ﺳرية ذاﺗﻴﺔ
السيد نيكوالي كوزلوف
أمين الصندوق
ان ُتخب نيكوالي كوزلوف أمي ًنا لصندوق اإليسا خالل المنتدى العالمي للضمان
االجتماعي في  .2016ونيكوالي كوزلوف ھو نائب رئيس مجلس إدارة صندوق
معاشات التقاعد في االتحاد الروسي ورجل اقتصاد ومختص بارز في الشؤون
المالية.
والسيد كوزلوف خريج كلية العالقات االقتصادية الدولية من جامعة موسكو
للشؤون المالية التابعة لحكومة االتحاد الروسي .وأكمل دراسة الدكتوراه في معھد
البحث االقتصادي والسياسي الدولي ودراسات ما بعد الدكتوراه في معھد االقتصاد
التابع لألكاديمية الروسية للعلوم.
وعمل السيد كوزلوف في قسم العملة واالقتصاد التابع لوزارة الشؤون المالية
لالتحاد السوفياتي من  1978حتى  .1992ثم تابع مسيرته في الخدمات المصرفية واالستثمار في االتحاد الروسي ،إذ أدار شركة
استثمار خاصة من  1994إلى .2010
والسيد نيكوالي كوزلوف ھو خبير مرموق في اقتصادات األسواق المالية النامية ،بما في ذلك األوراق المالية وأسواقھا .وعمل
مستشارً ا لوزارة الشؤون المالية لالتحاد الروسي بخصوص إدارة الديون الخارجية من  1992إلى .1994
كما كان السيد نيكوالي كوزلوف محاضرً ا في العديد من الجامعات .فقد شغل منصب رئيس قسم المحاسبة واإلبالغ في جامعة
موسكو الحكومية للتصميم والتكنولوجيا لسنوات عديدة ورئيس مركز سوق األوراق المالية التابع لمعھد االقتصاد في األكاديمية
الروسية للعلوم.
وفي أوائل عام  ،2011تولى السيد كوزلوف منصبًا في صندوق معاشات التقاعد في االتحاد الروسي .وساھم خالل فترة عمله في
الصندوق في االضطالع بعدد من االصالحات اإلدارية والسياساتية التي أفضت إلى تحسين عائدات االستثمار وزيادة حجم المعاشات
واألرباح وتغيير دور صناديق المعاشات غير الحكومية وأھميتھا وتحسين كبير لعملية ضبط سوق مدخرات التقاعد.
وكان السيد كوزلوف ،قبل انتخابه أمي ًنا لصندوق اإليسا ،يشغل منصب نائب رئيس لجنة اإليسا التقنية المعنية باستثمار صناديق
ً
منخرطا بشكل فعال في العديد من األنشطة الخاصة باإليسا.
الضمان االجتماعي ،وكان

الجمعيّة الدوليّة للضمان اإلجتماعي )اإليسا( ھي المنظمة الدولية الرائدة في العالم ،حيث أنّھا تمثّل المؤسسات والوزارات
الحكومية والوكاالت التي تعمل في مجال الضمان االجتماعي .وتع ّزز اإليسا التميّز في إدارة الضمان االجتماعي من خالل
المبادئ التوجيھيّة المھنيّة ومعارف الخبراء التي تق ّدمھا باإلضافة إلى الخدمات والدعم لتمكين أعضائھا من تطوير أنظمة
وسياسات ديناميكية للضمان االجتماعي في جميع أنحاء العالم .وقد تأسسّت اإليسا عام  ،1927تحت رعاية منظّمة العمل
الدوليّة وتضّم أكثر من  320منظّمة عضو في  150بلد.
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