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ن�صتهل اأوىل كلماتنا بحمد اهلل و�صكره على توفيقه لنا فى اإ�صدار 

نتمنى  والتى  االجتماعية،  التاأمينات  جملة  من  االأول  العدد 

فقد  املجتمع.  خلدمة  اأجله  من  اأن�صئت  الذي  الهدف  حتقق  اأن 

داأبت الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات االجتماعية - كونها جهة 

خدمية - على التوا�صل مع املجتمع مبختلف الطرق والقنوات، 

وذلك من منطلق حر�صها على التعاون البناء بني الهيئة واأفراد 

املجتمع من اأجل االرتقاء باخلدمات التي تقدمها الهيئة خلدمة 

التعاون،  من  املزيد  اأجل  من  وذلك  املجتمع،  �صرائح  خمتلف 

خمتلف  يف  املعلومات  على  للح�صول  املواطنني  على  والتي�صري 

و�صيلة  املجلة  �صتكون  حيث  الهيئة،  واخت�صا�صات  جماالت 

�صواء  وفّعلتها  الهيئة  اأقامتها  التي  االإعالمية  للمنظومة  داعمة 

موقع  اأو  واالإعالم االجتماعي  التقليدي  االإعالم  م�صتوى  على 

التفاعلية  والقنوات  االأخرى  الو�صائل  وكافة  االلكرتوين  الهيئة 

مع اجلمهور، وذلك من منطلق اإميان الهيئة باأهمية توفري خيارات 

عديدة للتوا�صل مع امل�صتفيدين، كل ح�صبما يف�صله.

وتوفيقه  اهلل  بعون   - �صتكون  االجتماعية«  »التاأمينات  جملة  اإن 

- املنرب االإعالمي االأول الذي �صيتناول ق�صايا التقاعد و�صيا�صة 

الرافد  مبثابة  و�صتكون  قطر،  دولة  يف  االجتماعية  التاأمينات 

اخت�صا�صها،  جماالت  يف  الوطن  هذا  وبنات  الأبناء  الرئي�صي 

الهيئة  اأن�صطة  جميع  املجلة  ت�صمل  كي  جاهدين  و�صنعمل 

مع  املجتمع،  يف  تلعبه  الذي  دورها  وبيان  املختلفة،  وفعالياتها 

مناق�صة كل ما يهم الفئة امل�صتهدفة من ق�صايا ومو�صوعات؛ بل 

وهموم ت�صغل بال الكثريين منهم، و�صنحاول حتليلها وتب�صيطها 

م�صتعينني باخلربات املتنوعة يف جميع املجاالت.

للمرا�صيم  توثيقياً  اإطاراً  لتكون  اأفردنا �صفحات متخ�ص�صة؛  لقد 

ملن  مرجعاً  تكون  بحيث  التقاعد  ب�صيا�صات  اخلا�صة  والقرارات 

بحقوق  املتعلقة  القانونية  االأمور  لكافة  مر�صداً  ودلياًل  يحتاج 

التى  املتنوعة  ال�صحفية  االأ�صاليب  من  وغريها  امل�صتفيدين، 

�صتغطي كافة ال�صوؤون املتعلقة بعمل الهيئة.

التاأكيد عليه يف هذه االفتتاحية؛ هو حر�صنا امل�صتمر  اإن ما نود 

على تقدمي مادة اإعالمية مو�صوعية حترتم القارئ وتخاطب عقله 

وفكره وقلبه؛ لتفتح اأمامه االآفاق، وتنري له الدروب. وكلنا اأمل 

اأن حتوز املجلة اإعجابكم وتنال ر�صاكم، واأن تقدم اإجابات �صافية 

لكل ما حتتاجون اإليه من معلومات ب�صاأن التقاعد.

واهلل ويل التوفيق،،،

َكلَِمة الَعَدْد

تركي الخاطر - رئيس الهيئة



احلمد هلل، وال�صالة وال�صالم على احلبيب امل�صطفى، واآله م�صابيح الدجى، واأ�صحابه مفاتيح الهدى، وبعد...

فها هو ذا العدد االأول من جملة ) التاأمينات االجتماعية ( ت�صرق �صم�صه بحمد اهلل، وقد لب�س ثوبه الق�صيب، و�صعى اإىل 

القراء، حاماًل لهم العديد من املو�صوعات التي مت�س احتياجاتهم، وبخا�صة املتقاعدين واملتقاعدات منهم، كما �صلط ال�صوء 

على ما تقوم به الهيئة من اأن�صطة واإجنازات، تعك�س م�صاهماتها املثمرة يف م�صرية املجتمع القطري.

اإبَّانه، حاماًل  وكما ي�صعد االأب بوالدة ابنه البكر، هكذا كانت �صعادتنا يف الهيئة بهذا املولود، راجني اأن يكون قد ولد يف 

االأمانة، موؤديا الر�صالة، ع�صى اأن ينال ر�صا النا�س، واإن كان ر�صاهم غاية ال تدرك. 

الذين هم  والقراء  املجال،  املتخ�ص�صني يف هذا  اأ�صا�صيني هما:  رافدين  مع  بالتعاون  اإال  تكتمل  لن  املجلة  م�صرية هذه  اإن 

بها، فهم االأقدر على حتديد م�صكالتهم  ن�صعد  التي  الر�صيد احلقيقي لهذه املجلة، وذلك عرب اقرتاحاتهم وا�صتف�صاراتهم، 

واحتياجاتهم.

ويف اخلتام، ال ي�صعنا اإال اأن ن�صكر كل من �صاهم يف اإ�صدار هذا العدد، وال �صيما الذين لبوا الدعوة يف الكتابة بهذه املجلة، 

التي اأ�صبحت تغتذي العلم من بحر اأفكارهم، وت�صتقي املعرفة من مداد اأقالمهم، فجزى اهلل اجلميع خري ما يجزي به العاملني 

املخل�صني..

 ما كتبت يداه
َ
ومــا من كـاتب اإال �صيـفنى ويبقى الدهر

فال تكتب بخطك غري �صيء ي�صـــرك يف القيامة اأن تراه

واحلمد هلل رب العاملني، وهو املوفق وامل�صتعان،،،

مة ُمقدِّ

يوسف البنعلي - رئيس التحرير
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العدد األو

موؤثراً  العاملية  االقت�صادية  االأزمات  وقوع  يعترب 

ب�صكل كبري على اقت�صاديات جميع الدول اإال اأن هذا 

كل  اقت�صاد  قوة  ح�صب  اأخرى  اإىل  دولة  من  يختلف  التاأثر 

مير  دولة  اأي  اقت�صاد  واأن  وال�صعف خا�صة  الركود  دولة من حيث 

يف دورات بني االرتفاع والهبوط ولكن درجة تاأثري هذه االأزمات تختلف 

باختالف حدة االأزمة وات�صاع رقعتها يف ظل العوملة ومتازج اقت�صاديات الدول 

يف العامل وتاأثرها ببع�صها.

وتعترب �صناديق التقاعد والتاأمينات مرتبطة ب�صكل كبري مبثل هذه االأزمات مثلما حدث 

يف االأزمة املالية التي حدثت عام 2008 على اعتبار اأن هذه ال�صناديق مرتبطة باالقت�صاد العاملي 

من خالل حجم اأ�صولها الذي ي�صتثمر يف االأ�صواق العاملية؛ ومن ثم فاإن البحث يف تاأثري هذه االأزمات 

على هذه ال�صناديق يف دولة قطر اأمر مهم؛ خا�صة واأن هذه ال�صناديق لها خ�صو�صية تختلف عن املوؤ�ص�صات 

املالية االأخرى.

خبراء ومتخصصون يؤكدون:

تأثير محدود لألزمات االقتصادية على

صناديق التقاعد في قطر

االأزمات  تاأثري  اأن  على  اتفقوا  املجال  هذا  يف  املتخ�ص�صني  االقت�صاد  خرباء 

االقت�صادية على هذه ال�صناديق يف قطر قليل وغري موؤثر ل�صببني االأول يعود اإىل اأن 

املخاطر  عن  بعيد  االأجل  طويل  غالبا  يكون  ال�صناديق  هذه  الأموال  اال�صتثمارات 

خا�س  ب�صكل  والقطري  عام  ب�صكل  اخلليجي  االقت�صاد  بقوة  متعلق  والثاين 

والذي مينع التاأثري الكبري عليها مقارنة بالدول االأخرى.

�سلبيات و�إيجابيات 

االقت�صادي  اخلبري  �صايف  اآل  نا�صر  يوؤكد  البداية  يف 

اأن �صناديق التقاعد كلها تعترب اأموااًل تدفع من قبل 

حمليا  ا�صتثمارها  يتم  االأمور  وهذه  الدولة، 

املتاحة  الفر�س  ح�صب  على  وخارجيا 

وايجابيات  �صلبيات  »هناك   : وقال 

بع�س  اأن  حيث  املو�صوع  هذا  يف 

اال�صتثمارات تكون غري مربحة حمليا وهذا 

ي�صبب بع�س امل�صاكل على اعتبار اأنه �صيء غري 

م�صمون«.

�أمو�ل نائمة 

واأ�صاف اآل �صايف اأن اال�صتثمار يف االأموال البد اأن مير مبرحلة جناح 

املجال  يف  �صت�صتثمر  التي  االأموال  كانت  ومهما  وخ�صارة،  ربح  اأي  وف�صل 

االقت�صادي فعامل الربح واخل�صارة موجود على م�صتوى العامل ولي�س مرتبطاً بدول 

اأموال  التقاعد م�صتمرة الأنها  اأن �صناديق اال�صتثمارات يف هيئة  اإىل  بعينها وم�صريا 

لي�صت نائمة وبالتايل ال ميكن اأن يتم و�صعها عن طريق الودائع الن الربح يف الودائع 

ب�صيط قد ي�صل فقط اإىل 1% وبالتايل �صتكون يف هذه احلالة اأموال ميتة على اعتبار 

اأن هذه االأموال يتم حتويلها �صهريا.

عو�ئد �أكرب 

وتابع قائال : »يتم ا�صتثمار هذه االأموال يف الفر�س اال�صتثمارية املوجودة مثل 

لت�صب يف  اأكرب  عوائد  تدر  التي  اال�صتثمارات  بع�س  وال�صراء يف  والودائع  االأ�صهم 

النهاية مل�صلحة ال�صناديق اال�صتثمارية يف موؤ�ص�صات التقاعد وهذا موؤثر للغاية الأنها 

تكون يف هذه احلالة اأموااًل متحركة ولي�صت ميتة«.

�لتاأثري على �جلميع 

قوتها  الدول مبختلف  تاأثري على  لها  االقت�صادية  االأزمات  اأن  �صايف  اآل  واأو�صح 

االقت�صادية، وبالتايل توؤثر على امليزانيات بهذه الدول ولكن تختلف من �صنة اإىل 

اأخرى ومن دولة اإىل اأخرى خا�صة وان ال�صاحة العاملية يكون بها اأموال 

معطلة كثرية خالل االأزمات االقت�صادية.

�قت�ساد �خلليج متميز

باأن دول  اآل �صايف يف هذه اجلزئية  وتابع 

اقت�صادية  بحالة  تتميز  مثال  اخلليج 

االأوربية  الدول  عك�س  ممتازة 

م�صاكل  بها  التي 

وهذا  م�صتمرة 

معناه 

اأن االأموال يف اخلليج ال تتهياأ لها ا�صتثمارات قوية وبالتايل فان اال�صتثمار املحلي هو 

الطريق اأمام هذه االأموال يف دول اخلليج اأثناء االأزمات االقت�صادية العاملية لالبتعاد 

عن املخاطر املوجودة يف اال�صتثمار اخلارجي.

ال توجد خطورة 

على �صعيد اأخر ي�صري نا�صر املري ع�صو جمل�س اإدارة غرفة �صناعة قطر اأن االأزمات 

االقت�صادية اإن وجدت يكون تاأثريها على االقت�صاد ب�صكل عام ولي�س على �صناديق 

التقاعد والتاأمينات فقط وم�صريا اإىل اأنه يف الوقت احلا�صر ال توجد اأية خطورة على 

بهذه  املتعلقة  اال�صتثمارات  كانت  اإذا  خا�صة  االأن�صطة،  هذه  اال�صتثمارات يف  هذه 

االأموال طويلة االأجل والتي يكون عائدها ثابتاً ولي�س متغرياً.

منطقة �خلليج يف ماأمن

واأ�صاف املري اأن �صناديق املعا�صات غالبا ما ت�صتثمر يف ا�صتثمارات اآمنة بعيدة 

فيها  والتي تكون  امل�صاربة مثال  تركز على عملية  ( وال  املدى  ) طويلة  املخاطر  عن 

املخاطرة كبرية.

التاأثريات من هذه االأزمات  اأن منطقة اخلليج تعترب يف ماأمن عن  واأو�صح املري 

االأجل  طويل  ب�صكل  فيها  اال�صتثمار  على  احلر�س  ب�صبب  ال�صناديق  هذه  على 

وب�صبب قوة االقت�صاد يف هذه الدول موؤكدا على اأن هذه ال�صناديق تكون مدعومة 

بقوة من الدولة وبالتايل ال خوف عليها باأي �صكل من االأ�صكال حتى لو كانت هناك 

اأزمات اقت�صادية.

العامة  بالهيئة  اال�صتثمار  اإدارة  مدير  النعيمي  حممد  عائ�صة  ال�صيدة  واأكدت 

�صناديق  ا�صتثمار  جلنة  يف  ممثلة  الهيئة  اأن  االجتماعية  والتاأمينات  للتقاعد 

�صناديق  با�صتثمارات  كبرياً  اهتماماً  توىل  والع�صكرية  املدنية  املعا�صات 

املعا�صات والتاأمينات االجتماعية ملا لها من دور فعال يف املجتمع 

كان  وقد  واالجتماعي.  االقت�صادي  ال�صعيدين  على 

اإن�صاء  للقرار االأمريي رقم 32 ل�صنه 2011 ب�صاأن 

املعا�صات  �صندوقي  اأموال  ا�صتثمار  جلنة 

املدنية والع�صكرية االأهمية الكربى 

تتوىل  والتي  لل�صندوق 

�صيا�صة  اإعداد 

اال�صتثمار 
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املنا�صبة  القرارات  واتخاذ  املحفظة  على  واالإ�صراف 

مبادئ  مراعاة  مع  اال�صتثمارية  العمليات  يف  للدخول 

ال�صيولة واالأمان للمحفظة.

واأ�صارت عائ�صة اإىل اأن القرار االأمريي اأعطى للجنة 

اال�صتثمار احلق يف ا�صتثمار اأموال �صندوقي املعا�صات 

عائد  حتقيق  اإىل  تهدف  م�صاريع  يف  والع�صكرية  املدنية 

من  حمددة  واإ�صرتاتيجية  ا�صتثمارية  �صيا�صة  وفق  جمز 

اأ�صول  يف  املعا�صات  �صندوقي  اأموال  توظيف  خالل 

حقيقية واأدوات ا�صتثمارية خمتلفة داخل وخارج قطر. 

برتكيزها  اال�صتثمارات  لهذه  االإ�صرتاتيجية  وتتميز 

تتنا�صب  التي  الطويل  االأمد  ذات  اال�صتثمارات  على 

التقاعدية  املنافع  تغطية  يف  الزمن  عرب  التزامها  مع 

باالأزمات  التاأثر  اإمكانية  من  يقلل  ما  وهو  للم�صرتكني 

االقت�صادية العاملية.

 وقالت اأي�صا :« تقوم ا�صتثمارات �صناديق التقاعد 

على مبداأ التنوع يف اأدوات ا�صتثمارية متنوعة ومناطق 

اال�صتثمار  اإ�صرتاتيجية  حتديد  ويتم  خمتلفة  جغرافية 

اال�صتثمارية  ال�صيا�صة  حتددها  التي  املعايري  ح�صب 

حجم  مع  يتنا�صب  مبا  اال�صتثمار  جلنة  تقررها  التي 

ال�صندوق وحجم التزاماته املالية وتتم مراجعة ال�صيا�صة 

املالية  ال�صوق  معطيات  ح�صب  �صنويا  اال�صتثمارية 

العاملية«.

يف  حديثها  النعيمي  عائ�صة  ال�صيدة  وا�صتطردت 

هذه اجلزئية موؤكدة اأن ا�صتثمارات �صندوقي املعا�صات 

داخل  االأ�صول  على  تتوزع  والع�صكرية  املدنية 

اال�صتثمارية  ال�صيا�صة  معطيات  وفق  قطر  دولة  وخارج 

وغالبية  لال�صتثمار  اجلغرايف  التوزيع  وا�صرتاتيجية 

قطر  دولة  يف  م�صتمرة  التاأمينات  �صندوق  ا�صتثمارات 

واأن  خا�صة  للغاية؛  قليلة  املخاطر  ن�صبة  يجعل  ما  وهو 

االقت�صاد القطري قوي والدولة تدعم هذه ال�صناديق، 

وبالتايل فاإن تاأثري االأزمات االقت�صادية العاملية عليها ال 

حدث  ما  التاأثري  عدم  على  والدليل  ا 
ً
موؤثر �صيًئا  ميثل 

اأثناء االأزمة العاملية يف عام 2008.

اأو�صحت  اال�صتثمارية  االأ�صول  توزيع  وعن 

ح�صب  حمددة  بن�صب  تتوزع  اأنها  عائ�صة  ال�صيدة 

املحفظة  واأن  لذلك،  املو�صوعة  اال�صتثمارية  ال�صيا�صة 

قطر  بور�صة  يف  املدرجة  املحلية  االأ�صهم  من  تتكون 

االستثمارات طويلة 
األمد تقلل من نسبة 

المخاطر، ولجنة 
االستثمار تراجع 
سياستها سنويا

قطــــــر في 
مأمن من 
التأثيرات 

السلبية بسبب 
قوة اقتصادها 

االقتصاد القطري 
قوي واألزمات ال 

تؤثر على صناديق 
التقاعد والتأمينات 

االجتماعية

االقتصاد 
القطري يتعافى 
بسرعة وتأثره 
قليل باألزمات 
العالمية 

وال�صندات احلكومية وودائع البنوك واالأ�صهم االأخرى 

وتعطي  املختلفة  العقارية  وال�صناديق  اأنواعها  مبختلف 

كل اأداة من هذه االأدوات ن�صبة حمددة ح�صب �صيا�صة 

اال�صتثمار.

نوعية �ال�ستثمار�ت

املدير  اجلعربي  حممد  ال�صيد  اأكد  جانبه  ومن 

العام بالوكالة يف ال�صركة االإ�صالمية القطرية للتامني اأن 

نوعية اال�صتثمارات هي التي توؤثر على هذه ال�صناديق 

االإيرادات  من خالل  يتم  اال�صتثمار  اأن  على  وموؤكدا 

الفنيون  يقوم  ولذلك  ال�صناديق  هذه  من  تخرج  التي 

يف كل دولة بو�صع اخلطط لفرتات طويلة حتت�صب ن�صبة 

االرتفاع واالنخفا�س املتوقع يف االأرباح وبالتايل تكون 

العملية مدرو�صة بدقة من خالل املخت�صني.

خطط طويلة 

من  �صنوات خوفا  فرتة 10  اخلطط  :»تو�صع  وقال 

قامت  بريطانيا  يف  هناك  املثال  �صبيل  وعلى  املخاطر، 

ال�صناديق  هذه  يف  انخف�س  الذي  العجز  ب�صد  الدولة 

عندما تاأثرت باالأزمة االقت�صادية العاملية وهو ما يجعلهم 

تعرف  حتى  اآخر  اإىل  عام  من  التقييم  بعملية  يقومون 

الدولة ما اإذا كانت �صتدعم هذه ال�صناديق اأم ال«.

تاأثر قطر الأمد ق�سري

باالأزمة  تاأثرت  قطر  دولة  اأن  اجلعربي  واعرتف 

االقت�صادية العاملية ملدة عام واحد فقط وبعدها انتع�س 

االقت�صاد ب�صكله الطبيعي، وذلك ب�صبب قوة االقت�صاد 

طويل  االآمن  اال�صتثمار  اأن  اإىل  وم�صريا  الدولة  يف 

االأزمات  للهروب من خماطر  االأمثل  االأجل هو احلل 

اأن يكون من خالل  االقت�صادية املفاجئة وهو ما ميكن 

يتاأثر  اأن  املمكن  من  والذي  العقارات  يف  اال�صتثمار 

اأي�صا ولكن بن�صب �صئيلة.

�القت�ساد �لعاملي 

مرتبط  كله  العاملي  االقت�صاد  اأن  اجلعربي  واأعلن 

ببعيد  لي�س  اخلليج  منطقة  تاأثر  فان  وبالتايل  ببع�صه، 

املردود  يكون  ولذلك  قلياًل،  يكون  هنا  التاأثري  ولكن 

يف  فمثال  الو�صع؛  هذا  يف  الفي�صل  هو  اال�صتثماري 

ل�صربة  اأمريكا  يف  العقارات  قطاع  تعر�س   2008 عام 

القطاع  نف�س  عك�س  على  طويلة  لفرتة  ا�صتمرت  قوية 

ب�صرعـــة  اأي�صــا  وارتفع  ب�صرعة  تعافى  الذي  دبي  يف 

وقال: »اأعتقد اأن ن�صبة التاأثري يف قطر قليلة للغاية نظرا 

لقوة االقت�صادي القطري وهو يتعايف ب�صرعة مع حدوث 

تاأثر  من  خوف  فال  ولذلك  طارئة  اقت�صادية  اأزمة  اأي 

�صناديق املعا�صات والتاأمينات يف هذا ال�صدد«.

تختلف قناعاتنا باالأرباح املتحققة من ا�صتثمارنا يف االأ�صهم 

ع�صرة  بن�صبة  منو حمفظته  اأن  يرى  فالبع�س  التحديد،  وجه  على 

ال  هزيلة  ن�صبة  اأنها  غريه  يرى  فيما  ومر�صية،  جيدة  نتيجة  باملئة 

بن�صبة  اآخرون  يقنع  ورمبا  االنتظار،  من  املدة  هذه  كل  ت�صتحق 

خم�صة باملئة الأنه يقارنها باأرباح ودائع البنوك، والتي اعتقد اأن اأي 

ا�صتثمار يف قطر �صيكون اأف�صل من اأرباح ودائع البنوك. 

اأن  اأداء املحفظة اال�صتثمارية يجب  ويف احلقيقة؛ فاإن تقييم 

يتم وفق معايري حمددة بعيداً عن عاطفة الطمع اأو ف�صيلة القناعة، 

الأن تقييم واإعادة تقييم اأداء حمفظتك اال�صتثمارية يجب اأن يتم بهدف اإدارة عملية هيكلة املحفظة مع 

كل اإعادة تقييم، وذلك باإخراج االأ�صهم ال�صعيفة من املحفظة واإدخال اأ�صهم قوية بدال منها حتى ت�صتمر 

توزيع االأرباح، وهذا  نهاية كل �صنة بعد  العملية مرة يف  العادة تتم هذه  بالنمو االيجابي. ويف  املحفظة 

بالن�صبة للمحافظ التقليدية، اأما املحفظة الن�صطة فاإن العملية تتم يف نهاية كل ربع �صنة وذلك لال�صتجابة 

ب�صرعة الإعالنات اأرباح ال�صركات.

وللقيام بهذه العملية يتم ح�صاب ن�صبة منو القيمة ال�صوقية للمحفظة للفرتة من اآخر تقييم مت على 

املحفظة ) من بداية ال�صنة للمحفظة ال�صنوية، ومن بداية الربع للمحافظ الن�صطة ( مع االأخذ يف االعتبار 

اإ�صافة اأي اأرباح مت توزيعها على االأ�صهم اململوكة يف املحفظة، و�صواء كانت النتيجة منواً اأعلى اأو اأقل من 

القراءة ال�صابقة فاإن التقييم يتم باملقارنة مع املوؤ�صرات املعيارية يف البور�صة مثل:

- مؤشر بورصة قطر                 - مؤشر بورصة قطر للعائد االجمالي

- مؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي

ويتم االختيار من بني هذه املوؤ�صرات اأو غريها مبا ينا�صب طبيعة املحفظة، وطبعاً االأكرث �صيوعا هو 

موؤ�صر بور�صة قطر. ولكن لتقييم اأكرث دقة يتم ا�صتخدام موؤ�صر العائد االإجمايل، وللمحافظ االإ�صالمية 

من املمكن ا�صتخدام موؤ�صر الريان االإ�صالمي، وطريقة التقييم تتم بب�صاطة مبقارنة ن�صبة منو املحفظة مع 

ن�صبة منو املوؤ�صر املعياري فمثال اإذا ارتفع املوؤ�صر ٥% وارتفعت املحفظة بن�صبة 10% هنا نحكم على اأداء 

املحفظة باأنه ممتاز الأنه جتاوز موؤ�صر ال�صوق والعك�س �صحيح فاإذا منت املحفظة - ما �صاء اهلل - بن�صبة %10 

ولكن ال�صوق ارتفع 20% هنا نقول اإن اأداء املحفظة دون امل�صتوى. وينطبق اأي�صا هذا الكالم على حالة 

هبوط ال�صوق فاإذا خ�صر ال�صوق مثال ٥% ولكن املحفظة مل تخ�صر �صوى 2% فاإنها ت�صتحق االإ�صادة. اأما 

اإذا جتاوزت خ�صارة املحفظة خ�صارة ال�صوق فاإننا اأمام حالة �صوء اختيار ملكونات املحفظة. 

وبالطبع فاإن ردة الفعل الطبيعية �صتكون باإعادة هيكلة املحفظة. ولكن من املمكن اأن تخ�صر املحفظة 

لفرتة اأو فرتتني مع االحتفاظ بنف�س مكوناتها اإذا كانت هنالك نظرة اإ�صرتاتيجية لالأ�صهم حمل االختيار 

التحليل املايل لل�صهم والتحليل االقت�صادي للقطاع. وعند تقييم مكونات  يف املحفظة، وذلك ح�صب 

املحفظة من االأ�صهم ن�صتخدم التحليل املايل ب�صورة رئي�صية وال ي�صتخدم التحليل البياين اإال يف اختيار 

توقيت �صراء ال�صهم فقط.

ويف اعتقادي اأن املحفظة اال�صتثمارية وخا�صة ال�صخ�صية ال حتتمل اأية مغامرات اأو مراهنات خطرية 

الأنها تكونت مبدخرات ل�صنوات طويلة. وكما هو معلوم لكل من يتعامل مع البور�صة فاإن »اخل�صارة �صريعة 

والتعوي�س يطول«.   عبداهلل بن غامن العلي املعا�صيد - كاتب اقت�صادي

aga.alali@gmail.com

Twitter: @agalali

محمد الجعبري عائشة محمد النعيمي ناصر المير

ناصر آل شافي : دول الخليج تتميز بحالة اقتصادية ممتازة
وتعتمد على االستثمار المحلي للهروب من المخاطر العالمية 

معايير تقييم المحفظة 
االستثمارية
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الدوحة - ليلىاجلميلي

الكواري : أثر رجعي لقانون مد الحماية 

السيد علي عبد اهلل الكواري - مدير االشتراكات بالهيئة العامة للتقاعد: 

موقع إلكتروني خاص بالنظام 

الموحد لمد الحماية .. قريًبا

 اأكد ال�صيد علي الكواري مدير اإدارة امل�صرتكني بالهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات االجتماعية اأن قانون النظام املوحد ملد احلماية لدول جمل�س التعاون جاء حلماية 

م�صالح املواطنني اخلليجيني الذين يعملون خارج دولهم. 

واأ�صاف اأن هذا القانون ينتفع منه العديد من اأفراد املجتمع الذين ان�صمت موؤ�ص�صاتهم لهذا النظام، م�صرياً اإىل اأن اإدارة امل�صرتكني التابعة للهيئة تعد القلب الناب�س لقانون 

مد احلماية يف دولة قطر. كما اأو�صح كيفية االنخراط يف القانون وبني ن�صبة م�صاهمة كل من االأفراد وال�صركات التي تخ�صع الفرد لنظام مد احلماية.

وذكر الكواري اأنه عند تطبيق القانون تتعر�س الهيئة للعديد من ال�صعوبات، وقال اإنه يتم اجتماع الدول االأع�صاء مرة كل عام يف اإحدى الدول اخلليجية ال�صت، حيث 

ترفع خالله تو�صيات للعمل بها يف امل�صتقبل، واأن من اأهم التو�صيات التي جاءت يف اآخر اجتماع يف نوفمرب من عام 2012م، املوافقة على اإن�صاء موقع اإلكرتوين يهم كل 

املنخرطني يف نظام مد احلماية والذي ي�صمح بت�صهيل عملية التوا�صل بني املنخرطني ودولهم كما ي�صمح باالإجابة على كل اال�صتف�صارات التي يطرحها املنخرط اأينما كان 

يف اأٍي من الدول االأع�صاء.

وملعرفة املزيد عن قانون مد احلماية وعن اأهداف هذا القانون وال�صعوبات التي تتعر�س لها الهيئة عند تطبيق هذا القانون كان احلوار التايل مع ال�صيد علي الكواري:

التي عقدت يف املنامة يف دي�صمرب 2004 والذي يق�صي مبد مظلة النظام التقاعدي اأو 

التاأميني لكل دولة على مواطنيها العاملني خارجها يف اأٍي من الدول االأع�صاء. وقد 

بداأ العمل بهذا القانون منذ يناير 2006 با�صتثناء دولة قطر واالإمارات العربية املتحدة 

اللتني بداأتا بتطبيقه يف بداية يناير 2007،

ولتطبيق هذا النظام اأ�صدرت كل دولة من الدول االأع�صاء االأدوات الت�صريعية 

بالدول  التقاعد  اأجهزة  التعريفي لكل جهاز من  النماذج والدليل  واأعَدت  الالزمة 

االأع�صاء. مع العلم اأن بع�س الدول لديها اأكرث من جهاز تقاعد مدين ك�صلطنة عمان 

واململكة العربية ال�صعودية ومملكة البحرين. 

احلماية  مد  لنظام  املوحد  النموذج  تعميم  عام 2011 مت  اأبريل  االأول من  ويف 

االأع�صاء  الدول  على  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  ملواطني  التامينية 

للعمل به ب�صفة اإلزامية.

ويقت�صر تطبيق هذا النظام على فرع تاأمني التقاعد وال�صيخوخة والعجز واملر�س 

التعاون  مواطني دول جمل�س  يناير2007 حرمان  اأول  ومنذ  عنه  يرتتب  مما  والوفاة، 

العاملني يف جهات خا�صة للقانون بدولة قطر مكافاأة نهاية اخلدمة.

ما �سروط �سريان هذ� �لقانون؟

الذين  املجل�س  دول  مواطني  على  اإلزامية  ب�صفة  النظام  هذا  اأحكام  تنطبق 

يعملون خارج دولهم يف اأية دولة ع�صو من دول املجل�س، وبعدة �صروط اأولها اأن يتمتع 

امل�صتفيد بجن�صية اإحدى دول جمل�س التعاون مع تقدمي ثبوتية انتمائه، وثانياً اأن تنطبق 

عليه االأحكام وال�صروط الواردة يف قانون نظام التقاعد املدين التاأمينات واالجتماعية 

املدين  التقاعد  قانون  الأحكام  خا�صعاً  العمل  �صاحب  يكون  اأن  واأخرياً  دولته،  يف 

والتاأمينات االجتماعية يف الدولة مقر العمل. 

كيف تتم عملية ت�سجيل �ملو�طنني لالنتفاع بهذ� �لقانون؟

اأو�صحنا يف تعريفنا لقانون مد احلماية اأن كل دولة من دول اخلليج اأ�صدرت االأداة 

والتاأمينات االجتماعية،  التقاعد املدين  باأجهزة  القانون وت�صمى  لتطبيق  الت�صريعية 

وتلتزم هذه االأجهزة يف دولة موطن املوظف العامل بتزويد جهات العمل املتواجد 

بها بالنموذج املوحد لنظام مد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، وتلتزم جهة العمل بدورها بتزويد الهيئة بالنموذج املوحد لنظام مد 

احلماية التاأمينية للمواطنني بعد ا�صتيفاء بياناتها بامل�صتندات اخلا�صة، ثم تتوىل الهيئة 

فح�س وتدقيق النماذج وامل�صتندات اخلا�صة مبواطني كل دولة ومن ثم يتم الت�صديق 

عليها واإر�صالها اإىل جهاز التقاعد بدولة موطن املوظف العامل.

العامل  املوظف  موطن  بالدولة  االجتماعية  والتاأمينات  التقاعد  جهاز  ويتوىل   

قطر  بدولة  الهيئة  واإخطار  دولة  كل  مبواطني  اخلا�صة  وامل�صتندات  النماذج  بفح�س 

بنتيجة ذلك. 

 وتتوىل الهيئة يف نهاية االأمر االإدالء بنتيجة الفح�س وهي اإما اأن ي�صتبعد املوظف 

برقم  العمل  للنظام مع مد جهة  اأو بخ�صوعه  ال�صبب،  بيان  للنظام مع  من اخل�صوع 

ح�صاب جهاز التقاعد بالتاأمينات االجتماعية بالدولة وا�صم البنك بدولة قطر الإيداع 

اال�صرتاكات اخلا�صة بهم بح�صاب جهاز التقاعد يف دولة قطر. ومن ثم تتم خماطبة 

بعد  بالتدرج  العامل  املوظف  موطن  بالدولة  التقاعد  جهاز  لتزويد  العمل  جهات 

الت�صديق عليه من الهيئة بدولة قطر. 

كيف يتم �حت�ساب �ال�سرت�كات؟ 

اأن لكل دولة من دول اخلليج  قبل االإجابة عن هذا ال�صوؤال البد من تو�صيح 

�صواء  للن�صب  الدول  هذه  قبل  من  توحيد  هناك  فلي�س  بها  اخلا�صة  ن�صبها  ال�صت 

الن�صب التي تقطع من راتب املوظف اأو الن�صب التي يدفعها �صاحب العمل ونذكر 

على �صبيل املثال اأن دولة قطر تخ�صع الراتب االأ�صا�صي مع العالوة االجتماعية يف 

�س: هل ميكنكم مدنا بتعريف �لنظام �ملوحد ملد �حلماية؟

يعرف نظام مد احلماية بالقانون الذي يحمي املواطن اخلليجي عند عمله خارج 

هذا  وي�صمل  القانون.  حددها  التي  الدول  عن  العمل  هذا  يخرج  اأال  على  دولته، 

العربية  االإمارات  ال�صعودية،  العربية  اململكة  وهي  ال�صت  اخلليجية  الدول  النظام 

املتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت، و�صلطنة عمان.

 وقد اأن�صئ هذا النظام بقرار من قادة هذه الدول يف الدورة اخلام�صة والع�صرين 
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ن�صبة  وحددت  واالأهلي،  احلكومي  القطاعني  من  كل 

فقد  عليه  املوؤّمن  ح�صة  اأما   %10 بـ  العمل  �صاحب 

ال�صعودية  العربية  للمملكة  بالن�صبة  %،اأما   ٥ بـ  قدرت 

فيقع االحت�صاب على الراتب االأ�صا�صي على العاملني 

�صاحب  من  كل  ح�صة  وتقدر  احلكومي،  القطاع  يف 

العمل وح�صة املوؤمن عليه بـ %9. 

التزام كل من   وحتت�صب اال�صرتاكات عن طريق 

الراتب  من  ح�صتهما  بتحمل  العمل  وجهة  العامل 

بها  املعمول  للن�صب  وفقاً  لال�صرتاك  اخلا�صع  االأجر  اأو 

اأال  العامل، على  املوظف  الدولة موطن  نظام  قانون  يف 

تتجاوز ح�صة جهة العمل الن�صبة املعمول بها يف الدولة 

مقر العمل.

املوظف  باقتطاع ح�صة  العمل  تقوم جهة   وعملياً 

مع  واإيداعها  ال�صهري  الراتب  اأو  االأجر  من  العامل 

احل�صة التي يلتزم بها يف احل�صاب امل�صريف املحدد من 

يخ�صع  التي  التاأمينات  اأو  املدين  التقاعد  جهاز  قبل 

ووفقاً  قانوناً  املقررة  للمواعيد  طبقاً  املوظف  لقانونها 

مقر  الدولة  يف  بها  املعمول  وال�صوابط  لالإجراءات 

العمل.

م�صاهمة  ن�صبة  تكون  قد  اأنه  اإىل  االإ�صارة  واأريد   

احلالة  هذه  ويف  املطلوبة  الن�صبة  من  اأقل  العمل  جهة 

يقوم املوظف العامل بتغطية الفرق يف امل�صاهمة ل�صمان 

املدين  التقاعد  جهاز  اإىل  كاملة  اال�صرتاكات  �صداد 

املوظف،  لقانونها  يخ�صع  التي  االجتماعية  والتاأمينات 

من  الفرق  باقتطاع  احلالة  هذه  يف  العمل  جهة  وتلتزم 

اأجر اأو راتب املوظف العامل. ويوقف ا�صرتاك املوظف 

اأو العامل طبقاً الأحكام هذا النظام اإذا فقد �صرطاً من 

�صروط اخل�صوع الأحكامه.

 ما �جلهة �ملخت�سة �لتي ُتعنى بتطبيق نظام 

مد �حلماية يف دولة قطر؟

والتاأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  ُتعنى 

احلماية،  مد  قانون  بتطبيق  قطر  بدولة  االجتماعية 

وذلك  للهيئة  الناب�س  القلب  امل�صرتكني  اإدارة  وتعترب 

هذا  لتمويل  الرئي�صي  امل�صدر  هي  اال�صرتاكات  الأن 

النظام. و تعمل اإدارة امل�صرتكني على ت�صجيل جهات 

وتقوم  احلماية  مد  قانون  الأحكام  اخلا�صعة  العمل 

بدول  القطريني  والعاملني  املوظفني  جميع  باإخ�صاع 

وحتديث  احلماية  ملد  املوحد  للنظام  التعاون  جمل�س 

بياناتهم، كما تقوم باإخ�صاع جميع مواطني دول جمل�س 

التعاون العاملني بجهات عمل خا�صعة الأحكام قانون 

ملد  املوحد  للنظام  قطر  بدولة  واملعا�صات  التقاعد 

احلماية التاأمينية. كما تقوم باحت�صاب ومتابعة حت�صيل 

ا�صرتاكات املوظفني والعاملني القطريني بدول جمل�س 

التعاون اخلا�صعني للنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية.

التاأكيد  اأريد  االدوار  هذه  كل  جانب  واإىل 

وجهات  املوظفني  تربط  التي  التفاعلية  العالقة  على 

اإىل  االإدارة  ت�صعى  حيث  اال�صرتاكات  باإدارة  العمل 

على  الرد  ت�صمل  التي  اخلدمات  من  العديد  تقدمي 

ا�صتف�صاراتهم وت�صاوؤالتهم، كما ت�صاعد االإدارة العاملني 

القانون،  ال�صابقة ل�صدور  القطريني على �صم خدمتهم 

ويف هذا االإطار البد من التنويه باأن لقانون مد احلماية 

اأثراً رجعياً من حيث اأن للمنتفعني احلق باملطالبة ب�صم 

�صنوات خدمتهم ال�صابقة ل�صدور القانون.

ويف االأخري البد من االإ�صارة اإىل اأن عدد امل�صرتكني 

يف اأواخر عام 2011 بلغ 47818 ) 24.02 من الذكور 

و 22.798 من االإناث(.  

هذ�  تطبيق  تعرت�س  �لتي  �ملعوقات  ما 

�لقانون؟ 

تطبيق  عند  املعوقات  من  العديد  تعرت�صنا 

معوقات  ق�صمني،  اإىل  تق�صيمها  وميكن  القانون  هذا 

بتح�صيل  تت�صل  واأخرى  الت�صجيل  اإجراءات  مت�س 

بالن�صبة  اأما  اأهمها.  ذكر  و�صنحاول  اال�صرتاكات 

تاأخر  يف  تكمن  فهي  الت�صجيل  تهم  التي  للمعوقات 

بع�س جهات العمل يف ا�صتيفاء مناذج الت�صجيل ومن 

ثم تاأخر جهاز التقاعد يف الدولة مقر العمل يف اإر�صالها 

اإىل جهاز التقاعد بالدولة موطن العامل، كما اأنها تكمن 

وامل�صتندات  النماذج  بع�س  على  التدقيق  عدم  يف 

العامل،  بالدولة موطن  التقاعد  اإىل جهاز  اإر�صالها  قبل 

انتهت  الذي  املوظف  عن  احلديث  ميكن  وكذلك 

نهاية اخلدمة ومل يخ�صع  خدمته وح�صل على مكافاأة 

من قبل جلهاز التقاعد بالدولة موطن املوظف العامل، 

تتوفر  ال  الذي  العامل  املوظف  عن  احلديث  ميكن  ثم 

لديه امل�صتندات املطلوبة الإثبات �صخ�صيته، وقد يحدث 

موطن عمل  بالدولة  التقاعد  اأجهزة  تر�صل  اأن  كذلك 

اإخطار  دون  مبا�صرة  العمل  جهة  اإىل  فاتورة  العامل 

جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل باأ�صماء اخلا�صعني اأو 

التقاعد  مراقبة جهاز  اإىل �صعوبة  يوؤدي  مما  امل�صتبعدين 

بالدولة مقر العمل للخا�صعني اأو امل�صتبعدين اأو من مل 

يتم ا�صتيفاء بياناتهم. 

التي تهم حت�صيل اال�صرتاكات  املعوقات  اأما عن   

ب�صبب  اإما  اال�صرتاكات  تراكم  يف  اأوال  اأهمها  فيكمن 

تاأخر جهات العمل يف تعبئة مناذج الت�صجيل اأو ب�صبب 

تاأخر اأجهزة التقاعد يف الدولة موطن العامل يف االإبالغ 

ل�صندوق  عدمه  من  للنظام  مواطنيها  خ�صوع  عن 

تاأخر  هو  املعوقات  وثاين  العمل،  مقر  بالدولة  التقاعد 

بع�س جهات العمل يف اإيداع اال�صرتاكات يف الوقت 

املحدد، وثالثها عدم و�صوح م�صدر املبالغ املحولة لكون 

العمل  جهة  با�صم  يتم  ال  احلاالت  بع�س  يف  االإيداع 

التزام  عدم  اأي�صاً  املعوقات  ومن  املودع.  با�صم  يتم  بل 

جهة العمل باالإعالم عن متغريات االأجور يف املواعيد 

لبع�س  البنكي  احل�صاب  اإغالق  عن  ف�صاًل  املحددة، 

اأجهزة التقاعد بالدولة مقر العمل بعد فرتة لعدم اإيداع 

اأي مبالغ به.

 هل من جديد يهم �ملنتفعني بهذ� �لقانون؟

يف  ت�صارك  التقاعد  هيئة  اأن  اإىل  هنا  اأ�صري 

االجتماعات الدورية التي جتمع روؤ�صاء اأجهزة التقاعد 

التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  والتاأمينات  املدين 

لدول اخلليج العربية. ويف اآخر اجتماع لها والذي عقد 

برئا�صة  نوفمرب من عام 2012  و 12  يومي 11  خالل 

حممد  بن  تركي  ال�صيد  �صعادة  و�صم  القطري  الوفد 

انعقد  حيث  االإدارات،  ومدراء  الهيئة  رئي�س  اخلاطر 

العامة  االأمانة  من  موجهة  دعوة  على  بناًء  االجتماع 

من  وبا�صت�صافة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

ال�صعودية  العربية  باململكة  للتقاعد  العامة  املوؤ�ص�صة 

هذا  عن  نتجت  التي  التو�صيات  اأبرز  ومن  بالريا�س. 

خا�س  الكرتوين  موقع  اإن�صاء  على  امل�صادقة  اللقاء: 

بني  البيانات  تبادل  ت�صهيل  بهدف  احلماية  مد  بنظام 

اأجهزة التقاعد املدين والتاأمينات االجتماعية، وت�صهيل 

من  ميكنهم  مما  التقاعد،  اأجهزة  مع  امل�صرتكني  توا�صل 

تعديالت  من  يطراأ  ما  كل  ومعرفة  ت�صاوؤالتهم  طرح 

ناأمل  اأن هذا املوقع مل يتم تفعيله، ونحن  اإال  بالقانون، 

تفعيل هذا املوقع يف اأقرب وقت، وي�صاركنا يف ذلك كل 

االأطراف. كما اأنه مت حتديد �صابط ات�صال خمت�س من 

االجتماعية،  والتاأمينات  املدين  التقاعد  اأجهزة  جميع 

ومت حتديد عدد املوؤمن عليهم من مواطني دول جمل�س 

مقر  الدولة  يف  العاملني  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

العمل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 اإذ بلغ 

عددهم 11.476 م�صتفيداً من تغطية نظام مد احلماية 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  تطبيقه  منذ  التاأمينية 

احلكومي  وغري  احلكومي  القطاعني  يف  العربية  اخلليج 

اأو االأهلي.

كما مت حتديد اجلهات الكفيلة بتنفيذ النظام املوحد 

للع�صكريني والتن�صيق مع اجلهات املعنية بتطبيق النظام 

يف  العاملني  للع�صكريني  التاأمينية  احلماية  ملد  املوحد 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. ومت اعتماد 

بدولة  عقدت  التي  التا�صعة  الدورية  الندوة  تو�صيات 

بعنوان  يومي 20 و 21 مار�س 2012  الكويت خالل 

»هيكلة املزايا واملنافع الأنظمة التقاعد املدين والتاأمينات 

املدين  التقاعد  اأجهزة  على  تعميمها  ومت  االجتماعية« 

التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  والتاأمينات 

كما  التو�صيات.  تلك  من  واال�صتفادة  بها  لال�صرت�صاد 

الفنية  اللجنة  الجتماعات  الزمني  الربنامج  اعتماد  مت 

الدائمة الأجهزة التقاعد املدين والتاأمينات االجتماعية 

اأجهزة  من  عمل  ورقة  اإعداد  مت  واأخرياً   ،2013 لعام 

حمور  الإ�صافة  االجتماعية  والتاأمينات  املدين  التقاعد 

ُيعنى با�صتثمار انعقاد املنتدى العاملي للجمعية الدولية 

عام  قطر  دولة  يف   ))ISSA االجتماعي  لل�صمان 

 .2013

هذ�  جغر�فية  لتو�سيع  نّية  هناك  هل 

�لقانون؟

قانون  لتو�صيع دائرة تطبيق  نّية حالياً  اأية  ال توجد 

عليها  ن�س  التي  ال�صت  اخلليج  دول  لغري  احلماية  مد 

والتاأمينات  للتقاعد  العامة  بالهيئة  وهدفنا  القانون. 

االجتماعية حالياً هو خدمة من ينطبق عليهم القانون، 

حتول  التي  العقبات  كل  تذليل  على  نعمل  ونحن 

اإىل ربط  اأننا ن�صعى جاهدين  القانون، كما  دون تطبيق 

يف  ذكرهم  امل�صار  االأطراف  �صائر  بني  الدائم  التوا�صل 

العمل  واأرباب  امل�صرتكني  من  كاًل  ونق�صد  القانون، 

بالدول  االجتماعية  والتاأمينات  التقاعد  وهيئات 

ال�صابق ذكرها. 

48 قطري وقطرية ينتفعون بنظام مد الحماية في دول 
الخليج العربي



مراحل تطور مهنة التدقيق

علي جابر المري
مدير التدقيق الداخلي

مرت مهنة التدقيق بثالث مراحل من التطور، كانت اأولها 

واجلرد  املالحظة  على  اعتمدت  التي  التدقيق  مهنة  ن�صاأة  هي 

ُنظم  مبداأ  اخرتاع  بعد  الثانية  املرحلة  يف  دخلت  ثم   « العد   «

عام 1941م؛ حيث  برنك  فيكتور  طريق  عن  الداخلية  الرقابة 

ومنذ  الرقابة.  ُنظم  على  الرتكيز  اإىل  التدقيق  مهنة  منظور  تغري 

التطور حيث  الثالثة من  املرحلة  التدقيق  �صنوات دخلت مهنة 

تغري منظورها اإىل الرتكيز على املخاطر.

تبعه  الثالثة  املرحلة  الدخول يف  اأن  الدرا�صات  اأثبتت  فقد 

تدقيق  من  الداخلي  التدقيق  مهنة  يف  وجوهري  �صريع  تغيري 

�صلبي متفاعل مع مبداأ الرقابة اإىل تدقيق ن�صط وتوقعي للمخاطر 

من خالل مبداأ تدقيق املخاطر، وهذا التغيري مت اإثباته عملياً من 

بينها  ت�صمل من  للتدقيق  ونظم عمل جديدة  اإجراءات  خالل 

مرجعية  ولها  املخاطر  تقييم  على  معتمدة  �صنوية  تدقيق  خطة 

ومرتبطة باإ�صرتاتيجية عالية امل�صتوى.

التدقيق  مبداأ  حالياً  الداخلي  التدقيق  مديرو  وي�صتخدم 

ال�صنوية  التدقيق  خطة  بني  للربط  املخاطر  حتليل  على  املبني 

اإعداد  يف  التدقيق  ويقوم  باملوؤ�ص�صات،  االأعمال  اإدارة  وخطة 

اخلطة ال�صنوية باإعطاء االأولوية يف التدقيق لالأعمال واالإدارات 

تكون  اأن  ويجب  العالية،  املخاطر  ذات  واالأن�صطة  والوحدات 

ح�صب  على  اأولوياتها  تعديل  اإمكانية  مبعنى  ديناميكية  اخلطة 

التغري يف االأحداث واملخاطر باملوؤ�ص�صة.

مبداأ  على  املعتمد  احلديث  التدقيق  عمل  اأ�صلوب  اإن 

االإدارات  تنبيه جمال�س  التدقيق من  مُيّكن جهة  املخاطر  حتليل 

واالإدارات التنفيذية للمخاطر احلالية واملحتملة قبل وقوعها.

وباالأخ�س  الكبرية  باملوؤ�ص�صات  خماطر  اإدارة  وجود  وبرغم 

وتقييمها  املخاطر  على  التعرف  الرئي�صية  مهمتها  تكون  البنوك 

اأو  لتالفيها  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  على  العمل  ثم  ومن 

التخفيف من اآثارها ال�صلبية اإاّل اأن هذه االإدارة من املمكن اأن 

عدم  حالة  يف  املوؤ�ص�صة  على  خطورة  م�صدر  نف�صها  هي  تكون 

كفاءتها وفاعليتها يف اإدارة املخاطر املتنوعة، ومبا اأنها تتبع االإدارة 

على   - الداخلي  التدقيق  فاإن  تنظيمياً؛  للموؤ�ص�صة  التنفيذية 

فاعلية  من  التاأكد  عن  امل�صئول  هو   - الدولية  املعايري  ح�صب 

التدقيق  ملهنة  االآن  واأ�صبح  باملوؤ�ص�صة،  املخاطر  اإدارة  وكفاءة 

دولية  موؤ�ص�صات  من  ت�صدر   - دولية  ومبادئ  معايري  الداخلي 

متخ�ص�صة - يجب االلتزام بتطبيقها.

اأ�صبحت  بحيث  كبري  ب�صكل  التدقيق  مهنة  تطورت  لقد 

مبثابة �صمام االأمان واحلماية الأية موؤ�ص�صة اإذا مت تزويدها بالدعم 

الكايف من جمل�س االإدارة، وحتقق التفهم املو�صوعي للدور الذي 

تقوم به من قبل االإدارة التنفيذية ب�صرط اأن تنتهج مبداأ التدقيق 

وموؤهلة  عالية  بكفاءات  مزودة  تكون  واأن  املخاطر  على  املبني 

علمياً للقيام بهذا الدور احليوي.

17 التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
20

13
و 

ماي
 - 

ل
ألو

د ا
عد

ال



19 التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية18

20
13

و 
ماي

 - 
ل

ألو
د ا

عد
ل - مايو 2013ال

العدد األو

التقاعد .. نهاية..
أم بداية جديدة؟؟

؛  واأ�صكالها  م�صتوياتها  خمتلف  يف  طبيعية  احلياة  يف  االنتقالية  املراحل  تعترب 

اأفراد  ما مل ي�صئ ال�صخ�س التعامل مع معطيات تلك املرحلة ، وتختلف نظرة 

تلك املرحلة من اأ�صخا�س الآخرين، فينظر البع�س ملرحلة التقاعد على اأنها حق 

م�صتحق ومكافاأة تعبريية وتقديرية لكل ما مت اإجنازه خالل فرتة احلياة املهنية.

الذهنية  القدرات  وتدهور  االإجناز  نهاية  مرحلة  االآخر  البع�س  يعتربها  حني  يف 

والفكرية وال�صحية، بل وحتى الرتاجع يف م�صتوى ال�صحة النف�صية.

اأنها مرحلة انتقالية ت�صتوجب عددا من  بينما يتوازن البع�س يف نظرته عندما يدرك 

املتغريات، التي تتوافق مع التغريات ال�صمولية امل�صاحبة لكيان الفرد ودوره امل�صتمر 

والفعال يف احلياة.

اإن التكيف االإيجابي ينبع من امل�صاحة االإيجابية التي ُيفعلها الفرد يف حياته وظروفه، 

التي  واملتغريات  الثوابت  مع  واملتناغم  املن�صجم  والتعاي�س  احل�صن  العي�س  ليحقق 

ت�صكل حميطه العام، فمراحل احلياة متتالية ومتتابعة ، والفا�صل الزمني ما هو اإال 

عامل فارق للخ�صائ�س واملتطلبات املميزة لكل مرحلة.

وتظل احلاجة للوجود احل�صن يف احلياة واحلاجة لتقدير الذات واحرتامها حاجة كامنة 

متحركة يف تكوين النف�س الب�صرية املتفردة بخ�صائ�صها العقلية والفكرية.

ومن هنا نقول اإننا يف مواجهة مرحلة تختلف يف هيئتها باختالف الب�صر الذين تختلف 

ردود اأفعالهم بناًء على عدة اأمور، ومن تلك االأمور ال�صمات ال�صخ�صية اخلا�صة بكل 

ا�صتطاع  كلما   - العقالين   - ال�صحي  واحلر�س  بالن�صج  ال�صخ�س  متتع  فكلما  فرد، 

مواجهة �صغوط احلياة ومتغرياتها بثبات واتزان انفعايل.

اأفعال مواجهي تلك املرحلة امل�صتوى التعليمي،  ومن االأمور التي تتحكم يف ردود 

فال�صخ�س الذي يحقق درجة علمية توؤهله للك�صب والعي�س، ي�صتطيع اأن ي�صل ملرحلة 

التقاعد وهو يف اأمان معي�صي يجعله اأكرث ا�صتقرارا من 

الناحية النف�صية والذهنية.

الفعل  ردة  يف  اأي�صا  العمل  وحب  امليل  درجة  وتوؤثر 

ال  واالإجناز  العمل  اإن  حيث  التقاعد،  مرحلة  لدخول 

يرتبط بوظيفة بعينها، واإمنا هو �صعور وميل ذاتي يتواجد 

دورها  خالل  من  قيمتها  تقدر  التي  النفو�س  تلك  يف 

االإيجابي يف احلياة.

كما يقوم االأمان االأ�صري بدور هام يف مواجهة مرحلة 

متما�صكة  الأ�صر  ينتمون  الذين  فاالأفراد  التقاعد، 

وال�صعادة  الر�صا  من  عالية  درجات  حتقيق  ي�صتطيعون 

من خالل امل�صاندة االجتماعية.

ردود  واختالف  التقاعد  مرحلة  يف  اأي�صا  يوؤثر  ومما 

االأفعال من �صخ�س الآخر عند مواجهتها الهدف من 

من  اأهدافهم  يحجمون  الذين  فاالأ�صخا�س  العمل، 

املوؤقتة،  االجتماعية  املكانة  اأو  املادي  بالك�صب  العمل 

مرحلة  مع  التكيف  يف  �صعوبة  يجدون  الغالب  يف 

التقاعد.

وقد اأ�صارت الدرا�صات باأن املتقاعدين احلا�صلني على 

االأمرا�س،  من  اأقل  لعدد  عر�صة  يكونون  جزئي  دوام 

ويعملون ب�صكل اأف�صل .

جتعل  الن�صاط  من  متوازنة  درجة  على  احلفاظ  اإن 

اإليه  اأ�صار  ما  وهذا  اأف�صل،  املتقاعدين  االأفراد  حياة 

الربوفي�صور كاري كوبر يف جامعة النك�صرت حيث قال 

ال�صحة  تاأثرت  ما  اإذا  اأنه  اإىل  ت�صري  الدالئل  اأن كل   :

العقلية ف�صوف توؤثر على ال�صحة اجل�صدية.

اإن الكيان احلقيقي للفرد ال حتده وظيفة، ولي�س له عمر 

حمدد اأو فرتات موؤقتة، واإمنا هو وجود م�صتمر ومتواجد 

؛ يرتبط مب�صتوى الر�صا عن االإنتاجية مهما كانت.

 وقد اأ�صارت درا�صات اإىل اأن هناك حماور مهمة للتهيئة 

واال�صتعداد لتقبل مرحلة التقاعد، ومنها االأ�صرة التي 

تعترب الوعاء احلاين، الذي ياأمن معه الفرد ويت�صجع به، 

فهي املزود الرئي�صي للثقة واالأمان.

القوانني  اأي�صا  ومن املحاور املهمة لال�صتعداد والتهيئة 

التقاعد  ملرحلة  و�صلوا  الذين  فاالأ�صخا�س  املجتمعية، 

اخلربات  فهم  بها،  ي�صتهان  ال  وكفاءات  طاقات  هم 

طاقات  جمرد  ولي�صوا   ، بعدهم  ملن  املدربة  والتجارب 

فردية، بل هم خربات عملية تتحدث من واقع ممار�س 

جلوانب متنوعة وخمتلفة ، ومن هنا يكون دور املجتمع 

هو جتنيدهم للتوجيه والتدريب واال�صت�صارات لتعظيم 

دورهم القادم وم�صاندتهم للتكيف مع متطلبات املرحلة 

اجلديدة.

التهيئة  يف  هاما  دورا  ال�صابقة  العمل  بيئة  وتلعب 

اإليه  اأ�صارت  فيما  يتلخ�س  ودورها  التقاعد،  ملرحلة 

الدرا�صة الذي �صمت خمت�صني من جامعة »مرييالند« 

االأمريكية، والذين اعتربوا مرحلة ما بعد احلياة املهنية 

ت�صكل ما ميكن ت�صميته باجل�صر الوظيفي، حيث يعمل 

الفرد يف هذه املرحلة يف وظيفة بدوام جزئي، اأو وظيفة 

مبا  االأداء  يف  يتدرج  حتى  اخلا�س،  حل�صابه  اأو  موؤقتة، 

يتنا�صب مع و�صعه اجلديد دون اأن يفقد مكانته املهنية.

وقد اأكدت الدرا�صات اأن االأ�صخا�س الذين عملوا بعد 

تقاعدهم �صمن جمال مهنهم ال�صابقة اأظهروا حت�صناً يف 

احلالة النف�صية ، مبعنى اأنهم كانوا حمافظني على روحهم 

االإيجابية من خالل ا�صتمرارية مهنيتهم املتقنة.

اإن ال�صعور بامللل والعجز عن اإدارة وقت الفراغ هو اأكرث 

ا�صتكى  لطاملا  التي  النف�صية  بالوحدة  لل�صعور  م�صبب 

اأنهم  الأنف�صهم  ينظرون  وبذلك  املتقاعدون،  منها 

اأنهم  على  الأنف�صهم  اأحيانا  ينظرون  رمبا  بل  عاجزون، 

املحبطة  االأمور  اأكرث  ولعل من  عالة على من حولهم، 

لهم - َكِفَئٍة هامة وموؤثرة - هو تهمي�س ما�صيهم الرثي، 

والتعامل معهم من منطلق ال�صفقة اأو عدم احلاجة.

التقاعد  ملرحلة  تنظر  التي  هي  الراقية  املجتمعات  اإن 

على اأنها واقع البد من معاي�صته بتخطيط واإدارة حترتم 

قدرات الفرد وترتقي بحاجات املجتمع.

ويف هذا ال�صدد ميكن التذكري باأهم االإجنازات العاملية 

اإيجابياً  ا�صتثماراً  وكانت  للمتقاعدين،  حتققت  التي 

لطاقاتهم، ومنها هيئة اخلرباء امل�صنني  يف ) بون (، وهي 

املتقاعدين، يف  اأملاين من  اأكرث من ٥000 خبري  ت�صم 

جميع القطاعات، ويعملوا جماناً خلدمة املجتمع. 

بالواليات  للكبار  التعاونية  الوطنية  اخلدمة  واأن�صاأت 

وفكرته  الكبري،  املرافق  االأمريكية برنامج  املتحدة 

ت�صكيل جمموعات �صغرية ممن و�صلوا �صن ال�صتني فما 

فوق، وهدفها بناء عالقات اجتماعية اإن�صانية للم�صنني 

االأعمال  بع�س  اإجناز  على  وم�صاعدتهم  املقعدين، 

التخفيف  بهدف  الرتفيهية  االأن�صطة  وتنظيم  املنزلية، 

من �صعور هوؤالء امل�صنني بالوحدة ..

جامعة  التقاعد  مرحلة  تخدم  التي  االإجنازات  ومن 

املتقاعدين يف مدينة ) كاكوجاد ( يف اليابان و يت�صمن 

منهاجها درا�صات علمية وحما�صرات يف علم النف�س، 

واإ�صباع  الطاقات  ثقافية وعملية لتوظيف تلك  ومناهج 

حاجاتهم النف�صية.

فهذه بع�س االأمثلة للتخطيط التنموي الب�صري الذي 

وم�صاركته  ا�صتقالليته  خالل  من  بال�صخ�س  يرتقي 

الفعالة، اإذ اأن الدرا�صات العلمية املتخ�ص�صة توؤكد اأن 

املتقاعدين الذين يعملون بعد التقاعد اأكرث توافقاً ور�صا 

عن احلياة من املتقاعدين الذين ال يعملون، واأنهم اأقل 

�صعوراً باالكتئاب النف�صي باملقارنة مع املتقاعدين الذي 

ال عمل لهم بعد التقاعد.

األمين   - النفسي  الطب  واستشاري  بروفسور   - الحبيب  أ.د.طارق 
العام المساعد التحاد األطباء النفسيين العرب 



21 التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية20

20
13

و 
ماي

 - 
ل

ألو
د ا

عد
ل - مايو 2013ال

العدد األو

خبراء التدريب والتطوير وصفوا »التقاعد« بمرحلة العطاء ومكافأة الذات

التخطيط للتقاعد..
جسر لمواصلة النجاح 

العملي فى الحياة

التقاعد فرتة حرجة ت�صبب االأمل النف�صي لكثري من املوظفني، لي�س ذلك فح�صب بل قد تكون 

هذه الفرتة عاماًل �صلبيا فى حياة املتقاعد امل�صتقبلية، واأحيانا قد ُينظر لها باأنها انتكا�صة متوقعة �صيقع 

فيها الكثري من املتقاعدين، حتى اأ�صبحت واقعاً يخاف منه الكثري من املوظفني قبل اأن ي�صلوا 

ملرحلة التقاعد !!

 والغريب يف االأمر اأنه وبعد االطالع على مناذج عديدة من الواقع الذى نعي�صه، بدا لنا يقيناً باأن 

اإيجابيات هذه الفرتة تطغى كثريا على �صلبياتها، ومميزاتها تتخطي عيوبه، لكن هذا االأمر مرهون 

باأدوات واأ�صلحة ال غنى عنها ل�صمان جناح عبور املتقاعد لهذه الفرتة، وتتلخ�س هذه االأدوات 

بب�صاطة فى عنوان: »التخطيط حلياة اأف�صل بعد التقاعد«.

وقد قامت جملة »التقاعد واملعا�صات« يف هذا العدد با�صت�صارة عدد من خرباء التدريب والتطوير 

وم�صت�صاري املواقع االجتماعية للحديث عن اال�صتعداد لهذه الفرتة وكيف ميكن اأن تكون اإيجابية 

يف حياة املتقاعدين، وكيف نلغي كلمة ملل اأو فراغ من قامو�س هذه الفئة العزيزة على قلوبنا والتي 

ال ننكر دورها فيما و�صلت اإليه دولة قطر احلبيبة، فهم اأ�صحاب الف�صل يف حتقيق هذه النه�صة التي 

تعي�صها الدولة من �صنوات، والذين لديهم من اخلربة ما يكفي ل�صد حاجة اجليل القادم وما بعده 

من اخلربات املهنية واحلياتية التي يحتاجونها لتعزيز قدراتهم نحو بناء امل�صتقبل.

 يف البداية تقول الدكتورة موزة املالكى خبرية 

يحتاج  ب�صكل عام  التقاعد  اإن مو�صوع  النف�س  علم 

اأغلب  اإن  حيث  احلكومة  جانب  من  نظر  اإعادة  اىل 

حاالت التقاعد التى حتدث للموظفني تكون تع�صفية 

ومفاجئة، لدرجة اأن ن�صبة كبرية من املوظفني الذين 

يحالون اىل التقاعد قد ُيبلغون بخرب اإحالتهم للتقاعد 

يكون  للموظف  كبرية  �صدمة  ُي�صكل  مما  باأيام  قبلها 

لها االأثر االأكرب يف انخفا�س م�صتوى حالته النف�صيه 

خالل باقى مراحل حياته.

حتال  التى  احلاالت  وهو  االآخر  اجلانب  اأما   

اأن  فاأكدت  القانونى،  ال�صن  بلوغ  ب�صبب  للمعا�س 

التخطيط ميثل لهم اأهمية كبرية حيث اإنه يق�صي على 

والذى  الفراغ،  وهو  الفرتة  هذه  فى  اال�صواأ  العامل 

اأوقع الكثري من املتقاعدين فى براثنه، م�صرية اإىل اأن 

باأن  اأواًل  ذهنه  يف  ير�صخ  اأن  عليه  املتقاعد  ال�صخ�س 

اأنه لن يكون  العمل احلكومى ال يعني  التقاعد من 

قادراً على العطاء مرة اأخرى، بل اإن عليه اأن ي�صتخدم 

اإما من  ما عنده من خربة فى عدة جماالت متاحة، 

اأو  خالل ان�صاء م�صروع خا�س فى جمال تخ�ص�صه، 

م�صاركة اأحد االأ�صدقاء فى جمال عمله، اأو امل�صاركة 

عمله  جمال  فى  الندوات  اأو  املحا�صرات  تقدمي  فى 

ونقل ما لديه من خربة، اإذا كان لديه متيز يف اجلانب 

االأكادميي.

ملمار�صة  فاإن  االآخر  اجلانب  على   « واأ�صافت   

حتافظ  فهي  املتقاعد  حياة  يف  الكبري  الدور  الريا�صة 

على لياقته البدنيه وتدفع ب�صحته لالأمام، وقد يكون 

تفرغه وعدم التزامه فى عمل حكومي يومى، عاماًل 

حياته  ويرتب  ال�صخ�صيه  حياته  ينظم  باأن  م�صاعدا 

عالقاته  ي�صتعيد  واأن  وعائلته  اأقاربه  مع  االجتماعية 

مع اأ�صدقائه القدامى، فهي فر�صة عظيمة الأن يعي�س 

الفرد حياته بال�صكل الذي يريد اأن يعي�س به ».

د. المالكي: يجب على المتقاعد أن يكافئ 
نفسه بعد مشوار طويل قضاه فى العمل

مكافاأة �لنف�س 

من  يجعلوا  باأن  املتقاعدين  املالكي  د.  ودعت 

حياتهم بعد التقاعد فر�صة ملكافاأة انف�صهم بعد خدمة 

طويلة فى العمل وتربية االأبناء، ومن اأمثلة ما يكافئ 

فرتة  كل  �صياحي  ل�صفر  يرتب  اأن  نف�صه  املتقاعد  به 

اأو اأن ي�صارك فى الفعاليات الرتفيهية املختلفة، اأو اأن 

فى  وي�صرتك  فنونها  يتعلم  يحبها  هواية  على  يواظب 

اأو منتدى يجمع هواتها �صوياً، وذلك من خالل  ناٍد 

البحث على االنرتنت اأو من خالل املراكز املختلفة 

للهوايات مثل الت�صوير اأو الر�صم اأو غريها مما يوجد يف 

احلي الثقايف وغريه من االأماكن.

ال�صخ�س  مير  اأن  الطبيعى  اأنه من  اإىل  واأ�صارت   

* الفرجابي: 
أتمنى من 

هيئة التقاعد 
والمعاشات 
تنفيذ برنامج 

تواصل األجيال 
»بيت الخبرة« 

ال  وهذا  البداية  فى  م�صتقرة  غري  بفرتة  املتقاعد 

يجد  اليومي  العمل  على  التعود  فبعد  فيه،  خالف 

نف�صه فجاأة داخل البيت، واأحياناً كثرية يكون مبفرده، 

وهذا بالطبع يوؤثر على حالته النف�صيه بال�صلب، ولكن 

ال�صحيح اأال تزيد هذه الفرتة واأن يبداأ بعدها مبا�صرة 

واأن  لنف�صه  يريدها  التى  احلياة  �صكل  فى  بالتفكري 

يثق  من  و�صوؤال  والتخطيط  بالبحث  نف�صه  ي�صاعد 

فيهم من اأ�صدقائه اأو اأقاربه.

�العتماد على �لنف�س

املتقاعد  يعتمد  اأن  ال�صروري  من  اأنه  وذكرت   

الفرتة  هذه  يجعل  واأن  االأول  املقام  فى  نف�صه  على 

االهتمام  بعدم  وذلك  العملية،  حلياته  تتويج  فرتة 

يهتم  اأن  عليه  بل  اأحفاده  اأو  اأوالده  باأحوال  املتزايد 

اأن  ي�صتطيع  التي  هي  الفرتة  هذه  الأن  اأكرث  بنف�صه 

الذاتية  اجلوانب  يدعم  واأن  البال  مرتاح  فيها  يعي�س 

النف�صية  النواحي  مثل  اإن�صان  اأي  حياة  يف  املختلفة 

والدينية وغريها.

الفئة،  لهذه  مهم  الدولة  دور  اأن  اإىل  ولفتت   

م�صرية اإىل اأن الدعم احلكومي للمتقاعدين �صعيف 

خدمات  من  يقدموه  فيما  النظر  يعيدوا  اأن  ويجب 

لهذه الفئة التي اأعطت كل عمرها يف خدمة البلد، 

موؤكدة اأن اأول �صئ مت عقاب املتقاعدين فيه هو اإلغاء 

بدل ال�صكن والذي اأثر تاأثريا كبريا على املتقاعدين 

الدولة ح�صاباتها يف هذا  اأن تعيد  وعائالتهم، ومتنت 

مبثابة جرح يف  املتقاعدين  اأغلب  اعتربه  الذي  االأمر 

ميزانية االأ�صرة التي يعولها �صخ�س متقاعد.

�لتقاعد ��ستثمارك �خلا�س

املدرب  اليزيدي  ح�صن  ال�صيد  اأكد  جانبه  من 

اجلدوى  ودرا�صات  ال�صغرية  امل�صاريع  خبري  املعتمد 

فرتة  تكون  اأن  ميكن  التقاعد  فرتة  اأن  واال�صتثمار، 

اأو قد تكون �صلبية فى حياة االإن�صان وذلك  اإيجابية 

املوظف  التي ي�صعها  الربامج واالآليات  على ح�صب 

من  يفقده  عما  يعو�صه  مما  املرحلة،  لهذه  ا�صتعداداً 

مزايا وامتيازات لرتكه وظيفته .

ال�صخ�س  يعتربه  اأن  ميكن  التقاعد  اأن  وذكر 

العمل حل�صاب االآخرين وبداية  التوقف عن  مرحلة 

مرحلة جديدة مثمرة من حياة االإن�صان؛ يتفرغ فيها 

ال�صتثماره اخلا�س دينيا، وعلميا، واجتماعيا، وماديا، 

مبثابة  وهي  اختياره  واالختيار  قراره  القرار  وي�صبح 

ج�صر يكمل به االإن�صان جناحه يف احلياة العملية.

التقاعد  م�صطلح  ن�صتبدل  اأن  واأ�صاف«اأمتنى 

د. موزة المالكي

د. أحمد الفرجابي
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ما  مع  ذاته  �صلبي يف حد  التقاعد  م�صطلح  اإن  حيث 

االإحالة  مثل  وقعاً  اأ�صد  اأخرى  كلمات  من  ي�صاحبه 

تدعو  بكلمات  ا�صتبدالها  علينا  فاإن  ولهذا  والعجز، 

اأكرث للتفاوؤل«

التقاعد،  فرتة  فى  ال�صلبية  اجلوانب  اأبرز  وحول 

من  االأ�صياء،  من  الكثري  تت�صمن  اإنها  اليزيدي  قال 

اأهمها اخللل يف توازن االأدوار يف حياة االإن�صان لفرتة 

بفقدان  وال�صعور  الهوية،  فقدان  من  واخلوف  طويلة، 

وعدم  باخلطر،  واالإح�صا�س  واملايل  النف�صي  االأمان 

التاأقلم والتوافق ومقاومة التغيري، هذا اإ�صافة اإىل نظرة 

وغياب  الدعم  وقلة  املتقاعدين  نحو  ال�صلبية  املجتمع 

الوعي.

 وقال اليزيدي اإنه حينما يتقاعد االإن�صان ينتقل 

من  ينتقل  حينها  الفراغ  اإىل  الالفراغ  من  مبا�صرة 

اجللو�س  اإىل  باكراً  النهو�س  ومن  والتزاماته  العمل 

ال  ولكنه  البع�س  الو�صع  هذا  يعجب  وقد  املنزل  يف 

امللل  يبداأ  �صهرين  اأو  �صهر  فبعد  الكثريين  يعجب 

اإثارة  على  دوما  ين�صب  الذي  بالفراغ  واالإح�صا�س 

امل�صاكل يف املنزل، اإ�صافة للو�صع النف�صي للمتقاعد؛ 

االإنتاج  على  القدرة  وعدم  القيمة  بانعدام  ي�صعر  فقد 

�صغله  الذي  الوظيفي  املركز  فبعد  الذات،  وانتقا�س 

باأنه جترد من  ي�صعر  امتلكها  التي  والهيبة االجتماعية 

ذلك متاما، كما اأن االإنقا�س من الدخل حني االنتقال 

من راتب الوظيفة اإىل معا�س التقاعد له تاأثريه ال�صلبي 

املتقاعد  قيام  واأ�صرته وبذلك ال بد من  املتقاعد  على 

للتخفيف  عديدة  با�صرتاتيجيات  عمله  وجهة  واأ�صرته 

باأو�صاع  املرحلة  هذه  وال�صتهالل  التقاعد،  وطاأة  من 

منا�صبة ومريحة نف�صياً ومادياً. 

احلرجة  الفرتة  لهذه  التخطيط  لكيفية  وبالن�صبة 

التفكري  يكون   « قال  فيها  اجلاد  التفكري  يكون  ومتى 

للتقاعد  والتخطيط  الوظيفي،  امل�صار  بداية  مع  اجلاد 

لتحقيق  اجلديدة  املوظف  حياة  تنظيم  على  ي�صاعد 

اال�صتفادة املثلى من وقت الفراغ وت�صاعد يف ا�صتمتاع 

التخطيط  اأن  اإىل  اإ�صافة  هذا  اأ�صرهم،  مع  املتقاعدين 

يجعلهم ي�صتعدون ملواجهة م�صاكل هذه الفرتة.

لهذه  التخطيط  اأهمية  عن  اليزيدي  وحتدث   

 « قائال  التخطيط  هذا  وجماالت  وجوانب  املرحلة 

الذي  املكان  اإىل  تر�صدك  التي  اخلريطة  هو  التخطيط 

ت�صل  اأن  تريد  الذي  املكان  االآن، واإىل  فيه  اأنت 

ترتيب  على  التخطيط  ويت�صمن  ت�صل،  وكيف  اإليه 

االأهداف  وحتديد  للم�صتقبل،  واالدخار  االأولويات 

ثم حتديد الو�صائل التي يتم بها حتقيق هذه االأهداف، 

وكيف  عمله،  يجب  التخطيط  »ما  يحدد  اأن  ويجب 

يتم؟ ومتى يتم؟ ومن الذي يقوم به؟ وحماولة اإيجاد 

ي�صاعد  مما  التخطيط  هذا  تواجه  عقبة  الأية  حلول 

اأي  يف  فالتخطيط  اأكرب«،  ب�صكل  الفعلى  التنفيذ  فى 

مو�صوع يعني النجاح.

دور �الأ�سرة جتاه �ملتقاعد 

ال�صخ�س  وعائلة  باأ�صرة  املنوط  الدور  وحول   

املتقاعد حتى ي�صتطيعوا معه عبور هذه الفرتة بنجاح 

العائلة  من  واملعنوي  النف�صي  الدعم   « اليزيدي  قال 

باملتقاعد؛  يحل  الذي  التوتر  المت�صا�س  جدا  مهم 

هذا  �صور  وتتمثل  االنتقالية،  املرحلة  يف  خا�صة 

الدعم من خالل ا�صت�صارة املتقاعد يف االأمور املنزلية 

والقرارات ال�صخ�صية الأفراد العائلة واإ�صعاره اأن قيمته 

وجودها  االأ�صا�صي يف  العن�صر  واأنه  اأفرادها  بني  فعلية 

واالعتماد على خرباته وجتاربه قدر امل�صتطاع باالإ�صافة 

اإليه  يوكل  اأن  مانع  وال  ال�صحية  بحالته  االهتمام  اإىل 

املنزل  احتياجات  ال�صرورية من  االأ�صياء  بع�س  �صراء 

الدورية.

بني  م�صرتكة  م�صوؤولية  هناك  اأن  على  و�صدد 

من  بدءا  املتقاعد،  جتاه  العمل  وجهة  والدولة  الفرد 

با�صرتاتيجيات  عمله  وجهة  واأ�صرته  املتقاعد  قيام 

اأنه  واأو�صح  التقاعد.  وطاأة  من  للتخفيف  عديدة 

ال�صتهالل هذه املرحلة باأو�صاع منا�صبة ومريحة نف�صياً 

نوع  اختيار  يف  احلق  املتقاعد  اإعطاء  يجب  ومادياً، 

فاحلل  التقاعدية؛  اأمواله  يف  يرغبه  الذي  اال�صتثمار 

حياته  مدى  على  االدخار  هو  للمتقاعد  االأف�صل 

مالية  لنكبات  التعر�س  من  بدال  الن�صيطة  العملية 

ب�صبب خطط التقاعد.

�لتخطيط ��ستثمار للم�ستقبل

مثل  املخت�صة  اجلهات  تقوم  اأن  ميكن  اأنه  واأكد   

فى  مهم  بدور  واملعا�صات  للتقاعد  العامة  الهيئة 

نظام  بداية  فمنذ  للمتقاعدين  واالر�صاد  التخطيط 

التقاعد وهو مل يتغري تقريباً، ويجب على هذه اجلهات 

تعمل  التى  للفئات  ا�صرتاتيجية  خدمات  تقدم  اأن 

م�صاعدتهم  من  اأف�صل  هناك  يوجد  وال  اأجلها،  من 

الهيئة  تقوم  اأن  وميكن  مل�صتقبلهم،  التخطيط  على 

واالإر�صاد  التوعية  بدور  واملعا�صات  للتقاعد  العامة 

ور�س  خالل  من  والتدريب  التاأهيل  واإعادة  باأهمية 

املبكر  والدعم  الرعاية  برامج  واإعداد  م�صتمرة  عمل 

للمتقاعدين.

�نتكا�سة وهمية

الفرجابي  اأحمد  الدكتور  قال  ناحيته  من   

ويب«  »ا�صالم  االإ�صالمية  ال�صبكة  مبوقع  امل�صت�صار 

الداعية بوزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية اإن مرحلة 

باقى  عن  اأهمية  تقل  ال  التى  املراحل  من  التقاعد 

املرحلة  لهذه  التخطيط  وعدم  االإن�صان  عمر  مراحل 

ما بني  تتنوع  للمتقاعد  اإ�صكاالت كثرية  عليه  يرتتب 

ومن  اأحيانا،  مر�صية  تكون  وقد  واجتماعية  نف�صية 

اأ�صباب هذه اال�صكاالت اأن املتقاعد حتدث له �صدمة 

باأن من حوله  اأ�صبح بال عمل وي�صعر  اأنه  حني يفاجاأ 

وانتكا�صة  خاطئ  �صعور  وهذا  عنه  غنى  فى  اأ�صبحوا 

وهمية الأن االن�صان مير مبراحل متعددة، ومن الطبيعي 

اأن يختلف دوره من مرحلة الأخرى. 

املرحلة  هذه  فى  �صروري  التخطيط  اأن  وذكر   

حتى يتالفى املتقاعد �صلبيات هذه الفرتة، ولي�صتطيع 

توظيف خرباته التي اكت�صبها طوال حياته فى املكان 

املنا�صب، فهذا العمر الطويل الذى ق�صاه فى العمل 

يحتم عليه اأن ينقل خرباته ملن هم يف حاجة اإليها، هذا 

على  يواظب  وهوايات  اأن�صطة  هناك  تكون  اأن  بجانب 

ممار�صتها قبل التقاعد وبعده، مبينا اأن هذه املرحلة لن 

تكون �صلبية اإال ملن مل يخطط لها. 

قياد�ت �ملوؤ�س�سات �خلريية

املتقاعدين  االأجنبية جند  البالد  اأننا يف  واأو�صح   

هم من يقودون املوؤ�ص�صات اخلريية واالجتماعية والتي 

تهدف لال�صتفادة من اخلربة االإدارية واحلياتية لهوؤالء 

املتقاعدين، وا�صتغالل طاقاتهم فى ت�صيري اأعمال هذه 

اجلمعيات ولهذا فاإن اأغلبها ينجح بجدارة فى مهمته، 

العمل  على  امل�صلمني  حث  االأ�صالم  اأن  اإىل  م�صريا 

عمر  له  لي�س  فالعمل  االإن�صان؛  عمر  فى  يوم  الآخر 

حمدد وعلى االإن�صان اأن يدرك اأنه لن ي�صل ملرحلة لن 

يكون فيها غري جمٍد الأهله وجمتمعه، ومن جانب اآخر 

فاإن العمل يجعل لالإن�صان قيمة ويزيد من �صعادته.

وقت  ي�صتغلوا  باأن  للمتقاعدين  ن�صيحة  وقدم   

االأعمال  فى  وامل�صاركة  الهوايات  ممار�صة  فى  التقاعد 

املجتمع  منظمات  وزيارة  واالجتماعية  التطوعية 

املتطوعني  و�صط  لهم  مكان  اإيجاد  وحماولة  املدين، 

اأغلب  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�صافة  املختلفة،  اأن�صطتها  فى 

املتقاعدين يجد نف�صه فى ممار�صة الريا�صة اأو االهتمام 

وم�صاعدتهم  الأحفاده  القران  تعليم  اأو  املنزل  بحديقة 

على ا�صتذكار درو�صهم.

الرزق  باأن  املتقاعد  يقتنع  اأن  �صرورة  اإىل  ولفت   

لي�س فى الوظيفة بل اإن الرزق م�صمون لالإن�صان طاملا 

كان حيا، واأبواب الرزق مفتوحة وفر�س العمل متاحة 

لكل من يجتهد فى البحث، واأن يح�صن اإدارته حلياته 

اليومية واإيجاد فر�س للتوا�صل االجتماعي مع االأهل 

واالأقارب واأن يعترب هذه الفرتة فرتة عطاء ال تقل عما 

�صبقها من مراحل.

واملوؤ�ص�صات  الدعوية  اجلهات  الفرجابي  ونا�صد   

هذه  من  ت�صتفيد  اأن  الدولة  فى  وال�صبابية  اخلريية 

اجتماعية  ملوؤ�ص�صات  كثرية  باأمثلة  مدلال  اخلربات، 

على  وحكومية  �صيا�صية  �صخ�صيات  يقودها  ودعوية 

االأخرى  الناحية  ومن  تقاعدهم،  بعد  رفيع  م�صتوى 

مثل  التقاعد  قوانني  فى  النظر  تعيد  باأن  الدولة  نا�صد 

وخربات  كبرية  طاقات  يهدر  والذى  املركزي  البند 

حيوية بدون �صبب مقنع.

فكرة »بيت �خلربة«

»الهيئة  بالتقاعد  املخت�صة  للجهة  ر�صالة  ووجه   

لربنامج  فكرة  يتبنوا  باأن  واملعا�صات«  للتقاعد  العامة 

اخلربة«  »بيت  م�صمي  االأجيال حتت  لتوا�صل  يهدف 

والذي ميكن اأن ي�صم منتديات دورية بني املتقاعدين 

وال�صباب يتباحثون فيها ويتناق�صون حول حماور احلياة 

املختلفة ويتم من خاللها ا�صتعرا�س جتارب املتقاعدين 

ا�صتفادة  فيها  الطرفان  و�صيجد  العامة  حياتهم  فى 

ال�صباب  فكر  من  �صي�صتفيدون  فاملتقاعدون  كبرية، 

اجلانب  وعلى  للحياة،  املختلفة  وروؤيتهم  الع�صري 

املتقاعدين  خربات  من  ال�صباب  �صي�صتفيد  االآخر 

الندوات  هذه  من  و�صيخرجون  واجتماعيا  مهنيا 

بدرو�س عملية فى احلياة.

لت�صجيع  م�صروعاً  تتبنى  اأن  اإىل  الهيئة  دعا  كما   

مرجعاً  تكون  حتى  مذكراتهم  لكتابة  املتقاعدين 

على  لي�س  بالفائدة  �صيعود  مما  القادمة،  لالأجيال 

املتقاعد وحده بل �صت�صمل اأهله ومن �صيطلع على هذه 

املذكرات، بحيث ميكن اأن تت�صمن مكتبة الهيئة عدداً 

كبري من مذكرات املتقاعدين الذين نحرتم خرباتهم 

جميعا ممن كان اللهم الف�صل - بعد اهلل تعاىل- يف بناء 

من  اليوم  نراه  ما  اإىل  بها  والو�صول  احلبيبة  قطر  دولة 

تطور يف جميع املجاالت.

الحسيني : يجب استبدال مصطلح »التقاعد«
ألن له وقع نفسى سيئ يشبه العجز

اإلدخار على مدى 
الحياة العملية يحد من 
التعرض لنكبات مالية 

بسبب التقاعد

الرزق ليس في الوظيفة فحسب..
بل الرزق مضمون لإلنسان طالما كان حيا



تسع وسائل
للحــب الدائــم

بقلم: دكتور جاسم المطوع

4- التعبري عن رغبة كل واحد منهما لالآخر: يف 

االأحاديث اخلا�صة يف  وتناول  النوم  اإىل غرفة  الذهاب 

على  النف�صي  اأثره  اجل�صدي  للتقارب  الأن  املوقع،  هذا 

الزوجني، وتاأثريه كبري على زيادة احلب بينهما.

اإليها:  احلاجة  عند  العاطفية  امل�صاندة  تاأمني   -٥

مثال اإذا كانت الزوجة حامال فاإن زوجها يقف بجانبها 

ويعي�س معها اآالمها وم�صاعرها، و اإذا كان الزوج مري�صا 

كثرية  الدنيا  فاإن  وهكذا  بعاطفتها،  الزوجة  فت�صانده 

التقلب حتتاج من كل طرف اأن يقف مع االآخر وي�صانده 

عاطفيا حتى يدوم احلب.

6- التعبري املادي بني حني واآخر: فيهدي الزوج 

زوجته هدية �صواء اأكانت يف منا�صبة اأو من غري منا�صبة، 

متوقعة، وكذلك  اأثر كبري الأنها غري  للمفاجاآت  ودائما 

الذاكرة  يف  تطبع  الهدايا  فان  زوجها،  الزوجة  تهدي 

دائما،  م�صاهدة  كانت  اإذا  وخ�صو�صا  جميال  معنى 

ك�صاعة اأو خامت اأو قلم يكرث ا�صتخدامه، فانه يذكر باحلب 

الذي بينهما ويعطر اأيام الزواج ولياليه، وهنا ن�صري اإىل 

اهتمام  توافق  كانت  اإذا  اأكرب  اأثر  لها  يكون  الهدية  اأن 

ميلن  عاطفيات  بطبيعتهن  فالن�صاء  االآخر؛  الطرف 

للهدايا التي تدغدغ م�صاعرهن واأما الرجال فعقالنيون 

ومييلون للهدايا املادية كثريا.

7- االإكثار من الدعاء بعد كل �صالة ويف اأوقات 

االإجابة: كالثلث االأخري من الليل، اأو بعد االنتهاء من 

الو�صوء اأو بني االأذانني اأو يوم عرفة اأو اأثناء ال�صفر باأن 

يدمي اهلل تعاىل احلب بني الزوجني وال مييته فيكون حيا 

اأخرب النبي �صلى  دائما وما ذلك على اهلل بعزيز، كما 

اهلل عليه و�صلم عن حبه خلديجة ر�صي اهلل عنها، قال: 

ال�صماء  ينزل من  رزق  فكاأن احلب  ُرزقت حبها،  اإنني 

بالدعاء وبالك�صب وال�صعي  العباد فيطلب  ويق�صم بني 

للح�صول عليه.

بروح  االآخر  مع  منهما  واحد  كل  يتعامل  اأن   -8

ال�صلبيات،  عن  والتغافل  الع�صرة  وح�صن  الت�صامح 

بينهما  فيما  يتعامال  واأن  االإيجابيات  على  والرتكيز 

كما يحبان ال كما يريدان، فاإن ذلك يعزز احلب بينهما 

ويجعله دائما. 

9- اأن يعلما اأبناءهما كيف يحرتمان 

والديهما: بالتقبيل وامل�صاعدة والت�صحية 

اأبنائه  مع  الزوج  يقف  فعندما  والتقدير، 

بالفرح  ت�صعر  فاإنها  الأمهم  تقدير  وقفة 

املواقف  تلك  تن�صى  وال  وال�صرور، 

فيتجدد حبهما من جديد، وكذلك 

الزوجة مع اأبنائها جتاه اأبيهم. 

والقارئة  القارئ  فليجرب 

للحفاظ  الت�صع  الو�صائل  هذه 

على احلب، والدعاء با�صتمراره 

باإذن اهلل تعاىل، فيجتمعان يف 

اجلنة  يف  ويلتقيان  الدنيا 

بف�صل اهلل ورحمته. 

الدنيا واالآخرة:  اأن يجمعنا يف  1- رددا معا: ع�صى اهلل 

الزوجية  العالقة  بنيان  من  تزيد  وغريها  العبارة  هذه  مثل  اإن 

وتقوي احلب بني الزوجني حتى يدوم وال ميوت ومن اأمثلتها 

)لو عادت االأيام ملا قبلت بزوج غريك (.

2- االإكثار من ت�صرفات التودد واملحبة: وهي ت�صرفات 

�صغرية وب�صيطة، ولكنها ذات قيمة كبرية وثمن غال؛ ومنها 

نائما من  راآه  اإن  االآخر  اللحاف على  الزوجني  اأحد  ي�صع  اأن 

ي�صع  اأن  اأو  اجللو�س  اأراد  اإذا  امل�صند  يناوله  اأن  اأو  غري حلاف، 

لفعل  منه  روؤيته  عند  كتفه  على  يربت  اأن  اأو  فيه،  يف  اللقمة 

ح�صن، اأو اأن يح�صر ال�صاي ويقطع الكيكة ويقدمها له، وكل 

هذه الت�صرفات اإذا �صدرت عن الزوجة لزوجها اأو عن الزوج 

لزوجته فاإنها توؤكد معاين احلب بني فرتة واأخرى. 

3- اإيجاد وقت للحوار بني الزوجني بني فرتة واأخرى: فال 

ي�صغلهما �صاغل وي�صاهد كل واحد بريق عيون الثاين ويلم�س 

دفء يديه، ويتحدثان عن ما�صيهما وحا�صرهما وم�صتقبلهما 

هنا  من  فكلمة  زوجني،  كونهما  من  اأكرث  �صديقني  فيكونان 

وق�صة من هناك، و�صحكة من هنا ومل�صة من هناك، جتدد احلب 

بينهما وتعطيه عمرا اأطول. 

احلا�صلني  والزوجات  االأزواج  �صفات  من  اإن 

يحافظان  اأنهما  ع�صرة  على  ع�صرة  درجة  على 

تنميته  على  ويحر�صان  الزوجي  حبهما  على 

وتطويره ليكون متوقدا دائما، الأن هناك كثريا من 

الزيجات تفاجاأ »مبوت احلب« بني الطرفني فت�صبح 

عالقتهما الزوجية عالقة جافة قاتلة، ولوال االأبناء 

اآخر  �صنفاً  هناك  ولكن  زواجهما،  يف  ا�صتمرا  ملا 

العبارات  خالل  من  نف�صيهما  من  احلب  ي�صع 

والنظرات واالإ�صارات، ولهذا فاإننا نن�صح كل من 

اأراد حبا دائما اأن يتبع التعليمات التالية: 

9
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خبراء اقتصاديون واجتماعيون وحقوقيون يؤكدون أن:

التقاعد .. حق 
وليس مّنة

وصناديق التقاعد تحقق التنمية االجتماعية واالقتصادية

 اإال اأن هذا العامل الذي يكر�س حياته يف الكد 

من اأجل توفري راحته النف�صية ، االجتماعية و املادية 

يكرب  عندما  الراحة  هذه  نف�س  يحقق  اأن  اإىل  بحاجة 

ويكون قد ق�صى ما ال يقل عن ع�صرين �صنة من الكد 

�صناديق  اإن�صاء  يف  الدول  فكرت  ولذلك  والعمل، 

ي�صمن العامل عن طريقها حقه يف احلياة الكرمية بعد 

مرور فرتة طويلة من عمره يف العطاء واالجتهاد.

تعد  ال�صناديق  هذه  اأن  ن�صمع  ما  كثريا  ولكوننا   

التنمية االقت�صادية واالجتماعية. فقد  اأهم ركائز  من 

باللجنة  القانونية  اخلبرية  العلي  هال  بال�صيدة  ات�صلنا 

الوطنية حلقوق االإن�صان ملعرفة املزيد عن هذا املو�صوع 

والتي اأفادت باأن التقاعد حق من حقوق االإن�صان واأن 

قانون التقاعد والتاأمينات االجتماعية املنتظر �صدوره 

االإن�صان. كما  العاملية حلقوق  واملبادئ  للقواعد  مالئم 

ات�صلنا باالأخ�صائي يف جمال االقت�صاد ن�صال اخلويل، 

والذي يرى اأن �صناديق التقاعد توؤمن و تنمي احلياة 

تطوير  على  العمل  يجب  اأنه  كما  للدول  االقت�صادية 

املال املتاأتي من هذه ال�صناديق حتى تكون لها تاأثري 

اإيجابي على التنمية االقت�صادية. كما ات�صلنا باملخت�س 

االجتماعي الدكتور اأ�صرف جالل، والذي اأو�صح لنا 

 ، التنمية االجتماعية  ال�صناديق ل�صمان  كيفية عمل 

وحتدث عن التجربة القطرية الناجحة وعن جتربة دول 

اأ�صبحت  التي  �صناديقها  عن  وحتدث  العربي  الربيع 

املثقفني  بع�س  مع  لقاًء  اأجرينا  ثم  باالإفال�س.  مهددة 

الدول  بع�س  ل�صناديق  جناح  ق�ص�س  عن  للحديث 

جتارب  باأنها  عنها  املتحدثون  اتفق  والتي  االأجنبية، 

ناجحة، وال ميكن مقارنتها بنظرياتها العربية.

 حق ي�سمن كر�مته

القانونية  اخلبرية  العلي  هال  االأ�صتاذة  اأكدت 

قانون  م�صروع  اأن  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  باللجنة 

بحقوق  يت�صل  االجتماعية  والتاأمينات  التقاعد 

دولة قطر قادرة على تجاوز 
كل ما تسببه الطفرة 

االقتصادية من اختالل في 
صناديق التقاعد 

اإن�صان  كل  حق  خا�صة  وب�صفة  وحرياته،  االإن�صان 

العجز  خماطر  من  والتامني  االجتماعي  ال�صمان  يف 

والبطالة وال�صيخوخة و غريها من املخاطر. 

وعن املعايري الدولية ذات ال�صلة ذكرت املادة 22 

من االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان و التي تن�س على 

اأن لكل �صخ�س احلق يف ال�صمان االجتماعي واحلقوق 

االقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي ت�صمن كرامته 

اأن تكون هذه املعايري مالئمة لظروف البلد التي  على 

ينتمي اإليه املتقاعدون بح�صب موارد الدولة.

وذكرت كذلك املادة 2٥ من ذات القانون والتي 

اإن�صان احلق يف ال�صحة والرفاه له  اأن لكل  تن�س على 

والأ�صرته. واأو�صحت االأ�صتاذة هال اأنه يف حالة اإ�صدار 

اأي م�صروع فاإنه يجب اأن يكون متفقا مع املعايري الدولية 

حلقوق االإن�صان.

وعن �صندوق التقاعد املوجود حاليا يف دولة قطر 

والتاأمينات  التقاعد  قانون  �صدور  ننتظر  نحن   « قالت: 

العامة  الهيئة  مدير  اأن  وذكرت  اجلديد.  االجتماعية 

يف  له  حوار  يف  �صرح  اخلاطر  تركي  ال�صيد  للتقاعد 

اإحدى ال�صحف عن قرب �صدور هذا القانون و حتدث 

عن مميزاته.

وردا على �صوؤال يتعلق باالإ�صافة التي ميكن للجنة 

الوطنية حلقوق االإن�صان اأن تفيد بها هذا القانون قالت 

الوطنية  اللجنة  على  ُعر�س  اجلديد  القانون  هذا  اإن 

فاأعدت  راأيها؛  اإبداء  منها  وُطلب  االإن�صان،  حلقوق 

اللجنة درا�صة بهذا اخل�صو�س مفادها اأن قانون التقاعد 

املبادئ  مع  يتوافق  اجلديد  االجتماعية  والتاأمينات 

كانت  القانون  هذا  بنود  اأغلب  واأن  الدولية،  واملعايري 

حمكمة من حيث القواعد واالأحكام وال�صياغة 

�سناديق فا�سلة 

اخلويل  ن�صال  ال�صيد  االقت�صادي  اخلبري  حتدث 

ل�صمان  خدمة  اأهم  تعد  باأنها  التقاعد  �صناديق  عن 

واأ�صاف  االجتماعي  االأمان  توفر  حيث  امل�صتقبل؛ 

اأنها ت�صمن الزيادة يف االإنتاجية كما ت�صمن اال�صتقرار 

بهذه  املوجودة  املبالغ  اأن  وبني  احلا�صر.  يف  الوظيفي 

راتب  من  اقتطاعها  يتم  التي  املبالغ  هي  ال�صناديق 

اأن هذه  واأو�صح  العمل.  اأرباب  م�صاهمة  ومن  املوظف 

اإن  وقال  القومي.  الناجت  معدل  ن�صبة  من  تزيد  املبالغ 

الناجت  وهذا  القومي  الناجت  على  قائم  بالدول  االقت�صاد 

اأو اال�صتثمار  اأو اال�صتهالك  االإدخار  لغاية  اإما  ي�صتغل 

وال�صيا�صة اال�صتثمارية هي التي توفر ن�صبة ادخار اأعلى.

واأ�صار اإىل االأموال التي يتم جمعها يف ال�صناديق 

البنية  مثل  واآمنة  حمددة  جهات  يف  ت�صتثمر  والتي 

 ، احلديدية  وال�صكك  االت�صال  و�صركات  التحتية 

ال�صناديق  هذه  اأن  واأو�صح  والفنادق.  واملاء  والكهرباء 

تلعب دورا كبريا يف التنمية يف الدولة. 

وحتدث ال�صيد ن�صال عن التجربة االأمريكية وقال 

االأ�صول  من  مهما  جانبا  متلك  التقاعد  �صناديق  اإن 

والعقارات و التي تقدر مببلغ 400 اأو ٥00 مليار دوالر 

وقال  العربية  نظرياتها  عن  وحتدث  اأ�صولها.  جمموع 

القرارات  الت�صيي�س وكل  اإن �صناديقها تخ�صع لعملية 

للدول  ال�صيا�صية  بالتوجهات  متاأثرة  تكون  تتخذ  التي 

وبالطبع يكون ذلك على ح�صاب االأجيال القادمة.

بتوفري  مطالبة  العربي  الربيع  دول  اأن  اإىل  واأ�صار   

التنمية.  حجم  انخفا�س  ظل  يف  تقاعدية  رواتب 

ويرجع ال�صيد ن�صال هذا الف�صل اإىل اأن اأغلب اأ�صولها 

العمالت  بع�س  انهارت  عندما  و  املحلية  بالعمالت 

ال�صناديق  هذه  قدرة  تراجعت  امل�صري  اجلنيه  مثل 

واأ�صبحت مهددة بالعجز عن توفري التقاعد ملنت�صبيها، 

وجود  وعدم  اال�صتثمارات  يف  التنوع  عدم  وكذلك 

ا�صتثمارات باخلارج.

الدرا�صات  غياب  اإىل  اأي�صا  الف�صل  هذا  يرجع  و 

االكتوارية اأي الدرا�صات العمرية والتي تتم على اأعمار 

امل�صرتكني، ويتم على اأ�صا�صها احت�صاب قيمة االأق�صاط 

الواجب اقتطاعها. وقال اإن االأق�صاط يف الدول العربية 

مهنية  منها  اأكرث  جماهريية  اأ�ص�س  على  احت�صابها  يتم 

وعلمية.

اأما بالن�صبة للتجربة القطرية قال ال�صيد ن�صال اإنها 

التي  النه�صة  اأنه وبالرجوع اىل  اإال  جتربة حديثة العهد 

عرفتها دولة قطر يف الع�صر �صنوات االأخرية فاإن حجم 

الرواتب ت�صاعف واأ�صبح هنالك نوع من عدم التوازن 

توفريه  ال�صناديق  هذه  على  يجب  وما  الرواتب  بني 

من رواتب تقاعدية، اإال اأن الدولة تداركت هذا االأمر 

ولها القدرة الكافية على جتاوز هذه امل�صاألة، وهي توؤمن 

م�صتوى ممتازا للرعاية ال�صحية.

مو�صوع  اأن  يرى  ال  اإنه  حديثه  نهاية  يف  وقال 

امل�صتقبل  يف  م�صكلة  اأية  �صي�صكل  التقاعد  �صناديق 

بالن�صبة لدولة قطر. 

 حزمة من �خلدمات 

التنمية  م�صت�صار  جالل  اأ�صرف  الدكتور  ويقول 

توفر  التقاعد  �صناديق  اإن  اخلريية  قطر  بجمعية  املحلية 

هذه  وتكمن  الوظيفة،  ل�صاحب  اخلدمات  من  حزمة 

والرعاية  واخلدماتية  ال�صحية  الرعاية  يف  اخلدمات 

النف�صية وكذلك امل�صالح املختلفة.

واأ�صاف باأنه يعتقد اأن مو�صوع التقاعد يقوم على 

املتقاعد  حقوق  من  حق  فهو  والواجب؛  احلق  فل�صفة 

على  وواجب  العمل  يف  حياته  �صنوات  كر�س  الذي 

عاتق الدولة حلماية هذا العامل. واأو�صح اأن هذا املفهوم 

من �صاأنه اأن ير�صخ فكرة التوا�صل بني االأجيال والعطاء 

املتبادل. واأكد اأن التقاعد هو حق و لي�س منة من اأحد، 

كر�س  الذي  العامل  هذا  ف�صل  يرد  اأن  املجتمع  وعلى 

معظم �صنوات حياته يف الكد والعمل.

 وعن جتربة دولة قطر يف جمال التقاعد قال الدكتور 

اأ�صرف جالل اإن جتربة دولة قطر جتربة حديثة وينق�صها 

الكثري من اجلوانب التي تهم الرعاية ال�صحية 

بامل�صتوى  لي�صت  فهي  والنف�صية  واالجتماعية 

من  جمموعة  جالل  الدكتور  وقدم  فيه.  املتاأمل 

عليا  جلنة  وجود  �صرورة  يف  تكمن  التي  و  املقرتحات 

ال�صحية  اجلوانب  بدعم  ُتعنى  اجلهات  خمتلف  من 

واالجتماعية واخلدماتية التي يحتاجها املتقاعد واقرتح 

اأي�صا تر�صيخ فكرة الوالء للوطن. 

الدوحة ليلىاجلميلي

يعد �لعمل �آلية من �الآليات �لتي يحقق بها �الإن�سان ذ�ته, فهو �إىل جانب 

�ملكا�سب �ملادية و�الجتماعية �لتي يحققها فاإنه ي�سعر وهو يعمل �أن حياته 

لها معنى؛ مهما كان �لعمل �لذي يوؤديه. كما �أن هذ� �لعمل وبغ�س �لنظر 

عن �ملكا�سب �ملادية �لتي يحققها من ور�ئه فهو ي�سمن كر�مته وعزة نف�سه 

و��ستقالليته رجال كان �أم �مر�أة. وتعد �لرتبية �الأ�سرية �لقائمة على �ملبادئ 

�لتى تعزز من قيمة �لعمل و�العتماد على �لذ�ت تربية قائمة على قو�عد 

�سليمة؛ فاالإن�سان بدون عمل ال معنى حلياته وال قيمة له �جتماعيا. 

نضال الخولي
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فقال  العربي  بالعامل  التقاعد  �صناديق  عن  اأما 

اإنها �صناديق قا�صرة ومق�صرة حيث اإن هذه ال�صناديق 

�صيء ا�صتخدامها وا�صتغلت لتمويل عجز احلكومات. 
ُ
اأ

ال�صناديق  هذه  ت�صتخدم  اأن  املفرو�س  من  اأنه  اأو�صح 

وت�صتغل لتطوير االأغرا�س احلياتية واملعي�صية للمتقاعد.

لتمويل  ت�صتغل  الدول  هذه  يف  املليارات  اأن  اأو�صح 

ال�صياق  يف  واأ�صاف  العامة.  للخزانة  الداخلي  العجز 

اأيادي  دمرته  ما  الثورات  ت�صحح  اأن  ياأمل  اأنه  ذاته 

الف�صاد.

واأو�صح اأن �صناديق التقاعد خدمة م�صرتكة البد 

الدولة  تكون  اأن  على  اأمثل  ب�صكل  ا�صتثمارها  من 

هي ال�صامن لهذه االأموال، وال بد اأن ت�صتخدم هذه 

توفر  اأن  �صاأنها  من  التى  اخلدمات  لتطوير  االأموال 

االأمان املادي النف�صي واملجتمعي للمتقاعد.

ن�صابها  يف  االأمور  تو�صع  اأن  يجب  اأنه  واأ�صاف   

وتعمل الدول بعقلية علمية واقت�صادية ال�صتثمار هذه 

االأموال وبذلك تكون الدولة مبثابة النائب عن الفرد 

يف اإدارة وا�صتثمار هذه االأموال. 

ق�س�س جناح بكل �ملقايي�س : 

 وقال الدكتور �صامر حمودي اال�صت�صاري يف طب 

االأطفال والذي ق�صي خم�صا وع�صرين �صنة من عمره 

يف اأمريكا اإن �صناديق التقاعد هناك تعترب جتربة ناجحة 

التي  التجاوزات  بع�س  وجود  رغم  املقايي�س  بكل 

تقوم بها ال�صركات اخلا�صة حيث تعمدت بع�صها اإىل 

�صرقة وا�صتغالل هذه االأموال املودعة لديها. وذكر اأن 

االنهيار االقت�صادي ت�صبب يف اإفال�س بع�س �صركات 

للعاملني  كبرية  خ�صارة  اإىل  اأدى  مما  اخلا�صة  التاأمني 

الذين اأودعوا اأمواال كثرية لدى هذه ال�صركات على 

اأمل اأن يح�صلوا على تقاعد قوي يوؤمن لهم حياة كرمية 

بعد التقاعد.

وقال اإن احلكومة ت�صدت وتت�صدى لكل جتاوز قد 

ي�صئ اإىل امل�صلحة العامة وحرمان املتقاعد من ح�صوله 

على حقه كامال. و اأ�صاف اأن الدولة االأمريكية تلزم 

كل عامل بدفع �صرائب على راتبه وعندما يبلغ ال 6٥ 

�صنة من عمره يتمتع براتب تقاعدي من ناحية ويتمتع 

مبا ي�صمى بال�صمان االجتماعي كما يتمتع مبا ي�صمى 

بالتاأمني ال�صحي حتى ولو مل يكن هذا العامل نا�صطا 

ومل تكن دفوعاته لل�صندوق كبرية فاإنه مبجرد ح�صوله 

على اجلن�صية االأمريكية و بلوغه �صن اخلام�صة وال�صتني 

فهو يتمتع بهذه احلقوق.

الراتب  هذا  كان  اإذا  فيما  �صوؤال  على  وردا 

التقاعدي يكفي املتقاعد قال اإن هذا الراتب ي�صمن 

كطبيب  اأنا  املثال«  �صبيل  فعلى  فقط.  كرمية  حياة  له 

راتبي ع�صرة اآالف دوالر لن اأحت�صل اإال على 2٥00 

دوالر عند التقاعد وهذا الراتب ال يخول يل اأن اأعي�س 

اأن  ي�صمن يل  اأنه  اإال  التقاعد  قبل  الرفاه  م�صتوى  يف 

االآخرين«.  م�صاعدة  عن  غنى  يف  كرميا  عي�صا  اأعي�س 

وقال يف ال�صياق ذاته اإن هذه ال�صناديق توفر الطماأنينة 

الدولة  اهتمام  على  اآخر  مثاال  اأي�صا  وذكر  النف�صية. 

هذا  كان  اإذا  اإنه  وقال  التقاعد،  �صن  بعد  مبواطنيها 

والرعاية  امل�صكن  له  توفر  فاإنها  بيتا  ميلك  ال  املتقاعد 

الكهرباء  فواتري  دفع  على  ت�صاعده  وحتى  ال�صحية 

على  عظيم  �صيء  اإنه  االمر  هذا  عن  وقال  والغاز. 

امل�صتوى االإن�صاين. وردا على �صوؤال اإذا ما كان هناك 

ملواطنيها  االأمريكية  الدولة  توفره  ما  للمقارنة مع  وجه 

جمال  ال  اإنه  قال  ملواطينها  العربية  الدول  توفره  وما 

للمقارنة ذلك اأن الدولة االأمريكية دولة قوية اقت�صاديا 

اأمريكا هو نتاج عمل جاد ملفكرين  ونظام التقاعد يف 

واقت�صاديني و�صيا�صيني. 

�سر�ئب جمحفة 

احل�صابات  مراقب  قا�صم  مراد  االأ�صتاذ  وحتدث 

التقاعدي  النظام  عن  الفرن�صية  البنوك  اإحدى  يف 

ل�صمان  ت�صعى  فرن�صا  اإن  وقال  فرن�صا  يف  املتما�صك 

التقاعدي  الراتب  حقوق مواطنيها عن طريق �صمان 

و الرعاية ال�صحية. 

كاهل  تثقل  اأ�صبحت  ال�صرائب  اأن  ذكر  اأنه  اإال 

ك�صريبة  راتبه  من   %  20 فت�صتقطع  الفرن�صي  املواطن 

عدا  ما  مقتنياته)  على  ك�صريبة   %20 و  الراتب  على 

بع�س املواد الغذائية االأ�صا�صية ( و 7% �صرائب اأخرى 

اأي ما يقارب ن�صف راتبه يدفع للدولة.

واأ�صاف اأن اأ�صحاب الرواتب ال�صعيفة يتمتعون 

اأكد  اأنه  اإال  ال�صرائب.  دفع هذه  املراعاة يف  من  بنوع 

اأن ما يدفعه الفرد يح�صب ويتمتع به عندما ي�صل اىل 

�صن التقاعد حيث يتح�صل املتقاعد على 70% مما كان 

يتقا�صاه اىل جانب انتفاعه بالتاأمني ال�صحي. 

براتب  يتمتعون  القدامى  املتقاعدين  اإن  وقال 

التقاعد  على  �صيحالون  الذين  من  اأف�صل  تقاعدي 

يف امل�صتقبل حيث كان التقاعد يح�صب لديهم على 

اأ�صا�س راتب اآخر �صنتني يف حني اأ�صبح االآن يح�صب 

على الع�صرين �صنة االخرية.

وردا على ما اإال كان التاأمني الذي توفره الدولة 

حياة  يعي�س  املتقاعد  اإن  قال  ال  اأم  يكفيه  للمتقاعد 

جيدة واأ�صاف اأن » نظام التقاعد يف فرن�صا من اأف�صل 

االأنظمة ولئن تغريت االأمور بع�س ال�صيء يف الوقت 

الراهن«.

ويرجع االأ�صتاذ مراد تغري االأمور يف الوقت الراهن 

اإىل االأزمة االقت�صادية من ناحية و اإىل اإختالل التوازن 

ال�صكاين من ناحية اأخرى حيث اأن ن�صبة كبار ال�صن 

الفتية  العاملة  اليد  مع  باملقارنة  عالية  ن�صبة  فرن�صا  يف 

واأي�صا اإىل تاأخر عمر الوفيات حيث اإن ن�صبة الوفايات 

الدولة  اأن  وذكر   .8٥ �صن  اإىل   6٥ �صن  من  تاأخرت 

امل�صاكل  هذه  ملعاجلة  التدابري  من  العديد  اتخذت 

واأهمها تاأخري �صن التقاعد اإىل 6٥ �صنة با�صتثناء اليد 

العاملة التي ق�صت 40 �صنة من عمرها فتمنح تقاعدها 

الدولة  اأن  ذاته  ال�صياق  واأ�صاف يف  ال�صتني.  �صن  يف 

الفرن�صية ت�صعى اإىل القيام مب�صاريع طويلة املدى لتطوير 

اأموال ال�صندوق حتى تفي بالتزاماتها املادية و الطبية 

واالجتماعية جتاه املتقاعدين. 

موضوع التقاعد
يقوم على فلسفة

الحق والواجب

أشرف جالل
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العدد األو

اأ�صدرت االأمانة العامة للتخطيط التنموي موؤخرا الن�صرة املحدثة الثالثة من االآفاق االقت�صادية يف قطر 2012 - 2013 حيث 

تقوم الن�صخة اجلديدة املحدثة من ن�صرة االآفاق االقت�صادية يف دولة قطر ) 2012 - 2013 ( مبراجعة التنبوؤات كل �صتة اأ�صهر.

�سدى و��سع للن�سختني �ل�سابقتني 

التقرير حيث  الثالثة من  الن�صخة تعترب  اأن هذه  التنموي  للتخطيط  العامة  العام لالأمانة  النابت االأمني  الدكتور �صالح  واأعلن 

كان للن�صختني املا�صيتني �صداهما الوا�صع لدى املهتمني بال�صاأن االقت�صادي وقال: هذه الن�صرة توقعت منوا قويا يف الناجت املحلي 

االإجمايل قدره 6.3 % عام 2012 بتغري طفيف عن توقعاتها يف ن�صرة االآفاق االقت�صادية ال�صادرة يف �صهر يونيو عام 2012 والبالغ 

اأي بزيادة 3 نقاط عن  اأن ينمو الناجت املحلي االإجمايل مبعدل 14.7 % عام 2012  فاإنها توقعت  اأ�صعار النفط  6.2 %. ومع ارتفاع 

تقديرات يونيو.

اآلفاق االقتصادية في قطر 
لعام 2013 ال تزال مشرقة

نمو الناتج المحلي هذا العام 
بنسبة 5.3% .. وفائض مالي في 

ميزان المدفوعات

دكتور صالح النابت : 

** التوقعات المتفائلة 
مدعومة بتماسك 

أسعار البترول والغاز

** هناك سعي دائم 
إلى وجود اقتصادي 

ديناميكي ومتنوع

الدكتور فرانسيس هاريجان:

** توقعات فائض الحساب 
المالي والجاري ستظل 

قوية

** المخاطر التي يواجهها 
االقتصاد القطري مازالت 

خارجية 

الدكتور فرانسيس هاريجانالدكتور صالح النابت
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�الآفاق �القت�سادية م�سرقة 

االآفاق  اأن  اإىل  النابت  واأ�صار 

االقت�صادية لعام 2013 ال تزال م�صرقة 

احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  اإذ 

يتوقع اأن يحقق منوا قدرة 4.8 % يف اإطار 

منو قوي للقطاع غري النفطي وقال اأي�صا: 

من  الكثري  �صوء  يف  اأعد  التقرير  »هذا 

الذي  االأوربي  باالحتاد  اخلا�صة  التقارير 

االقت�صادية  العوائق  من  يعاين  مازال 

بالن�صبة  وكذلك  املالية  وامل�صاكل 

يعاين  اأي�صا  الذي  االأمريكي  لالقت�صاد 

من هذه الظاهرة«.

منو قطاع غري �لهيدروكربون

االقت�صادية  االآفاق  تقرير  ويك�صف 

قطاع  منو  عن   2013 لعام  قطر  لدولة 

بزيادة   %  9.6 مبعدل  الهيدروكربون  غري 

ي�صاعد  حيث  املا�صي  العام  عن  طفيفة 

الناجت املحلي  القطاع على زيادة  منو هذا 

االإجمايل احلقيقي عام 2013 اإىل %4.8 

العام  يونيو  يف  متوقعاً  كان  مبا  مقارنة 

النفط  قطاع  ناجت  يرتاجع  فيما  املا�صي، 

والغاز - وبعد �صنوات من االأداء املفعم 

اإنتاج  انخفا�س  مع  وذلك   - بالن�صاط 

ن�صاط  وو�صول  املتقادمة  النفط  حقول 

قطاع الغاز اإىل طاقته العظمى املمكنة.

متا�سك �أ�سعار �لغاز و�لبرتول 

الغاز  اأ�صعار  اأن  النابت  واأعلن 

والبرتول ا�صتطاعت التما�صك عند نف�س 

بالطبع  وهذا  عليها  ت�صري  التي  الزيادة 

القطري  االقت�صاد  على  باالإيجاب  اأثر 

هذا  على  كبري  ب�صكل  يعتمد  الذي 

النوع وم�صريا اإىل اأن هذه العوامل كلها 

اإىل  العام  هذا  نهاية  يف  التقرير  اأو�صلت 

منو قدره 6.3 %. وتابع قائال : »االقت�صاد 

مليار   200 ت�صمن  العام  هذا  القطري 

دوالر اأمريكي وهو ما ي�صكل نقطة حتول 

يف التنمية االقت�صادية لدولة قطر حيث 

قد  االقت�صادي  للنمو  املحركة  القوة  اإن 

تر�صخت يف القطاع غري النفطي«.

�لنمو �القت�سادي غري �لنفطي 

اإليها  ت�صري  التي  الداللة  وعن   

القطري  االقت�صاد  يف  التحديثات  هذه 

اأن  باأنها تدل على  النابت  الدكتور  اأكد 

عام  معتدلة  ظلت  الت�صخمية  ال�صغوط 

اأن  من  حتذيرات  هناك  ولكن   2012

والطلب  ال�صكان  عدد  يف  الزيادة  تدفع 

اأ�صعار  ت�صاعد  اإىل  االإيجارات  وارتفاع 

امل�صتهلك عام 2013 الذي من املتوقع 

ا�صتقر  اأن  بعد   %  3.٥ بن�صبة  ينمو  اأن 

لفرتة طويلة عند ن�صبة %2.

ت�سخم �أ�سعار �مل�ستهلك 

توقع  عن  التقرير  يك�صف  كما 

اجلاري  للعام  امل�صتهلك  اأ�صعار  ت�صخم 

عنه  ين�صاأ  وما  ال�صكان  عدد  ارتفاع  مع 

لكنه  العقارات  اإيجار  على  �صغوط  من 

كما   ..  %  3.٥ حدود  �صمن  �صيبقى 

يف  املتوقع  غري  االرتفاع  يعزز  اأن  ينتظر 

اأ�صعار الغاز يف اليابان الفوائ�س القوية يف 

املوازنة العامة وميزان املدفوعات.

 وعلى الرغم من اأن عدم اليقني يف 

 - بعد  يتبدد  املتقدمة مل  االقت�صاديات 

متتلك  قطر  دولة  فاإن  بالتقرير-  كما جاء 

�صت�صاعدها  كبرية  ونقدية  مالية  فوائ�س 

انتكا�صات  اأيه  من  اقت�صادها  حماية  يف 

حمتملة لالقت�صاد العاملي.

مالمح توقعات 2013 

وعن املالمح االأ�صا�صية لعام 2013 

النمو  ي�صتمر  اأن  النابت  الدكتور  توقع 

 %  4.8 اإىل  ي�صل  مبعدل  االقت�صادي 

عام  منت�صف  من  اأعلى  توقعات  وهي 

اإىل  والناجت املحلي �صيزيد  بقليل   2012

ن�صبة ٥.3 % واأن هذه التوقعات املتفائلة 

البرتول والغاز  اأ�صعار  بتما�صك  مدعومة 

يف  واال�صتثمارات  مرتفعة  مب�صتويات 

ارتفاع  اأن  على  وموؤكدا  التحتية،  البنية 

اإيجابي يف  اأثر  له  ال�صكان �صيكون  عدد 

 %  3.٥ اإىل  الت�صخم  معدالت  ارتفاع 

وتابع قائال : »�صيكون القطاع النفطي له 

اأن  ويتوقع  النمو  ايجابي يف عملية  تاأثري 

ال�صخمة  وفقا لال�صتثمارات  ثابتاً  يكون 

زيادة،   %  10 اإىل   8 من  اإىل  لي�صل 

واالت�صال  املالية  اخلدمات  وكذلك 

والنقل«.

م�ساهمة ن�ساط �خلدمات 

اأن  يتوقع   2013 عام  نهاية  ومع   

من  باأكرث  اخلدمات  ن�صاط  ي�صاهم 

االقت�صاد  يف  االإجمايل  النمو  من   %60

الناجت  يف  ح�صته  ترتفع  واأن  القطري 

احلقيقية من 31.1 %  االإجمايل  املحلي 

املتوقعة لعام 2012 اإىل 32.٥ % ويتوقع 

والنقل  املالية  اخلدمات  ت�صجل  اأن 

واملوا�صالت وبقية فروع اخلدمات مزيداً 

من النمو.

اأما ح�صة ال�صناعة من الناجت الكلي 

فاملتوقع اأن توا�صل ارتفاعها من %18.9 

ي�صهد  كما   .. العام  هذا   %  19.8 اإىل 

مبعدل  العام  هذا  قويا  اأداًء  البناء  قطاع 

منو 10 % نتيجة ت�صارع االإجناز يف �صبكة 

امل�صاريع  يف  واالإ�صراع  التحتية  البني 

املتاأخرة �صابقا.

متت  اأنه  اإىل  اأي�صا  التقرير  ويوؤكد 

بنمو  اخلا�صة  التوقعات  تقدير  اإعادة 

لعام  اال�صمي  االإجمايل  املحلي  الناجت 

اأعلى  منو  وهو   %٥.3 اإىل  لت�صل   2013

وتعود   .. احلقيقي  الناجت  منو  من  قليال 

زيادة التوقعات اخلا�صة مبعامل انكما�س 

الزيادات  اإىل  االإجمايل  املحلي  الناجت 

واالإنتاج  اخلدمات  اأ�صعار  يف  املتوقعة 

ال�صناعي.

�الإنفاق على �لبنية �لتحتية 

واأ�صاد النابت بالوترية املت�صارعة يف 

والتي  التحتية  بالبنية  اال�صتثمار  عملية 

بداأت ت�صهد زخما كبريا م�صاحباً الإنفاق 

قطر على البنية التحتية بن�صبة 10 % من 

عالية  ن�صبة  تعترب  وهذه  املحلي،  الناجت 

با�صتمرار هذا  للغاية، وهناك احتماالت 

النمو يف امل�صتقبل وتابع قائال :»يتوقع اأن 

ت�صهد بع�س امل�صاريع م�صاكل يف عملية 

االأ�صا�صية،  والتكلفة  الوقت  الت�صليم يف 

االإجناز  فرتة  مع  التكلفة  ترتفع  وكذلك 

وحل�صن احلظ هناك عدة مبادرات ملعاجلة 

اإدارة  اإن�صاء  خالل  من  امل�صاكل  هذه 

للم�صاريع«.

�أزمة �الحتاد �الأوربي 

اأو�صح  املحتملة  املخاطر  وعن 

االأوربي  واالحتاد  اليورو  اأزمة  اأن  النابت 

العاملي  االقت�صاد  على  �صاغطة  مازالت 

كغريها  بذلك  تتاأثر  اأن  البد  قطر  واأن 

ت�صتمر  ولذلك  العامل،  دول  �صمن  من 

اأن  اإىل  هذه االأزمة من املخاطر، وم�صريا 

بالتمويل  متعلقة  اأخرى  م�صاكل  هناك 

واحتماالت  النفط  اأ�صعار  ق�صية  واأي�صا 

نزولها عن م�صتوياتها احلالية ومعرباً عن 

توقعاته بعدم انخفا�س تلك االأ�صعار عن 

العامة.  امليزانية  يف  املوجودة  امل�صتويات 

وتابع قائال: »هناك حتديات كبرية لق�صية 

التنويع االقت�صادي رغم التقدم احلادث 

يف هذا اجلانب«.

�لتنوع يف �القت�ساد 

املوارد  تنويع  اأن  النابت  واأعلن 

املالية تلعب دورا كبريا يف اإدارة ال�صيولة 

املحلي  االقت�صاد  يخدم  مبا  املحلية 

االحتياطي  يف  كبرياً  دوراً  لها  اأن  كما 

اخلارج  يف  قطر  لدولة  اال�صرتاتيجي 

اإىل  دائماً  �صعياً  هناك  اأن  اإىل  وم�صريا 

ومتنوع  ديناميكي  اقت�صادي  وجود 

ونحن ن�صري يف هذا االجتاه. وقال : »اأكرب 

النمو  اأن معدالت  هو  ذلك  على  دليل 

هذا العام والعام املقبل �صتعتمد ب�صكل 

كبري على القطاع غري النفطي حيث ال 

القطاع  يف  جديدة  ا�صتخراجات  توجد 

يف  االأق�صى  احلد  اإىل  وو�صلنا  النفطي 

عن  البحث  فان  وبالتايل  القطاع  هذا 

االقت�صاد  اأمام  اجلديد  الطريق  هو  تنوع 

القطري مثل م�صروع »برزان العمالق«. 

توقعات فائ�س �حل�ساب �ملايل 

فران�صي�س  الدكتور  اأكد  ومن جانبه 

اإدارة التنمية االقت�صادية  هاريجان مدير 

اأنه  التنموي  للتخطيط  العامة  باالأمانة 

احل�صاب  فائ�س  توقعات  حتديث  مت  قد 

املايل واجلاري حيث من املتوقع اأن تظل 

قوية واأن ي�صكل النمو املايل نحو 4.٥ % 

الناجت املحلي االإجمايل عام 2013  من 

بنحو  املقدرة  يونيو  بتوقعات �صهر  مقارنة 

تقديرات  يف  زيادة  هناك  واأن   %  4.8

مما  الياباين  بالطلب  الغاز مدفوعة  اأ�صعار 

يجعل التوقعات املالية اأكرث اإ�صراقا.

�ملخاطر �لتي يو�جهها 

�القت�ساد

التحديثات  اأن  اإىل  هاريجان  واأ�صار 

على اأن املخاطر التي يواجهها االقت�صاد 

املقام  يف  خارجية  مازالت  القطري 

منطقة  يف  امل�صاكل  تزال  ال  اإذ  االأول 

ما  واإذا  وا�صحا  تهديدا  ت�صكل  اليورو 

�صيا�صية«  »اجليو  التطورات  تقاطعت 

غازها  ل�صحن  القطرية  االإمكانيات  مع 

ونفطها بحرية؛ فاإن هذا من �صاأنه اأن ي�صر 

باالقت�صاد.

هناك  اأن  هاريجان  الدكتور  واأو�صح 

تواجه  الداخلي  ال�صعيد  على  حتديات 

القطرية  التحتية  البنية  برنامج  حتقيق 

اتخاذها  يتم  جيدة  خطوات  هناك  واأن 

بني  اجليد  التن�صيق  حتقيق  ل�صمان 

امل�صاريع الكبرية وتخفي�س خماطر جتاوز 

التكاليف وتاأخر االجناز.

ت�سارع �أ�سعار �مل�ستهلك 

التقرير  ي�صري  االأ�صعار  وبخ�صو�س 

بع�س  امل�صتهلك  اأ�صعار  ت�صارع  اإىل 

منخف�صاً  بقي  لكنه  عام 2012  ال�صيء 

 %2 يبلغ  اأن  ويتوقع  املطلقة  بالقيم 

معظم  واأن  خا�صة  العام،  لهذا  و�صيطا 

وبالتايل  م�صتورد  قطر  ت�صتهلكه  ما 

تتوقف تكلفة اال�صتهالك امل�صتورد على 

تغريات  وعلى  العاملية  االأ�صعار  اجتاهات 

للدوالر  الفعال  اال�صمي  ال�صرف  �صعر 

االأمريكي الذي يرتبط به الريال القطري 

تغريات  اأعباء  انعكا�س  يرجح  ما  وهو 

امل�صتوردة  اال�صتهالكية  ال�صلع  اأ�صعار 

بالعمالت االأجنبية على امل�صتهلكني يف 

قطر ب�صكل �صريع وكامل.

ال تغيري يف �أ�سعار �لوقود 

اأ�صعار  ت�صخم  توقعات  وتفرت�س 

اأ�صعار  يف  تغري  يحدث  اأال  امل�صتهلك 

املكونات  اأن  اإال  والوقود  العامة  املرافق 

االأخرى كتكاليف الرتفيه واال�صتجمام 

�صغطا  تواجه  قد  ال�صحية  واخلدمات 

عن  الناجت  الطلب  تنامي  مع  متزايدا 

اأن  يرجح  كما  ال�صكان،  عدد  تزايد 

اأ�صعار االإيجارات ال�صكنية عامل  تكون 

ت�صخم  توقعات  يف  الرئي�صي  التاأرجح 

فبحلول   .. العام  لهذا  امل�صتهلك  اأ�صعار 

�صهر اكتوبر من العام املا�صي كان موؤ�صر 

االإيجارات قد ارتفع بن�صبة 2.2% مقارنة 

بالقيمة املتدنية التي �صجلت يف �صهري 

مايو ويونيو من العام نف�صه.

فائ�س مايل هذ� �لعام 

ويف اآفاق املوازنة وميزان املدفوعات 

مرة  قطر  ت�صجل  اأن  التقرير  يتوقع 

العام  هذا  كبريا  ماليا  فائ�صا  اأخرى 

االإيرادات   ( االإجمايل  الفائ�س  ويقدر 

 ) واال�صتثماري  اجلاري  االإنفاق  ناق�س 

املحلي  الناجت  من   %  ٥.4 بحدود  حاليا 

عن  ملحوظا  فارقا  يعد  مما  االإجمايل 

كان  والذي  املا�صي  يونيو  �صهر  فائ�س 

وراء  الرئي�صي  ال�صبب  ويعترب   ..  %4.8

هذا التعديل كما ي�صري التقرير هو التوقع 

ل�صعر اأعلى للغاز يف العام اجلاري مقارنة 

اليابان  قرار  اأدى  وقد  املا�صي.  بالعام 

النووية  الطاقة  على  االعتماد  بتخفيف 

الغاز؛  على  الطلب  يف  كبري  ارتفاع  اإىل 

االأ�صعار  م�صتويات  زاد  الذي  االأمر 

االأقل،  على   %30 بن�صبة   2012 عام 

 2013 لعام  املعدلة  التوقعات  وتفرت�س 

اأن تبقى االأ�صعار مرتفعة.



برنامج البعثات
تطرح الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات االجتماعية برنامج االبتعاث ال�ستقطاب و تاأهيل ال�سباب القطري يف جمال الدرا�سات 

العليا االإكتوارية يف اأرقى اجلامعات العاملية داخل قطر وخارجها ويهدف هذا امل�سروع بالدرجة االأوىل اإيل ا�ستثمار الكفاءات 

الوطنية الب�سرية و االأخذ بيدها الإحراز مراكز متقدمة اأكادمييا بحيث تكون تلك الكفاءات الوطنية جزءاً رئي�سياً وموؤثر من 

القوي العاملة يف الهيئة العامة للتقاعد م�ستقباًل.

يتطلب االن�سمام لربنامج البعثات الدرا�سية يف الهيئة العامة للتقاعد احل�سول على قبول من اإحدى اجلامعات املعرتف بها 

واملدرجة اأ�سماوؤها يف القوائم املعلنة من قبل هيئة التعليم العايل يف قطر.

ملزيد من املعلومات عن �سروط االلتحاق بربنامج البعثات واملتطلبات واملعايري الواجب توافرها يف املبتعث نرجو التوا�سل 

عرب الربيد االإلكرتوين.

tawthef@grsia.gov.qa
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العدد األو

التقاعد
حياة جديدة!
يف  ون�ساط  بهمة  يعمل  و�لدي  �أ�ساهد  حينها,  �سغريً�  كنت 

بالعمل  �هتمامه  عدم  عن  منه  فا�ستف�سرت  �ل�سغري,  متجره 

يف  �سد�ها  �أجد  زلت  ما  �إجابة  فاأجابني  �حلكومي,  �لقطاع  يف 

م�سمعي حتى �ليوم: »حتى �أعي�س حرً� و�سعيدً�.« و من ذلك 

�لوقت و�أنا �أت�ساءل عما �إذ� كانت �لوظيفة �حلكومية ��ستعبادً�, 

وتقييدً� للحرية. 

وحتى يكون ال�صخ�س �صعيداً و ي�صعر باحلرية، فاإنه 

يحتاج - كما تقرر اأدبيات منظمة ال�صحة العاملية- اإىل 

والثانية:  املال،  توفر  االأوىل:  اأمور؛  اأو  مقومات،  ثالثة 

بال�صحة  التمتع  والثالثة:  الفراغ،  قدر كاٍف من  وجود 

املقومات  تلك  اأن  املعروف  ومن  والنف�صية.  اجل�صدية 

ال تكتمل اأو جتتمع عند اأغلب النا�س، وذلك بح�صب 

املراحل العمرية التي ميرون فيها، ففي الثلث االأول من 

ال�صخ�س،  ميالد  �صنة  )منذ  لالإن�صان  الطبيعي  العمر 

وهي  عمره(،  من  والع�صرين  اخلام�صة  بلوغه  وحتى 

لدى  يتوفر  اأو  يجتمع  حيث  الوظيفة،  قبل  ما  مرحلة 

دون  فقط  اثنان  مقومان  والطالب  والتلميذ  الطفل 

ب�صحة  والتمتع  الكايف  الفراغ  لديه  يكون  اإذ  الثالث، 

هذه  يف  وجوده  يتمنى  ولذا  املال،  يفتقد  لكنه  ممتازة، 

الفرتة.

الطبيعي  العمر  من  الثانية  املرحلة  يف  بينما 

)من  والر�صد  ال�صبابية  العمرية  املرحلة  اأي  لالإن�صان، 

�صن 26 عاماً، و حتى 60 عاماً(، فاإنه يتوفر لديه املال 

وال�صحة اجليدة، لكنه يتمنى الفراغ، ولهذا فهو يتحني 

االإجازات لل�صفر واال�صتجمام. 

احلياتية  م�صريته  يف  االأخرية  العمرية  املرحلة  اأما 

التقاعد،  بعد  الفراغ  لديه  فيتوفر  فاأكرث(،   61 )من 

العودة  يتمنى  لكنه  يكفيه،  الذي  املال  لديه  يكون  و 

ت�صاعده  �صوف  التي  بال�صحة،  يتمتع  لكي  لل�صباب 

مل  ولذا  الفراغ،  وبوقت  باملال  يتمتع  لكي  تعينه،  و 

ن�صتغرب قول ال�صاعر يف بيت ال�صعر امل�صهور )اأال ليت 

... فاأخربه مبا فعل امل�صيب(. وقبله  ال�صباب يعود يوماً 

اهلل  ر�صول  فيه  يقول  الذي  ال�صريف  احلديث  نتذكر 

�صلى اهلل عليه و�صلم: ) نعمتان مغبون فيهما كثري من 

النا�س: ال�صحة والفراغ ( رواه البخاري. 

املوظفني  اهتمام  �صرورة  على  نوؤكد  هنا  ومن 

التقاعد،  �صن  من  يقرتبون  الذي  االأ�صخا�س  وكذلك 

ينفعهم  مبا  توظيفها  حيث  من  الثالثة،  املقومات  بهذه 

العمرية  الفئة  اأفراد  �صعار  يكون  اأن  وينبغي  م�صتقباًل. 

من  ينبع  النا�صج  »التقاعد  هو:  عاماً(  عاماً-60   26(

خطط  فقد  لتقاعده،  التخطيط  يف  ف�صل  من  فل�صفة 

عن  بتجارب  ومررنا  و�صمعنا  عاي�صنا  وكم  لف�صله«، 

ما  ملرحلة  يخططوا  مل  العمل،  من  تقاعدوا  اأ�صخا�س 

بالندم واحل�صرة على عدم  التقاعد، حيث �صعروا  بعد 

االهتمام بالتفكري والتخطيط ملرحلة التقاعد، مما حرمهم 

الحقاً من اال�صتمتاع به بحرية و�صعادة. 

اأحد  يقوله  ما  اإىل  القاريء،  عزيزي  معي  وا�صمع 

بعد  ما  ملرحلة  التخطيط  يف  ف�صلوا  ممن  املتقاعدين 

التقاعد »واهلل لقد انتقلت من موظف منتج و فعال يف 

عملي اإىل مراقب ملا يدور يف البيت. فال زوجتي مرتاحة 

كذلك  و  معها،  وت�صرفاتي  اجلديدة،  �صخ�صيتي  من 

اأدائهم، ثم  الكثرية على  يتقبلون مالحظاتي  اخلدم ال 

بداأت اأ�صعر اأن يل اأكرث من وظيفة اأو و�صع يف املنزل، 

اأنا ال�صائق لتو�صيلهم اإىل مدار�صهم، ويف  ففي ال�صباح 

فرتة ما قبل الظهر اأنا �صخ�س ك�صول ونائم على فرا�صي، 

خروج  عند  مدر�صة  حار�س  كاأين  ا�صبح  الظهر  وبعد 

ف�صعاري  امل�صاء  يف  اأما  املدر�صة،  من  واالأحفاد  االأبناء 

»اأين تذهب هذا امل�صاء«، حيث اأبحث عن االأ�صحاب، 

اأ�صبح حار�صاً  النوم،  قبل  ما  فرتة  الوقت، ويف  ومت�صية 

اإغالق  وكذلك  املنزل،  يف  االإنارة  مفاتيح  الإغالق 

االأبواب، اإنه لي�س تقاعداً !! و اأنا ل�صت متقاعداً..

اإنه املوت و اأنت قاعد!

�صاحبي  على  ينطبق  ال  رمبا  الو�صف  هذا  اإن 

وحده، فرمبا ي�صعر بهذا الكثريون، ل�صبب ب�صيط لكنه 

مهم، و ذلك الأنهم مل يخططوا لتقاعدهم ومل يتعلموا 

يخططوا  ومل  احلا�صر،  يف  ي�صتثمروا  ومل  املا�صي،  من 

كهذه  حاله  تكون  اأن  الطبيعي  من  فلذا  للم�صتقبل، 

مقدمة  فلكل  ال�صكل،  بهذا  و�صعه  يكون  واأن  احلال، 

نتيجة، و لكل مبتداأ خرب، و لكل �صبب م�صبب. 

اأدواره  يف  ي�صتثمر  الذي  هو  النا�صج  املتقاعد  اإن 

االإن�صانية، فهو يتحول من موظف يف دائرة حمددة اإىل 

اإن�صاٍن منتٍج يف مدر�صة احلياة، لهذا فاإننا جند الكثريين 

على  يقدم  ال  العربية،  غري  البالد  يف  املتقاعدين  من 

قرار التقاعد، اإال بعد اأن ي�صرك �صريكة حياته يف قراره 

قرار  اأن  ذكر  �صخ�ٍس  من  كم  ولهذا  هذا،  امل�صريي 

النف�س  وقبلها  احلياة،  �صريك  لتعريف  ياأتي  التقاعد 

من  فهناك  واحلرية،  لل�صعادة  املوؤدية  الثالثة  باملقومات 

يتقاعد الإعادة ترميم �صحته، وهناك من يتقاعد لتوفري 

من  وهناك  جتاري جديد،  اأو  اأ�صري  مل�صروع  مايل  مبلغ 

يق�صيه  كان  الذي  الوقت  قلة  اأ�صرته  لتعوي�س  يتقاعد 

معهم خالل م�صريته الوظيفية. 

)وتوقيت(  قرار  اأن  جميعاً  ندرك  اأن  املهم  من 

التقاعد له اأثر كبري من الناحية النف�صية، بحيث جتعل 

حيث  التقاعد،  طلب  على  يقدم  حني  يفرح  الفرد 

م�صتعداً  كان  الذي  باأن  علمية جامعية  درا�صة  اأ�صارت 

بالر�صا العام  ملا بعد التقاعد، قد اأظهر �صعوراً  وخمططاً 

مل  الذين  بينما  اليومي،  حياته  منط  وعن  نف�صه،  عن 

فقد  مفاجئا،  جاء  الذي  و  تقاعدهم،  لقرار  يخططوا 

من  اأما  حياتهم.  منط  اأو  لذواتهم  التقبل  عدم  اأظهروا 

حيث تاأثري التخطيط ال�صليم للتقاعد، فقد اأكدت نف�س 

الدرا�صة العلمية اأن ن�صبة 33% من الذين خططوا جيداً 

�صحتهم  يف  وا�صحاً  حت�صناً  اأظهروا  قد  تقاعدهم،  لقرار 

الذين  املتقاعدين  مقارنة مبجموعة  واجل�صدية،  النف�صية 

مل يخططوا للتقاعد. 

ال�صعادة  معادلة  يحقق  اأن  يريد  من  نن�صح  لهذا 

واحلرية )ال�صحة - املال - الفراغ( قبل الو�صول ملرحلة 

التقاعد بالثالثية التالية: 

على  التقاعد  قرار  من  اأعوام  ثالثة  قبل  احر�س 

تفوي�س مروؤو�صيك يف العمل بالعديد من امل�صئوليات 

كفاءات  تاأهيل  يف  اإجنازك  ولذة  بطعم  ت�صعر  لكي 

لنقل  والتهيئة  وللتدرج  جهة  من  وظيفية  وقيادات 

املفاجئ  بالفراغ  ت�صعر  وم�صئولياتك، حتى ال  مهامك 

عند االنتقال ملرحلة التقاعد. 

والعائلية  ال�صخ�صية  امل�صاريع  من  لعدد  خطط 

اأهدافاً  حدد  ال�صخ�صي  امل�صتوى  فعلى  واملجتمعية، 

ومرحلة  العمل  �صغوط  لكن  حتقيقها،  تتمنى  كنت 

الوظيفة قد حالت دون حتقيقها، وعلى م�صتوى العائلة، 

واالألفة  الو�صل  ا�صتمرار  �صمان  بطرق  التفكري  عليك 

امل�صتوى  على  اأما  واالآباء.  واالأحفاد  االأبناء  جيل  بني 

املجتمعي، ففكر ببع�س اجلهود التي ميكنك القيام بها 

اأبنائك،  االآباء يف مدار�س  �صواء على م�صتوى جمل�س 

يف  االآخرين  االآباء  مع  بالتن�صيق  احلي  م�صتوى  وعلى 

الفريج واحلي الذي ت�صكن به، ولعل منها القيام بحملة 

لتجهيز مالعب لالأبناء اأو تطوير موقع حديقة مهملة اأو 

الفريج يف حتقيق  لتعزيز دور  �صهري  ثقايف  ن�صاط  اإقامة 

التكاتف املجتمعي. 

بني  ا�صمك  تخلد  ب�صمة  لرتك  خطط  واأخرياً 

التقاعد  قرار  اأن  جيداً  وتذكر  احلكمة،  واأهل  اخلرباء 

ال يعني انتهاء اأدوارك الوظيفية اأو احلياتية. هذه دعوة 

اإىل  ت�صري  مرحلة  اأنه  من  التقاعد  اإىل  نظرتنا  نغري  لكي 

التي  االإيجابية  النظرة  تلك  ننظر  نبداأ  و  احلياة،  نهاية 

جتعلنا نوؤمن ونتيقن باأن التقاعد.. حياة جديدة.

اأ. د. حمود فهد الق�صعان



ورقة عمل للهيئة بندوة في البحرين عن

تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية 

�صاركت الهيئة العامة للتقاعد يف فعاليات الندوة الدورية العا�صرة لتقييم 

النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية التي ا�صت�صافتها مملكة البحرين خالل يومي 2 و3 اأبريل 2013.

عمل  ورقة  الندوة  يف  امل�صارك  الهيئة  وفد  قدم 

اأنوار عبد اهلل من  ال�صيدة نوف مقارح وال�صيدة  األقتها 

باإلقاء  خاللها  من  وقامتا  والتخطيط،  البحوث  وحدة 

ال�صوء على الفئات اخلا�صعة لنظام مد احلماية املوحد 

واخلا�صعني  قطر،  يف  العاملني  واخلليجيني  قطر،  بدولة 

تناولت  وكذلك  املوحد،  التاأمينية  احلماية  مد  لنظام 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  العاملني  القطريني 

وا�صتعر�صت  التاأمينية  احلماية  مد  لنظام  واخلا�صعني 

النظام  هذا  تواجه  التي  واملعوقات  التحديات  الورقة 

واخُتتمت بطرح التو�صيات واملقرتحات. 

 اجلدير بالذكر اأن هذه الندوة - التي �صارك فيها 

التقاعد  هيئات  جميع  ميثلون  م�صاركاً   )60( من  اأكرث 

التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  والتاأمينات  املدين 

قبل  من  �صنوياً  تنظيمها  يتم  العربية-  اخلليج  لدول 

املجل�س  بدول  االجتماعية  والتاأمينات  التقاعد  اأجهزة 

التعاون  جمل�س  لدول  العامة  االأمانة  مع  بالتعاون 

اخلليجي، بهدف بحث ومتابعة كافة االأمور واملوا�صيع 

ذات ال�صلة باالأنظمة التقاعدية والتاأمينية.

صفحة تقاعد ومعاشات

»�شفحة تقاعد ومعا�شات«

ال�سرق  جريدة  مع  بالتعاون  االجتماعية  والتاأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  باإعدادها   تقوم  توعوية  �سفحة  هي 

القطرية  للرد على اأ�سئلة املواطنني فيما يخ�ص قانون التقاعد رقم )24( ل�سنة 2002 وتعديالته؛ حيث تقوم جريدة  

ق�سم  مع  بالتعاون  اأ�سبوعني  كل  ون�سرها  املواطنني  من  الواردة  االأ�سئلة  االإجابات عن  با�ستقبال  القطرية  ال�سرق 

العالقات العامة واالت�سال  يف الهيئة،  مبا يحقق مد ج�سور التوا�سل بني الهيئة والقراء و التعريف بالقانون وبكافة 

اأن�سطة الهيئة، بجانب تفعيل وتعزيز التوا�سل بني الهيئة واملواطنني. 

39 التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

ل - مايو 2013
العدد األو
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العدد األو الهيئة العامة للتقاعد
تدشن موقعها اإللكتروني

دالل العقيدي

أي استفسار على 
مواقع التواصل 

االجتماعي يلقى الرد 
خالل ٢٤ ساعة

يوسف البنعلي

٢٦ خدمة إلكترونية 
بالموقع لتلبية 
جميع احتياجات 

ومعامالت العمالء

حر�صاً من الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات االجتماعية على مواكبة التطورات املتالحقة 

يف االأنظمة واخلدمات االإلكرتونية وت�صخريها ل�صالح عمالئها، وا�صتمراراً لتنفيذ العديد 

من امل�صاريع واملبادرات االإ�صرتاتيجية يف هذا االإطار، د�ّصنت الهيئة موقعها االإلكرتوين 

�صمن مبادراتها الرائدة لتقدمي اأف�صل اخلدمات لعمالئها.

العامة  الهيئة  اهتمام  اإطار  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

اأنظمتها  بتطوير  االجتماعية  والتاأمينات  للتقاعد 

لتكون  خدماتها  كافة  وا�صتكمال  االإلكرتونية، 

جميع  وتلبية  اخلدمات  لتح�صني  توفره  اأ�صا�صياً  رافداً 

واملنت�صبني  وال�صركاء  العمالء  ومعامالت  احتياجات 

اخلدمات  من  جمموعة  على  احل�صول  من  لتمكينهم 

االإلكرتونية ت�صل اإىل 26 خدمة.

رئي�س  البنعلي  يو�صف  ال�صيد  اأكد  جانبه  من 

من  جملة  لتفعيل  جاء  املوقع  اإطالق  اأن  التحرير 

االأنظمة االلكرتونية واملعلوماتية يف هذا امل�صروع وذلك 

مواكبة  على  قادرة  االإلكرتونية  البوابة  جعل  بهدف 

اإطار املبادرات االإ�صرتاتيجية التي  اآخر التطورات، ويف 

اإكمال  اإىل  خاللها  من  ت�صعى  والتي  الهيئة  تتبناها 

منظومة التوا�صل بينها وبني اجلمهور، واأنه قد مت اإعداد 

كادر موؤهل وجمهز للتعريف بخدمات الهيئة، ولالإجابة 

عن كافة الت�صاوؤالت املتعلقة بكيفية احل�صول عليها يف 

اأ�صرع وقت.

دالل  ال�صيدة  اأكدت  نفسه  السياق  ويف   

تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  املوقع  حترير  مديرة  العقيدي 

والتاأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  اهتمام  اإطار  يف 

كافة  وتقدمي  االإلكرتونية،  اأنظمتها  بتطوير  االجتماعية 

خدماتها اإلكرتونياً؛ لتكون رافداً اأ�صا�صياً توفره لتح�صني 

اخلدمات وتلبية جميع احتياجات العمالء ؛ لتمكينهم 

اإىل  ت�صل  اخلدمات  من  جمموعة  على  احل�صول  من 

26 خدمة، مما يتما�صى مع اإ�صرتاتيجية الهيئة يف حتقيق 

الريادة العاملية من خالل تقدمي اأرقى واأف�صل خدمات 

الرعاية والتاأمينات االجتماعية.

كيفية �ال�ستفادة من �خلدمات �الإلكرتونية 

يف �ملوقع : 

وحول كيفية متكن العمالء من ا�صتخدام اخلدمات 

االلكرتونية اأو�صحت ال�صيدة دالل العقيدي اأنه يتعني 

على االأفراد اأو ال�صركات القيام بعملية الت�صجيل اأواًل 

عرب موقع حكومي )www.gov.qa( وذلك 

للح�صول على ا�صم م�صتخدم وكلمة مرور. واأنه يف حال 

موقع  يف  م�صبق  ا�صرتاك  ح�صاب  العميل  لدى  كان 

حكومي فاإنه ميكنه مبا�صرة البدء يف ا�صتخدام اخلدمات 

عملية  اأتاحت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�صارت  االإلكرتونية. 

تفعيل احل�صاب على موقع حكومي عن طريق ح�صور 

الثبوتية،  االأوراق  اإح�صار  مع  الهيئة  مقر  اإىل  العميل 

وذلك طبقاً لل�صيا�صات املتبعة لدى موقع حكومي.

مواقع  من  عدد  تفعيل  اأي�صاً  مت  اأنه  واأ�صافت 

املواقع  هذه  اأن  باعتبار  االجتماعي  التوا�صل 

الو�صيلة  اأ�صحت  قد  واليوتيوب«  وتويرت،  »الفاي�صبوك، 

؛  امل�صتخدمني  اآالف  بني  والتفاعل  للتوا�صل  االأوىل 

خا�صة واأن الهيئة قد حققت تقدماً ملحوظاً يف تفعيل 

هذه ال�صفحات حيث يلقى اأي ا�صتف�صار الرد خالل 

لالأخبار  اليومي  التحديث  اإىل  باالإ�صافة  �صاعة،   24

وال�صور والتغريدات . 

ت�سجيل جهات �لعمل: 

واجلدير بالذكر اأن ت�صجيل جهات العمل يتم من 

خالل تعبئة منوذج طلب تفعيل اخلدمات االإلكرتونية 

املقدمة جلهات العمل، والذي �صيكون متوفراً عرب موقع 

املوظفني  حتديد  مبوجبه  و�صيتم  االإنرتنت،  على  الهيئة 

اخلدمات  با�صتخدام  قبل جهات عملهم  املخولني من 

على  يتعني  كذلك  الهيئة،  من  املقدمة  االإلكرتونية 

هوؤالء املوظفني املخولني الت�صجيل لدى موقع حكومي 

ا�صم  على  للح�صول   )www.gov.qa(

م�صتخدم وكلمة مرور، ثم احل�صور اإىل مقر الهيئة لتقدمي 

جلهات  املقدمة  االلكرتونية  اخلدمات  تفعيل  طلب 

من جهة عمله  الطلب معتمداً  اأن يكون  العمل، على 

ومت�صمناً االأوراق الثبوتية.
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ضمن سلسلة محاضرات تثقيفية حول قانون التقاعد :

هيئة التقاعد
تنظم محاضرة حول قانون التقاعد 

بمشاركة 7٠ من موظفي المؤسسة العامة للبريد

التقاعد  بقانون  تثقيفية  حما�صرات  �صل�صلة  للربيد،  العامة  املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  االجتماعية،  والتاأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  اأقامت 

وموظفات  موظفي  من   70 فيها  و�صارك  للربيد،  العامة  املوؤ�ص�صة  رئي�س  العقيلي  الرحمن  عبد  ال�صيد  ح�صرها  االجتماعية،  والتاأمينات 

املوؤ�ص�صة. 

من جهته قال ال�صيد علي الكواري مدير اإدارة امل�صرتكني يف الهيئة اإن مو�صوع تطبيق اأحكام قانون التقاعد واملعا�صات من املوا�صيع املهمة 

للموظفني، نظراً الرتباطه احليوي باملواطن القطري وتاأمني احلياة الكرمية له والأ�صرته، اإال اأن قانون التقاعد قد ي�صوبه عدم الو�صوح يف بع�س 

جزئياته، لذا قام فريق من الهيئة العامة للتقاعد املخت�صني يف هذا املجال بتو�صيح ذلك من خالل املحا�صرة التوعوية التي اأقيمت يف 

املوؤ�ص�صة العامة للربيد. 

املعا�س  احت�صاب  كيفية  مثل  املهمة  اجلوانب  من  االجتماعية عدداً  والتاأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  م�صوؤولو  اأو�صح  املحا�صرة  وخالل 

ورد  اخلدمة  مدد  و�صراء  ب�صم  املتعلقة  االأحكام  اإىل  باالإ�صافة  التقاعد،  ومعا�صات  اخلدمة  �صنوات  بني  ما  والعالقة  امل�صتحق  التقاعدي 

اال�صرتاكات يف حال عدم ا�صتحقاق املعا�س. وكيفية تطبيق االأحكام اخلا�صة بالقانون بعودة �صاحب املعا�س للعمل. 

اإدارة  مدير  الغامن  اهلل  عبد  ال�صيد  اأو�صح  جهته  من 

من  جملة  تنتهج  الهيئة  اأن  امل�صرتكة  اخلدمات 

اإىل  الداعية  الربامج  راأ�صها  وعلى  التوعوية  الربامج 

حت�صني جودة اخلدمات والرفاهية لدى املوؤمن عليهم. 

واأ�صاف: من ال�صروري اأن تكون لدى موظفي الهيئة 

التغريات  التقاعد يف ظل  اأنظمة  متويل  باأهمية  ثقافة 

الدميغرافية واالقت�صادية، مع التوعية بالتحديات التي 

تواجه االأنظمة التقاعدية، خا�صة واأن الدبلوم �صريكز 

امل�صاكل  اأ�صباب  مثل  الق�صايا  الأهم  التطرق  على 

املتاحة  واحللول  ال�صندوق  ا�صتمرارية  تهدد  التي 

ودور التوعية يف حل هذه امل�صاكل. 

الربنامج  اإن  قائاًل  �صرح  الربنامج  طبيعة  وحول 

االأجل  الق�صرية  االجتماعية  احلماية  مزايا  يعر�س 

العربية وخا�صة  البيئة  التطوير يف  قيد  مازالت  والتي 

اخلليجية، واأنه يتم من الناحية الفنية �صرح ميكانيكية 

وهند�صة ت�صميم االأنظمة مع االآليات الداعمة، حيث 

التقاعدية  اخلربات  من  جملة  على  املوظفون  �صيطلع 

يف العامل العربي.

اأربع  حتته  يندرج  الدبلوم  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 

واالإدارة  التقاعد  اأنظمة  من  كاًل  تتناول  وحدات 

والتمويل  التقاعد  الأنظمة  االأكتواري  والبعد 

واال�صتثمار. 

برنامج الدبلوم في التأمينات االجتماعية
تنفذه هيئة التقاعد لموظفيها

في إطار حرصها على نشر التوعية التأمينية باألنظمة والمزايا التقاعدية 
االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  نظمت  موظفيها؛  لدى 
مهنا،  مؤسسة  مع  بالتعاون  االجتماعية  التأمينات  في  الدبلوم  برنامج 
والتي قامت بإرسال طاقم من المتخصصين الذين سيتولون بدورهم 
تزويد المشاركين بنظرة شاملة عن أهم المسائل المتعلقة بالتأمينات 

االجتماعية من ناحية فلسفته وأهدافه وتطوره عبر األجيال 
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ضمن حزمة من الخدمات المتطورة:

التقاعد .. 
تطبق تقنية

�صمن اإ�صرتاتيجية الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات 

االجتماعية ب�صاأن اإطالق حزمة من اخلدمات املتطورة 

عن  الهيئة  اأعلنت  احلكومية،  واجلهات  للم�صتفيدين 

 business( تقنية  هي  جديدة  تقنية  تطبيق 

يف  �صباقة  خطوة  يف  وذلك   )to business
منظومة  ا�صتكملت  اأن  بعد  التقنية؛  ا�صتخدام  جمال 

االأعمال  جميع  ميكنة  واأمتت  االإلكرتونية  خدماتها 

جميع  يف  االإلكرتوين  العمل  اإىل  والتحول  الهيئة  يف 

اأعمالها. 

تقنية  اأهمية  على  اخللف  علي  ال�صيد  اأكد  وقد 

)business to business( والذي 

�صيكون مبثابة حل جلملة من امل�صاكل التي تواجه الهيئة 

تكوين  اأهمها  االجتماعية  والتاأمينات  للتقاعد  العامة 

العمل  الهيئة وجميع جهات  حلقة و�صل مبا�صرة بني 

يف الدولة اخلا�صعة لقانون التقاعد مبا ميكنها من حتديث 

تهدف  اآمنة  تكنولوجية  اآلية  يوفر  ومبا  موظفيها،  بيانات 

وتو�صيح  عنهم  للم�صتفيدين  بيانات  قاعدة  توفري  اإىل 

وذلك  االجتماعية  حالتهم  على  طراأت  متغريات  اأي 

املخول يف كل جهة عمل يعطى  ال�صخ�س  عن طريق 

ويتمكن من حتديث  الربنامج  على  للدخول  �صالحية 

البيانات اأواًل باأول، دون احلاجة اإىل القدوم للهيئة.

وحول امل�صروع اأ�صاف: �صيتمكن اأي�صاً اخلا�صعون 

لقانون مد احلماية من القطريني العاملني يف دول اخلليج 

املوظفني  بيانات  وحتديث  التقنية  هذه  ا�صتخدام  من 

العمل  جهات  جميع  ودعا  عملهم،  جهات  قبل  من 

اإىل التعاون مع الهيئة العامة للتقاعد  اخلا�صعة للقانون 

اأو متقاعداً،  ملا فيه م�صلحة املواطن �صواء كان م�صرتكاً 

وذلك بعد االنتهاء من املرحلة التجريبية احلالية والتي 

الدولة،  يف  جهات  خم�س  على  الربنامج  فيها  �صيطبق 

امل�صمولة  العمل  جهات  جميع  على  يعمم  اأن  قبل 

بالقانون يف الدولة. 

�صتنفذ  للتقاعد  العامة  الهيئة  اأن  بالذكر  اجلدير 

جمال  لتو�صعة  امل�صاريع  من  جملة  القادمة  الفرتة  يف 

اإنهاء  اإجراءات  لت�صهيل  وذلك  االإلكرتونية  اخلدمات 

احلديثة  الو�صائل  عرب  ومتابعتها  امل�صتفيدين  معامالت 

 business to( تقنية  �صتمكن  حيث 

business ( جهات العمل من احل�صول على 

حتديث وحتميل البيانات للهيئة ومعرفة التطورات التي 

طراأت عليها ومتكينهم من املتابعة واالطالع على جميع 

التفا�صيل التي تخ�صهم مبجرد الت�صجيل وح�صول كل 

جهة العمل على ا�صم م�صتخدم وكلمة �صر خا�صة بها. 

business to business
في خطوة سباقة في مجال استخدام التقنية
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التوا�صل  �صبكات  يف  �صفحات  اإن�صاء  اإىل  �صارعت  التوا�صل  هذا  باأهمية  الهيئة  اإميان  منطلق  ومن   

االجتماعي تويرت حتت ا�صم grsia_tweets@ الإ�صافته من قبل املتقاعدين وامل�صرتكني وكافة �صرائح 

 ،www.facebook.com/grsia2003 املجتمع، واأي�صا �صفحة لها على موقع الفي�س بوك حتت ا�صم

و�صفحة على موقع يوتيوب با�صم Retirementqatar والذي يعد امتدادا وا�صتكماال وترجمة لهذا 

النمط من التوا�صل اخلدمي بني الهيئة وبقية اأفراد املجتمع. ويتطلب ذلك 

اأن يقوم امل�صتخدم باإن�صاء ح�صاب له يف موقع تويرت، وهي عملية �صهلة وجمانية اأي�صا . 

 من جانبها اأكدت دالل العقيدي امل�صوؤولة عن �صفحات االإعالم االجتماعي يف الهيئة اأن اأهداف 

الهيئة  بني  التوا�صل  يف  التكنولوجي  التطور  مع  تتوافق  املواقع  تلك  يف  ال�صفحات  هذه  مثل  اإن�صاء 

دائما  تاأتينا  التي  واالت�صاالت  املعلومات  تقنية  با�صتخدام  وامل�صتخدمني  املواطنني  من  وجمهورها 

باجلديد واملفيد، ليتم تطبيق ذلك عمليا يف حياتنا العامة، واأن الهيئة ال تدخر جهداً يف ت�صخري مثل 

هذه اخلدمات لال�صتفادة منها يف تفعيل ذلك التوا�صل ب�صتى الطرق. واأعربت عن حر�س الهيئة من 

خالل اإن�صاء هذه ال�صفحات واخلدمات االأخرى باملوقع االإلكرتوين الذي �صيد�صن يف القريب العاجل 

العام،  ال�صالح  خلدمة  البّناء  التعاون  من  اأ�ص�س  على  املجتمع  اأفراد  وبني  بينها  التوا�صل  تفعيل  اإىل 

و�صعي الهيئة اأي�صاً اإىل تقدمي خدماتها اإلكرتونيا، وموا�صلة العمل على تطوير تلك اخلدمات وحت�صينها 

واالإ�صافة اإليها، كلما ت�صنى لها ذلك.

صفحات للهيئة في شبكات التواصل االجتماعي

للتقاعد  العامة  الهيئة  حتر�س 

باعتبارها  االجتماعية  والتاأمينات 

جهة خدمية على التوا�صل والتعاون 

مبختلف  املجتمع  اأفراد  مع  البناء 

اأجل  من  وذلك  والقنوات،  الطرق 

تقدمها  التي  باخلدمات  االرتقاء 

خلدمة خمتلف �صرائح املجتمع وزيادة 

املواطنني  على  والتي�صري  التعاون 

للح�صول على املعلومات يف خمتلف 

جماالت واخت�صا�صات الهيئة . 

الهيئة العامة للتقاعد تستعد لتنظيم

المنتدى الدولي للضمان االجتماعي 
بدولة قطر

يف اإطار ا�صتعدادات الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات 

لل�صمان  الدويل  املنتدي  لتنظيم  االجتماعية 

جراند  ويندام  بفندق  عقد   ، قطر  بدولة  االجتماعي 

 ،2013 مار�س   27 املوافق  االأربعاء  يوم  ريجن�صي 

املدين  التقاعد  اأجهزة  ملمثلي  االأول  االجتماع 

التح�صري  بهدف  وذلك  االجتماعية.  والتاأمينات 

للجل�صة املخ�ص�صة الأنظمة التقاعد املدين والتاأمينات 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  االجتماعية 

لل�صمان  الدويل  املنتدى  اأعمال  �صمن  العربية، 

لل�صمان  الدولية  اجلمعية  تعقده  الذي  االجتماعي 

�صت�صت�صيفه  والذي  �صنوات،  ثالث  كل  االجتماعي 

بدولة  االجتماعية  والتاأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة 

قطر خالل الفرتة من 10 اإىل 1٥ نوفمرب 2013.

من جانبها اأكدت ال�صيدة موزة حممد ال�صليطي مدير 

وحدة التخطيط والبحوث بالهيئة اأن حماور االجتماع 

ب�صكل  اجلل�صة  مو�صوع  اختيار  حول  تركزت  االأول 

يربز اأهم الق�صايا امل�صرتكة التي تدور يف نطاقها اأجهزة 

التقاعد املدين والتاأمينات االجتماعية بدول اخلليج؛ 

من حيث االإ�صالحات املتعلقة بها، والتحديات التي 

تواجهها.

واحداً  يوماً  ا�صتمرت  قد  االجتماع  اأعمال  وكانت 

املدين  التقاعد  اأجهزة  ممثلي  من  عدد  بح�صور 

التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  والتاأمينات 

اخلليجي .
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العدد األو الهيئة العامة 
للتقاعد والتأمينات

تحصل على أول 
شهادة أيزو27001

يف اإطار حر�س الهيئة 

العامة للتقاعد والتاأمينات 

االجتماعية على تطبيق نظام 

اأمن املعلومات، و�صرورة 

وجود نظام اأمن معلوماتي 

متكامل يوفر احلماية على 

جميع م�صتوياتها وبجميع طرق 

حفظها وتناقلها، اأعلنت الهيئة 

العامة للتقاعد والتاأمينات 

االجتماعية ح�صولها على اأول 

�صهادة اأيزو27001 الإدارة 

تقنّية املعلومات يف نظام اإدارة 

وحماية املعلومات.

 من جهته عرب ال�صيد علي اخللف مدير اإدارة نظم 

اأهمية احل�صول على �صهادة االأيزو 27001  املعلومات 

و�صع  عن  عبارة  وهو  املعلومات،  وحماية  اإدارة  لنظام 

اأهداف وخطة تنفيذ وتطوير وت�صغيل ومراقبة ومراجعة،  

اإدارة  اإىل  يهدف  موثق  معلوماتي  اأمن  نظام  وحت�صني 

فعالة وم�صتمرة للمخاطر داخل الهيئة. واأ�صاف: » لقد 

اأن بداأنا �صعينا للح�صول على  حّققنا تقدما كبريا منذ 

تقنّية  اأق�صام وحدة  االأيزو 27001 يف خمتلف  �صهادة 

املعلومات، حيث قمنا برفع م�صتوى احلماية على كافة 

بهدف  واخلارجية  الداخلية  واالإجراءات  ال�صيا�صات 

تعزيز ثقة العاملني وذوي العالقة، ويعّد ح�صولنا على 

من  نبذلها  التي  جلهودنا  وتتويجا  انعكا�صا  ال�صهادة 

مميزة  خدمات  وتوفري  للهيئة  مثالية  جتربة  اإ�صفاء  اأجل 

ومبتكرة حيث يعد ح�صول الهيئة على هذه ال�صهادة 

حتقيق جلملة من املزايا االحرتافية من اأهمها االعرتاف 

العاملي بتطبيق نظام اأمن املعلومات وو�صع معامل نظام 

اأمن املعلومات يف الهيئة وبناء نظام متكامل يعتمد على 

املرجوة  احلماية  اىل  تطبيقها  يوؤدي  م�صتمرة  عمليات 

معتمدة  عاملية  منهجية  على  املبني  امل�صتمر  والتطور 

واأ�صاف هو موؤ�صر بالتزام الهيئة على جميع م�صتوياتها 

بحماية املعلومات املتوفرة لديها وامل�صداقية وزيادة الثقة 

على  مهمة  تناف�صية  ونقطة  العالقة،  وذوي  الهيئة  بني 

املوؤ�ص�صات،  وباقي  الهيئة  بني  املعلومات  اأمن  م�صتوى 

واإنني اأنتهز هذه الفر�صة للتقدم بال�صكر ملديرة امل�صروع 

ال�صيدة قمزة علي املري ملا بذلته من جهد وتعاون مع 

فريق العمل كافة لنيل هذه ال�صهادة.

لتح�صل  اإجراءات  بعدة  مرت  قد  الهيئة  وكانت 

تلك  على  التدقيق  مت  حيث  ال�صهادة؛  هذه  على 

االأيزو  �صركة معتمدة من منظمة  قبل  االإجراءات من 

نظام  حتقيق  يف  واقرتاحاتها  مالحظاتها  لتقدم  العاملية 

اأمن املعلومات،  ومت اعتماد تلك املالحظات وعك�صها 

للتاأكد  للهيئة  زيارتها  ال�صركة   كررت   ثم  النظام  على 

كل  وتطبيق  ال�صروط،  كل  وتوافر  الهيئة  جاهزية  من 

املعايري وال�صيا�صات واالإجراءات، و التاأكد من فعاليتها 

املعلومات  نظم  اإدارة  بنجاح  تقرير  رفع  ومت  الهيئة،  يف 

اأمن  على  للحفاظ  املطلوبة  ال�صروط  كل  تطبيق  يف 

اإىل  تقرير  برفع  املدقق  قام  وبالتايل  املعلومات،  واإدارة 

املعلومات  اأمن  واإ�صدار �صهادة  لتوثيق  العاملية  ال�صركة 

والتاأمينات  للتقاعد  العامة  للهيئة  االآيزو27001 

االجتماعية. 

وقد تكون فريق العمل الذي اأ�صرف على تطبيق 

وعالج  الثغرات  كل  و�صد  وتطوير  وحت�صني  امل�صروع 

امل�صروع  مديرة  من  وجيزة  فرته  خالل  امل�صاكل  كل 

ال�صيدة قمزة علي املري، ومدير قواعد البيانات ال�صيد 

كري�صنا،  ال�صيد  ال�صبكات  وم�صئول  جوزيف،  �صاجو 

الدعم  وم�صئول  مريزا  زاهني  ال�صيد  النظام  وم�صئول 

اأ�صامة جمعة، وم�صئول �صمان اجلودة  ال�صيد  والتطوير 

ال�صيد  الفني  الدعم  وم�صئول  جيالين،  الينا  ال�صيد 

ال�صيدة  امل�صتخدمني  تدريب  وم�صئول  العقيل،  خالد 

العمل جدارته  فيها فريق  اأثبت  ال�صديقي، حيث  مها 

وتعاونه التام ل�صد كل الثغرات ورفع كفاءة النظام لكي 

املعلومات  اأمن  �صهادة  على  احل�صول  الهيئة  ت�صتحق 

.27001

�صركة  من  مينون  �صوجيث  ال�صيد  عرب  من جهته 

�صعادته  عن  للم�صروع  املنفذة  ال�صركة  وهي  بارامونت 

البالغة بتجربة التعاون مع الهيئة العامة للتقاعد وفريق 

لتطبيق  وتعاونه  جهده  كل  اأبدى  الذي  الرائع  العمل 

الربنامج وح�صول الهيئة على �صهادة االأيزو »27001« 

واأ�صاف قائاًل: اإن الهيئة العامة للتقاعد تعد اأول جهة 

حكومية حت�صل على هذه ال�صهادة وقد نالتها بجدارة؛ 

ال  عادة  وهذا  اختبار  اأول  من  عليها  ح�صلت  حيث 

حتتاج  حيث  االأخرى،  اجلهات  من  كثري  يف  يح�صل 

ال�صهادة الإجراء اأكرث من اختبار للتاأكد من تطبيق كافة 

االإجراءات واملعايري للح�صول عليها. واأ�صاف ح�صول 

الهيئة على هذه ال�صهادة يدل على اأن بيانات املعلومات 

اخلا�صة بجهات العمل وامل�صرتكني واملتقاعدين وذوي 

بها  معرتف  اآمنة  معلومات  تكنولوجيا  بيئة  يف  العالقة 

دولياً وتتبع اأف�صل املمار�صات وتوفر اأعلى م�صتوى من 

اأمن املعلومات وهي يف اأيٍد اأمينة حيث اأن لدى الهيئة 

بروح  جميعهم  معنا  عملوا  ودوؤوب  ملتزم  عمل  فريق 

الفريق الواحد للح�صول على هذه ال�صهادة. 

ال�صهادات  اإحدى   27001 االأيزو  �صهادة  وتعّد 

م�صتوى  املعلومات على  اأمن  نظم  والرائدة يف  املرموقة 

واملحّللني  اخلرباء  من  جلنة  باعتمادها  قام  وقد  العامل، 

ني بعد اإجراء اختبار يف الهيئة مل�صتوى احلماية  املخت�صّ

بت�صميم  ال�صركة  قامت  حيث  املحتملة،  املخاطر  �صد 

التبعات واالأ�صرار،  نظام متقّدم لتفادي وجمابهة كافة 

واأدخلت العديد من ال�صوابط التي تهدف للت�صّدي ملا 

قد يوؤّثر على املعلومات يف �صتى النطاقات.
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اسم ومسمى !!

ب�صم اهلل وعلى بركة هلل تنطلق جملتنا كاأول جملة تفاعلية خمت�صة ب�صيا�صات 

التقاعد والتاأمينات االجتماعية يف دولة قطر، باآمال عري�صة يف اأن تكون منرباً 

اإعالميا ينقل فيه الراأي والراأي االخر ويكون رافداً لتبادل وجهات النظر حول 

داخل  املجال  بهذا  واملعنيني  باملتقاعدين  املتعلقة  واالأمور  اجلوانب  خمتلف 

الدولة. 

التقاعد والتاأمينات  الثقايف ب�صيا�صات وقوانني  اإن جملتنا تركز اهتمامها على �صناعة الوعي 

االجتماعية بني اأبناء الوطن، ومتثل امل�صدر الرئي�صي الأخبار التقاعد والقوانني والت�صريعات من 

م�صدرها االأ�صا�صي؛ لذلك �صتحتوي املجلة يف اجلانب االأكرب منها على تغطية الأهم الفعاليات 

والربامج والندوات واملوؤمترات، وجمموعة من التحقيقات ال�صحفية واحلوارات ال�صحفية ذات 

العالقة بتنمية الثقافة واملعرفة ب�صئون املتقاعدين، للتعريف ب�صئونهم و�صجونهم، ولن�صر الوعي 

باأهمية دورهم يف املجتمع.

اإننا يف الهيئة - وبتوجيهات االإدارة العليا - قد قمنا باالأخذ بزمام املبادرة باإن�صاء جملة تعنى 

بق�صايا التقاعد، بالتعاون مع نخبة من املخت�صني والكتاب من داخل وخارج الدولة، وحر�صنا 

على اأن حتتوي على مواد تثقيفية يف �صتى الق�صايا االجتماعية وال�صيا�صية واالقت�صادية ذات 

ال�صلة باهتمامات املتقاعدين. 

نتمنى من اهلل اأن تكون هذه املجلة منرباً مو�صوعياً �صادقا يقدم الوعي للمواطنني وامل�صتفيدين، 

كما ناأمل اأن تنال املجلة ن�صيبا حقيقياً من ا�صمها، واأن تكون ا�صماً على م�صمى، ومنارة لكل 

االقالم االأكادميية املهتمة ب�صيا�صات التقاعد، وبكل ما يهم املواطن واملجتمع. 

ال�صكر والتقدير جلميع من �صاهم وي�صاهم يف دعم املجلة بكل فعالية....  يفوتني تقدمي  وال 

ودمتم يف رعاية الرحمن.

مجلة التأمينات االجتماعية ...

دالل �لعقيدي 

مدير التحرير

خبرات المتقاعدين
 á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdGh óYÉ≤à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿ÉÁEG ≥∏£æe øe

 äGÈNh  äÓgDƒe  øY  äÉeƒ∏©ŸG  ™ª÷  õcôe  AÉ°ûfEG  á«ªgCÉH

 øjóYÉ≤àª∏d  áÄ«¡dG  í«àJ  ,  É¡æe  IOÉØà°S’G  ¢Vô¨H  øjóYÉ≤àŸG

 ºgÒ°S  ∫É°SQEG  á«fÉµeEG  πª©dG  ¥ƒ°ùH  ¥Éëàd’G  ‘  ÚÑZGôdG

 ≥jƒ°ùàH  áÄ«¡dG  Ωƒ≤à°S  å«M º¡©e π°UGƒàdG  äÉeƒ∏©eh á«JGòdG

 ™e π°UGƒàdÉH ∂dPh ÊhÎµd’G É¡©bƒe ÈY øjóYÉ≤àŸG äGÈN

 áÄ«¡àd  ¢UÉÿGh  »eƒµ◊G  ´É£≤dG  ‘  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒŸG

 º¡æe IOÉØà°S’G ±ó¡H øjóYÉ≤àŸG øe IÈÿG …hòd πªY ¢Uôa

 .áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dG ‘

لذا تدعو الهيئة جميع المتقاعدين من ذوي الخبرة 
إلى إرسال سيرهم الذاتية ومعلوماتهم عبر البريد 

ا�لكتروني ا�تي: 

retirementexperience@grsia.gov.qa
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العدد األو

مهامها  و�صمول  احلديثة  الدولة  دور  بربوز  )التقاعد(  نظام  ظهور  يرتبط 

الدولة جتاه  بها  املكلف  بـ )احلقوق االجتماعية( وهي تلك احلقوق  ملا �صمي 

يف  النظام  هذا  ن�صاأ  وقد  االجتماعي(  التاأمني  نظام)  اأبرزها:  ومن  مواطنيها، 

باأوروبا،  الو�صطى  القرون  التجار يف  نقابات احلرفيني و  البدء اختيارياً على يد 

طبقات  بني  ال�صيوعية  النت�صار  وحت�صباً  االإ�صالحيني  املفكرين  من  وب�صغط 

على  اجتماعية  اإ�صالحات  اإدخال  اإىل  الغربية  احلكومات  بادرت  العمال 

الراأ�صماليني،  العمل  اأ�صحاب  تع�صف  العمال من  العمل بهدف حماية  نظم 

وذلك بتوفري فر�س العمل وحتديد �صاعاته وتوفري العطل واالإجازات والتاأمني 

ال�صحي واالإجتماعي وهكذا اأ�صبحت هذه احلقوق مقررة بنهايات القرن 19 

العامل،  دول  انت�صر يف كل  ثم  عام 1880  تقاعد يف  نظام  اأول  اأملانيا  وطبقت 

واليوم جند اأن نظام التقاعد مطبقاً يف كافة الدول مع اختالف يف حتديد �صنني 

 60 واأدناها  اإيطاليا  يف  �صنة   68 اأعالها  التقاعد،  �صن  يف  واختالف  اخلدمة 

�صنة يف دول جمل�س التعاون عدا الكويت، وذلك للمدنيني، واأقل من ذلك 

للع�صكريني، ومع اأن املجتمع العربي واالإ�صالمي مل يعرف نظام التقاعد قدمياً 

بن  اأحمد  القا�صي  اأن  يذكر  الذهب(  )�صذرات  كتابه  يف  العماد  ابن  اأن  اإال 

حمزة احلنفي املتوفى عام 9٥2هـ تقاعد مبا يقدر مبئة عثماين- راجع: التقاعد 

التقاعد  لنظام  االقت�صادية  و  االجتماعية  الفل�صفة  وتقوم  فليتيت-  اآل  الأمني 

احلكومي-  القطاع  املوظف- يف  راتب  اأ�صل  من  �صهري  مبلغ  ا�صتقطاع  على 

اأخرى،  اإىل  اأو العامل- يف القطاع اخلا�س- وهو مبلغ تتفاوت ن�صبه من دولة 

وتقوم احلكومة بدفع ن�صب مماثلة اأو اأكرث، وتتجمع هذه اال�صرتاكات يف �صندوق 

لتوفري  املخاطر،  منخف�صة  ا�صتثمار  قنوات  يف  وتوظف  املعا�صات  اأو  للتاأمينات 

معا�صات للمتقاعدين توؤمن لهم معي�صة كرمية، كما تعزز اال�صتقرار االقت�صادي 

يف  العاملني  حقوق  من  حقاً  التقاعد(  اأ�صبح)  وبذلك  للدولة،  واالجتماعي 

القطاع احلكومي اأو اخلا�س ومع هذه االأهمية املتزايدة لنظام التقاعد اإال اأن مما 

يثري الده�صة ظهور مقاالت ت�صكك يف نظام التقاعد 

اأنه  االإ�صالمي بحجة  املنظور  وترى عدم �صرعيته من 

لي�س يف القراآن الكرمي ما يوجب التقاعد واأن االإ�صالم 

عليه  اهلل  �صلى  النبي  واأن  للتقاعد  �صناً  يحدد  مل 

و�صلم ظل ميار�س جميع االأن�صطة الدعوية وال�صيا�صية 

اأن  والع�صكرية اإىل حني لقاء ربه تعاىل، وفات هوؤالء 

العمل  التقاعد عن  الوظيفة لي�س معناه  التقاعد عن 

واالإنتاج، فامل�صلم مكلف بالعمل وال�صعي حتى اآخر 

ال�صاعة ويف  قامت  )لو  حلظة يف حياته، ويف احلديث 

اأحمد  االمام  ويقول  فليغر�صها(  ف�صيلة  اأحدكم  يد 

اإىل املقربة( اخلروج من  رحمه اهلل تعاىل )مع املحربة 

الوظيفة اإىل التقاعد لي�س نهاية املطاف، بل هو بداية 

ملرحلة جديدة من احلياة املثمرة وعلى املرء اأن يوظفها، 

اأواًل: يف بذل املزيد من الطاعات واالأعمال ال�صاحلة 

تقرباً اإىل اهلل تعاىل، ثانياً: بتعميق العالقات باالأقارب 

خطة  بو�صع  ثالثا  االجتماعي،  واملحيط  واالأ�صدقاء 

تقاعده،  قبل  املتقاعد  لدى  التي  الطموحات  لتنفيذ 

والتجارب  اخلربات  اكت�صب  اأن  بعد  املتقاعد  اإن 

اأن يوظف كل  اأ�صبحت حياته غنية وعليه  واملعارف 

واأ�صرته  نف�صه  باخلري على  يعود  فيما  املكت�صبات  هذه 

بالعطاء  عامرة  جميلة  حلياة  لفر�صة  انه  وجمتمعه، 

التوا�صل  وتوثيق  والوطن  املجتمع  وخدمة  والبذل 

باالآخرين، ومن هنا ينبغي على املتقاعد اأال ي�صت�صلم 

مللك  انتظاراً  اجتماعياً  ينعزل  واأال  والبطالة  للك�صل 

وال  وبقدراته  بنف�صه  ثقته  يوؤكد  اأن  عليه  املوت! 

وي�صت�صلم  �صالحياته  انتهت  وكاأنه  نف�صه  اإىل  ينظر 

للمخاوف واالأوهام والو�صاو�س وتنتابه م�صاعر الياأ�س 

اأخالقيات  من  لي�صت  فهذه  الهمة،  وفتور  واالإحباط 

امل�صلم، ومن هنا: يجب العمل على تغيري نظرة بع�س 

املتقاعدين الأنف�صهم وكذلت تغيري نظرة املجتمع لهم، 

بحاجة  فاإننا  ولذلك  �صلبية،  الزالت  لالأ�صف  فهي 

ما�صة اإىل توعية املتقاعدين وتوعية املجتمع ب) ثقافة 

االأوىل:  ركيزتني:  على  تقوم  ثقافة  وهي  التقاعد( 

تاأهيل املتقاعد نف�صياً وذهنياً وج�صدياً ووظيفياً: وذلك 

بت�صجيع املتقاعدين للم�صاركة يف االأن�صطة املجتمعية 

واخلريية،  التطوعية  االأعمال  يف  وامل�صاهمة  املختلفة 

فيه  ميار�صون  للمتقاعدين  )نادي(  الإيجاد  والعمل 

عالقاتهم،  ويوثقون  وقراءاتهم  وريا�صاتهم  هواياتهم 

وكذلك اإقامة دورات للمقبلني على التقاعد توؤهلهم 

نف�صياً وذهنياً ملرحلة ما بعد التقاعد، اإ�صافة اإىل توعية 

اأن�صطة  ممار�صة  على  وت�صجيعهم  بحقوقهم  املتقاعدين 

حرة كامل�صاهمة يف الكتابة يف ال�صحف اأو امل�صاركة يف 

الندوات اأو اال�صتثمار يف امل�صاريع التجارية كاالأ�صهم 

والعقارات، الثانية: تاأهيل املجتمع وموؤ�ص�صات الدولة 

الدينية  واخلطب  التعليمية  املناهج  عرب  تقاعدياً: 

وتخ�صي�س  االإعالمية،  واملنابر  الثقافية  واملنتديات 

تعنى  جملة  وتخ�صي�س  املتقاعدين  لتكرمي  يوم 

ب�صوؤونهم واإن�صاء موقع اإلكرتوين لالهتمام بق�صاياهم 

اخلدمات  يف  لهم  االأولوية  واإعطاء  و�صكاواهم، 

معينة-  امتيازات  ومنحهم  لهم،  املقدمة  احلكومية 

تذاكر  وتخفي�س  احلكومية  الر�صوم  من  كاإعفائهم 

لهم  امل�صروفة  االأدوية  اأ�صعار  وتخفب�س   %٥0 ال�صفر 

- واأن ينعموا بتاأمني طبي �صامل، كما اأن من حقهم 

اإن�صاء )جمعية( خا�صة بهم، توثق �صالتهم باالإدارات 

على  اأخرى  ناحية  ومن  ب�صوؤونهم،  املخت�صة  الر�صمية 

موؤ�ص�صات الدولة االإفادة من خربات املتقاعدين عرب 

نظام اال�صت�صارة واال�صتعانة بهم يف خمتلف املجاالت 

ال�صاأن:  هذا  من  املفيدة  الو�صائل  ومن  املجتمعية، 

ابتعاث املوظفني يف الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات 

الدول  جتارب  على  لالطالع  للخارج  االجتماعية 

التقاعد، وت�صجيعهم على احل�صول  نظام  املتقدمة يف 

التاأمينات  تخ�ص�س  يف  اأعلى  علمية  موؤهالت  على 

االجتماعية.

تقدمي  يف  تتناف�س  املتقدمة  الدول  فاإن  ختاماً: 

وتطبيق االأف�صل واالأرقى يف نظم التقاعد، فهذا تكرمي 

�صبابهم،  زهرة  واأفنوا  اأوطانهم  خدموا  للذين  م�صتحق 

وقد ا�صتب�صرنا خرياً كثرياً بت�صريح �صعادة ال�صيد يو�صف 

كمال وزير االقت�صاد واملالية، باأن م�صروع القانون اجلديد 

للتقاعد الذي اأعدته الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات 

اجتماعية  تاأمينات  نظام  اأف�صل  �صيكون  االجتماعية، 

انطالقاً من حر�س دولتنا اجلبيبة  وياأتي ذلك  بالعامل، 

على تقدمي االأف�صل واالأرقى ملواطنيها. 

د.عبدالحميد األنصاري 

كاتب وباحث قطري

حاجتنا إىل

ثقافـــة التقاعد




