل

ية ادلوية للقطاع العام  .16 لتىض املعايري احملا ب يار (سمبق نظامت اليت ت)146 إىل 59، الفقرات من 25ملعا ُ، جيب عىل  ا  ُّدِعمل
ثل للمعايري احمل ية  تياانت ما ل ية ادلوية للقطاع العام أن متب ُا ت لب ية اكمل الالزتامات املرتبة عىل س نة ما تيد يف هناية لك  ل سـ ق

يث إن و. مسـتحقات املوظفني مبا يف ذكل نظم املزااي احملددة تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة أحد نظم املزااي احملددة  حترب ا ل يع
تحقات ا بو هو تقدمي ا ُالزتام الو مل سـ ته( افق علهيَّتملي ها نظام املوظفني وال حئاليت  سابقني، ويقع وظفنيإىل امل) يشمل يني وا ل احلا ل

نظمة أي خطر ابحامتل أن تلكف ا ّعىل عاتق ا  . أكرث من اإليراد الوارد من الاشرتااكتملسـتحقاتمل

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام  .17 تىض ا ملعوجيب،  تأمني الصح25مبق نظمة اب يد الزتام ا ل، أن  مل َّ ي بعد هناية اخلدمة يف ُيق
يان  ية ألي  ية العمو كاملزيا بو ). بيان املركز املايل(من يدت الو يوقد  بدايةق سوايت بداية الفرتة ليف ا ت هذا الالزتام كجزء من 

ية ادلوية للقطاع العام يف  ناء عىل املعايري احملا ية  لاملا ب ناير 1سبل ساو2009قيد عام ملُاالالزتام واكن إجاميل . 2010ي   82,6 ايم 
ييون فرنك سورس يون فرنك سورسي، أي بزايدة قدرها 103,4 إىل الالزتام ، ارتفع2011وحبلول هناية عام . يمل ي   20,8مل

ييون فرنك سورسي   .) يف املائة25,2أو (مل

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة عىل أساس ا .18 ية ادلوية للقطاع العام، يقوم الزتام ا تىض املعايري احملا لو ل ب ملهنجية سمبق
ناجت عن يري لك عام يف إجاميل الزتام املزااي احملدد ا يد ا تطلب  توقعة، اليت  توارية لوحدة الائامتن ا لالا تغ ت مل لك  :ق

ية  ) أ( ية اللزتام : لتلكفة اخلدمة احلا مية احلا ية ادلوية للقطاع العام بأهنا الزايدة يف ا لوتعرف يف املعايري احملا لقل سب َّ ُ
نامجة عن يةلاملزااي احملدد ا يني . ل خدمة العامل يف الفرتة احلا ناجت عن زايدة سن املوظفني احلا تأثري ا لوهذا هو ا ل ل

تقاعدين ومن يعوهلم املوظفون، وعدد األشخاص اذلين تقاعدوا يف العام احلايل ْواملوظفني ا َ  العام ّ وما جد خالل؛مل
تقاعد نات وإهناء خدمة خبالف ا لاحلايل من   .تعيي

ية ُوتع: تلكفة الفائدة  ) ب( مية احلا ية ادلوية للقطاع العام بأهنا الزايدة خالل فرتة ما يف ا لرف يف املعايري احملا لقل سب َّ
سوية مبقدار فرتة واحدة بب أن املزااي أقرب إىل ا شأ  تاللزتام مزااي حمدد  لن ب ناجت عن أن لك . ست تأثري ا لوهذا هو ا ل

نة واحدة إىل بلو يني أقرب مبقدار  سـموظف من املوظفني احلا تأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ل تحقاق ا لغ سن ا سـ
تقاعد لند ا  .ع

توارية  ) ج( سائر الا كاألرابح وا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة بعوامل : خل تأثر الزتام ا يف،  تاك لإضافة إىل هذه ا ي ل ل
بار تواري يف الا بري الا ها ا تأخرى  ك عخل يف الرع. يضع توقعة يف تاك شمل الزايدة ا لوهذه العوامل  مل ية ت زايدة (لصحاية ا

تأمني الصحي لسط ا تواري ومراجع )ق بري الا تفق علهيا مع ا يات عىل أساس املعدالت ا ك، وتغري معدالت الو خل مل ف
ساابت اخلاريج بلغ اإلجاميل لاللزتام. حلا توقع ا تواري هذه املعدالت  بري الا تخدم ا ملوبعد ذكل  ل ك خل  .يسـ

تأمني الصحي "1" سط ا لزايدة  بو، : ق ُحتيف الو ناء عىل ي ية  يف الرعاية ا توقعة يف تاك بسب الزايدة ا لصح ل مل َ
سابقة ثالث إىل امخلس ا نوات ا يف خالل ا ية يف  يف الرعاية ا لتوسط الزايدة يف تاك ل سـ ن لصح لل ج واكن . م

تخدم   يف املائة يف 3,0، و2010 يف املائة يف العام 2,5، و2009 يف املائة يف العام 2,1ملسـاملعدل ا
نخفضا 2011 عام سة أعوام، وإىل % 2,5إىل م،  يف الرعاية .  عاما15 بعد %2,0مخبعد  لولك زايدة يف تاك

ية بو قدرها ت واحد يف املائة  مبقدارلصحا يون فرنك سورسي11,8يسفر عن زايدة يف إجاميل الزتام الو ي  . مل



WO/PBC/19/23 

7 

 

سوف ي نوات األخرية،  يف قد زادت مبعدل أرسع يف ا ية يف  يف الرعاية ا فومبا أن تاك سـ ن لصح لل زداد أيضا ج
 .تأثري هذا العامل عىل الالزتام

يات "2" سورسية وحتد: فمعدالت الو يات تعدها احلكومة ا تواري جداول و بو الا بري الو َّتخدم  ُ ي ُّ لُ ك ي ِسـ ف خ ث ي
نوات تخد. سـلك مخس  ِوقد ا ُ رشت عام سـ تأمني 2010نمت أحدث املعدالت، اليت  ساب الزتام ا ل، يف  ح

توسط . 2011الصحي بعد هناية اخلدمة لعام  ثات، ازداد  تحد نوات اليت تفصل بني ا موخالل فرتة امخلس  ي ل سـ
نة إىل 82,9معر الرجال من  ساء من 83,9سـ  توسط معر ا نة، وازداد  ن  لسـ نة إىل 86,0م نة86,4سـ  . سـ 

تخدم  يث  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة؛  بري عىل الزتام ا توقع هل تأثري  توسط العمر ا سن يف  سـوا ل ك مل ُتح ي حل م
تقاعديف حتد يد فهيا لك خشص من احملالني إىل ا توقع أن  هور اليت  ليد عدد ا تفي سـش يايل  أو اذلين سوف ل حا

يه لحيالون إ بلُ تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ُ أو املعالنيملسـتق يف ا  .لمن ا

تواري: معدالت اخلصم "3" بري الا كوإضافة إىل ذكل، خيصم ا بلغاخل ته يف اترخيم  يعكس  مي من الالزتام   قل
ية  ياانت املا لا ية(لب مية احلا لا يدفع )لق تضخم عىل الالزتام اذلي  بار تأثري ا َ، وذكل من أجل أن يؤخذ يف الا ُ سـ ل عت

نوات  بلعديدةسـعىل مدى  ندات رشاكت ادلرجة األوىل الصادرة . ملسـتق يف ا متد هذا اخلصم عىل معدل  سـو يع
تقرير املايل تاحة يف اترخي ا سورسي ا لابلفرنك ا مل ية، وإذا اخنفض فإذا . يل مية احلا نخفض ا لزاد معدل اخلصم،  لقت

ية مية احلا لاملعدل، تزداد ا تخدم معدل خصم قدره . لق ُوقد ا   3,00، ومعدل قدره2009 يف املائة عام 3,25سـ
 .2011 يف املائة عام 2,75، ومعدل قدره 2010يف املائة عام 

بل :رابعا تاحة  يارات ا للمسـتقا مل نةحماوةل متويل الزتام : خل تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة بأفضل طريقة  ممكا  .ل

يث إن أيةإن أي .19 بو،  مية عىل الو ها عواقب و مية الالزتام  ح زايدة يف  يل خ سب املعايري ةق تيض،  ح زايدة يف الالزتام  تق
بو يات الو يا ية بوجود نقص يف ا ياانت املا ية ادلوية للقطاع العام، أن تقر ا ياحملا ط ت ل ب حل ل ُ ب. سب و يف هذا املوقف أن يوميكن للو

يارات خنظر يف عدة   :ت

يار  1.رابعا مترار يف الهنج احلايل: 1خلا  سـالا

توفرة يف  .20 بني، األموال ا ملاخنفضت، كام هو  ُ َّ تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة خالل املوازنةُم متويل الزتام ا ل  ل
تحقات هناية اخلدمةب اخنفاضا ملحوظا 2013و 2012 فرتةال مسـبب تغري تلكفة  نني يف املائةس تة إىل ا ث من  َّومل تقرر هذه . سـ ُ

تني هذه توقعة لفرتة ا ية حمددة  يود ما بب  سوية إال  نا م ق سـس ب لل ل سوف تمول  .ت َّإال أنه يف حاةل مواصةل اعامتد الهنج احلايل،  ُ ف
ية ادلوية للقطاع العام، مما يقلل  سوية عىل أساس املعايري احملا بارها  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اب لزايدات الزتام ا ت ت سبل ع

ية ياانت املا يات الواردة يف ا يا يات، ومن مث تقل الا ية  يجة الصا لا ب ط ت لللعمل ح ف نوي و. لنت متر ازدايد اإلنفاق ا لسـسوف  يسـ
تأمني الصحي بعد  تحقني  بحون  يث إن مزيدا من املوظفني  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة،  تلكفة الزتام ا تعلق  للا سـ يص ل ب ممل ح

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة مطلقا تايل لن يمول الزتام ا يات، واب يا تضاءل الا لهناية اخلدمة، وسوف  ل ط ت َّت ُ  .ح

يار  2.رابعا متويل الاكيف  تقدمي:2خلا ية"ل ا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة" نمن املزيا  لاللزتام ا

ية .21 متويل من املزيا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة من خالل ا بدائل هو متويل الزتام ا نقد يكون أحد ا ل إعادة ف. لل
تة يف اليت صاريف امل بلغ   سابقة اليت  بهتا ا سـتطع من الراتب إىل  ت ل س نفقات ِّوفُاملائة، سوف تنتق متويل ا ية  لر األموال اإلضا ل ف

تحقة ادلفع  تحقاقات ا توارية، والا سائر الا ية، وتلكفة الفائدة، واسـهتالك األرابح وا تلكفة اخلدمة احلا نوية  سـا سـ ك خل ل ل ملسـ ل
ند. للمتقاعدين تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  عولن يؤدي هذا احلل إال إىل اإلبقاء عىل الزتام ا تواه احلايل تقربا يف ل ي  مسـ
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ثال تقاعد الطوعي  بب برانمج جديد  ساكية  برية يف اإلحصاءات ا يريات  ناك  مالقريب العاجل، ما مل تكن  للس ن ل ك تغ وقد . به
تحدة طرقا مماثةل تان لألمم ا تان ات ملانهتجت  بع  .منظم

بة املصاريف اليت  .22 ُوإذا اكن من املمكن زايدة  ت بدء يف  يف امل9قتطع من الراتب إىل نسـ ية  توفر أموال اك سوف  للائة،  ت فف
ية إنقاص بو العمو ية الو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف مزيا بلغ املخصص اللزتام ا ما ي ن ل َّمل متويل  .ُ تقديرات إىل أن ا لوشري ا ل ت

يا إل يكون اك فاإلضايف  ي(ي عاما تقربا 30 اخملصص الالزم إىل الصفر يف غضون نقاصسـ ريات جذرية تغعىل افرتاض عدم وجود 
بع ية وهو أمر  يف ا تاك َيف سعر اخلصم أو معدل زايدة ا ُمست ب ل ية الطويةللطل سب هذه الطريقة،  ).مند عرب هذه الفرتة الز حو

متويل ألغراض أخرى، وهو ما يعين لألسف أنه ال  تخدام ا يات أن تقرر ا ية الاتفاع ابألموال، وميكن  للن حتدد  سـ للجمع ن كيف َّ ُ
 .لكيان عىل األجل الطويلميكن ضامن متويل هذا ا

يار  3.رابعا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة" منفصل" متويل تقدمي: 3خلا  لاللزتام ا

نظمة أن متو .23 تواري أنه ميكن  بو الا بري الو ساابت  هرت  ِّأ للم ك ي خح تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة متويال ظ لل الزتاهما اب
نفصمصاريف عاما من خالل فرض 19اكمال عىل مدى  بلغ م  يف 6,5تةل  لتأمني الصحي تغطية ال الرواتبل يف املائة من تاك

ناجتة عن هذه  تفاظ ابألموال ا لبعد هناية اخلدمة، والا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة، املصاريفح تقل  ندوق  لل يف  سـ مص
سورسي ندات الطويةل األجل الصادرة ابلفرنك ا تامثر األموال يف ا يوا ل لسـ يل . س تح ند هذا ا لو ل نة مهنا أن يست معيإىل افرتاضات 

ندات  سويق عىل ا سـالعائد ا ية الالزمة .  يف املائة2لل سوف تقل الفرتة الز بل،  ندات يف ا نوإذا زادت عائدات ا ف مسـ تقسـ مل ل
متويل الالزتام . لمتويل الالزتام ابلاكمل ية الالزمة  سوف تزيد الفرتة الز بل،  ندات يف ا لوإذا اخنفضت عائدات ا ن ف مسـ تقسـ مل ل

ياابلاكم ندات حا بري يف عائدات ا بعدا نظرا لالخنفاض ا ترب أمرا  يد أن هذا  لل،  سـ يع لب لك َت  .ُمس

نظمة الصحة  .24 ية، و بدلان األمر نظمة الصحة  ية، و ية الزرا ندوق ادلويل  موقد انهتج طرقا مماثةل ذلكل ا يك للم ع من للتلص ُ
نظمة العمل ادلوية، والاحتاد ادلويل لالتصاالت يف خطهتم ا ية، و ملالعا ل نظمة الطريان املدين ادلويلممل شأت . مشرتكة و نوقد أ

متويل الطويل األجل ال سامهة يف ا نفصال مجلع املوارد من أجل ا ندوقا  نظامت  نظمة من هذه ا للك  مل ص ممل تأمني م للزتامات ا
ية املجمع، أو  َّالصحي بعد هناية اخلدمة اليت تمول إما من خالل حتويالت ملرة واحدة من فائض املزيا ُ ن َّ َّمن األموال املجمعة من ُ ُ

ية، أو  يف احلا تاك تطع من الرواتب عىل ا لزايدة املصاريف اليت  ل ل تنيبتق يات  .يقالك الطر يا بارها ا طوتعامل هذه األموال اب ت حت ع َ ُ
ية للموظفني  ياة ا توسط مدة ا ندات الطويةل األجل اليت تعكس  نفصل يف ا شلك  مثر  لعملنفصةل، وعادة ما  حل سـ مب م لم َ تُست

ي تقاعدلاحلا بل ا لني  متويل هذه الالزتاماتوقد. ق هُّدا طويل األمد  نظامت  ب قدمت ا تع شلك  مل تامثر األموال  بمن خالل ا س
نظمة تعلق ابلزتام ا تحقاق  ندات الطويةل األجل مع آجال ا ملنفصل يف ا ت سـ لسـ  .م

ناديق عن طريق .25 شأ هذه ا ِو لص ٍ رشيعتُن تأمنيت ناديق ا يان أو عن طريق لواحئ  متده لك  ل  ص ك  . الصحي عىل املوظفنييع
ناديق و لصبقى يف هذه ا تأمني الصحي بعد هناية ُّلكت نفصةل  ية ا يا ناديق الا ها ا تامثرات اليت  لل أرابح الا مل ط ت حلص تلكمت س

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة، اخلدمة ساعد عىل موازنة تأثري ازدايد الزتامات ا تامثرها، مما  لويعاد ا ي س ُ. 

يار  4.رابعا شاء: 4خلا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةنإ تقل إلدارة الزتام ا يان  ل  سـ  مك

يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام  .26 يريات يف25ملعيقدم ا يف تأثري ا يةل  تغ و لسـ تأمني الصحي بعد هناية  لتخف لالزتام ا
يا أو جزيا، تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة،  نظامت اليت متول جزءا من الزتام ا ئاخلدمة عىل ا لك ل يان مل شاء  ك عن طريق إ ن

يان . منفصل بدايةلكوميكن متويل هذا ا تحويالت ليف ا يان إىل جانب ا ها ا نقدية اليت  ل عن طريق نقل املوارد ا لكل سـميتلك
بو من خالل  ية الو نوية عىل أساس املوارد اليت ميكن توفريها من مزيا يا ن تطاع مصاريفلسـ تحويل .  الرواتبقا لولن يؤثر ا

ية يث إن أصوها ناألويل عىل مزيا ية  بو العمو ل الو ح م نقدية(ي يان اجلديد إضافة إىل ) لا بلغ املحول إىل ا ها ا لكسوف  َّخيفض ُ مل
يان تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اذلي سوف يضطلع به ا بو اب مية الزتام الو ساو ومعادل يف  لكاخنفاض  ل ي قم ُ ٍ. 
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يان يف د .27 نوية اليت ترسل إىل ا تحويالت ا تخدم ا لكوسوف  َ ُ سـ ل لسـ تأمني الصحي ُت ساط ا بو يف أ لفع تلكفة حصة الو ق ي
ُتقاعدين واملعالني يف العام احلايل مثر و. للم َسوف  بقيُست يد  ٍأي ر ت تامثرات حمافظة ، مص تحويل األويل يف ا سإىل جانب أموال ا ل

متدة تامثرية ا بو الا ياسة الو ملععىل املدى الطويل، وفقا  س ي يان . لسـ تلكه ا بلغ اإلجاميل اذلي  لكوا مي يه مل فيف هناية لك عام مبا 
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة بو  تامثر املرتامكة سوف يقلل الزتام الو للعائدات الا ي  .س

يان إضافة إىل ذكل، و .28 متويل من خالل هذا ا بريا،عن طريق توفري ا بو اخنفاضا  نخفض الزتام الو لكسوف  ل ك ي سـتقل، ملاي
بلغ اذلي يمت توفريه فورا، و مليس فقط من خالل ا توقعة ل بري (مللكن أيضا من خالل جحم اإليرادات ا ساابت ا خلوفقا  حل

تواري تامثر األموال) كالا تجمع من إيرادات الفوائد يف حاةل ا ساليت  َ ُ تقلب  .سـ نخفض أيضا ا لوإضافة إىل ذكل، سوف  ي
يريات اليت حتدث يف اإلحص بب ا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  نوي؛ ألن زايدة الزتام ا تغا ل لسـ ثل بسل ساكية،  ماءات ا ن ل

توارية،  يات الا بو، وتغريات جداول الو كأعامر موظفي الو تامثراتإىل غري ذكلفي  .س، سوف توازهنا زايدة العائدات من الا

يار  سورسي :)أ (4خلا تقل مبوجب القانون ا يان  شاء  يميكن إ ل سـ ك يان امس حمدد . من يكون  ثل هذه احلاةل،  للكويف  سـم
تأم: مثال( بو  للندوق الو ي بو اإلدارية) ني الصحي بعد هناية اخلدمةص ية الو نفصةل عن  ية إدارية  يو ن م بن وسوف يكون . ب

يان  تلكه ا بلغ اذلي  بو إال إذا اكن إجاميل ا يان إىل الو نوحة  سمح بإعادة األموال ا تقال، ولن  يان  لكا للك ميلك مل ي ملم ُ ي َسـ م
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة مية الزتام ا ليفوق إجاميل  ية ورمغ . ق نفصال، إال أن ادلوائر املا يكون  يان  لأن ا مسـ لك

تامثراته ساابته وا بو ميكن أن تدير  تابعة للو سا ح ي  .ُل

يار  نفصل  :)ب( 4خلا يان  بدائل هو حتويل األموال إىل  ُقد يكون أحد ا ت م ك بو مبوجب القانون ادلويلل يئه الو ويف . نشـ
يان امس حمدد  يكون  للكثل هذه احلاةل،  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةصندوق ال: مثال(سـم بو  للو ية إدارية ) ي بنو

بو اإلداريةمنفصةل ية الو ي عن  نوحة هل داخهل، ولن تعاد . بن تقال، وسوف تظل األموال ا يان  ُوسوف يكون ا ملم مسـ لك
تأمني الصحي بعد هناية مية الزتام ا يان يفوق إجاميل  تلكه ا بلغ اذلي  بو إال إذا اكن إجاميل ا لإىل الو مي مل قي ورمغ .  اخلدمةلك

تامثراته، ساابته وا بو ميكن أن تدير  تابعة للو ية ا نفصال، إال أن ادلوائر املا يكون  يان  سأن ا م حلك ي ل ل  وبذكل سوف ُسـ
يةيسـتلزم يف إدارية إضا ف حدا أدىن من تاك  .ل

 اخلامتة

تقل  .29 يان  شاء  سـترب إ ك ن ميع ية أمراُ يث املزيا ئا من  ن أكرث كفاءة وأقل  حب نظمة . ع يان ملولن تويص ا لكبأن يكون هذا ا
يف  سورسي، واليت قد ال  رشيع ا متةل يف ا تغريات ا تعرض  نب ا سورسي من أجل  َّخاضعا للقانون ا ُتك ي ت لي لل ل جت لل مع حمل

نظمة دوية يات  لخصو سـهتدفة ألوفقا مص ئات ا تلفة  ملسلوب تطورها واألنواع ا للفخمل يار  .ُّ نظمة اب باب، تويص ا خلوهذه األ مل ُسـ ل
 ).ب (4

ي .30 تطلب ا خلو نفصل؛موافقة ادلول األعضاء) ب (4ار ي يان  شاء  بع إ م ألنه  كت ن ئة . يسـت يان أن تكون هل  هذا ا هيوميكن  لك ل
تقةل تعمل حتت إرشاف املدير العام نواي كام تفعل ِّقدُوسوف ي. مسـإدارية  ية إىل ادلول األعضاء  يان تقاريره املا سـم هذا ا ل لك

بو تأمني ال. يالو نة 15 و12 زمين يرتاوح بني ٍ إطارِصحي بعد هناية اخلدمة يف غضونلوسوف هيدف إىل متويل الزتام ا سـ 
 .يتقربا

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ابلاكمل يف  .31 بو أن متول الزتام ا لوميكن للو تخدام هذه الطريقة، 12ي نة تقربا اب سـ  ي عن سـ
يون فرنك سورسي 50 حتويل طريق ي  نقدملرة واحدةمل يد ا يان اجلديد من الر ل إىل ا ص متويل لك نظمة وا توفر دلى ا لي ا مل مل

بة  متر  نوي ا سـا نسـ لل يف 6,5ملسـ مية . الرواتبل يف املائة من تاك نقدي  تحويل ا بقوهذا ا ل ية 50ل بو العمو ية الو يون من مزيا م  ي ن مل
تح بو ألن ا ية للو يا نظمة وال مقدار األموال الا ية لن يغري الوضع املايل  تقل العمو يان ا ية ا لإىل مزيا ي ط ت للم سـ حن م نقدي مللك لويل ا

مية  ناظر  تحويل ا بقاملذكور سوف يعادهل ا ُ مل ل نفصل50ُ يان ا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة إىل ا بو اب يون من الزتام الو مل  ل ي . لكمل
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بلغ  شار إلهيا اليت  ية ا بو، عىل مدى الفرتة الز تواعامتد هذه الطريقة سوف يمكن الو مل ن مي ِّ تزناف 12ُ سـ عاما، من القضاء عىل الا
نو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةلسـا متويل الزتام ا يات الالزمة  يا لي لال ط لت  .ح

يث إن أي تأخري من شأنه أن  .32 تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اآلن،  ية متويل الزتام ا سأةل  يد معاجلة  حومن ا يف لملف كم
 .يؤدي إىل زايدة الالزتام وسوف يلزم حامت إجياد متويل مطابق

ية مدعوة إىلجلنة الربانمج واملزيإن  .33  نا
 :ييل ما

متويل عىل األجل الطويل  "1" يارات ا لدراسة  خ
ِّتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة اليت قدمت يف  ُلل

 ثهذه الويقة؛

يات ادلول األعضاء يف و "2" ية  مجعتو ص
يار  يذ ا بو  خلالو ثاملوحض يف هذه الويقة) ب(4بتنفي َّ ُ. 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
يار: جدول مقارنة :أوال تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةخلا بو اب متويل الزتام الو يد ادلراسة  لات  ي ل  ق

يار يوب املزااي خلا  لعا

ية تتحملسوف  1 يف %2ن املزيا ل من تاك
ساوي  (الرواتب يون فرنك 3,5يما  مل 

نة سـسورسي تقربا يف ا لي وسوف ). ي
َتخدم ما يقرب من  يون فرنك 1,5يُسـ مل 

ية تلك بلغ يف  تغطسورسي من هذا ا مل فة ي
نح العودة  َمدفوعات اإلجازات املرتامكة و ِم

 عند انهتاء خدمة املوظفني إىل الوطن
بو يف  ساطيوحصة الو تأمني الصحي قأ ل ا

يد  .للمتقاعدين تخدم أي ر صوسوف  َسـ ُ ي
ٍبق تأمني  مت ليف موازنة الزايدة يف الزتام ا

 .الصحي بعد هناية اخلدمة

ية  ها املزيا تلكفة اليت  نا تتحملل
 ميكنيه أقل ما 

نخفض •  تسوف 
يات مبعدل  يا طالا  9,0 إىل 8,0حت

نة  سـيون فرنك سورسي يف ا لمل ي
تأمني الصحي زايدةبسبب  ل الزتام ا

 بعد هناية اخلدمة؛

 ؛يزداد الالزتام •

شلكة قامئة وتزداد   • ملال تزال ا
 .سوءا

ية  )أ(2 تحمل املزيا نسوف  يف %9ت ل من تاك
ساوي  (الرواتب يون فرنك 16,2يما  مل 

نةيسورسي تق سـربا يف ا  ).لي

ية  ها املزيا تلكفة اليت  نا تتحملل
 .مقبوةل

تأمني  • لالزايدة يف الزتام ا
الصحي بعد هناية اخلدمة سوف 

ها يف  نفسمتر عىل الوترية  تسـ
نوات امخلس األوىل؛  لسـا

تزناف  • متر ا سـوسوف  يسـ
ها يف  يات عىل الوترية  يا نفسالا طح ت

نوات امخلس األوىل ولكن  لسـا
 .سينخفض فامي بعد

ية  )ب(2 تحمل املزيا نسوف  يف %6ت ل من تاك
ساوي  (الرواتب يون فرنك 10,8يما  مل 

نة سـسورسي تقربا يف ا لي  ).ي

َّسوف يمول الزتام  • ُ
تأمني الصحي بعد هناية  لا

 عاما 30اخلدمة يف غضون 
 يتقربا؛

مية  • تقر  قوسوف  تسـ
يات يا طالا  .حت

 

بري  • تخدام قدر  كسوف يلزم ا سـ
ية، وهذا من شأنه  نمن موارد املزيا

نظمة تأثريا  ملأن يؤثر يف برامج ا
 خطريا؛

متويل مدة  • بلغ لا  عاما 30تاليت 
تغريات طويةل ل للغاية، وقد تؤدي ا

ساط  ثل أ قيف معايري  ، املرضم
يات، ومعدالت اخلصم  فومعدل الو

ية يجة الهنا ئإىل عرقةل ا  .لنت

ية  • 3 تحمل املزيا نسوف   من 6,5%ت
يف  ساوي الرواتبلتاك  1,7ي، أي ما 
نة، مبا مليون ف لسـرنك سورسي يف ا ي

ها  • تلكفة اليت  تتحملا ل
بوةل ية  مقاملزيا  ؛ن

بلغ خ •  19تالل الفرتة اليت 
متر اخنفاض  يسـعاما، سوف 

بداية يات يف ا يا لالا ط وسوف . حت
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يار يوب املزااي خلا  لعا

ية  لتغطيف ذكل األموال الالزمة 
ثل مسـتحقات هناية اخلدمةمدفوعات  م 

نح العودة إىل  َاإلجازات املرتامكة و ِم
يا حوايل (الوطن  تلكف حا لاليت  ت
يف %0,9 وحصة ) الرواتبل من تاك

تأمني الصحي  ساط ا بو يف أ لالو ق ي
 للمتقاعدين؛

تقل  • ندوق  شأ  سـوسوف  ص من َ يُ
 الصحي بعد هناية اخلدمة، مع للتأمني

ندات الطويةل  تامثر األموال يف ا لسـا س
سورسي ياألجل الصادرة ابلفرنك ا  .ل

تأمني الصحي  • لبالغ ا م
 بعد هناية اخلدمة مضمونة؛

َّسوف يمول الزتام  • ُ
تأمني الصحي بعد هناية  لا

 عاما 19اخلدمة يف غضون 
  يتقربا؛

ند جتمع األموال  عتقر ذكل  يسـ
تامثرات  ية ألرابح الا سالاك ف

ساعدة يف تعويض نوية  للما  لسـ
نوية لاللزتام؛  لسـالزايدة ا

بلغ  • متويل اليت  تمدة ا  عاما 19ل
 .طويةل

ية  • )ب(4 تحمل املزيا نسوف   من 6,5%ت
ساوي  (الرواتبليف تاك  11,7يما 

ييون فرنك سورسي تقربا يف  يمل
نة شمل األموال الالزمة ) لسـا ستاليت 

مسـتحقات هناية لتغطية مدفوعات 
نح العودة اك اخلدمة َإلجازات املرتامكة و ِم

ساط  بو يف أ قإىل الوطن، وحصة الو ي
تقاعدين تأمني الصحي  للما  .ل

يون 50سوف يمت حتويل  • مل 
بو يفرنك سورسي من م ية الو يزيا ن

يان  ية  ية العمو ية إىل املزيا للكالعمو م نم
نفصل  .ملا

 

ها  • تلكفة اليت  تتحملا ل
بوةل؛ ية  مقاملزيا  ن

تأمني الصحي  • لوالزتام ا
َّبعد هناية اخلدمة سوف يمول ُ 

 عاما 12عىل مدار  ابلاكمل
 يتقربا؛

ولن ترتاجع  •
نوات  يات يف ا يا سـالا ط لت ح

يال حىت الامثين قل األوىل إال 
لبدأ ا متويل الرتامكي يف ي

يق نفصل يف  يان ا ِا حتق  مللك
ية الزايدة اليت ٍ اكفٍعائد لتغط 

نة يف الزتام  سـحتدث لك 
تأمني الصحي بعد هناية  لا

 اخلدمة؛

وعىل املدى الطويل،  •
يات  يا طسوف حتفظ ا حت َ ُ

بو من الرتاجع وقد تزيد  يالو
ابلفعل مع هناية الفرتة اليت 

تحقق 12تبلغ  ندما  ي عاما  ع
متويل  توقف لا يالاكمل، وهذا 

ناجت عن  لعىل معدل العائد ا
ها  مثرة اليت  ميلكاألموال ا ملُست

نفصل يان ا ملا  .لك

سوف تظل األموال يف  •
نفصل، ولن تعاد إىل  يان ا ُا مل لك
بلغ  بو إال إذا اكن إجاميل ا ملالو ي

يان يفوق إجاميل  تلكه ا لكاذلي  مي
تأمني الصحي بعد هناية  لمية الزتام ا ق

 .اخلدمة
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يا نفصل  :ناث يان  تصاعدي  متويل ا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة عن طريق ا ممتويل الزتام ا لك ل يار (لل  )4خلا

ية  بو العمو ية الو ممزيا ي يا(ن   )لحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية  بو العمو ية الو ممزيا ي نة األوىل(ن بو  )لسـا تابع للو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ا يان ا ية  ية العمو ياملزيا ل ل لكن  م
 

 

 

 

 

 

 

ية  بو العمو ية الو ممزيا ي رشة(ن ية  ثا نة ا عا ن ل  )لسـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

ساب القمي املطلقة بدقة  حرمغ عدم إماكية  وذلكل (ن
ئوية بة ا سوبة اب ملتعرض األرصدة ا سـ لنحمل َ ، إال أن )ُ

تأمني الصحي بعد هناية اخلد مة قد حتول لالزتام ا
يان القانوين 12ابلاكمل بعد  بو إىل ا لك عاما من الو ي

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة،  بو املعين اب تابع للو لا ي ل
متويل الاكمل ليث حتقق ا .ح

أصول أخرى
يون فرنك سورسي75 ي  مل

باين ملا
يون فرنك 340 مل 

يسورسي
 

نقدي يد ا لالر  ص
يون فرنك سورسي380 ي  مل

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  لا
يون فرنك سورسي105 ي  مل

 

حساابت ادلفع
يون فرنك سورسي525 ي  مل

 

يات يا طالا حت
يون فرنك سورسي165 ي  مل

 الالزتامات

يون فرنك سورسي50 ي   مل

 األصول

يون فرنك سورسي50 ي   مل

حساابت ادلفع
 

يون فرنك سورسي525 ي  مل
 

يون فرنك سورسي 50مت حتويل  ي  مل
تأمني  نقدي والزتام ا يد ا لمن الر ل ص

 الصحي بعد هناية اخلدمة

نقدي يد ا لالر ص
يون فرنك سورسي330 ي   مل

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة لا
يون فرنك سورسي55 ي   مل

باين  ملا
يون فرنك سورسي340 ي  مل

يات يا طالا  حت
يون فر165 ينك سورسيمل 

أصول أخرى
يون فرنك سورسي75 ي  مل
 

أصول أخرى
6% 

باين ملا
24%

يات يا طالا حت
10%

نقدي يد ا لالر ص
20%

حساابت ادلفع
 

40% 


