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تـدشــيـــن مــبـــــادرة فـ
"خــطـــــوة" بـهـــدف 
الـمشــاريـــع  دعــــم 
ــطة  الصغيرة والمتوس

للمتقــــاعدين 

تـحـــديـــث بيـــانـــات 
يـــن  عــد لــمـتــقــــا ا
ــة  ــائل النـصـيــ بـالرسـ
علــى الرقــم 92613

تدريبية لجهات  ورش 
العمـل بهـدف توريـد 
بيــانـات االشـــتراكات 

إلكترونيًا



رائحة البهارات والبخور والعطور 
المعتّقة على جدران سوق واقف 
تعني لي كّل شيء. فماذا عنك؟

منذ التأسيس في عام 1975، شِهدنا وشاهدنا بلدنا الغالي يعتلي القمم بالعزيمة والمثابرة 

واإليمان وروح التعاون بالعمل لغٍد أكثر إشراقًا. واجهت قطر الصعاب وتغلّبت على كّل التحّديات، 

وما نحن عليه اآلن من تطّور وُرقي ما هو إاّل بفضٍل من الّل، والقيادة الحكيمة لدولة قطر.

يحّق لنا أن نعتز ونفخر بأن نكون جزءًا من مسيرة هذا التطّور والنجاح، وهذا يعني لنا كّل شيء.

www.cbq.qa

اتِّصل بنا على ٤٤٤95٨٨٨
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قطـر  مؤسسـة  مـع  بالتعـاون   - »خطـوة«  مبـادرة  للتقاعـد  العامـة  الهيئـة  أطلقـت 
للمشـاريع - والتـي تهـدف إلـى تحقيـق الشـراكة الفعالـة لتدريـب عـدد مـن المنتسـبين 
أعمالهـم ومشـاريعهم  تأسـيس  المتقاعديـن؛ بهـدف مسـاعدتهم علـى  للهيئـة مـن 
التدريـب  بتوفيـر  ناجحـة  مشـاريع  إلـى  أفكارهـم  وتحويـل  والمتوسـطة  الصغيـرة 
والتأهيـل الـازم؛ لتمكينهـم مـن المنافسـة بفعاليـة فـي ظـل اقتصـاد حيـوي ومتنـوع 
تحقيقـًا لرؤيـة قطـر 2030 الهادفـة إلـى دعم التنميـة االقتصادية واالجتماعيـة وصواًل إلى 

وفعـال. متنـوع  اقتصـاد 

تهـدف المبـادرة الموجهـة إلـى كا الجنسـين مـن فئـة المتقاعدين ممـن لديهم الرغبة 
فـي إنشـاء مشـاريع صغيـرة ومتوسـطة وتنويـع مصـادر دخلهـم، باالنضمـام للبرنامـج 
وتبنـي  الازمـة  والتنظيميـة  اإلداريـة  المهـارات  إكسـابهم  إلـى  يهـدف  الـذي  التدريبـي 

المطروحـة.   أفكارهـم 

مـع  بالتعـاون  الخدميـة  البرامـج  مـن  جملـة  بتنفيـذ  قدمـًا  المضـي  علـى  أقدمنـا  لقـد 
الجهـات المختصـة فـي الدولـة، لكـون الهيئـة العامـة للتقاعـد والتأمينـات االجتماعيـة 
تعنـى بإتاحـة كافـة الفـرص الموجـودة للمتقاعديـن بهـدف تأميـن حيـاة كريمـة لهـذه 
تهـدف  مجتمعيـة  شـراكة  أليـة  نتطلـع  وإننـا  القطـري،  المجتمـع  مـن  المهمـة  الفئـة 
إلـى توحيـد الجهـود الراميـة إلـى خدمـة هـذا القطـاع الحيـوي مـن المجتمـع القطـري 

المجـال. هـذا  فـي  المثمـر  المشـترك  التعـاون  سـبل  إلـى  ومتطلعيـن 

إننـا نعتبـر الشـراكة المجتمعيـة عنصـراً جوهريـًا مـن عناصـر التنمية المسـتدامة وطريقا 
الشـراكة  تلـك  التقـدم والتطـور، وكلمـا توثقـت  الوطـن غايتـه نحـو  بـه  يبلـغ  أساسـيًا 

تأكـدت نتائجهـا مـن خـال وعـي المجتمـع وإسـهامه الفعلـي فـي نهضـة وطنـه.

نتائجهـا  وتحقيـق  تطبيقهـا  مرهـون  واالسـتراتيجيات  الخطـط  كافـة  فـإن  ولذلـك   
بمسـتوى الشـراكة المجتمعية وبمدى تحقق تلك الشـراكة على المسـتوى المأمول. 
وكـم هـي التجـارب المحليـة والعالميـة التـي تؤكـد أن النجـاح الحقيقـي ألي مشـاريع 
التفاعـل المجتمعـي والشـعور بالمسـئولية المشـتركة،  إلـى  يسـتند بشـكل مباشـر 
وهـو مـا نأملـه ونعمـل مـن أجلـه؛ وصـواًل إلـى غاياتنـا الوطنيـة فـي النهضة والتقـدم.... 

والمسـتعان،،،   الموفـق  واهلل 

َكلَِمة
الَعَدْد

تركي الخاطر 
 رئيس الهيئة
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ممـا الشـك فيـه أن التخطيـط المبكر للتقاعد سـيلقي بظالـه اإليجابية 
علـى مرحلـة مـا بعـد التقاعـد، التي يسـعى الجميع إلى جعلها سـنوات 

بعيـدة عن شـبح العـوز والحاجة.

وهنـاك تعاريـف عـدة تناولـت كلمـة التخطيـط وكذلـك كلمـة التقاعـد، 
وبشـيء مـن التصـرف نـرى أننـا نميـل إلـى التعريفيـن التالييـن: 

التخطيط: هـو وضع األهداف الصحيحة، ثم االختيار الصحيح للوسـائل 
.)H O’Donnell, C Koontz( المناسبة إلنجاز هذه األهداف

وجهـة  الموظـف  بيـن  الوظيفيـة  العاقـة  انتهـاء  فهـو  التقاعـد:  أمـا 
لمعاشـه. شـهريا  مبلغـا  وصـرف  القانونيـة،  السـن  لبلـوغ  عملـه 

دار   ، “خطـوة”  يدعـى  أبوظبـي  قنـاة  فـي  برنامجـا  انتباهـي  لفـت  وقـد 
مقـدم  واسـتهل  لـه،  التخطيـط  وكيفيـة  التقاعـد  عـن  فيـه  الجديـث 
دوليـة  دراسـات  هنـاك  بـأن  حديثـه  السـويدي  خليفـة  الدكتـور  البرنامـج 
المتقاعديـن  مـن   %1 أن  خالهـا  مـن  اتضـح  المتقاعديـن،  حـول  عملـت 
يعـدون مـن األغنيـاء، و4% منهـم يكـون وضعهـم المـادي جيـداً، معنـى 
هـذا أن 5% مـن المتقاعديـن يعيشـون فـي رفاهيـة و 95% بعيشـون حيـاة 

التقاعـد. قبـل  يعيشـونها  كانـوا  التـي  حياتهـم  مسـتوى  دون 

السـبب فـي ذلـك يرجـع الـى عـدم التخطيـط لحياة مـا بعد التقاعـد، مما 
يؤدي إلى ظهور النتائج السـلبية على المتقاعد، وقد اشـارت الدراسـات 
عملهـم،  أثنـاء  التقاعـد  بعـد  لمـا  يخططـون  النـاس  مـن   %80 أن  إلـى 
النتائـج  تبـرز  التخطيـط  عـدم  حالـة  وفـي  التقاعـد.  بعـد  منهـم  و%20 
السـلبية علـى المتقاعـد، مـن ذلـك مـا ذكـره الدكتـور سـعد االحمـودي 
فـي  أجريـت  دراسـة  هنـاك  أن  البشـرية  التنميـة  فـي  والمستشـار  الخبيـر 
السـعودية كانـت نتيجتهـا أن الشـخص الكبيـر في السـن يتدهور صحيا 
بعـد التقاعـد عندمـا يكـون غيـر مخطـط لـه، ويضيـف أن دراسـات اجريـت 
فـي 15 دولـة علـى 15,000 شـخصًا تبيـن أن 85% مـن النـاس ال يعلمـون عـن 
مسـتوى دخلهم بعد التقاعد، كما أن 60% منهم لم يتخذوا أي خطوات 
لتأميـن وضعهـم بعـد التقاعـد، أمـا الذيـن اتخذوا بعـض الخطوات فهم 

40% فقـط.

إذاُ متى وكيف يخطط االنسان للتقاعد؟
مضـي  بعـد  للتقاعـد  التخطيـط  يبـدأ  أن  االنسـان  علـى  د.سـعد:  يقـول 
سـنتين أو ثـاث سـنوات مـن بدايـة عملـه، ألن الرؤيـة تكـون قـد اتضحـت 

لديـه، وهـذا التخطيـط يشـتمل علـى عـدة بنـود منهـا:
العمل على إنهاء جميع ديونه قبل وصوله لسن التقاعد. •
االسـتهاك  • بجانـب  للمـال  ثالثـا  مصرفـا  هنـاك  أن  يعلـم  أن  عليـه 

االدخـار. وهـو  أال  واالسـتثمار 
دخلـه  • مـن   %20 الـى   %10 مـن  يدخـر  أن  علـى  نفسـه  يعـود  أن  البـد 

ي لشـهر ا
بامكانه أن يدخر 10% ويستثمر %10. •

أن التخطيـط للتقاعـد ليـس باألمـر اليسـير، فهـو يحتـاج إلـى عـزم وصبـر، 
إلـى  التوجـه  فاألفضـل  تملكهـا  ال  كنـت  فـإن  خبـرة  إلـى  يحتـاج  كذلـك 
لسـن  وصولـك  قبـل  للتقاعـد  خطـة  لـك  يضـع  كـي  مالـي  مستشـار 

أكثـر. أو  سـنوات  بعشـر  التقاعـد 

التخطيط المبكر للتقاعد

يوسف البنعلي -  رئيس التحرير
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اإلجـــتــمـــاعـيــة6 الـتـأميــنـــــات 
العــدد الثــالـث - أبريــل ٢٠١٤

قطر للمشاريع بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد

تدشن مبادرة "خطوة" بهدف دعم املشاريع 
الصغرية واملتوسطة للمتقاعدين

❞
خليفة الخليفي: نثمن جهود قطر للمشاريع لدعم برامج المتقاعدين

❝
أطلقت الهيئة العامة للتقاعد مبادرة » خطوة » - بالتعاون 
تحقيق  إلى  تهدف  والتي  للمشاريع-  قطر  مؤسسة  مع 
للهيئة  المنتسبين  من  عدد  لتدريب  الفعالة  الشراكة 

أعمالهم  تأسيس  على  ومساعدتهم  المتقاعدين؛  من 
ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى 

مشاريع ناجحة. 
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العامة  بالهيئة  التقاعد  إدارة  مدير  اخلليفي  خليفة  السيد  أشاد  بدوره 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية مببادرة قطر للمشاريع للتعاون مع الهيئة 
إلطالق مبادرة خطوة التي تسعى لتوفير  التدريب والتأهيل الالزم لتمكني 

املتقاعدين من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة واملتوسطة.

وفي ذات  السياق قال السيد ابراهيم املناعي، مدير التطوير و التعليم بقطر 
للمشاريع، أن  توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجتماعية يبرز مدى انفتاح  الكبير الذي تبديه الشركة  على محيطها 
االقتصادي واالجتماعي في الدولة، خدمة لألهداف الوطنية التي تضمنتها  
رؤية قطر للعام 2030 ، مثنيا على الروح التعاون و التجاوب الذي القته 

مبادرة »خطوة » لدى القائمني على الهيئة.

خطوة«    « مبادرة  إطالق  من  للمشاريع  قطر  هدف  أن  املناعي   وأضاف 
هو اإلرتقاء باملستوى املعيشي للمتقاعدين القطريني، وتوفير مصدر دخل 
إضافي يساهم في حتمل أعباء احلياة، وتوفير الفرص و الظروف املناسبة 
لتأسيس عمل جتاري ناجح،قائال :« سنسعى إلى توفير املعلومات والتجارب 
املطلوبة أمام فئة املتقاعدين التي تبحث عن حتقيق ذاتها واللحاق بعالم 

األعمال و املشاريع الصغيرة واملتوسطة”.

ولفت إلى أن قطر للمشاريع ستقدم جميع اخلدمات االستشارية والتدريبية 
الضرورية املقدمة لضمان استمرارية النجاح للمشروع.

املوقع  ومدير  اإلعالمي  املسؤول  العقيدي  دالل  السيدة  من جهتها عبرت 

وبدعم  القادمة  الفترة  في  تسعى  للتقاعد  العامة  الهيئة  أن  اإللكتروني، 
البرامج  من  جملة  بتنفيذ  قدماً  املضي  إلى  وتوجيهاتها  العليا  اإلدارة 
الهيئة  أن  وأضافت   ، الدولة  في  املختصة  اجلهات  مع  بالتعاون  اخلدمية 
تتطلع ألية شراكة مجتمعية حتقيق أهداف ورسالة الهيئة في توفير احلياة 
الكرمية للمتقاعد،  كما أن تدشني مبادرة خطوة سيسهم في إتاحة الفرص 
على  املتقاعدين  وتشجيع  الدولة  في  املوجودة  واالستثمارية  االقتصادية 
اقتصاد  وتنمية  واخلدمات  اإلنتاج  قاعدة  وتنويع  وزيادة  منها  االستفادة 

الدولة. 

من جهته عبر السيد عبداهلل الكواري املسؤول عن التنسيق مع املتقاعدين 
عملية  أن  املبادرة  هذه  خالل  من  مبشاريعهم  يستفيدون  سوف  الذين 
التنسيق مع املتقاعدين متت من خالل اختيار عينة عشوائية، مشيراً إلى 
أنه مت تنظيم اجتماع مع املتقاعدين بحضور شركة قطر للمشاريع وسوف 
يتم خالل األيام املقبلة حصر املتقاعدين املستفدين من هذه املبادرة بعد 

توقيع االتفاقية واإلعالن عنها بشكل رسمي.

املتقاعدين  فئة  من  إلى كال اجلنسني  املوجهة  املبادرة  أن  بالذكر  اجلدير 
صغيرة  مشاريع  إنشاء  في  الرغبة  لديهم  ممن  املتقاعدين  دعم  هدفها 
ومتوسطة وتنويع مصادر دخلهم ، باالنضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف 
إلى إكسابهم املهارات اإلدارية والتنظيمية الالزمة وتبني أفكارهم املطروحة 
ومن ثم سيتيح البرنامج التدريب توجيه املتقاعدين إلى سبل القنوات التي 

تقدم دعم مادي ملشاريعهم و املتاحة في الدولة جلميع املواطنني.  
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لتفعيل خدمتي االستعالم وتوريد بيــانات املوظفني 
القطريني إلكرتونيا 

ورش تدريبية تنظمها الهيئة العامة 
للتقاعد لجهات العمل يف الدولة 

للتقاعد  العامة  الهيئة  وقعت 
اتفاقية  االجتماعية  والتأمينات 
من  عمل  جهة   47 مع  تعاون 
التقاعد  لقانون  الخاضعين 
لسنة   )24( رقم  والمعاشات 
 )33( رقم  بقانون  المعدل   2002
توريد  بشأن  وذلك    ،2004 لسنة 
القطريين  الموظفين  بيانات 

إلكترونيًا. 

إدارة  مدير  الكواري  علي  السيد  وقال 
للتقاعد  العامة  الهيئة  في  املشتركني 
والتأمينات االجتماعية إن الهيئة بدأت بالفعل  
بتنظيم جلسات عمل تعريفية وتدريبية خلدمة 
توريد بيانات جهات العمل بدأت يوم اخلميس 
األحد  يومي  خالل  وتواصلت  2014/3/13م، 
ستستمر  كما  و2014/3/18م،   16 والثالثاء 
القادمة  الفترة  في  التدريبية  الورش  تلك 
العمل  وجهات  مؤسسات  باقي  توجه  مع 
التوريد  اتفاقيات  توقيع  نحو  الدولة  في 
نصاب  اجتمع  وكلما  دوري  بشكل  اإللكتروني، 
الهيئة  دعوة  الكواري  السيد  وأكد  التدريب،  
حضور  إلى  اجلهات  جميع  للتقاعد  العامة 
املخولني  باملوظفني  اخلاصة  التدريبية  الورش 
املضي  على  اجلهات  باقي  وتعاون  قبلهم  من 
بيانات  بتوريد  اخلاصة  االتفاقيات  توقيع  في 

املوظفني القطريني إلكترونياً. 

رئيس  املهندي  صالح  السيد  أكد  بدوره 
أن  املشتركني،  وخدمات  التسجيل  قسم 

علي الكواري :

عمل  جهة   390 دعت  الهيئة 
لتوقيع اتفاقية توريد البيانات 

إلكترونيًا
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صالح المهندي:

 تهيب الهيئة بجميع جهات 
التعاون  الدولة  في  العمل 
إلبرام اتفاقية توريد البيانات. 

العامة  للهيئة  البيانات  توريد  خاصية  تفعيل 
للتقاعد إلكترونياً سيتفادى عدداً من املشاكل 
قسم  تواجه  كانت  التي  العملية  واملعوقات 
جهات  التزام  عدم  منها  املشتركني  تسجيل 
العمل بتوريد بيانات املوظفني القطريني بشكل 
دوري، والتأخر في سير العملية، والتأثير على 

دقة البيانات.

وأوضح أنه بتفعيل التوريد اإللكتروني ستتمكن 
الهيئة من تكوين قاعدة بيانات محدثة ودقيقة 
ميكن االستفادة منها في عدة مجاالت، خاصة 
تخدم  التي  واملعلوماتية  االحصائية  باألمور 
مما  الدولة،  في  العالقة  ذات  جهات  عدة 
قاعدة  توفير  وهو  الرئيسي  الهدف  يحقق 
بيانات صحيحة وعلى أعلى مستوى من الدقة 

والتحديث.

وأضاف املهندي أن الهيئة العامة للتقاعد تهيب 
بجميع جهات العمل في الدولة التي مت إرسال 
اتفاقية  وتوقيع  لتفعيل  لها  رسمية  دعوات 

إلبرام  التعاون  سرعة  اإللكتروني،  التوريد 
االتفاقية التي تتيح تعميم تلك اخلاصية على 
التقاعد  لقانون  العمل اخلاضعة  جميع جهات 
للوصول  استكماالً  وذلك  وقت،  أقرب  في 
للهدف الرئيسي بتبادل املعلومات إلكترونياً. 

للتقاعد  العامة  الهيئة  أن  بالذكر  اجلدير 
والتأمينات االجتماعية قد بدأت بعقد دورات 
املوظفني املرشحني من قبل  لتعريف  تدريبية  
الهيئة  مع  االتفاقية  وقعت  التي  العمل  جهات 
العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية،  بكيفية 
اخلاصة  املوظفني  بيانات  توريد  في  البدء 
واملعلوماتية  املالية  والبيانات  باالشتراكات 
اإللكترونية بني جهة العمل والهيئة، وذلك بناء 
جهات  قبل  من  تفعيله  يتم  طلب  منوذج  على 
املتاحة  اخلاصية  هذه  من  لالستفادة  العمل  
اخلدمات  لباقي  كذلك  وتفعيلها  الهيئة  لدى 
الستخدام  مخولني  كمستخدمني  االلكترونية 
الهيئة  من  املقدمة  االلكترونية  اخلدمات 

العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية. 
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دورة حـول 
مهــارات 

تعامـل القادة 
مـع وسـائل 

اإلعــالم

والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  نظمت 
االجتماعية البرنامج التدريبي »مهارات تعامل 
إلى  يهدف  »والذي  االعالم  وسائل  مع  القادة 
حقيقية  فرصة  ويشكل  القادة  قدرات  تطوير 
مع  للتعامل  االحترافية  املهارات  المتالك 
الفهم  وتعميق  املختلفة،  اإلعالم  وسائل 
موظفي  من  املشاركني  لدى  وأدواته  باإلعالم 
مع  التعامل  ملهارات  املوظفني  وإكساب  الهيئة 

الوسائل االعالمية املختلفة.

ويأتي عقد هذا البرنامج جتسيًدا لرؤية الهيئة 
حول ضرورة إجادة املشاركني ومدراء اإلدارات 
املختلفة  اإلعالم  وسائل  مع  التعامل  ملهارات 
العصر  متطلبات  مواكبة  من  ميكنهم  مبا 
والتعاطي مع مستجداته املعاصرة وذلك ضمن 
نقل  إلى  الرامية  التدريبية  الهيئة  استراتيجية 
االتصال  مجال  في  املهنية  املمارسات  أحدث 
هذا  وفي  الهيئة.  في  العمل  لبيئة  املؤسسي 
مدير  الكواري  علي  السيد/  أشاد  اإلطار، 
على  وأكد  البرنامج،  بنجاح  املشتركني،  إدارة 
إلى  يسعى  البرنامج  أن  مبيًنا  انعقاده،  أهمية 
تعميق الفهم باإلعالم وأدواته وتعريفهم بأسس 
وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم، وإكسابهم 
مما  واإلذاعة،  للتليفزيون  احلديث  مهارات 
وسائل  مع  التعامل  من  مستقبال  ميكنهم 
في  ذلك  وتوظيف  واقتدار،  ثقة  بكل  اإلعالم 
للتقاعد  العامة  للهيئة  اإلعالمية  الرسالة  نقل 

إلى اجلمهور.

قال  البرنامج  في  املشاركني  انطباعات  وحول 
عامة  عالقات  باحث  الفضالة  خليفة  السيد 
التعامل  كيفية  في  الثقة  أكسبه  البرنامج  إن 
النفسي  احلاجز  وكسر  اإلعالم،  وسائل  مع 
بني اإلعالمي واملتلقي مما يحقق التغلّب على 
أكسبه  البرنامج  أّن  إلى  الفتا  والقلق،  اخلوف 
واستخدام  النظر  وتوزيع  اإللقاء  مهارات 
اتباعها  الواجب  والسلوكيات  إمياءات اجلسم، 
وبدورهم  اإلعالم،  وسائل  مع  احلديث  أثناء 
التي  الورشة  هذه  أهمية  على  املشاركون  اكَد 
تساهم في تأهيل وتطوير مهاراتهم واحتياجهم 
لهذا النوع من اإلرشادات التي هم بحاجة إليها 
حتديداً في هذه الفترات التي يتم التعامل فيها 

مع وسائل اإلعالم املختلفة.

وتضّمنت الدورة عدة محاور أهمها : اكتساب 
وأدواته،  باإلعالم  الفهم  تعميق  مهارات 
وسائل  مع  التعامل  وقواعد  بأسس  والتعريف 
للتلفزيون  احلديث  مهارات  واكتساب  اإلعالم، 
والراديو، والتعريف بأسس املقابالت وأساليبها 

املختلفة.

تنفيذه  مت  الذي  البرنامج  أن  بالذكر  واجلدير 
املؤسسات  أهم  من  مجموعة  مع  بالتنسيق 
العامة  العالقات  في  املتخصصة  العاملية 
كفاءات  رفع  إلى  يهدف  املؤسسي،  واالتصال 
ذوي  رسميني  متحدثني  وتأهيل  االتصال 

مهارات عالية.

❞
البرنامج يسعى إلى 

تعميق الفهم باإلعام 
وأدواته وتعريفهم 

بأسس وقواعد 
التعامل مع وسائل 

اإلعام

❝
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تحديث بيانات 
املتقاعدين بالرسائل 

النصية

مـن جانبـه أوضـح السـيد خليفـة اخلليفـي مديـر إدارة التقاعـد أن الهيئـة 
تسـعى إلـى حتديـث قواعـد بيانـات املتقاعديـن بإطـالق هـذه اخلدمـة التـي 
تتيـح اسـتقبال رسـائل املتقاعديـن مـن خـالل هواتفهـم النقالـة عبـر نظـام 
اخلدمـة، والـرد آلًيّـا برسـائل حتتـوي علـى البيانـات واملعلومـات املطلوبـة. 

وتتيـح الرسـائل التفاعليـة حتديـث البيانات ورقم الهاتـف النّقال للمتقاعدين 
 )92613( الرقـم  إلـى  نصيـة  رسـالة  إرسـال  خـالل  مـن  واملتقاعـدات، 
حتتـوي علـى االسـم والرقـم الشـخصي ورقـم اجلـوال، واملسـتوي التعليمـي، 
والتخصـص  كمـا ميكـن للمتقاعديـن مـن حتديث بياناتهم مباشـرة عبر موقع 

الهيئـة اإللكترونـي:

www.grsia.gov.qa أو التواصل مع مركز خدمة املراجعني في الهيئة.  

علـى  احلصـول  سـيتم  الرسـالة  هـذه  خـالل  مـن  أنـه  اخلليفـي  وأضـاف 
التواصـل  ليتـم  الهيئـة،  بيانـات  قاعـدة  فـي  وتسـجيله  آلًيّـاً،  اجلـوال  رقـم 
األخبـار  بآخـر  وتزويدهـم  القصيـرة،  الرسـائل  خـالل  مـن  املتقاعديـن  مـع 

املتقاعديـن. تهـم  التـي  واملسـتجدات 

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية خدمة 
المتقاعدين،  بيانات  تحديث  تتيح  التي  القصيرة  الرسائل 
الفئوي  التصنيف  حول  دقيقة  بيانات  قاعدة  وتوفير 
والعمري والتعليمي للمتقاعدين، وذلك في إطار الحرص 
على توفير وتحديث قاعدة بيانات المتقاعدين وتسخيرها 
لصالح المواطن والجهات ذات العاقة، واستكماال لكافة 
الخدمات لتكون رافداً أساسيًا للمعلومات توفره لتحسين 
المنتسبين،  ومعامات  احتياجات  جميع  وتلبية  الخدمات 
واستمراراً لتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات في هذا 

اإلطار.

❞
خليفة الخليفي : أدعو كافة

 المتقاعدين والمستحقين عنهم، 
التعاون مع الهيئة لتحديث بياناتهم 

❝

ودعـا اخلليفـي كافـة املواطنـني مـن املتقاعديـن واملسـتحقني عنهـم، الذيـن لم 
يقومـوا بتحديـث بياناتهـم إلـى التعـاون مـع الهيئـة، الفتـاً إلـى أنـه مت توفيـر 
كادر خـاص  لتحديـث البيانـات، وذلـك بهـدف إجنـاز املعامـالت بـكل سـهولة، 

ولتمكـني املسـتهدفني مـن حتديـث بياناتهـم. 
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الهيئة العامة للتقاعد تحتفل 
باليوم الرياضي للدولة

❞
الخاطر : المشاركة في 
هذا اليوم تقليد يجعل 
الرياضة منهجا في 
حياة الجميع.

❝

الفعاليـات  بتنظيـم  وقامـت   للدولـة؛  الرياضـي  اليـوم  فـي  االجتماعيـة  والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  الهيئـة  شـاركت 
الرياضـة والصحـة فـي بنـاء مجتمـع سـليم  الرياضـي، وذلـك إيمانـًا منهـا بأهميـة  اليـوم  التـي تتناسـب وروح  المختلفـة 
ومعافـى، وانطاقـًا مـن أن هـذا اليـوم يواكـب ركيـزة التنميـة البشـرية الـواردة برؤيـة قطـر الوطنيـة لعـام 2030، وتوجهـات 

الرشـيدة.  القيـادة 
بن  تركي  السيد  سعادة  ثمن  جانبه  من 
للتقاعد  العامة  الهيئة  رئيس  اخلاطر  محمد 
القيادة  قرار  االجتماعية   والتأمينات 
في  للدولة  رياضي  يوم  بتخصيص  الرشيدة 
دفعة  ميثل  بأنه  عام  كل  من  فبراير  شهر 
وتشجيع لكل من يعيش على أرض قطر،على 
الرياضي  »اليوم  وأضاف  الرياضة.  ممارسة 
أن  كما  العالم  مستوى  على  رائدة  فكرة 
املشاركة في هذا اليوم تقليد يساهم في جعل 
وحترص  اجلميع  حياة  في  منهجا  الرياضة 
والفعاليات  األحداث  مع  التفاعل  الهيئة على 
هذه  استغالل  أهمية  على  منوها  الوطنية، 
والتواصل  التعاون  عالقات  لتوطيد  الفرص  

مع املتقاعدين. 

مدير  اخلليفي  خليفة  السيد  أكد  جانبه  من 
دعوة  بتقدمي  قامت  الهيئة  أن  التقاعد  إدارة 
لالنضمام  واملتقاعدات  املتقاعدين  جلميع 

ئة
هي

 ال
سة

عد
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املناسبة  بهذه  فعالياتها  الهيئة  ملشاركة 
هذا  تنظيم  من  تهدف  الهيئة   أن  وأضاف 
من  جملة  حتقيق  إلى  الرياضي  اليوم 
األهداف على رأسها االرتقاء مبستوى احلياة 
يجعل  مما  واملتقاعدين  للموظفني  الصحية 
لزيادة  املتقاعدين  اليوم فرصة إلشراك  هذا 
التواصل معهم باإلضافة إلـى التعريف ببعض 
منوها  لهم،  الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات 
عالقات  توطيد  على  حريصة  الهيئة  أن  إلى 

التعاون والتواصل مع املتقاعدين.

تعزيز للتواصل بين موظفي 
الهيئة 

أخصائي  الفضالة  السيد خليفة  أشاد  بدوره 
عالقات عامة في الهيئة بهذا اليوم الرياضي 
الذي يعزز من التواصل بني املوظفني، ويتيح 
بشكل  واحد  مكان  في  التجمع  فرصة  لهم 
روح  ويعمق  االجتماعية،  العالقات  يقوي 
تنمية  في  تسهم  الرياضة  أن  مؤكداً  األخوة، 
اجلسد السليم والروح املتسامحة، والعالقات 

االجتماعية التي تقوم على احملبة.

باحث   - السليطي  أحمد  محمد  السيد  ونوه 

اليوم  في  املشاركة  بأهمية  مالية  شؤون 
الرياضي للدولة تنفيًذا لقرار صاحب السمو 
تعزيز  إلى  يهدف  الذي  املفدى  البالد  أمير 
الرياضة  جعل  خالل  من  املجتمع  صحة 

أسلوب حياة وممارسة يومية. 

للتقاعد  العامة  الهيئة  أن  بالذكر  واجلدير 
كانت قد أعلنت في وسائل اإلعالم والصحف 
عن  االجتماعي  التواصل  ومواقع  احمللية 
الفعاليات  في  ملشاركتها  للمتقاعدين  دعوتها 

الرياضية لهذا اليوم.

الهيئة  وفعاليات  الرياضية  احتفالية  وكانت 
للتقاعد  قد بدأت في حديقة سباير  العامة 
الثامنة  في  واملتقاعدين  املوظفني  باستقبال 
الذي خصصته  املوقع  في  صباحاً   والنصف 
وشملت   ،9 رقم  بامللعب  الغرض  لهذا 
وترفيهية  صحية  نشاطات  عدة  الفعاليات 
لكرة  ومباراة  القدم  لكرة  مباراة   : منها  ؛ 
رياضية،  الطاولة  ومسابقات  وتنس  الطائرة 
بعض  به  لألطفال  خاص  ركن  توفير  مت  كما 
ألعاب  جانب  إلى  البسيطة،  الرياضات 

ومسابقات.  ترفيهية 
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علي عبد اهلل الكواري :

54 ألف إجمالي أعداد 
املشرتكني من املوظفني 
القطريني يف القطاعني 

الحكومي والخاص مع 
بداية عام 2014 

 ❞
467 جهة عمل  بالدولة بالقطاعين الحكومي والخاص 

خاضعة لمظلة قانون التقاعد

 ❝
إدارة  مدير  الكواري  اهلل  عبد  علي  السيد  صرح 
العامة للتقاعد والتأمينات  بالهيئة  المشتركين 
أعداد  إجمالي  أن  خاص   حوار  في  االجتماعية 
ألف   54 بلغ   2014 عام  بداية  مع  المشتركين 
الذكور  من  و577  ألف   26 منهم  مشتركا  و75 

ئة
هي

 ال
سة

عد

 17 بحوالي  تقدر  زيادة  بنسبة  اإلناث  من   518 و  ألف   27 و 
في المائة عن عام 2012، وكشف الكواري أن عدد جهات 
والمسجلة  التقاعد  قانون  مظلة  تحت  الخاضعة  العمل 
بنظام الهيئة من القطاع بلغت 467 جهة من القطاعين 

الحكومي وغير الحكومي مع بداية العام الجديد.
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وأشار مدير إدارة املشتركني أن السبب وراء زيادة أعداد املشتركني يرجع 
إلى جتاوب وتفاعل جهات العمل املختلفة مع الهيئة في إرسال البيانات 
واملعلومات الوظيفية عن املوظفني للهيئة وكذلك لزيادة الوعي التأميني 
الذين  والقطريات  القطريني  املوظفني  أن عدد  وأكد  العمل  لدى جهات 
مد  تغطية  نظام  ويشملهم  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  يعملون 

احلماية التأمينية بلغ 48 شخصا.

أما بالنسبة ألبناء دول مجلس التعاون اخلليجي والذين يعملون في دولة 
قطر سواء في القطاع احلكومي واخلاص فقد وصل عددهم ما يزيد عن 
2000 شخص مشترك يتمتعون بغطاء تأميني ويشملهم النظام املوحد ملد 
احلماية االجتماعية داخل قطر وفي مقدمتهم أبناء سلطنة عمان حيث 
أنهم يشكلون النسبة األكبر من أبناء دول اخلليج العاملني في قطر في 

القطاعني احلكومي واخلاص.

 ❞
مشروع »بي تو بي« يهدف لتوريد
 بيانات ومعلومات عن 54 ألف موظف قطري آليا عن طريق الموقع 
الحكومي، ويوفر الوقت والجهد ويتافى األخطاء، ويعد من 
المشاريع االستراتيجية الهامة 

 ❝

مشروع »بي تو بي« االستراتيجي

االستراتيجية  املشاريع  أهم  من  واحد  عن  الكواري  علي  السيد  وكشف 
الهيئة  جانب  من  األول  النصف  في  تدشينها  يتم  سوف  التي  والوطنية 
والذي  بي«  تو  »بي  والتأمينات االجتماعية وهو مشروع  للتقاعد  العامة 
والعاملني  املوظفني  بيانات  وإرسال  توريد  املختلفة  العمل  جلهات  يتيح 
للعاملني  بالنسبة  احلكومي  املوقع  خالل  من  الهيئة  إلى  آليا  القطريني 
للموظفني  بالنسبة  الهيئة  موقع  طريق  وعن  قطر  داخل  القطريني 

القطريني الذين يعملون في دول مجلس التعاون اخلليجي.

أنه  كما  واجلهد  الوقت  من  الكثير  يوفر  املشروع سوف  هذا  أن  وأشار 
سوف يجنب الكثير من األخطاء في إدخال البيانات واملعلومات كما أنه 
يتيح جلهة العمل االستعالم عن بيانات املوظفني والعاملني القطريني بها 
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وذلك  اخلدمة،  تفعيل  على  العمل  جاري  إنه  وقال  الهيئة  لدى  املسجلة 
بالتنسيق مع جهات العمل املختلفة. 

بيانات الموظفين

الهيئة على  إنه في إطار حرص  بداية حديثه  الكواري في  السيد  وقال 
اخلاضعة  العمل  بجهات  العاملني  القطريني  املوظفني  بيانات  حتديث 
واملعاشات  التقاعد  بشأن  2002م  لسنة   )24( رقم  القانون  ألحكام 
التي  االلكترونية  اخلدمات  بعض  بتفعيل  الهيئة  قامت  فقد  وتعديالته، 
من شأنها تعزيز التواصل بني الهيئة وبني جهات العمل املختلفة. وتتيح 
بيانات  العمل( إمكانية االستعالم عن  هذه اخلدمات للمستخدم )بجهة 
بيانات  الهيئة وكذلك توريد  املوظفني والعاملني القطريني املسجلة لدى 
املشتركني آلياً من خالل موقع الهيئة على اإلنترنت أو من خالل موقع 

حكومي الذي يديره املجلس األعلى لالتصاالت.

التقاعد  لنظام  األساسي  الركن  هي  املشتركني  إدارة  إن  قائال  وأضاف 
النظام،  لتمويل هذا  الرئيسي  لكون االشتراكات هي املصدر  واملعاشات 
اخلاضعة  العمل  جهات  لتسجيل  االساسية  اللبنة  اإلدارة  متثل  حيث 
واملعاشات  التقاعد  بشأن  2002م،  لسنة   )24( رقم  القانون  ألحكام 

وتعديالته، ومن ثم تسجيل املشتركني ومتابعة حاالتهم حتى تاريخ انتهاء 
خدمتهم، ومن ثم االستفادة من مزايا القانون املشار إليه.  

التغطية التأمينية 

وأكد خالل حواره أن  إدارة املشتركني تعمل من خالل اإلطار التنظيمي 
جميع  تشمل  بحيث  التأمينية  التغطية  مظلة  توسيع  إلى  للهيئة  الشامل 
املشتركني،  التسجيل وخدمات  املجتمع، وذلك من خالل قسمي  شرائح 
والتي  التأمينية،  احلماية  مد  ووحدة  واملراقبة،  االشتراكات  وحسابات 
اخلاضعة  العمل  جهات  تسجيل  تشمل  التي  مبهامها  خاللها  من  تقوم 
والعاملني  املوظفني  جميع  بيانات  وحتديث  اليه  املشار  القانون  ألحكام 
املوظفني  جميع  وإخضاع  للقانون  اخلاضعة  اجلهات  في  القطريني 
احلماية  ملد  املوحد  للنظام  التعاون  مجلس  بدول  القطريني  والعاملني 
دول  مواطني  جميع  إخضاع  إلى  باإلضافة  بياناتهم  وحتديث  التأمينية 
التقاعد  قانون  ألحكام  خاضعة  عمل  بجهات  العاملني  التعاون  مجلس 

واملعاشات بدولة قطر للنظام املوحد ملد احلماية التأمينية.

املوظفني  اشتراكات  ومتابعة حتصيل  احتساب  أيضاً  املهام  تلك  وتشمل 
ومتابعة  دولة قطر، واحتساب  العمل داخل  القطريني بجهات  والعاملني 
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التعاون  مجلس  بدول  القطريني  والعاملني  املوظفني  اشتراكات  حتصيل 
اخلاضعني للنظام املوحد ملد احلماية التأمينية.

استفسارات الموظفين وجهات العمل

 وقال السيد الكواري إن اإلدارة تقوم بالرد على استفسارات جهات العمل 
واملعاشات  التقاعد  أحكام  تطبيق  بشأن  القطريني  والعاملني  واملوظفني 
، وكذلك شراء مدة خدمة  السابقة  وتعديالته ومنها ضم مدد اخلدمة 
املوظفني  من  خدمته  انتهت  ملن  االشتراكات  ورد  وافتراضية  اعتبارية 
القطريني اذا رغب في ذلك والرد على استفسارات املوظفني والعاملني 
و  املدني  التقاعد  وأجهزة  التعاون،  مجلس  بدول  العاملني  القطريني 
التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون، ومواطني دول مجلس التعاون 
العاملني بدولة قطر وجهات عملهم بشأن النظام املوحد واحتساب املبالغ 
والعاملني  املوظفني  عن  املختلفة  العمل  جلهات  واالعتبارية  اإلضافية 
القطريني املتوقع إحالتهم للتقاعد، باإلضافة إلى طلبات اإلحالة للتقاعد 
املعاش  ومقدار  جتريبي  واحتساب  التقاعدية  املعاشات  حساب  وكيفية 
بقانون  املذكورة  االسباب  بجميع  اخلدمة  انتهاء  حاالت  في  التقاعدي 
التقاعد واملعاشات وعودة صاحب املعاش للعمل خدمة ثانية وفق املادة 

15 من القانون وغير ذلك. 

اختصاصات مختلفة 

وأكد الكوراي خالل حواره أن إدارة املشتركني هي أول باب يطرقه املواطن 
من أجل أن تشمله املظلة التأمينية، لذا تنقسم اختصاصات اإلدارة إلى 
قسمني منها قسم يختص بتسجيل جهات العمل واملشتركني اخلاضعني 
ألحكام القانون، ووحدة مد احلماية التأمينية، ومتابعة التغيرات التي تطرأ 
عليهم حتى تاريخ انتهاء اخلدمة ، ومن ثم االستفادة من مزايا القانون 
باحتساب  واملراقبة  االشتراكات  بحسابات  يختص  وقسم  إليه  املشار 
العمل ومطابقتها  الواردة من جهات  البيانات  االشتراكات الشهرية وفق 
مع البيانات املسجلة بحسابات تلك اجلهات بالتنسيق مع قسم التسجيل 
وخدمات املشتركني، وتقدير االشتراكات الشهرية املستحقة على جهات 
مبالغ  الشهرية، وحتصيل  موظفيها  ببيانات  الهيئة  تزود  لم  التي  العمل 
الصندوق  أو  املدني  الصندوق  سواء  للصندوق  املستحقة  االشتراكات 
العسكري  وأّية مبالغ أخرى سواء كانت مبالغ إضافية أو اعتبارية أو ضم 
عن مدد خدمة سابقة جلهة عمل سابقة خاضعة ألحكام القانون رقم 24 

لسنة 2002 بشأن التقاعد واملعاشات وتعديالته.

خدمات للمتقاعدين 

لشريحة  اخلدمات  توفير  اإلدارة  بها  تقوم  التي  الهامة  األدوار  ومن 
جهات  استفسارات  على  الرد  في   اخلدمات  تلك  وتتمثل   ، املشتركني 
العمل واملوظفني والعاملني القطريني بشأن تطبيق أحكام قانون التقاعد 
واملعاشات ، والعديد من اخلدمات األخرى  كخدمة ضم سنوات اخلدمة 
السابقة ، وخدمة شراء مدة اخلدمة االعتبارية ، وخدمة رد االشتراكات 
املختلفة  العمل  واالعتبارية جلهات  اإلضافية  املبالغ  احتساب  وخدمة   ،
عن املوظفني والعاملني القطريني املتوقع إحالتهم للتقاعد ، وخدمة إحالة 
املشترك عند استحقاق املعاش إلى إدارة التقاعد بعد استيفاء املستندات 

استفسارات  على  الرد  في  اإلدارة  تسهم  كما  الصدد.  بهذا  الالزمة 
اخلليجي،  التعاون  مجلس  بدول  العاملني  القطريني  والعاملني  املوظفني 
وكذلك من خالل وحدة خدمة املراجعني التي تعطي شهادات متقاعدين 
وشهادات تخصيص معاش والقسائم التعليمية ألبناء املتقاعدين املدنيني 

والعسكريني وشهادات إجمالي مدد اخلدمة وغير ذلك.

تفاصيل مشروع »بي تو بي«

بالنسبة مشروع »بي تو بي« ومدى أهميته والفائدة التي تعود من خالله 
على جميع اخلاضعني حتت مظلة قانون التقاعد يقول السيد الكواري في 
البداية حول هذا املشروع إنه  بتوجيهات اإلدارة العليا واستراتيجياتها 
العمل  جلهة  ليتيح  الضخم  املشروع  هذا  استحداث  مت  فقد  للتطوير. 
لدى  املسجلة  بها  القطريني  والعاملني  املوظفني  بيانات  عن  االستعالم 
الهيئة باالضافة الى خدمات توريد بيانات املوظفني والعاملني القطريني. 
وتتيح هذه اخلدمة جلهة العمل توريد وحتديث بيانات املوظفني والعاملني 
القطريني باجلهة آلياً حيث إنه يعد مشروعاً ضخماً، ويعد من أولويات 
املشاريع الكبرى التي سوف تفّعل خالل هذا العام لنقل بيانات املوظفني 
الشهرية واخلاضعة لنظام االشتراكات وتشمل الراتب األساسي والعالوة 
االجتماعية والرقم الوظيفي وغيرها، وسوف ترسلها إلكترونيا بالتعاون 

مع املجلس األعلى لالتصاالت. 

وقال إن هذه اخلدمة تهدف إلى توريد بيانات االشتراكات من مختلف 
جهات العمل مما سيكون له أبلغ األثر في:

احلصول على بيانات االشتراكات في وقتها •
تسهيل التواصل بني الهيئة وبني جهات العمل املختلفة  •
عن  • النظام  إلى  املشتركني  بيانات  حتميل  عمليات  على  السيطرة 

طريق نظام رقابي محكم
الدخول إلى اخلدمة عن طريق: •
موقع حكومي – صفحة خدمات الهيئة •
املوقع اإللكتروني للهيئة •

يقوم موظف املوارد البشرية بجهة العمل بتحميل ملف االشتراكات ومن 
ثم يتم اعتماده من قبل مدير املوارد البشرية في جهة العمل.

وإشعار  املرسل  امللف  في  االشتراكات  سجالت  بفحص  اخلدمة  تقوم 
البيانات  بإدخال  اخلدمة  تقوم  وجدت  إن  أخطاء  أي  عن  املستخدم 

الصحيحة إلى نظام االشتراكات وإشعار املعنيني في الهيئة

الخدمات االلكترونية

بيانات  عن  االستعالم  إمكانية  للمستخدم  اخلدمات  هذه  تتيح  كما   
املشتركني املسجلة لدى الهيئة وكذلك توريد بيانات املشتركني من خالل 
موقع الهيئة على اإلنترنت أو من خالل موقع حكومي الذي يديره املجلس 
األعلى لالتصاالت. ولتفعيل استخدام تلك اخلدمات يتعني على جهات 
نسختي  على  والتصديق  التوقيع  تشمل  محددة  خطوات  اتباع  العمل 
االتفاقية التي يتم إرسالها إلى جهة العمل من قبل الهيئة  وتعبئة منوذج 
طلب تفعيل اخلدمات االلكترونية املرفق، واملتوفر على موقع الهيئة على 
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االنترنت، والذي يتم من خالله حتديد املوظفني املخولني من قبل اجلهة 
باستخدام اخلدمات االلكترونية املقدمة من الهيئة ويتعني على املوظفني 
املخولني بالتسجيل لدى موقع حكومي للحصول على اسم مستخدم وكلمة 
األوراق  إحضار  مع  املراجعني(  خدمة  )وحدة  للهيئة  احلضور  أو  السر 
ـ نسخة من  الثبوتية )البطاقة الشخصية للموظفني املخولني بالتسجيل 
بطاقة املنشأة( وطلب تفعيل اخلدمات االلكترونية املقدمة جلهات العمل 

معتمداً من جهة العمل. 

اتفاقيات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات 
والبنوك

املؤسسات  من  العمل  جهات  بعض  مع  اتفاقيات  توقيع  مت  إنه   وقال 
والوزارات وجاري العمل عليه وإرسال االتفاقيات إلى 467 جهة لتوقيع 
اتفاقيات مع الهيئة حيث إنه برنامج جديد سوف يتم تدشينه في النصف 
األول من عام 2014 حيث سيتم ارسال بيانات موظفني الدولة عن طريق 
املوقع احلكومي ويكون له أدواته اخلاصة. وأكد أنه له الكثير من املزايا 
بيانات  حتميل  وزارة  كل  في  البشرية  املوارد  موظفو  يستطيع  حيث 
الهيئة  املوظفني ورواتبهم وكل ما يتعلق ببياناتهم املالية ثم حتويلها الى 
ببياناتهم  موظف  ألف  حوالي  بيانات  به  ملف  إرسال  املمكن  من  ليكون 
املالية والتي تفيد في نظام االشتراكات سرعة نقل البيانات  على العكس 
ندوة  يتم عقد  والورقي املستخدم سابقا، حيث سوف  النظام اآللي  من 

تعريفية بالنظام وكذلك ورش عمل تعريفية بنظام البرنامج.

تفاعل الوزارات والهيئات مع النظام اآللي الجديد 

الواضح  التفاعل  من  نوع  هناك  يكون  أن  أتوقع  الكواري  السيد  وقال 
عن  فضال  واجلهد  الوقت  يوفر  حيث  الدولة  جهات  قبل  من  وامللموس 
قد  إنه  وقال  املوظفني.  ومعلومات  بيانات  إدخال  في  بالدقة  ميتاز  أنه 
أولى  من  أن  وأشار  بالدولة  مختلفة  جهات   10 مع  اتفاقيات  توقيع  مت 
البلدية  وزارة  االستراتيجي   البرنامج  هذا  مع  جتاوبت  التي  اجلهات 
ذلك  بعد  يتم  ثم  وبروة،  للتعليم  االعلى  واملجلس  العمراني  والتخطيط 
بالدولة  املختلفة  والوزارات  واملؤسسات  اجلهات  مع  االتفاقيات  توقيع 
حول هذا املشروع لتفعيله ثم بعدها يتم منح الدورات التدريبية وورش 
نقل  في  يفيد  إنه  حيث  عليه،  يعملون  الذين  للموظفني  الالزمة  العمل 

معلومات املوظفني إلكترونيا بدال من النُسخ الورقية القدمية. 

إجمالي المشتركين مع بداية عام 2014 

الدولة  في  القطريني  املوظفني  من  املشتركني  عدد  إلجمالي  وبالنسبة 
من القطاعني احلكومي واخلاص مع بداية عام 2014 قال السيد علي 
شهر  في  املشتركني  عدد  إجمالي  بلغ  املشتركني  إدارة  مدير  الكواري 
ديسمبر 2013 )54075( مشتركاً، منهم )26557( ذكور وعدد )27518( 
إناث ، وبالنسبة لعدد جهات العمل اخلاضعة حتت مظلة قانون التقاعد 
467 جهة عمل سواء حكومية وخاصة وذلك في 13 ديسمبر عام 2013

 بعض المعوقات 

العمل  جهات  بعض  مع  املشتركني  إدارة  تواجه  التي  املعوقات  أهم  وبشأن 
أهم  من  أن  الكواري  أشار  واملعاشات  التقاعد  قانون  ألحكام  اخلاضعة 
املعوقات التي تواجه اإلدارة عدم انتظام بعض اجلهات في حتديث بيانات 
املوظفني والعاملني القطريني أوالً بأول " في الوقت احملدد قانوناً"، وكذلك 
في  عليها  املستحقة  االشتراكات  بسداد  العمل  جهات  بعض  التزام  عدم 
ال  موعد  في  الهيئة  بحساب  االشتراكات  إيداع  وهو  قانوناً  احملدد  الوقت 
للقضاء  اآلن  نسعى  إننا  وقال  التالي.  الشهر  من  اخلامس  اليوم  يتجاوز 
سداد  احلكومية  اجلهات  تولي  خالل  من  االشتراكات  سداد  مشكلة  على 
اشتراكات املوظفني جميعها وهي 15 في املائة حيث إن النظام املتبع احلالي 
وفي  العمل  األخرى من جهة  والنسبة  النسبة  بسداد جزء من  املالية  يقوم 
غالب االحيان تتأخر بعض اجلهات في سداد اجلزء اخلاص بها وبالتالي في 
حالة سداد اجلهة قيمة النسبة كلها سوف حُتل  إشكالية سداد االشتراكات. 

واضاف قائال إن االثار املترتبة على مشكلة عدم انتظام بعض اجلهات في 
حتديث بيانات املوظفني والعاملني القطريني أثار عدة تساؤالت منها على 
إنهاء خدمة مشترك في هذه احلالة ال نتمكن من  إذا مت  أنه  املثال  سبيل 
إذا رغب مشترك  بالنظام، وكذلك  بياناته  بعد حتديث  إال  للتقاعد  إحالته 
في احتساب مقدار معاشه التقاعدي حتى يقرر إحالته للتقاعد من عدمه 
بالتنسيق مع جهة العمل، وفي هذه احلالة ال ميكننا احتساب مقدار املعاش 
هذه  على  التغلب  اإلدارة  وحتاول  به،  اخلاصة  البيانات  حتديث  بعد  إال 
املشكلة بتوعية املوظفني املختصني بجهات العمل بأحكام القانون من خالل 
املوظفني  لدى  التأميني  الوعي  لزيادة  تعريفية  ولقاءات  اجتماعات  عقد 

املختصني بهذه اجلهات. 
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وأشار الكواري إلى أن الهيئة تسعى لتكون مالذاً آمناً للمواطن القطري 
من خالل عملها على تعزيز احلماية االجتماعية واالقتصادية، وترسيخ 
البشرية  القدرات  وامتالكها  املجتمع،  في  والتضامن  التكافل  أواصر 
األداء  في  الفاعلية  درجات  أقصى  لبلوغ  املادية  واإلمكانات  والفنية، 
الهيئات  واإلجناز لتحقيق أهدافها والوصول إلى مكانة مرموقة بني 
احمللية واخلارجية، وتهدف إلى مّد مظلة التغطية التقاعدية لتشمل 
كافة املواطنني القطريني العاملني مبا يضمن لهم حياة مستقبلية كرمية 
بعيداً عن العوز والفاقة، وذلك من خالل إرساء نظام تقاعدي عصري 
يأخذ باالعتبار األبعاد االجتماعية واالقتصادية في البالد، ويحافظ 

تعزيز الحماية االجتماعية 

مشروع الموقع اإلعالمي اإللكتروني  

الذي  اإللكتروني  اإلعالمي  املوقع  أن  حديثه  في  الكواري  السيد  وأكد 
وهو  الهامة  املشاريع  من  يعد  اخلليجي   التعاون  مجلس  دول  يربط 
املعنية  األجهزة  قيام  املشروع  هذا  ويتضمن  إعالمي  إلكتروني  موقع 
التعاون اخلليجي مبعلومات  العامة ملجلس  األمانة  بتزويد  بدول اخلليج 
من  االجتماعية  والتأمينات  التقاعد  لنظام  اخلاضعني  جميع  وبيانات 
أبناء دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية  وقد اعتمد هذا املوقع 
والتأمينات  املدني  التقاعد  أجهزة  لرؤساء  الثالث عشر  االجتماع  خالل 
أجهزة  مختلف  وضم  البحرين   مبملكة  أقيم  الذي  األخير  االجتماعية 

التقاعد والتأمينات االجتماعية بدول اخلليج.

أنه يتم تزويد أجهزة  الكواري  إدارة املشتركني السيد علي  وأشار مدير 
التقاعد على مستوى اخلليج مبختلف التشريعات والبيانات واإلحصائيات 
حتى يتم إدراجها باملوقع حيث تتولى األمانة العامة ملجلس دول اخلليج 
ملتابعة  جهاز  كل  من  اتصال  موظف  هناك  يكون  وسوف  املوقع،  إدارة 
التقاعد  أجهزة  بني  وصل  حلقة  تكون  وسوف  املعلومات  ونقل  البيانات 
والتأمينات االجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي ومن 

املتوقع تدشينه خالل عام 2014.

الحماية التأمينية للقطريين العاملين بالخارج 

وحول احلماية التأمينية للقطريني العاملني بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية ودور إدارة املشتركني في هذا الشأن أوضح مدير اإلدارة 
أن إدارة املشتركني تقوم بتطبيق النظام املوحد ملد احلماية التأمينية على 
املواطنني القطريني املدنيني العاملني في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
دول  مواطني  على  التأمينية  احلماية  ملد  املوحد  النظام  تطبيق  وكذلك 
قانون  ألحكام  خاضعة  إنها  حيث  العاملني  املدنيني  التعاون  مجلس 
للقانون رقم   ً التقاعد واملعاشات للعاملني في دولة قطر ،وذلك تنفيذا 
التأمينية ملواطني  2007 بإصدار النظام املوحد ملد احلماية  )4( لسنة 

على احلقوق التقاعدية للمشمولني به، ويحقق لهم ولذويهم احلماية 
يعكس هويتها  للهيئة، ومبا  العامة  الرؤية  كما هو مبنّي في  املنشودة 
بوضوح في املجتمع، وذلك عبر تقدمي خدمة متميزة للجمهور بروح 
من املسؤولية والوّد ومراعاة للقيم األساسية التي تستند إليها الهيئة 
في أدائها ألعمالها وأكد أن من أهم مبادئ الهيئة التحلي باملسؤولية 
الكاملة وااللتزام بالعمل املؤسسي وااللتزام مبعايير السهولة واملرونة 
والدّقة والشفافيةالتميز في األداء والتفاني في العطاء والتطلع الدائب 
املستقبل  واستشراف  والتشريع  اإلدارة  في  والتحديث  التطوير  إلى 

واملراجعة الدورية خلطط العمل وتقييم األداء.

دولهم في  العاملني في غير  العربية  لدول اخلليج  التعاون  دول مجلس 
إلزامياً  النظام  هذا  أحكام  تسرى  حيث  املجلس،  في  عضو  دولة  أية 
على مواطني دول املجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو 
الواردة  املواطن األحكام والشروط  في املجلس شريطة أن تنطبق على 
في قانون  نظام التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية في دولته وأن 
يعمل لدى صاحب عمل خاضع ألحكام قانون التقاعد املدني للتأمينات 
االجتماعية في الدولة مقر العمل وأن يتمتع بجنسية إحدى دول املجلس 

مع تقدمي املستندات الثبوتية الدالة على ذلك.

إشتراك القطريين 

أما بالنسبة لألجر اخلاضع لالشتراك للمواطنني القطريني اخلاضعني 
فهو  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  التأمينية  احلماية  مد  لنظام 
وحصة  وجدت،  إن  االجتماعية  العالوة  إليه  مضافاً  األساسي  الراتب 
بنظام  بها  املعمول  النسبة  أو   )%10( العمل  جهة  وحصة   )%5( املوظف 
الدولة مقر العمل، وإذا قلت حصة جهة العمل عن )10%( في هذه احلالة 
يتحمل املوظف  العامل الفرق بني النسبتني، وكذلك تتولى اإلدارة تطبيق 
التعاون  مجلس  دول  مواطني  على  التأمينية  احلماية  ملد  املوحد  النظام 
بدولة  واملعاشات  التقاعد  قانون  بجهات عمل خاضعة ألحكام  العاملني 

قطر.

فلسفة التكافل االجتماعي 

وقال السيد علي عبداهلل الكواري مدير إدارة املشتركني إن نظام التقاعد 
املشتركني  فئات  بني  االجتماعي  التكافل  فلسفة  على  يقوم  واملعاشات 
مبعنى نقل مسئولية مواجهة األخطار االجتماعية وانقطاع األجر بسبب 
انتهاء اخلدمة لبلوغ السن املقرر للتقاعد وحاالت العجز والوفاة وغيرها 
من احلاالت التي يتوافر بشأنها شروط استحقاق املعاش – من الفرد إلى 
عاتق اجلماعة ، بحيث يؤدي املشترك وجهة العمل االشتراكات املستحقة 
عليهما ، ومن ثم يتم صرف املزايا التأمينية ملن يتحقق بالنسبة لهم سبب 
لتمويل  الرئيسي  املصدر  هي  االشتراكات  لكون   ً ونظرا   ، االستحقاق 
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❞
نواجه بعض المعوقات 

بسبب عدم التزام 

بعض الجهات 

والمؤسسات بسداد 

اشتراكات الموظفين 

بانتظام 

❝

أحكام  تطبيق  في  اإلدارة  به  تقوم  التي  الدور  يتضح  عندئذ   ، النظام 
وتعديالته،  واملعاشات  التقاعد  بشأن   2002 لسنة   )24( رقم  القانون 
والقانون رقم )4( لسنة 2007 بشأن إصدار النظام املوحد ملد احلماية 
التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية العاملني في 

غير دولهم في أي دولة عضو باملجلس.

الحماية االجتماعية 

أنشئت  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  إن  الكواري  وقال 
مبقتضى القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد واملعاشات وتعديالته 
العامة  الهيئة  بتنظيم   2009 لسنة   48 رقم  األميري  بالقرار  تنظيمها  ومت 
معنوية  شخصية  ذات  عامة  هيئة  وهي  االجتماعية،  والتأمينات  للتقاعد 
وموازنة تلحق مبوازنة وزارة  املالية، مكلفة بتطبيق قانون التقاعد واملعاشات 
جلنة  مع  بالتنسيق  العسكريني  ومعاشات  تقاعد  على  واإلشراف  املدني 
التقاعد العسكري وحتصيل موارد الصندوق العسكري وإداراته واإلشراف 
عليه واستثمار أمواله وصرفها في املعاشات و احلقوق املالية األخرى املقررة 

بالقانون رقم )13( لسنة 2006 بشان تقاعد ومعاشات العسكريني.

تأمين حياة كريمة للمواطنين القطريين 

املواطن  على  االجتماعية  احلماية  إضفاء  إلى  تهدف  الهيئة  أن  وأوضح 
من  أسرته  وألفراد  خدمته  انتهاء  بعد  له  كرمية  حياة  وتأمني  القطري 
التقاعد  املعاشات ملستحقيها وفقاً ألحكام قانون  توفير  بعده من خالل 
املدني  واملعاشات  التقاعد  قانون  تطبيق  مهامها  أهم  ومن  واملعاشات، 
القطري  للمواطن  التقاعدية  احلقوق  على  احلفاظ  من  يتضمنه  مبا 
وأفراد أسرته من بعده وتقدمي خدمة مميزة لهم واإلشراف على تقاعد 
ومعاشات العسكريني بالتنسيق مع جلنة التقاعد العسكري وإدارة أموال 
التقاعد  بقانون  الوعي  ونشر  االجتماعي  والتأمينات  التقاعد  صناديق 
إرساء  يوفرها وذلك بهدف  التي  واملزايا  واملعاشات وتطبيقاته وأهميته 
على  اإليجابية  وانعكاساته  التشريع  هذا  أهمية  حول  مجتمعية  ثقافة 
القانونية  التعديالت  وتقدمي  واقتراح  واملجتمع  واألسرة  الفرد  تنمية 
تتطلبه  وما  واملستجدات  التطبيق  ضوء  في  القانون  على  الضرورية 
الالزمة  االكتوارية  بالدراسات  والقيام  تطوير  من  االجتماعية  التغطية 
والتأمينات االجتماعية في ضوء  التقاعد  املالية لصناديق  املراكز  لبيان 

التزاماته مستقباًل.
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ضمن جهود الهيئة تجاه تطوير 
وتحسين مستوى ونوعية 

خدماتها المقدمة للمواطنين؛ 
صرح إبراهيم الدوسري، مدير وحدة 

خدمة المراجعين بالهيئة العامة 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية، أن 
الهيئة طورت األنظمة المعمول 
بها بغرض استغال التكنولوجيا 
واالستفادة من نظم المعلومات 

في سرعة إنجاز المعامات 
للمتقاعدين، مشيراً إلى أنه تم 

توسعة وتحديث وحدة خدمة 
المراجعين حتى نضمن الخصوصية 
للمتقاعدين الذين يراجعون الوحدة 

يوميًا.  معاملة املتقاعد تنجز
يف غضون عشر دقائق

الدوسـري:

تحديثات على مركز خدمة 
المراجعين 

وحول التحديثات التي أدخلت على وحدة خدمة 
اإلدارة  أن  الدوسري   أكد  مؤخراً  املراجعني 
بتحسني  كبيراً  اهتماماً  تولي  الهيئة  في  العليا 
مستوى اخلدمة املقدمة للجمهور، وأنها قامت 
خدمة  مركز  وحتديث  توسعة  مشروع  بتنفيذ 
العمالء، ومضاعفة مساحته االستيعابية، وذلك 

❞
26 خدمة إلكترونية 
مقدمة للمراجعين 

وجهات العمل 
والمشتركين عبر موقع 

الهيئة 

❝

❞
3100 قسيمة تعليمية صرفتها الهيئة ألبناء 

المتقاعدين  العسكريين والمدنيين 

❝

ئة
هي
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املقدمة  اخلدمات  ونوعية  مبستوى  لالرتقاء 
جهود  ضمن  تأتي  اخلطوة  وهذه  للمراجعني، 
ونوعية  مستوى  وحتسني  تطوير  جتاه  الهيئة 
بنية  لتأسيس  للمواطنني  املقدمة  خدماتها 
مواكبة  على  قادرة  متكاملة  وخدمية  إدارية 
املتغيرات وتذليل كل العقبات أمام املواطنني من 
وتيسير  العمل،  واملشتركني وجهات  املتقاعدين 
زيادة  وملواكبة  له،  املقدمة  اخلدمات  وتسريع 

عدد مراجعي الهيئة.

عامل الوقت في إنجاز المعامالت 

معامالت  إجناز  في  الوقت  عامل  وحول 
املتقاعدين واملنتسبني للهيئة قال الدوسري إن 
الوحدة تقوم  بإجناز جميع معامالت املتقاعدين 
في أقل من دقيقة وذلك بسبب تطور األنظمة 
للتكنولوجيا  الهيئة واستغاللها  بها في  املعمول 
سرعة  في  املعلومات  نظم  من  واالستفادة 

جميع  باستخراج  اخلاصة  املعامالت  إجناز 
يحتاجها  التي  التعليمية  والقسائم  الشهادات 
املتقاعد واملشترك الذي مازال على رأس عمله، 
بإجمالي  باستخراج شهادة  الوحدة  تقوم  حيث 
وال  االشتراك  واملدفوعة  املسجلة  اخلدمة 
كان  دقيقة في حني  أكثر من  املعاملة  تستغرق 

استخراجها في السابق يستغرق يومي عمل.

مستوى جودة الخدمات 

أضاف الدوسري قائاًل: تسهياًل على املراجعني 
اخلدمة  في  املشترك  بإمكان  اآلن  صار  فقد 
طلب الشهادات التي يحتاجها عن طريق موقع 
داخل  من  عمل  يومي  بعد  واستالمها  الهيئة 
الهيئة، وكذلك باإلمكان توصيلها لصندوق بريد 
مقابل رسوم 10 رياالت وأيضاً توصيل الطلب 
العام  البريد  طريق  عن  إقامته  أو  عمله  مكان 
مقابل دفع رسوم 15 رياالً على خدمة التوصيل. 

الشكاوى التي تتلقاها الوحدة

اشتكى  املراجعني  من  عدد  أن  الدوسري  أفاد 
قبل توسعة واستحداث مبنى خدمة املراجعني 
طرح  في  لهم  خصوصية  وجود  عدم  من 
إجراء  أهمية  ملسنا  وقد  وإجنازها،  معامالتهم 
املراجعني  خدمة  وحتديث  التوسعة  هذه 
أو  متقاعد  لكل  اخلصوصية  من  نوع  لتحقيق 
مراجع؛ بحيث أصبحت هناك مكاتب تستوعب 
وإعادة  اخلصوصية  لهم  وتضمن  املواطنني 
تخفيف  في  أسهم  ذلك  كل  املوظفني  توزيع 
الزخم احلاصل على هذه الوحدة، بحيث حدثت 
انسيابية أشعرت الكثير من املراجعني باالرتياح، 
ومن املشاكل التي يشتكي منها املراجعون عدم 
توفر مواقف مخصصة ملراجعي الهيئة وكذلك 
عملية استخراج شهادة إجمالي اخلدمة كانت 
في املاضي تستغرق يومي عمل، أما في الوقت 
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احلالي فقد مت معاجلتها واستخراجها في أقل 
من دقيقة.

التواصل مع المتقاعدين 

ملتابعة  املتقاعدين  مع  التواصل  وسائل  وحول 
أنه  الدوسري  أفاد  ومعامالتهم  مهامهم  أجناز 
رسائل  إرسال  منها  طرق  بعدة  التواصل  يتم 
بهاتف  مباشرة  االتصال  أو  للمتقاعد  نصية 

املتقاعد وإخباره بانتهاء معاملته . 

الخدمات اإللكترونية 

وحول اخلدمات اإللكترونية التي أدخلتها الهيئة 
الدوسري  أكد  املراجعني،  خدمة  وحدة  على 
حرص الهيئة على مواكبة التطورات املتالحقة 
في األنظمة واخلدمات اإللكترونية وتسخيرها 
خدمة   26 دشنت  حيث   عمالئها،  لصالح 
العمل  وجهات  للمراجعني  مقدمة  إلكترونية 
واملشتركني عبر موقعها اإللكتروني وتأتي هذه 
اخلطوة في إطار اهتمام الهيئة بتطوير أنظمتها 
جميع  وتلبية  اخلدمات  ولتحسني  اإللكترونية، 

احتياجات ومعامالت العمالء.

تجاوب المتقاعدين مع الخدمات 
االلكترونية 

ورداً على وجود جتاوب من قبل املتقاعدين جتاه 
استخدام اخلدمات االلكترونية صرح الدوسري 
أنه  يتعني على األفراد أو الشركات التسجيل 
أوالً واحلصول على اسم مستخدم وكلمة مرور 
من موقع حكومي وهذه العملية ال تستغرق أكثر 
من يومني، وكذلك وفرت الهيئة تدريباً جلميع 
موظفي وحدة خدمة املراجعني للقيام بالتسجيل 
اسم  على  احلصول  في  الراغبني  للمتقاعدين 
مستخدم واالستفادة من اخلدمات اإللكترونية 
وأنه في حال كان لدى العميل حساب اشتراك 
مباشرة  ميكنه  فإنه  حكومي  موقع  في  مسبق 
البدء في استخدام اخلدمات اإللكترونية، كما 
موقع  على  احلساب  تفعيل  أتاحت  الهيئة  أن 
مقر  إلى  العميل  حضور  طريق  عن  حكومي 
الهيئة مع إحضار األوراق الثبوتية، وذلك طبقاً 
أن  كما  موقع حكومي،  لدى  املتبعة  للسياسات 
تسجيل جهات العمل يتم من خالل تعبئة منوذج 
املقدمة  اإللكترونية  اخلدمات  تفعيل  طلب 
الهيئة  موقع  عبر  متوفر  وهو  العمل،  جلهات 

على اإلنترنت، وسيتم مبوجبه حتديد املوظفني 
باستخدام  عملهم  جهات  قبل  من  املخولني 

اخلدمات اإللكترونية املقدمة من الهيئة.

وحول التفاعل من املتقاعدين قال إن التفاعل 
ملموس وإن كان بسيطاً وهذا حال كل اخلدمات 
التي يتم استحداثها فهي حتتاج لبعض الوقت 

ليتعود املتلقي على آلية استخدامها. 

إجراءات القسائم التعليمية ألبناء 
المتقاعدين 

التعليمية  القسائم  عدد  أن  الدوسري  وأشار 
التي صرفت للمتقاعدين العسكريني واملدنيني 
هو 3100 قسيمة تعليمية ، وأضاف يتم اصدار 
ويتطلب  املتقاعدين  ألبناء  التعليمية  القسائم 
ذلك حضور ولي االمر أو الوكيل  حلصوله على 
القسائم التعليمية ، وبناء على طلب املتقاعدين 
البالد،  خارج  سفرهم  أو  انشغالهم  وبسبب 
وتسهياًل لإلجراءات؛ فقد مت في الوقت احلالي 
التنسيق مع املدارس املشاركة في نظام القسائم 
التعليمية إلرسال كشف بأسماء الطالب لديها 
ليتسنى للهيئة عمل الالزم حيال هذا املوضوع.
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اختتمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية البرنامج التدريبي 
ملهارات التخطيط التشغيلي للمؤسسات، والذي نظمته الهيئة على مدى 
أسبوع بفندق رتاج الريان، ضمن سلسلة الدورات التطويرية التي تقدمها 

الهيئة ملنتسبيها في مجال التدريب والتطوير.

وقدم الدورة الدكتور معتصم كليب أستاذ العلوم املالية واملصرفية بالتعاون 
اإلدارة  محاورها  وشملت  للتدريب،  الدولي  احملترفني  املدراء  مركز  مع 
التشغيلي،  التخطيط  ومفهوم  التشغيلي،  التخطيط  وأهمية  والتخطيط، 

ومكونات اخلطط التشغيلية. 

وحول أهمية ما تقدمه الهيئة من برامج تدريبية أكد السيد حمد الدهيمي 
لها  وما  التطويرية  الدورات  أهمية   على  البشرية   املوارد  قسم  رئيس 
املجاالت  شتى  في  املوظفني  مهارات  وتطوير  تنمية  في  إيجابي  أثر  من 

أن  إلى  مشيراً  العام،  لهذا  التدريبية  الهيئة  خطة  ضمن  والتخصصات 
12 موظفاً من جميع األقسام واإلدارات قد شاركوا في هذه الدورة التي 
االستراتيجية  اخلطط  وآليات حتويل  مهارات  املوظفني  منح  إلى  تهدف 
الى خطط تشغيلية، ومعرفة كيفية إعداد اخلطة التشغيلية على مستوى 
مراكز املسؤولية، ووضع إجراءاتها بدقة واحترافية، ومنح املتدرب خبرة 
التشغيلية وترجمتها الى خطط إجرائية وقيم  وافية في وضع االهداف 

مالية ووضع مؤشرات القياس اخلاصة بها.

وحدة  في  مالي   خبير  القايد  سناء  السيدة/  أشادت  اإلطار،  هذا  وفي 
التخطيط والبحوث بأهمية البرنامج التدريبي، ملا يسعى إليه من تعميق 
اخلطط  تطوير  إلى  تقود  التي  واألفعال  القرارات  من  لسلسلة  الفهم 
محددة  أهداف  لتحقيق  فعالة  استراتيجيات  عمل  أو  اإلستراتيجية 

ومرجوة.

دورة حول 
مهـــارات 
التخطيط 

التشـغيلي 
للمؤسسات 
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نؤكد شكرنا للهيئة العامة للتقاعد وكافة 
ممثلى دولة قطر لضمان نجاح املنتدى العاملي

الذي  االجتماعي  للضمان  العالمي  المنتدى  شهد 
نوفمبر   15  –  10 من  الفترة  خال  الدوحة  بمدينة  ُعقد 
دول  مختلف  من  مشارك   )1000( من  أكثر  حضور  2013م 
أهمية  واألكثر  األبرز  الدولي  التجمع  كان  فقد  العالم؛ 

لقادة وخبراء وصانعي السياسات في مجال الضمان 
وتاريخ  مسيرة  في  بارزاً  حدثًا  شكل  كما   . االجتماعي 
أشرفت  التي   ، االجتماعي  للضمان  الدولية  الجمعية 

على تنظيمه. 

:)ISSA( كبار مسئولي الجمعية الدولية للضمان اإلجتماعي

السيد/ إيرول فرانك أستوفي
 رئيس اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي

السيد/ هانس–هورست كونكولويسكي
 السكرتير العام للجمعية الدولية للضمان العاملي

وار
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

حـ
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وفي هذا اللقاء الصحفي ، يعبر كل من السيد/ إيرول فرانك استوفي، 
رئيس اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي والسيد/ هانس–هورست 
عن  العاملي  للضمان  الدولية  للجمعية  العام  السكرتير  كونكلويسكي، 
الضوء  يسلطا  كما  والفريد  الكبير  احلدث  ذلك  عن  انطباعاتهما 
وبرنامج  االجتماعي  الضمان  على  عادت  التي  الرئيسية  النتائج  على 

اجلمعية.

س: ما انطباعاتكم عن املنتدى العاملي؟

للجمعية  العام  السكرتير   ، كونكولويسكي  هانس–هورست  السيد/ 
الدولية للضمان العاملي:

للضمان  فريداً  حدثاً  االجتماعي  للضمان  العاملي  املنتدى  كان  لقد 
من  العديد  من  االجتماعي  للضمان  الدولية  واجلمعية  االجتماعي 
اجلوانب ويحضرني أنا شخصياً، في الوقت احلالي، انطباعني اثنني 
رائعني ال ينسيان خرجت بهما من ذلك احلدث الفريد؛ متثل االنطباع 
من  تعتبر  مناسبة  أية  افتتاح  فمراسم   ، االفتتاح  مراسم  في  األول 
املنتدى  ذلك  افتتاح  مراسم  كانت  وقد  حدث  ألي  املهمة  اللحظات 
بالدوحة من تلك املناسبات التي ال تنسى حيث رحب سعادة الشيخ/ 
عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء القطري، 
القطرية  السلطات  التزام  عن  وعبر  واملشاركني  باحلضور  بنفسه، 
التنمية  ودعائم  ركائز  إحدى  باعتباره  االجتماعي  بالضمان  القوي 

املستدامة.  الوطنية 

أما االنطباع الثاني الذي كان مبثابة اللحظة املركزية الرائعة للمنتدى 
بالنسبة لقادة اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي وجمهور احلاضرين 
انطالق مبادرة  بداية  والذي شكل  التميز  فقد متثل في إطالق مركز 
تقدم  التي  االجتماعي  للضمان  الدولية  للجمعية  جديدة  إستراتيجية 
ملعايير مهنية عالية، معززة بسلسلة من خدمات الدعم لترقية وتطوير 
إدارات  مختلف  وخدمات  أداء  وجودة  احلوكمة  مستوى  وحتسني 

الضمان االجتماعي. 

للضمان  الدولية  اجلمعية  رئيس  أستوفي،  فرانك  إيرول  السيد/ 
االجتماعي.

بالنسبة  واستثنائية  فريدة  كانت  واحدة  حلظة  هنا  أضيف  أن  أود 
الدولية  اجلمعية  متنحها  جائزة  أول  تقدمي  في  متثلت  والتي  لي، 
 . االجتماعية  الرعاية  مجال  في  إجناز  ألفضل  االجتماعي  للضمان 
"بولزا  الرائد  لبرنامجها  البرازيل  دولة  حلكومة  اجلائزة  ُمنحت  لقد 
ورؤيتها   "BolsaFmilia الفقر(–  معدالت  خفض  )برنامج  فاميليا 
السياسي  وااللتزام  احلياة  جودة  الفقر وحتسني  بتخفيف  يتعلق  فيما 
النتائج  جانب  إلى  اإلدارية  وكفاءتها  وفاعليتها  البرازيلية  للسلطات 

الرائعة واملذهلة التي حققتها من خالل برنامجها الرائد "بولزا فاميليا 
يعد مبثابة  الذي   "BolsaFmilia الفقر(–  )برنامج خفض معدالت 
على  االجتماعي  الضمان  وإداريي  السياسات  لصانعي  وإلهام  وحي 

مستوى العالم.

س : ما أهم اخلالصات والنتائج املهمة التي خرج بها املنتدى العاملي 
االجتماعي؟ للضمان 

السيد/ هانس–هورست كونكولويسكي: 
أعاد املنتدى التأكيد على حقيقة أن الضمان االجتماعي يتعلق ، قبل 
جرت  التي  املناقشات  أظهرت  حيث  ورفاهيتهم؛  بالبشر  شيء،  كل 
 ، االجتماعي  للضمان  املتبادلة  الطبيعة  العامليني   اخلبراء  بني  فيما 
العدالة  شروط  من  وشرط  االجتماعي  التكافل  عناصر  من  كعنصر 
االجتماعية. كما أقر املنتدى ، كذلك ، بأن هنالك عملية "نقلة نوعية 
وحتول منوذجي" جتري اآلن في شكل ومجال الضمان االجتماعي، مع 
توافق سياسي مطرد حول ضرورة توفير احلماية االجتماعية الكافية 
لكل البشر، مما حتول إلى نظرة أكثر شموالً للضمان االجتماعي الذي 
يتضمن أساليب حماية ووقاية فاعلة واإلقرار بأن الضمان االجتماعي 

هو استثمار وليس عبئاً اقتصاديا على املجتمعات. 

مجتمعات  تطوير  من  نتمكن  لن  بأننا  كذلك،   ، املشاركون  أقر  لقد 
جلميع  املناسب  االجتماعي  الضمان  حتقيق  دون  ومتطورة  حديثة 
احملورية  اجلوانب  من  االجتماعي  الضمان  إدارة  وكانت  السكان، 
اجليد  األداء  أهمية  على  أكد  حيث  املنتدى؛  عليها  ركز  التي  الهامة 
واملتميز لتلك اإلدارات باعتبار ذلك من األمور األساسية لتوفير ضمان 
للضمان  العاملية  اجلمعية  وتفرد  قدرة  على  أكد  كما  فعال  اجتماعي 
االجتماعي- كمجتمع من املهنيني امللتزمني بالتميز واجلودة - لتعزيز 

وتطوير الضمان االجتماعي على مستوى العالم.

للضمان  الدولية  اجلمعية  رئيس  أستوفي،  فرانك  إيرول  السيد/ 
االجتماعي:

لقد كان املنتدى العاملي للضمان االجتماعي مناسبة لتقييم اإلجنازات 
التي حتققت في مجال الضمان االجتماعي وما حققته جمعيتنا على 
برامج  إن  قلنا  ما  إذا  مبكان  املبالغة  من  ليس  رمبا  وإنه  اخلصوص، 
الضمان االجتماعي تشهد حالياً تغيرات متسارعة . فاألزمات املالية 
األحيان،  بعض  في   ، اقتضت   العالم  دول  من  العديد  بها  متر  التي 
إعادة هيكلة واستقطاعات مؤملة في مجال احلماية االجتماعية. وفي 
نفس الوقت، شهدت السنوات األخيرة ما قد يعتبر أكبر عملية توسعة 
في تغطية الضمان االجتماعي على مر التاريخ ، حيث متكن املاليني 
من  األرضية-  الكرة  بجنوب  النامية  البلدان  في  - خاصة  البشر  من 
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على  احلصول  جانب  إلى  الصحية  والرعاية  املعاشات  على  احلصول 
املنتدى  عكس  كما  األخرى،  األساسية  االجتماعي  الضمان  خدمات 
التفاؤل  بروح  يتميز  كذلك  كان  ولكنه  واملتطور،  املركب  الوضع  هذا 
املزايا  قيمة  االجتماعي  الضمان  إدارات  شهدت  حيث  والواقعية، 
مواطنيها،  جتاه  تبذلها  التي  للجهود  الرائعة  االستثنائية  والفوائد 

واقتصادياتها. ومجتمعاتها 

س : ما انطباعاتكم عن دولة قطر، بصورة خاصة، ودول اخلليج، بصورة 
عامة؟

السيد/ إيرول فرانك أستوفي:
على  لزاماً  أنه  وأرى  قطر  دولة  لزيارة  األولى  الفرصة  املنتدى  لي  أتاح 
احلداثة  بني  الواضح  التجانس  وانبهرت مبدى  قد دهشت  بأنني  القول 
بالتقيد  القوي  واإلحساس  الدوحة  مدينة  بهما  تتميز  اللتان  والعاملية 
باملواطنني.  االلتقاء  لدى  الشخص  يالحظها  التي  املجتمعية  بالتقاليد 
الكرم  الشعور بذلك  الدوحة  لقد اصطحبت معي، على اخلصوص، من 

المنتدى العالمي للضمان االجتماعي )WSSF( في صور:
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الفياض الذي ملسناه هناك، ذلك الشعور الذي يجعل كل مشارك يحس 
بأنه الضيف الذي يلقى الرعاية واالهتمام بصفته الشخصية. لقد شكلت 
تلك املزايا والصفات: احلداثة، والتواصل والتعاون – بيئة مناسبة لنقاش 

عاملي حول الضمان االجتماعي.

السيد/ هانس–هورست كونكولويسكي.
أعتقد أن الكثير من املشاركني، مبن فيهم شخصي، قد أصبنا بالدهشة 
واالنبهار العميق بالتطور احلاصل في منطقة اخلليج بصورة عامة ودولة 
قطر بصورة خاصة. لقد جنحت تلك الدول، وفي سنني قليلة، من تبني 

وإدخال نظام الضمان االجتماعي ليغطي املاليني من مواطنيها، وفي وضع 
أنظمة إدارية واقتصادية حديثة ومستدامة في خدمة أولئك املواطنني، 
متضمنة ترتيبات متبادلة متكاملة. ونؤكد شكرنا وامتناننا للهيئة العامة 
ظلوا  الذين  قطر  دولة  ممثلي  ولكافة  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد 
يعملون لسنوات لضمان جناح هذا املنتدى الذي ستظل ذكراه خالدة في 
ذاكرة اجلمعية الدولية للضمان االجتماعي وسيظل مسجاًل بأحرف من 

نور في صحيفة تاريخ الضمان االجتماعي.

جنيف -  مارس 2014م.
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المنتدى العالمي للضمان االجتماعي )WSSF( في صور:
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مـن  الكثيـر  فـى  التقاعـد  ارتبـط 
بمفهـوم  االجتماعيـة  الثقافـات 
)النهايـة(  والخـروج مـن حـدود الحيـاة 
المرحلـة  مـا جعـل هـذه  وربمـا ذلـك 
ترتبـط بمفاهيم كالحـزن واالكتئاب 

والقلـق. واإلحبـاط 

التقاعد والتكيف 
االجتمـاعي

د. طارق احلبيب
بروفسور واستشاري الطب النفسي

األمني العام املساعد الحتاد األطباء النفسيني العرب

ال
ـــــــ

قـــــ
م
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إن ثقافة أي مجتمع حول أي موضوع كالتقاعد 
التعامل معه، وبالتالي  ألية  التي حتدد  مثاًل هي 
أو  املجتمع  يفيد  ايجابي  مشروع  إما  منه  جتعل 
والسلبيات   املتاعب  من  بالكثير  تتسم  مرحلة 

وتشكل عبء على املجتمع.

أن  النفسية  الدراسات  من  الكثير  أشارت  ولقد 
مرحلة التقاعد هي شكل  مختلف من التجديد 
والتغيير  وليست بالضرورة أن تكون نهاية العطاء 

املهني أو االنساني.

ولقد ذكرنا سابقاً أن التعامل مع مرحلة التقاعد 
والذي  االدراك  وحسن  واملرونة  النضج  يقتضي 
يشمل املتقاعد نفسه وكذلك البيئة املجتمعية التي 
يعيش معها، إن التوقع  االفتراضي السلبي املسبق 
يواجه  خطر  أكبر  هو  وسلوكه  املتقاعد  لنفسية 

املتقاعد فى مرحلته االنتقالية.

دخيل  وكأنه  للمتقاعد  األسر  بعض  تنظر  حيث 
طبيعته  جتهل  وكأنها  عليها  سيفرض  خارجي 

وسماته الشخصية.

فى  والرهبة  والتوجس  واحلذر  التوخي  فيبدأ 
من  يزيد  مما  معه،  للتعامل  يجمعهم  موقف  كل 
حدة املواقف وإكسابها صفة االنفعالية والتسرع 

وجتردها من العقالنية واملوضوعية.

إن اعادة النظر فى نفسية املتقاعد وفى أدبيات 
التعامل مع احتياجاته هي خطوة نحو التعايش مع 
تلك املرحلة ضمن حدودها االنسانية الطبيعية، 
أن  التقاعد  مرحلة  على  يقدم  مبن  يجدر  كما 
واهتما  امكانياته وقدراته  بكافة  دارية  يكن على 
ته ليحسن توظيفها بالكمية والكيفية املالئمة مع 

ذاته ومع العالم من حوله.

أحد  فى  يعني  التقاعد  مرحلة  الى  االنتقال  إن 
جوانبه زيادة عدد ساعات التواجد   داخل األسرة 
وبالتالي زيادة مواقف  االحتكاك والتفاعل الفعلي 
مواطن  اكتشاف  هو  ذلك  خالل  مايحدث  ولعل 
التقاء، فبعد أن كان  اختالف كثيرة ورمبا نقاط 
الكثير  فى  األوامر  القاء  على  يقتصر  األب  دور 
من األسر، يصبح دوره مشارك بكيفية أكثر من 

السابق.
إن التحرر من قيود احلياة املهنية يعطي املتقاعد 
مساحة أكبر لتبادل النقاش واألفكار داخل احلياة 

االجتماعية.
وفي حني يعتبر هذا التواجد قيمة حياتية ال تخلو 
من التجارب املثمرة، ينظر اليه البعض على أنه 
قلق يهدد العالقات األسرية التي اعتادت على دور 

األب احملدود بكيفية وتوقيت معني.

حقيقته  فى  هو  يحدث  قد  الذي  التصادم  إن 
انعكاس للمخاوف املتعلقة مبساس حرية الزوجة 
على  حدثت  ملشكلة  نتاج  كونه  من  أكثر  واألبناء 

أرض الواقع.

مرحلة  أن  النفسية  الدراسات  أشارت  ولقد 
نفسية،  مشكلة  ذاتها  حد  فى  متثل  ال  التقاعد 
الكافي   التخطيط و عدم االستعداد  إال أن سوء 
الكثير  يولد  الظروف  ومتغيرات  احلياة  ملتقلبات 
من املشكالت االجتماعية والنفسية والتي تشمل:

نتيجة  • والتوتر  مشاعر مختلطة من احلزن 
تقلبهم  وعدم  اآلخرين  من  الرفض  قراءة 

لتدخالته  مهما كانت بسيطة 
العصبية املفرطة نتيجة جتاهل اآلخرين  •
بزاوية  • للحياة  النظر  نتيجة  بامللل  الشعور 

احلدية واجلمود الفكري 
انتظار  • نتيجة  العاطفي  بالفراغ  الشعور 

احمليطني   من  متزايد  وتقدير  اهتمام 
وعدم قبول العطاء مهما كان حجمه نظراً 

الفتراض التقصير مسبقاً..

إن األزمة احلقيقية التي قد يعانيها املتقاعد تكمن  
عرضة  االجتماعية  عالقاته  بأن   شعوره  فى  

للتقلص  خاصة إن كان بطبعه اجتماعياً فى بيئته 
املهنية.

على  بناءاً  أوانه  قبل  االنفعال  يستبق  وبذلك 
بالرفض  ومسبق   سلبي   بالرفض  افتراض 
إلطروحاته  اآلخرون  تقبل   وعدم  له  اخلارجي 

املختلفة.

لقد أشارت بعد االستطالعات أن أربعة من عشرة 
العيش  كيفية  لتعلم  بحاجة  أنهم  اعترفوا  أزواج 
سوياً وخاصة بعد زواج األبناء أو سفرهم لعمل أو 
دراسة، حيث يفتقدون  وجود عمل مشترك بينهما.

كل  بني  من  واحد  أن  الدراسات   أشارت  كما 
ثالثة أزواج يقضون أوقاتهم فى نقاشات عقيمة 
التي  املشاكل  من  أنواع  وتخلق  منها  الجدوى 

تتسبب مضايقة الطرف اآلخر. 

بعد  األزواج  من   %11 أن  الدراسات  أشارت  لقد 
مرحلة التقاعد يختلفون حول كيفية قضاء يومهم، 
وتظهر مشاكل نتجية التدخل فى األعمال اليومية 
وتكاسل  الهاتف  واستخدام  كالطهي  االعتيادية 

طرف عن الطرف اآلخر.

االختالفات  تلك  جميع  أن  يؤكد  الواقع  أن  اال 
الطرف  نحو  واملودة  احلب  مبشاعر  لها  الدخل 
اآلخر أو االلتزام مبتطلباته، وهذا ماتؤكده نتيجة 
الدراسات التي تشير أن نهاية املطاف ومبحاولة 
التقارب  ستصبح مرحلة التقاعد مرحلة سعيدة 

يتخللها الكثير من التوافق.
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علي المري:

نتعاون مع أكثر من »400« جـهة عمل لرفع 
وعي الناس بالقانون 

❞
منح قرارات لجنة فحص المنازعات سنداً تنفيذيا في 

مشروع القانون الجديد

❝

وار
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حساب  في  تكون  النزاعات  أغلب  أن  وأضاف 
ضم  أو  احلكومي  غير  القطاع  ملوظفي  املعاش 
التقاعد  قانون  قبل صدور  مدد اخلدمة، سيما 
تطبق  التقاعد  هيئة  أن  مؤكداً   ،2002 عام  في 
وأن  حقه،  حق  ذي  كل  ومتنح  غلو  دون  القانون 
جلنة فحص املنازعات منفصلة متاما عن الهيئة. 
وحول تعامل هيئة التقاعد مع أصحاب الشكاوى 
سواًء أكانوا موظفني على رأس عملهم أو خارج 
اخلدمة أو مستحقني أشار املري أن الهيئة تطبق 
قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 في التعامل 
أو أصحاب  املتقاعدين  أو  املوظفني  مع شكاوى 
املعاشات ولو وجدت الهيئة أن صاحب الشكوى 
أو  مثاًل  معاش  صرف  يستحق  القانون  وفق 
بتنفيذ ذلك   تقوم  يستحق خدمات معينة أخرى 
وال يوجد مشكلة في هذا ما دامت حالة املشتكي 
أن  املشكلة أحياناً  أن  إال  القانون،  ينطبق عليها 
أمور  في  ينازعون  الشكاوى  أصحاب  من  بعض 
لفحص  جلنة  ولدينا  الهيئة،  بها  تختص  ال 
املنازعات مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )27( 
لسنة 2007 تختص وفقاً ألحكام قانون التقاعد 
عن  الناشئة  املنازعات  في  بالفصل  واملعاشات، 
وجهات  الهيئة  بني  كانت  سواء  القانون،  تطبيق 
والعاملني  واملوظفني  الهيئة  بني  أو  العمل، 
بني  أو  عنهم،  واملستحقني  املعاشات  وأصحاب 
أصحاب املعاشات العسكرية أو املستحقني عنهم 

وغيرهم من املستفيدين وذوي الشأن. 

وحول طريقة حساب املعاش في الهيئة العامة 
للتقاعد أفاد املري أنه طبقاً للقانون 24 لسنة 

2002 وتعديالته فإن هناك طريقتني حلساب 
بالقطاع  يعملون  الذين  فاملوظفون  املعاش، 
راتب،  آخر  على  معاشاتهم  حتسب  احلكومي 
غير  القطاع  في  يعملون  الذين  املوظفون  أما 
متوسط  على  معاشاتهم  فتحسب  احلكومي، 

اخلمس سنوات األخيرة. 

لجنة فحص المنازعات 
الناشئة  املنازعات  أن جلنة فحص  املري  أفاد 
واملعاشات  التقاعد  قانون  أحكام  تطبيق  عن 
باحملكمة  الرؤساء  أحد  برئاسة  تتشكل 
نائباً  االبتدائية وقاض من ذات احملكمة يكون 
وزارة  من  كل  عن  ممثل  وعضوية  للرئيس، 
ملجلس  العامة  األمانة  الـعـدل،  وزارة  الـدفاع، 
من شركات  باعتبارها  للبـترول،  قطر  الوزراء، 
الرئيس  بتسمية  ويصدر  اخلاضعة،  الدولة 
ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الهيئة 
العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية، وصرح 
جلنة  الى  املقدمة  الطلبات  عدد  حول  املري 
منها  املتداول  طلبا   76 هو   املنازعات  فحص 
8 طلبات  36 طلبا، بينما صدر في  حتى اآلن 
منها قرارات نهائية ضد الهيئة ونفذت بالفعل، 
للجنة  تقدم  التي  التظلمات  أبرز  أن  وأضاف 
فحص املنازعات من جانب املوظفني يكون في 
فقد  اخلدمة  ضم  أو  املعاش،  حساب  طريقة 
ويكون  سابقة  خدمة  مدة  لديه  شخص  يأتينا 
هذه  حساب  يتم  لم  املعاش  تسوية  وقت  في 
املدة له فيأتينا بغرض ضم هذه املدة. وبطبيعة 
احلال يعرض األمر على اللجنة التخاذ القرار 

كشــف الســيد/ علــي راشــد المــري رئيــس قســم القضايــا والتحقيقــات 
بالهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة، أن الهيئــة اقترحــت 
ــد،  ــد الجدي ــون التقاع ــة قان ــكلت لصياغ ــي ش ــا الت ــة العلي ــى اللجن عل
اختصــار درجــات التقاضــي فــي تظلمــات الموظفيــن والمســتحقين 
بــأن يكــون الطعــن علــى قــرار لجنــة فحــص المنازعــات أمــام محكمــة 
االســتئناف مباشــرة، وذلــك تيســيراً علــى المواطنيــن،  وقــال المــري 
أنــه تــم اقتــراح أن تكــون قــرارات لجنــة فحــص المنازعــات أيضــًا لهــا قــوة 
صحيحــة  بيانــات  قاعــدة  وجــود  عــدم  أن  موضحــًا  التنفيــذي،  الســند 
لموظفــي الدولــة وقــت تطبيــق أحــكام قانــون التقاعــد والمعاشــات 

تســبب فــي خلــق الكثيــر مــن النزاعــات بيــن الهيئــة والموظفيــن.

❞
مقترحات في القانون 

الجديد للتيسير على 
المواطنين في مسألة 

التقاضي

❝
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املناسب، لكن مشكلتنا دائماً هي عدم الدراية الكافية بالقانون.

وأشار املري أنه يجوز للموظف هنا أن يضم مدة خدمته ولكن يضــــم 
عمله  جلهـــة  تقدم  املوظــــف  أن  ولو  للهيئة  الطلب  تقديــــم  تاريخ  على 
أو في أي وقت يجوز  الى جهة عملة اجلديدة  انتقاله  بكتاب في وقت 

للموظف أن يتقدم بطلب للجنة فحص املنازعات واللجنة هنا حتكم له 
على الفور بنسبة 5% على راتبه في ذات الوقت وجهة عمله تتكفل بنسبة 
5% بني  10% على راتب املوظف في ذاك الوقت وما زاد على نسبة الـ 

راتبه في ذاك الوقت وراتبه اليوم. 

تظلم  في  اللجنة  داخل  التداول  مسألة  في   املستغرق  الوقت  وحول 
املوظف أوضح املري أن هذا يرجع الى اللجنة ألنه اذا كانت جميع أوراق 
من  مبذكرة  تقدمت  الثانية  واجلهة  مبذكرة  وتقدم  مستوفاة  املوظف 
املمكن في غضون شهر أو شهرين يكون قد مت البت في طلب املوظف. 

املنازعات   فحص  للجنة  بتظلمه  يتقدم  أن  للموظف  يجوز  أنه  وأضاف 
الهيئة  من  صدر  الذي  بالقرار  العلم  تاريخ  من  اشهر   6 فترة  خالل 
يوما   60 العسكرية خالل  اجلهات  بينما  املدنية،  للجهات  هذا  واللجنة 
واللجنة تبت في هذا التظلم خالل 60 يوما، ولو مرت هذه املدة دون أن 

يتقدم املوظف بتظلمه من املمكن أن يلجأ للمحكمة. 

التوعية بقانون التقاعد
أفاد املري أن الهيئة العامة للتقاعد تقوم بتنظيم ورش عمل ملوظفيها   
من أجل رفع درجة الوعي لدى املوظف أوالً بالقانون، ولذلك فإن الهيئة 
تعاون  وهناك  املوظفني  لتوعية  دورات  ثالث  حوالي  تقيم  عام  كل  في 
400 جهة عمل في الدولة في القطاعني احلكومي  بيننا وبني أكثر من 
ألخرى  فترة  من  تدريبية  دورات  بعقد  الهيئة  تقوم  ولذلك  واخلاص، 
للموظفني، كما ترسل الهيئة فرق توعية جلهات العمل للتوعية بالقانون، 
الهيئة تشارك في املعهد القضائي وتستفيد من دورات املعهد،  كما أن 
املختلفة، إضافة  العمل  وبني جهات  بيننا  تبادل مستمر  وبالتالي هناك 

إلى أن الهيئة تعقد دورات لدى معهد التنمية اإلدارية ملوظفي الدولة.

منح قرارات اللجنة سندا تنفيذيا في مشروع القانون 
الجديد

أن  اجلديد  التقاعد  قانون  مشروع  في  اقترحت  الهيئة  أن  املري  أشار 
يكون القرار الصادر من جلنة فحص املنازعات له قوة السند التنفيذي 
والهيئة تنفذه ولو صادر ضد جهة عمل املوظف تنفذه أيضاً، بأن يأخذ 
احملكمة  الفور  وعلى  التنفيذ  محكمة  إلى  به  ويذهب  القرار  الشخص 

تنفذه.

مقترحات في القانون الجديد  للتيسير على المواطنين في مسألة التقاضي

فالوضع  تظلماتهم  بشأن  التقاضي  مسألة  في  املواطنني  على  للتيسير  اجلديد  القانون  في  مبقترحات  تقدمت  الهيئة  أن  املري  أفاد 
احلالي يجبر املتظلم أن يتقدم للجنة بتظلمه واللجنة تصدر قراراً، ثم يطعن في هذا القرار أمام محكمة االستئناف ثم تنظر احملكمة 
في الطعن املقدم وتدرسه فترة، ثم ترسله الي محكمة التمييز والتي بدورها تبت في القرار أو تعيده إلى محكمة االستئناف وبالتالي 
يطول أمد التقاضي، ولذلك فقد اقترحت الهيئة في القانون اجلديد اختصار درجات التقاضي، بحيث يكون الطعن على قرار اللجنة 

أمام محكمة االستئناف مباشرة وتفصل محكمة االستئناف في األمر خالل زمن قياسي.
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من  نوعاً  تقدم  يجعلك  االدخار  أن  السبب 
لديك،  احمُلببة  األمور  بعض  عن  التنازالت 
إلى  للتطلع  أكثر  متيل  سيجعلك  مما 
املُستقبل بدالً من احلاضر وبالتالي التخلي 
للعمل  الوقت احلالي  األمور في  عن بعض 
على حتقيق الراحة والرفاهية في املُستقبل 
أن  يجب  لذلك  وألسرتك.  لك  بالنسبة 
تدفعك  التي  األربعة  األسباب  وتدرك  تعي 

للتفكير في االدخار: 

وغير  الطارئة  النفقات  األول:  السبب 
أفراد  أحد  يتعّرض  أن  مثل  املتوقعة؛ 
األسرة إلى حادث أو أزمة مالية – ال قّدر 
اهلل - ففي مثل هذه احلاالت يعجز الدخل 

الدوري املُنتظم واجلاري عن تدبيرها؛ فتلجأ في هذه احلالة 
إلى إنفاق ما لديك من ُمّدخرات.

األهم  السبب  يُعتبر  وهو  املُستقبل؛  تأمني  الثاني:  السبب 
على اإلطالق لالدخار؛ فقد يتعّرض رب األسرة - ألي سبب 
يجنيه  كان  الذي  املُنتظم  الدخل  النقطاع   – األسباب  من 
وقتئذ  فيلجأ  بها،  يعمل  كان  التي  املهنة  أو  الوظيفة  بسبب 
نفسه  على  للصرف  ُمدخراته  استخدام  إلى  األسرة  رب 
واألساسية  الدورية  االحتياجات  وتلبية  أسرته  أفراد  وعلى 

لهم بنفس املُستوى.

املُستقبل؛ وهو  املعيشة في  ُمستوى  الثالث: حتسني  السبب 

ملاذا تفكر يف االدخار؟

وفي  الرؤية  بعيدي  األشخاص  هدف 
استثمار  إلى  املوظف  يسعى  احلالة  هذه 
ُمدخراته في مشروع ُمعني يُدر عليه دخاًل 
يحصل  الذي  الدخل  جانب  إلى  جيداً 
عليه من وظيفته أو مهنته االعتيادية مما 

يضمن له رفاهية وأماناً مستقبال.

احلاجات  إشباع  الرابع:  السبب 
الضرورية بالنسبة للُمدخر؛ مثل أن يقوم 
بشراء منزل جديد في املُستقبل أو شراء 
القدمي  منزله  أثاث  استبدال  أو  سيارة 
أو  للزواج  نفسه  إعداد  أو  جديد  بآخر 
تعليم األبناء وغيرها من االحتياجات التي 
يعتبرها املُدخر ضرورية للغاية ولكن ليس 

بوسع دخله احلالي إشباعها جميعاً في نفس الوقت.

تدفع  التي  األسباب  أن  دائما  حسبانك  في  تضع  أن  يجب 
التي  البيئة  حسب  وتتنوع  ُمختلفة  لالدخار  منا  واحد  كل 
االجتماعية  الظروف  الختالف  وتخضع  الفرد،  فيها  يعيش 
وغيرها.  والوظيفية  والشخصية  واألسرية  واالقتصادية 
وقتية  وليست  مستمرة  االدخار  عملية  أن  دائماً  وتذكر 
والتخطيط  التنظيم  من  والكثير  التضحيات  بعض  وحتمل 
واملُتابعة لتدفق املال وكيفية صرفه بالشكل الصحيح. لذلك 
فإنك إن لم تكن ُمقتنعاً بأهمية هذه العملية اقتناعاً كاماًل 
فمن الصعب أن تلتزم بها، وبالتالي لن حتصل على نتائجها 

وثمارها على املدى البعيد.

سعد محمد الحمودي
مستشار تطوير األعمال

shamoudi@

ال يُمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن يقــوم شــخص مــا بالتخطيــط والتنفيــذ والُمتابعــة 

لعمليــة االدخــار إال إذا كان ُمقتنعــًا بهــا تمــام االقتنــاع، ومؤمنــًا بأهميتهــا شــديد اإليمــان. ال
مق
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الكاتب الصحفي سلمان السليطي:

»هيئة التقاعد بيت آمن« وأهميته كبرية 
للمتقاعدين
❞

المتقاعد ما زال لديه العطاء والقوة لكي يقوم بأعمال 
أخرى بعد التقاعد

 ❝

 ❞
سرعة تجاوب الهيئة 

مع المواطنين يعكس 
مدى اهتمامها بقضايا 

المتقاعدين 

❝

وار
ـــــــ

حـــــ
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راتب المتقاعد 
يقول في البداية الكاتب سلمان السليطي خالل 
حـواره معنـا أن املواطـن يبـدأ حياتـه العمليـة من 
خـالل انخراطـه فـي الوظيفـة التـي يلتحـق بهـا، 
وغالبـا مـا تكـون الوظيفـة في القطـاع احلكومي 
حيـث يبـذل كافـة جهـوده فـي بنـاء هـذا الوطـن 
بـه ومواكبتـه لعجلـة  العزيـز مـن اجـل االرتقـاء 
التقـدم والتطـور التـي يشـهدها العالـم، وبعـد أن 
يفنـي حياتـه فـي وظيفتـه يواجـه التقاعد، ورمبا 
كان راتبـه مرتفعـا أثنـاء تواجده بالوظيفة وليكن 
30 أو 40 الفـاً ويصبـح فجـأة بعـد التقاعـد 10 
أو 15 ألـف ريـال، وهنـا يواجـه املتقاعـد صعوبـة 
في حياته بسـبب انخفاض الراتب والتي يترتب 
عليهـا انخفـاض فـي مسـتوى املعيشـة الـذي كان 
فـي  وجـوده  اثنـاء  وعائلتـه  هـو  عليـه  معتـاداً 
اخلدمـة الوظيفيـة وبالتالي فـإن املتقاعد يحتاج 
إلـى نظـرة إنسـانية تراعـي ظروفـه وظـروف كل 
مـن أفنـى عمـره باألمـس القريـب فـي بنـاء هـذا 

الوطـن الغالي.

عالوة السكن 
الكثيـرون  عليهـا  يتفـق  كثيـرة  أشـياء  هنـاك 
وهـو ان قطـع عـالوة السـكن عـن املواطـن بعـد 
التقاعـد يعتبـر شـيا صعبـا ويتأثـر املواطـن بهـا 
ويعانـي منهـا كثيـرا بعـد أن كان باألمـس يحصـل 
كان  وبالتالـي  بالكامـل  السـكن  عـالوة  علـى 
يقطـن هـو وأسـرته فـي فيـال سـكنية أو منـزل 

الكاتــب اإلعامــي ســلمان الســليطي 
والتعليــم.  التربيــة  رجــال  مــن  واحــد 
قضــى أكثــر مــن 25 عامــا فــي حقــل 
كبــار  مــن  واحــداً  ويعــد  التعليــم 
مــن  الكثيــر  ولــه  القطرييــن  الكتــاب 
المقــاالت المختلفــة بشــأن االهتمــام 
إلــى  باإلضافــة  المتقاعديــن  بقضايــا 
أنــه استشــاري أنشــطة كشــفية. يــرى 
أن الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينات 
االجتماعيــة شــهدت تطــورا ملموســا 
كافــة  فــي  األخيــرة  الســنوات  خــال 
التــي تطرحهــا  المجــاالت والخدمــات 
والمســتحقين  المتقاعديــن  علــى 

 ❞
نأمل االبقاء على عاوة 

السكن وزيادة 
راتب التقاعد في 

القانون الجديد بسبب 
غاء المعيشة
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أن عـالوة  بـني عشـية وضحاهـا  ويفاجـأ  كبيـر 
يطـرح  وبالتالـي  التقاعـد  بعـد  تنقطـع  السـكن 
ونـرى  املواطـن،  يسـكن  أيـن  السـؤال  البعـض 
فلمـاذا ال  أنـه طاملـا أن هنـاك فائضـاً  هنـا أن 
للمتقاعـد، خاصـة  السـكن  عـالوة  إضافـة  يتـم 
وأن  املقيـم تنتقـل معـه عـالوة السـكن مـن عمـل 
إلـى آخـر، وارى، كمـا يـرى البعـض ضـرورة أن 
 5 ولتكـن  سـنوية  زيـادة  املتقاعـد  راتـب  يشـهد 
فـي املائـة مراعـاة لغـالء املعيشـة وهـذا مطلـب 
عنـد الكثيريـن ونحمـد اهلل تعالـى أن حكومتنـا 

املقدمـة.  فـي  دومـا  املواطـن  تضـع  الرشـيدة 

تفاعل كبير مع المتقاعدين 
سـلمان  والتربـوي  اإلعالمـي  الكاتـب  ويضيـف 
فيقـول:  التقاعـد  هيئـة  دور  بشـأن  السـليطي 
إن الهيئـة متعاونـة بشـكل كبيـر وتبـذل قصـارى 
والسـعادة  الراحـة  توفيـر  أجـل  مـن  جهدهـا 
كبيـراً  جتاوبـاً  هنـاك  أن  ننكـر  وال  للمتقاعـد، 
العامـة  الهيئـة  مسـؤولي  قبـل  مـن  وملحوظـاً 
وقضايـا  مقترحـات  مختلـف  مـع  للتقاعـد 
املتقاعديـن املختلفـة وهـذا بالتأكيـد أمـر طيـب 
ودائمـا  املواطـن  علـى  النفسـية  بالراحـة  يعـود 
ومـع  منهـم  ونأمـل  املواطـن  راحـة  إلـى  يسـعى 
القانـون اجلديـد للتقاعـد أن يتـم إضافة او بقاء 
عـالوة السـكن للمواطـن، ويقـول إن أهم ما مييز 
الهيئة ايضا هو مسـايرتها للتطور والتكنولوجيا 
الـذي يشـهده دول العالـم كمـا أنهـا تواكب عجلة 

هيئــة  مظلــة  تحــت  والخاضعيــن 
التقاعــد مقارنــة بالســنوات الماضيــة 
مشــيرا إلــى أن هــذا التطــور عــاد بالنفع 

المواطنيــن. مــن  الكثيــر  علــى 
الــذي  الحقيقــي  الــدور  عــن  ســألناه 
مواطنيهــا  تجــاه  الهيئــة  بــه  تقــوم 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  ونوعيــة 
ــا  ــرد قائ ــي ف ــن الغال ــذا الوط ــاء ه ألبن
اآلمــن  البيــت  هــي  التقاعــد  هيئــة   «
الخدمــات  أن  »مؤكــدا  للمتقاعديــن 
التــي تقدمهــا تفــوق كثيــرا الخدمــات 
فــي  التقاعــد  جهــات  تقدمهــا  التــي 

األخــرى. الــدول  مــن  العديــد 
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تح
واملعامـالت  اخلدمـات  خـالل  مـن  التقـدم 
املتقاعديـن  لكافـة  تقدمهـا  التـي  االلكترونيـة 
فضـال عـن إخضـاع موظفيهـا دائمـا الـى دورات 
أيضـا  وهنـاك  مختلفـة  عمـل  وورش  تدريبيـة 
وكذلـك  بهـا،  اخلاصـة  األنظمـة  فـي  حتديـث 
املعامـالت املتنوعـة كمـا أن موظفيهـا علـى قـدر 
عـال مـن الدرايـة الكاملـة كما أنهم على مسـتوى 

التعلـم.  عـال مـن 

عطاء مستمر 
وحـول نظرتـه جتـاه دور املتقاعـد يقـول الكاتـب 
واستشـاري األنشـطة الكشـفية إننـا سـمعنا أن 
 65 إلـى  التقاعـد  سـن  مـد  إلـى  توجهـاً  هنـاك 
عامـا وهـذا يؤكـد وجـود عطـاء ميكـن أن يقدمـه 
املتقاعـد طاملـا أنـه يتمتـع بصحـة جيـدة ولديـه 
الصحـة  وعنـده  والعطـاء  العمـل  علـى  القـدرة 
اخلبـرة  هـذه  مـن  نسـتفيد  ال  فلمـاذا  والقـوة؛ 
والكفـاءة والتـي تعـود بالنفـع علـى الوطـن حيـث 

يتـم االسـتفادة منـه بالشـكل الصحيـح، وال يجب 
األنديـة  توفيـر  ننسـى  أن  نفسـه  الوقـت  فـي 
لـه بعـد التقاعـد  واألماكـن الترفيهيـة املختلفـة 
ألنـه بالفعـل فـي حاجـة اليهـا لكـي يسـتفيد منها 
ال  وحتـى  أصدقائـه  مـع  خاللهـا  مـن  ويجتمـع 

يكـون فـي معـزل عـن املجتمـع. 

المرأة المتقاعدة 
املتقاعديـن  مـن  كبيـرة  إن هنـاك نسـبة  ويقـول 
أخـرى  أعمـال  فـي  االنخـراط  فـي  يطمحـون 
بشـكل  وإنتاجـاً  عطـاء  بالفعـل  منهـم  ووجدنـا 
مـن  االسـتفادة  إمكانيـة  إلـى  وأشـار  مسـتمر 
األعمـال  خـالل  مـن  املتقاعـدات  املواطنـات 
حيـث  التطريـز  وأعمـال  املختلفـة  التطوعيـة 
ممـن  النسـائي  العنصـر  مـن  الكثيـر  هنـاك 
خرجـوا علـى املعـاش لديهـن الكثيـر مـن الطاقـة 
والعطـاء لكـي يقدمـوا للوطـن كل مـا فيـه اخليـر 
االسـتفادة  يجـب  مهـم  أمـر  وهـذا  والصـالح 

❞
هناك بعض 
المتقاعدين يرغبون 
في القيام بمشاريع 
تجارية بمساعدة 
هيئة التقاعد 
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العاملـة  املـرأة  طبيعـة  أن  إلـى  باإلضافـة  منـه، 
املنـزل مبفردهـا  التـي ال حتـب أن جتلـس فـي 
وبالتالـي متيـل إلـى العمـل اجلماعـي واجللـوس 
طيـب؛  شـيئ  وهـذا  وصديقاتهـا  زميالتهـا  مـع 
ميكـن االسـتفادة منـه خاصـة بالنسـبة لألعمـال 
التطوعيـة املختلفـة التـي مـن املمكـن أن تشـارك 

فيهـا.

وقـال السـيد سـلمان السـليطي نأمـل أن يلبـي 
ومطالبـات  طموحـات  كافـة  اجلديـد  القانـون 
نسـبة  لزيـادة  بالنسـبة  خاصـة  املتقاعديـن 
الراتـب واسـتمرار بـدل السـكن خاصـة مع غالء 

املعيشـة. 

نجاح المنتدى 
وأشـاد الكاتـب اإلعالمـي بالنجـاح الكبيـر الـذي 
االجتماعـي  للضمـان  العاملـي  املنتـدى  حققـه 
والـذي أقيـم علـى أرض قطـر منـذ عـدة شـهور 

وشـارك فيـه أكثـر مـن 42 دولـة علـى مسـتوى 
العالـم باإلضافـة إلـى صنـاع القـرار فـي مجـال 
إلـى  مشـيرا  االجتماعيـة  والتأمينـات  التقاعـد 
أن هـذا النجـاح عكـس صـورة قطـر احلضاريـة 
واهتمامهـا الكبيـر مبختلـف قضايـا املتقاعديـن 
علـى املسـتوى احمللـي والعربـي والعاملـي وأشـار 
املنتديـات  هـذه  مبثـل  جميعـا  نفتخـر  قائـال: 
العامليـة والتـي تعـود بنتائـج طيبـة علـى أنظمـة 
إن  وقـال  االجتماعيـة  والتأمينـات  التقاعـد 
املتقاعديـن فـي قطـر والذيـن يخضعـون ألنظمة 
مزايـا  تفـوق  كثيـرة  مبزايـا  يتمتعـون  التقاعـد 
مـا  أن  إلـى  الـدول األخـرى وأشـار  الكثيـر مـن 
أخـرى  إلـى  فتـرة  مـن  التقاعـد  هيئـة  تدخلـه 
يضـاف  جديـدة  وأسـاليب  حديثـة  أنظمـة  مـن 
املختلفـة  باإلجنـازات  احلافـل  سـجلها  إلـى 
خاصـة بالنسـبة للخدمـات االلكترونيـة املختلفـة 
ومشـروع حتديـث قاعـدة البيانـات بالتنسـيق مع 
مـن  يعـد  والـذي  الدولـة  وزارات وجهـات  كافـة 

خـالل  الهيئـة  أجنزتهـا  التـي  الهامـة  األعمـال 
األخيـرة. الفتـرة 

مشاريع تجارية للمتقاعد 
ضـرورة  علـى  السـليطي  السـيد  وشـدد 
انخـراط املتقاعـد فـي املجتمـع بشـكل صحيح 
والـدورات  الفعاليـات  حضـور  خـالل  مـن 
والنـدوات املختلفـة فضـال عـن انخراطـه فـي 
القيـام  وكذلـك  املختلفـة  التطوعيـة  األعمـال 
ببعـض األعمـال التجاريـة حيـث هنـاك بعـض 
وبالتالـي  جتاريـة  ميـول  لديهـم  املتقاعديـن 
ليـس هنـاك مـا مينـع أن يتم دعم هذه النوعية 
مـن املتقاعديـن مـن خـالل تسـهيل اإلجـراءات 
هيئـة  طريـق  عـن  ذلـك  ويكـون  لهـم  الالزمـة 
مـع  والتنسـيق  التعـاون  خـالل  مـن  التقاعـد 
كافـة  توفيـر  تسـتطيع  التـي  املعنيـة  اجلهـات 
فـي  يرغبـون  الذيـن  للمتقاعديـن  اإلمكانيـات 

جتاريـة.  مبشـاريع  القيـام 

 ❞
نجاح المنتدى العالمي للضمان االجتماعي عكس 
صورة قطر الحضارية والثقافية للعالم أجمع  

❝
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ق
يــــــ

حق
أكدن على أهمية دور المتقاعدات ت

في العطاء والتنمية:

سيدات قطريات 
يشدن بدور هيئة 

التقاعد

القطري  المجتمع  وسيدات  المتقاعدات  من  عدد  أكد 
على  القدرة  لديها  تزال  ال  المتقاعدة  القطرية  المرأة  أن 
من  المتقاعدات  من  الكثير  هناك  وأن  والعمل  العطاء 
استطعن استغال الوقت في األعمال التطوعية والحرف 
والخمول  الكسل  أجواء  من  البعض  حذر  بينما   ، اليدوية 
على  وأكدن  المتقاعدة،  تصيب  أن  الممكن  من  التي 
وأشار  الرياضي  النشاط  أنواع  من  نوع  ممارسة  ضرورة 
البعض منهن إلى الخدمات القيمة التي تقدمها الهيئة 
التطور  وحالة  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة 

التكنولوجي التي تشهدها يوما بعد آخر . 

موزة آل اسحاق :

هيئة التقاعد تفوقت في التواصل 
مع الجمهور عبر تويتر ووسائل 

التواصل االجتماعي األخرى.

نماذج مشرفة 

في البداية ترى اإلعالمية وخبيرة الضيافة املعروفة عائشة التميمي أن تقاعد 
املرأة عند سن 55 مناسب جدا بالرغم أن الكثيرات يتقاعدن وهن في قمة 
عطائهن، وهناك نوع آخر ممن لهن أعمالهن اخلاصة أو مشاريعهن، وغيرهن 

ممن تعنب ويشعرن بامللل وكلها مناذج مختلفة تقاعدت من العمل.
على  قادرة  مازالت  املتقاعدة  املرأة  أن  أرى  التميمي  عائشة  السيدة  وقالت 
جديدة،  بداية حلياة  مبثابة  يعد  فهو  له،  التخطيط  يجب  فالتقاعد  العطاء، 
للنوم أو اجللسات أو اخلروج فقط،  وعلى اإلنسان املتقاعد أال يترك نفسه 
وهنا يشعر بامللل ويشعر أنه ال قيمة له، ولذلك يجب أن يقضي أوقات الفراغ 
أعمال  أو  الرياضة  من  معني  نوع  ممارسة  مثل  وإيجابية،  مفيدة  أشياء  في 
ال  كنا  التي  األعمال  من  الكثير  ويوجد  خاص،  مبشروع  القيام  أو  تطوعية 
حياتنا  تغيير منط  نحاول  التقاعد  بعد  ولكن  العمل،  مع  بها  القيام  نستطيع 

ونظرتنا للحياة.
سلوكيات خاطئة 

وأشارت قائلة إن اكتفاء املتقاعد باجللوس في املقاهي وغيرها  يعتبر سلوكاً 
خاطئاً، مع أن الترفيه عن النفس مطلوب، ولكن ليس كل ما أفعله في حياتي 
نظرة  للمتقاعد  ينظر  ال  املجتمع  أن  وأعتقد  للمقاهي،  اخلروج  هو  اليومية 
سلبية ولكنه يشجعه من خالل فعاليات وأنشطة كثيرة، وبالنسبة للمرأة بعد 
التقاعد، هناك الكثيرات ممن استغللن أوقاتهن في عمل أشياء مفيدة كاألعمال 
التطوعية، أو هناك من متلك مشروعاً خاصاً بها تتفرغ له وتعطي له الكثير 
من وقتها، فعلى املتقاعد أن يكون له هدف، وأشادت السيدة التميمي بالدور 
تعريف  االجتماعية في  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  تلعبه  الذي  الكبير 

الموظف الذي يطلب التقاعد إما مريض أو ❞
غير مرتاح بوظيفته .
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عائشة التميمي:

األعمال التطوعية والحرفية 
أكثر االعمال المناسبة للمرأة 

المتقاعدة.

مي النعمة:

تفرغت لشؤون أسرتي 
وممارسة الرياضة بعد التقاعد.

د.  زكية مال اهلل:

أرى خدمات هيئة التقاعد 
ممتازة وينتفع بها الكثير من 

المتقاعدين والمتقاعدات.

واإلحصائيات  األرقام  خالل  من  املختلفة  وواجباتهم  بحقوقهم  املتقاعدين 
املختلفة.

حقوق المتقاعدات 

وتقول الكاتبة اإلعالمية املعروفة موزة آل اسحاق إن املتقاعدات لهن حقوق 
كبيراً  اهتماما  أولت  قطر  دولتنا  أن  تعالى  اهلل  ونحمد  املجتمع  في  كثيرة 
مقدمتها  في  املختلفة  األمور  من  الكثير  خالل  من  واملتقاعدات  باملتقاعدين 
تأسيس هيئة التقاعد فضال عن اهتمام اجلهات املعنية املختلفة بهن ومحاولة 
انخراطهن في الكثير من األعمال املختلفة التي تقضي على وقت الفراغ بعد 

التقاعد. 
دورات تدريبية وورش عمل

واملتقاعدات  املتقاعدين  بشأن  املختلفة  النماذج  من  الكثير  إن هناك  وقالت   
ممن أثبتوا قدرتهم على العمل والعطاء من خالل املشاركة الفعالة في املنتديات 
املختلفة مما  التطوعية  األعمال  في  املشاركة  وكذلك  الثقافية،  والصالونات 
يعكس نوعاً من الوعي واإلدراك باخلطط التي يجب أن تسير عليها املتقاعدة.
وقالت الكاتبة املعروفة إنه من املهم أن يكون هناك عدد من الدورات التدريبية 
للتقاعد  العامة  الهيئة  تقيمها  أن  على  للمتقاعدات  املختلفة  العمل  وورش 
والتأمينات االجتماعية وان تكون هذه الدورات شاملة في موضوعاتها كيفية 
أن  عن  فضال  الفراغ  وقت  قضاء  وكيفية  التقاعد  بعد  للمستقبل  التخطيط 
تتضمن تعليم املتقاعدات كيفية البدء في بعض املشاريع الصغيرة بشرط أن 
يكون املدربون واملدربات على قدر عال من الكفاءة واخلبرة بحيث يستفيد منها 

الكثير من املتقاعدات. 

اإلشادة بمواقع التواصل االجتماعي الخاصة بهيئة التقاعد 

التكنولوجي  التطور  التقاعد  هيئة  مييز  ما  أهم  أن  إسحاق  آل  وأشارت 
والتواصل مع اجلمهور أوالً بأول من خالل مواقع التواصل االجتماعي "تويتر 
الكثير من األمور  بالهيئة مما سهل  والفيس بوك" فضال عن املوقع اخلاص 
واإلجراءات املختلفة على املتقاعدين واملتقاعدات وقالت إن هذا التطور يواكب 

التكنولوجيا التي يعيشها العصر احلديث.
وأضافت قائلة إن هناك اختالفاً في نظرة املجتمع للمتقاعد أو املتقاعدة عما 
كانت في املاضي فنرى حالياً أن املتقاعدين يشاركون في الكثير من األعمال 
التنظيمية والتطوعية مما يؤكد أن لديهم القدرة على العطاء واإلنتاج ولديهم 

طاقة كبيرة من النشاط واحليوية. 
تفرغ لشؤون األسرة 

وبالنسبة إلى السيدة العنود بهزاد فقالت: لقد تقاعدت منذ شهر واحد فقط 
التقاعد، وترى أن سن تقاعد املرأة  ولكني عشت مع زميالتي معاناتهم بعد 
عند الـ 55 معقول جدا، ولكن هناك الكثيرات قد تقاعدن قبل هذا السن وهذا 
ظلم واضح، قائلة إن معاش التقاعد يعتبر معقوالً جدا، ولكنه يجب أن تكون 
هناك زيادات كل عدد معني من السنوات، لتواكب االلتزامات وارتفاع األسعار، 

ونتمنى من املسئولني النظر في إعطاء املتقاعدين بدل السكن.
ممارسة الهوايات 

وأشارت السيدة العنود قائلة: عن نفسي أعتبر التقاعد بداية حياة جديدة، 
فأنا قمت بواجبي جتاه وطني من خالل عملي بالتعليم، وعملت بالعلم الذي 
الكثير من العطاء، فأنا اآلن أمارس هواياتي املفضلة  تعلمته، ومازال عندي 
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الرياضة،  أمارس  كما  احلياة،  وزحمة  الدوام،  تناسيتها خالل  قد  كنت  التي 
وأنوي جديا التوجه للعمل في املجال التطوعي.

نوادي خاصة للمتقاعدات

وطالبت العنود بضرورة أن يعطي املجتمع للمتقاعدين فرصة، ودوراً يبرزون 
في  املشاركة  لهم  ليتسنى  بهم،  خاص  مكان  أو  نادي  إقامة  مع  خالله،  من 
الفعاليات واألنشطة بالدولة، ألنهم مازالوا في سن العطاء، وذلك أفضل من 

تركهم للفراغ الذي يصيب البعض منهم بعواقب سلبية.
خدمات ممتازة 

ومن جانبها أكدت الدكتورة الصيدالنية والشاعرة زكية مال اهلل أن اخلدمات 
املقدمة من هيئة التقاعد ممتازة جدا، واإلجراءات سريعة في حالة التوجه 
لهم للحصول على أي مستند أو شهادة، ولكن نأمل من املشرعني بإضافة بدل 
وارتفاع  املعيشة  لتواكب غالء  زيادة  فالرواتب حتتاج  التقاعد،  لراتب  السكن 

األسعار، ونتمنى استجابتهم لندائنا.
طلب التقاعد 

وترى الدكتورة زكية أن الشخص عند التقاعد يقل عطاؤه وخاصة عند التقاعد 
برغبته، فالذي يطلب التقاعد دائما يواجه مشاكل حقيقة إما كمريض أو غير 
مرتاح في عمله، فيشعر أنه غير مستعد إلعطاء املزيد، فيتجه للتقاعد، كما 
أن نظرة املجتمع للمتقاعد نظرة عادية جدا، وكل شخص له حياته التي تشغله 
بأمور كثيرة، وعليه متابعتها خاصة بعد تفرغه، ولكن عليه االهتمام بصحته 

من خالل ممارسة أية رياضة. 
التخطيط الجيد 

وتقول الدكتورة موزة  أخصائية نفسية  إنني لدي مهنتي؛ لذلك فإن التقاعد 
التقاعد  عليهم  أثر  كثيرة  مناذج  أري  ولكنني  حياتي،  على  وال  علي  يؤثر  لم 
بطريقة سلبية، نتيجة الفراغ الذي يعيشونه، فمنهم من زاد وزنه، كما أن عدم 

التخطيط وقضاء وقت الفراغ في عمل أشياء غير مفيدة يؤدي للملل،  ويوجد 
شخص يستطيع أن يخطط لوقت فراغه، وآخر يفقد األمل ويشعر باإلحباط  
نتيجة تقاعده وكأنه ليس له قيمة، بعد أن كان يرى قيمته احلقيقية من خالل 

عمله فقط. 
نظرة سلبية 

نظرة  للمتقاعد  ينظرون  الناس  بعض  إن  قائلة  النفسية  األخصائية  وتضيف 
سلبية، ولكن هناك إيجابيات واضحة بدأت تظهر في املجتمع، فيوجد العديد 
من السيدات املتقاعدات الالتي شغلن أوقات فراغهن في عمل أشياء وحتف 
ويلقون  املعارض  العديد من  يدوية ومنتجات وتصميم عبايات، ويشاركن في 
وظاهرة  الصدر،  يثلج  وهذا شيء  املجتمع،  فئات  كافة  من  وتشجيعاً  ترحيباً 

إيجابية جديدة بدأت تنتشر في مجتمعاتنا.
مشاريع خاصة بالمتقاعدة 

أما املتقاعدة السيدة مي النعمة فترى أن هناك الكثير من األشياء التي لم أكن 
أفعلها أو أقوم بها، أثناء عملي، ولكن اآلن أصبح لدي الوقت الكافي، ملتابعة 
أسرتي بشكل أفضل، كما أمارس الرياضة بشكل منتظم، باإلضافة إلي متابعة 

مشروع خاص بي.
األعمال التطوعية 

وتقول السيدة مي النعمة إن الكثير من أفراد املجتمع يرى أن املتقاعد عاطل 
عن العمل، وقد تراه شخصاَ سلبيا، وهذه نظرة خاطئة، ألنه شخص مازال 
عنده الكثير من العطاء،  وعليه أن يخطط حلياته بعد التقاعد، بحيث يستمتع 
والترفيه وعمل  الرياضة  ما بني  وقته جيدا،  يقسم  وأن  وقته،  بكل  ويستفيد 
أشياء مفيدة أو إقامة مشروع صغير، حتى ال يتملكه امللل، فمثال املرأة تهتم 
بأسرتها وتتابعهم أكثر من السابق، فواجباتها االجتماعية جتاه أهلها وأسرتها، 
تستطيع اآلن القيام بها بنحو أفضل، وأرى أن اجتاه املرأة لألعمال املجتمعية 

والتطوعية أفضل من جلوسها في املنزل.
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في معظم دول العالم، تعتبر صناديق التقاعد واحدة من أهم 
عناصـر التأمـني االجتماعـي، ولهـا تأثيـر كبيـر علـى التنميـة 
االجتماعيـة. وميكـن اعتبـار أن أنظمـة التأمـني االجتماعـي 
لهـا دور رئيسـي فـي دفـع عجلة التنميـة االجتماعية، وبالتالي 
تعطـي احلكومـات القـدرة علـى السـيطرة علـى تقـدمي الدعـم 

لعـدة فئـات مـن السـكان غيـر القادريـن علـى إعالة أنفسـهم.

إجـراء  تركـز علـى  املتقدمـة  البلـدان  أن معظـم  حاليـا جنـد 
حيـث  االجتماعـي؛  والتأمـني  التقاعـد  ألنظمـة  إصالحـات 
احلـرة،  السـوق  اقتصـاد  سياسـات  تتبنـى  الـدول  هـذه  إن 
والتـي سـوف يكـون لهـا تأثيـر علـى إعـادة تشـكيل خصائـص 
الفئـات االجتماعيـة. أيضـا فـإن البلـدان املتقدمـة تواجه اآلن 
العديـد مـن التحديـات نتيجـة للتغيـرات في معـدالت الوفيات 

ومعـدالت اخلصوبـة فـي هـذه البلـدان.

لذلـك جنـد أن أغلـب دول العالـم لديها خطط تقاعد وأنظمة 
تأمـني اجتماعـي إلزاميـة وهـذه األنظمـة عـادة مـا تكـون إمـا 
نظـام تقاعـدي محـدد املنافـع أو محـدد االشـتراكات، وتؤطـر 
هـذه األنظمـة مـن هـو مؤهل للحصول على هـذه املنافع طبقاً 

للمعاييـر املعتمـدة فـي كل نظام. 

فـي السـنوات األخيـرة وجـدت الدراسـات احلديثـة أن هنـاك 

آثـاراً مترتبـة ألنظمـة التقاعـد والتأمينـات االجتماعيـة علـى 
االقتصاديـات احملليـة وتشـمل آثـاراً إيجابيـة وسـلبية، عـالوة 
علـى ذلـك وجـدت الدراسـات احلديثـة أيضـاً أن هـذه اآلثـار 
مختلفـة مـن بلـد إلـى آخـر، حتـى لـو اسـتخدمت الـدول نفـس 

النظـام التقاعـدي.

التقاعـد  أنظمـة  تواجهـا  التـي  الكبيـرة  التحديـات  ومـن 
والتأمينات االجتماعية التغيرات الدميوغرافية واملسـاهمات 
التـي مت دفعهـا عبـر السـنوات، وكذلـك املنافـع املدفوعة تتأثر 
بشـكل مباشـر مـن هـذه التغييرات، كمـا أن انخفاض معدالت 
الوفيـات وارتفـاع متوسـط العمـر املتوقـع يشـكل حاليـاً عبئـاً 
كبيـراً علـى هـذه األنظمـة، كذلـك فـإن االنخفـاض فـي عـدد 
املسـاهمني فـي هـذه األنظمـة والزيـادة املطـردة فـي املنافـع 
املمنوحـة يضـع حمـاًل كبيـراً علـى تلـك األنظمـة؛ لذلك سـعت 
ومازالـت الكثيـر مـن الـدول تسـعى لبـدء عمليـة اإلصـالح مـن 
أجـل تقليـص بعـض املزايـا اإلضافيـة ألصحاب املعاشـات في 

محاولـة للبحـث عـن اسـتدامة لهـذه األنظمـة.

واجلديـر بالذكـر كذلـك أنـه ال يوجـد نظـام تقاعـدي أمثـل 
على مسـتوى العالم ولكن توجد أنظمة تسـعى أن تطيل عمر 
تلـك الصناديـق لتكـون قـادرة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا جتـاه 

املشـتركني ألطـول فتـرة ممكنـة.

نظرة عامة على أنظمة
التقاعد والتأمينات االجتماعية

فهد عبد اهلل السعوي
مستشار في أنظمة التقاعد
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الضمان االجتماعي
يف املنهج اإلسالمي

تعد احلياة الكرمية للفرد من أولويات املنهج اإلسالمي، فقد أوجد الشرع عدة مصادر تتضافر لتحقيق 
مصلحة اإلنسان، وكما ذكر علمائنا األجالء " حيثما تكون املصلحة فثم شرع اهلل" من هذه املصادر 
الضمان االجتماعي، الذي هو حق أساسي من حقوق اإلنسان التي كفلها اهلل تعالى لعباده منذ أربعة 
عشر قرنا، حتى يستطيع الفرد القيام بدوره جتاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وبالتالي ينعكس ذلك على 

تقدم املجتمع ورقيه.

لقد رّكز الضمان االجتماعي في ثقافتنا العربية اإلسالمية على التكافل االجتماعي كأحد األسس التي 
من خاللها تتحقق احلياة الكرمية للفرد، ولهذا شّرع اإلسالم العديد من أشكال العطاء التي من خاللها 
يتحقق التكافل االجتماعي ومن بينها : الزكاة والصدقة والوقف والكفارات والنذور وهذه األشكال ال 
تقتصر فقط على العطاء لسد االحتياجات األساسية لإلنسان بل لتحقيق حد الكفاية وحد الغنى ، لذا 
أباح لنا الشرع دفع الزكاة كلها لشخص واحد لننقله من حالة الفقر إلى حالة الكفاف وبالتالي يقل عدد 
الفقراء في املجتمع ، كما أكد العلماء أن التكافل االجتماعي هو تكافل مادي ومعنوي؛ ألن احتياجات 
اإلنسان ال تقتصر فقط على االحتياجات املادية و لكنها تتضمن أشكاال أخرى من االحتياجات املعنوية 

مثل املشورة والنصيحة، والتعليم، واخلدمات، والبرامج الداعمة وغيرها من أشكال العطاء.

ومن هنا يتضح أن العطاء املعنوي ال يقل أهمية عن العطاء املادي، مما يجعلنا نؤكد على أهمية أن 
تقوم سياسات الضمان االجتماعي على  تنمية اإلنسان تنمية شاملة، وليس التسبب في إحداث حالة 
من االتكالية بسبب قصر العطاء على سد االحتياجات األساسية التي تعتبر مبثابة مخدر لآلالم، وعدم 

البحث عن األسباب الفعلية للمشكلة ومعاجلتها.  

لذلك فإن كل شخص ينبغي أن يكون له دوره احلقيقي واملؤثر في املجتمع، وعليه مسئولية كبيرة في 
حل مشكالت الضمان االجتماعي من جذورها األساسية، واملساعدة ولو بأقل القليل في االرتقاء بفرد 
أو أسرة واحدة من خالل فتح باب الرزق لها أو تعليم أفراد أسرة ما مبا يحقق لهم االعتماد الذاتي 
على أنفسهم فيكون بذلك قد حقق درجة عالية من درجات التكافل االجتماعي التي يبلغ بها رضى اهلل 

وسعادة الدنيا واآلخرة.

 دالل العقيدي 
مدير التحرير

Email: Dalaqeedi@grsia.gov.qa
Twitter: @dalaqeedi
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Welcome to the third issue of the “Social Insurance” Magazine.

The General Retirement and Social Insurance Authority (GRSIA) launched, in 
cooperation with Enterprise Qatar (EQ), “Khatua” initiative which aims at establishing 
effective partnership for training a number of retirees and provide them with the 
knowledge and skills necessary to establish their own small and medium enterprises 
(SMEs)and turning their aspirations and conceptions into actual successful business 
by providing them with the necessary training and qualification to enable them build 
their own business and effectively compete in a dynamic, vibrant and diversified 
market economy to realize Qatar Vision 2030 which strives for supporting social and 
economic development of the State.

The initiative, targeting both gender of retirees who have the intention to establish 
small and medium enterprises (SMEs)and business, urges the retirees to join the 
training program to gain appropriate administrative and organizational skills and 
adopt their conceptions and ideas. 

As an Authority concerned with securing all possible opportunities for this important 
category of the society  to live an honorable and dignified life we, at the GRSIA, have 
embarked on the implementation of a number of services programs in cooperation 
with the concerned entities of the State. We look forward for any community 
partnership and fruitful inter-cooperation which contribute in the integration of all the 
efforts in favor of serving this vital sector of the Qatari community.

In fact, we consider the community partnership as a principal pillar and key 
component in the process of sustainable development as well as a crucial pathway 
that leads the nation to its national target for development and progress. As far 
as this partnership is consolidated the society reaps its promising outcomes in 
community awareness and nation’s boom, growth and prosperity. Hence, the perfect 
implementation and successful outcomes of all plans and strategies mainly depend 
on the standard of community partnership. We have noticed that so many local and 
international experiences stand as tangible examples to confirm that the real success 
of any scheme or business mainly rely on the social interaction and the common 
perception of responsibility, thing we wish to achieve and strive to make true with the 
aim of realizing our national goals in progress, boom and prosperity.

May Almighty ALLAH grant us all success. 

Turki Al Khater 
President of the Authority

Editorial
Keynote



4

6
10

20

22

26

29

Dubbing the General Retirement and Social 
Insurance Authority (GRSIA) as the "Safe 
Home"

Qatari ladies laud the role of The General 
Retirement & Social Insurance Authority 
(GRSIA) in the community.

An overview on Retirement & Social 
Insurance Systems

General Retirement & Social Insurance 
Authority (GRSIA) Updates retirees' data by 
SMS messages.

Retirees' transactions are accomplished in 
not more than (10) minutes.

(54000) is the total number of contributors 
from both the government and non-
government entities as of the beginning of 
the year 2014.

Why Saving?

Social
Insurance
Magazine issued by General 
Retirement and Social insurance 
Authority

Issue 3, April 2014

Addresses issues of retirement 
and Social Insurance in the State 
of Qatar

General Supervisor
Turki Al Khater

President of the Authority

Editor-in Chief
Yousef Al Baniali

Managing Editor
Dalal Al Aqeedi

Proof Reading
Charif Al Sharif

Translation
Mohamed-sharif El-Sheikh Idris

Design
Aisha Al Mas

Nehal Mohamed

A.Nasser A. Karim

Marketing representative
Khalifa Al Fadala

Contributors Selected Journalists 
from Qatar and aboard

Email: magazine@grsia.gov.qa
twasul@grsia.gov.qa

Social Network Sites:

Twitter:
@grsia_tweets
Youtube:
Retirement
Facebook:
Http://www.facebook.com/
grsia2003



4

6

10

26

29



4 Social Insurance
Issue- 3, April 2014

General Retirement 
& Social Insurance 
Authority (GRSIA) 
Updates retirees' data 
by SMS messages.

Mr. Khalifa Al-Khlaifi, the Director of Retirement 
Department, explained that the Authority, in its 
endeavors to update retirees database, has 
launched the SMS services to permit the receipt 
of retirees messages sent through their mobile 
phones and respond to them by automatically 
generated messages containing the required data 
and information. Moreover, the reactive messages 
allow updating retirees data and mobiles' numbers 
by dispatching an SMS message comprising the 
name, ID number and mobile number to No. (92613). 
Retirees can, also, directly update their data by 
visiting the Authority's web site: www.grsia.gov.qa or 
contact the Customers' Service Center of GRSIA. 
Mr. Al-Khlaifi elaborated that we can automatically 
obtain through these SMS messages the mobile 
number of the retiree, register it on the Authority's 
database and use to communicate with the retiree, 
through SMS messages, to update him/her on the 
latest developments of their concern.

Based on its keenness to establish and update a precise 
and accurate database for the retirees and harness the 
same for the benefit of the citizens and the concerned 
entities and complement all the services to be an 
essential source of information to avail of them in the 
enhancement and promotion of the services to meet 
the expectations of all contributors and continuing the 
execution of all necessary projects and initiatives, the 
General Retirement & Social Insurance Authority (GRSIA) 
launched the SMS messages service which facilitates the 
process of updating retirees' data and provides a very 
precise and refined database on the categorical, age and 
educational classification of the retirees.

Mr. Al-Khlaifi concluded by appealing to the retirees 
and their eligible inheritors, who have not yet 
updated their data, to cooperate with the Authority 
which has secured a competent staff specially 
assigned for updating their data.

❞ 
Khalifa Al-Khlaifi: I urge all retirees 
and their eligible inheritors to 
cooperate with the Authority to 
update their data of information

❝
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Retirement and Social Insurance 
Authority's (GRSIA) drive to 
promote and enhance the 
standard and quality of services 
it provides to the citizens, Mr. 
Ibrahim Al-Dossari, the Director 
of Customers' Services Unit at 
the GRSIA announced that the 
Authority has significantly improved 
the Customers' Services Unit  to 
the extent that customers' service 
transactions are now accomplished 
in not more than (10) minutes 
instead of the two days needed, in 
the past.

❞
(26) E- Services 
extended to 
customers, employers 
and contributors  
through GRSIA web 
site.

❝

❞
(3100) educational vouchers delivered by GRSIA 
to the kids of civilian and military servicemen 
retirees.

❝

Al-Dossari:
Retirees' transactions are 
accomplished in not more 
than (10) minutes.

He stressed that time is a key 
factor for the quality of service 
they provide for the Qatari retirees. 
He further indicated that the 
retiree applies for the certificate 
he/she needs, through GRSIA 
web site, and receives it after two 
working days. He confirmed that 
the Authority has promoted its 
systems in a bid to capitalize on 
harnessing the latest information 
technology to speed up the 
finalization and accomplishment 
of retirees' transactions, pointing 
out to the recent expansion and 
modernization of Customers 
Services Unit to insure the privacy 
of the retirees who daily visit the 
Unit.
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Modernization and update of 
Customers' Services Unit:
Pertaining to the recent updates 
introduced to Customers' Services 
Unit, Mr. Al-Dossari explained that 
the higher Administration of the 
Authority, targeting the promotion 
of the quality of its services, 
attributed optimal concern to the 
standard of services provided 
for the public, executed an 
expansion scheme, updated 
the Center, increased its total 
capacity, introduced the latest 
technologies to cope with speedy 
and persistent changes and 
eliminate all the difficulties facing 
the citizens, the retirees, the 
contributors and employers.

Time factor for finalizing the 
Transactions:
Concerning the speedy 
accomplishment of the Customers 
transactions, Mr. Al-Dossar 

said that thanks to the latest 
technological systems used by 
their Customers' Service Unit,  
they managed to accomplish 
all retirees' transactions such 
as: certificates and educational 
vouchers, in less than one minute 
instead of the two days needed to 
accomplish them in the past days.

High Quality Service:
Al-Dossari added that in order 
to avail the customers of our 
services and spare their valuable 
time it became normal, now, 
contributors in this service to 
apply for certificates through the 
Authority's web site and receive 
them within two working days 
from the Authority headquarters. 
Certificates might be delivered 
to the customer by post 
against fees of QR 10 only. The 
customer might, also, receive 
the application through the post 

at his/her residence or working 
facility against fees of QR 15.

Complaint Received by the Unit:
Al-Dossari disclosed that before 
the expansion of customers' 
services building, they have 
received a number of complaints 
raised by customers on the lack 
of privacy while presenting and 
finalizing their transactions. 
He added that they have 
clearly comprehended the vital 
importance of this expansion 
and the update of services in 
securing utmost privacy for every 
customer or retiree, whereas, 
now they have enough offices 
to accommodate the customers 
and insure their privacy and 
currently work streamlines with 
more flexibility and easiness. The 
customers, also, complain of lack 
of car parking specially assigned 
for GRSIA visitors. Mr. Al-Dossari 



8 Social Insurance
Issue- 3, April 2014

further pointed out to the process 
of obtaining of total service 
period certificate and how its now 
processed in only one minute 
instead of two days in the past. 

Communicating with the 
retirees:
Concerning the communications 
means they are using to contact 
with the customers, Mr. Al-Dossari 
said that they are using SMS 
messages or direct line or mobile 
phone contact and advise the 
customer of the termination of his/
her transaction. 

E-services:
Speaking about the new 
E-services the Customers 
Services Unit has recently 
introduced Mr. Al-Dossari 
confirmed that the Unit is 
committed to cope with the latest 
and fast developments in the 
field of electronic services and 
systems and harness them for the 
benefit of its customers. In this 
regard the Customers Services 
Unit launched, through its web 
site, (26) E-services to serve 
its customers, employers and 
contributors , promote the quality 
of its service and meet all the 
needs of its customers.

Reaction of the retirees towards 
E-services:
With regards to the favorable 
reaction of the retirees towards 
the use of E-services, Mr. 
Al-Dossari underlined that 
individuals and companies 
should first register and obtain 
a user name and password 
from E-government web site 
(Hokoumi). This process will not 
take more than two days. The 
Customers Services Unit has 
provided appropriate training for 
its staff to enable them register 
the customers who wish to have 
user name and benefit from the 
E-services, however, should the 
customer has already obtained 
an E-government account he/
she could directly have access 
to the E-services. The Authority, 
also, permitted the activation of 
the account on E-government 
web site through the attendance 
of the customer before the 
Authority and presents his/her 
identity documents, according to 
E-government applicable policy. 
In the meantime, employers' 
registration is made through the 
filling of a specific form, available 
on the Authorities' web site, 
for the activation of E-services 
provided to the employer. On the 

basis of this form the employees 
authorized by their employers to 
use the E-services provided by 
the Authority are designated. 
Pertaining to the response and 
reaction of the retirees with 
the E- services Mr. Al-Dossari 
conceded that there is a tangible 
reaction although its still meager 
as the case for any new system 
experience which requires 
sometime to be familiarized with. 

Procedures for the issue of 
Educational Vouchers for 
retirees' kids: 
Mr. Al-Dossari said that the 
Authority has issued (3100) 
educational vouchers to both 
civilian and military retirees. He 
added that educational vouchers 
are issued to retirees' kids 
after the actual presence of the 
guardian or his/her designee and 
based on the retirees request, 
their occupancy and due to their 
frequent absence abroad and in 
order to facilitate the procedures 
the Authority coordinated 
its efforts with the schools 
contributing in educational 
vouchers system to provide the 
Authority with lists of the students 
so as to take the appropriate 
action on the issue.
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Mr. Ali Abdalla Al-Kowari:

(54000) is the 
total number of 
contributors from 
both the government 
and non-government 
entities as of the 
beginning of the year 
2014.

❞ 
(467) Government and non-government entities (employers) 
are currently under the umbrella of Retirement Law.

❝ 
Mr. Ali Abdalla Al-kowari, the Director of Contributors 
Department at the GRSIA announced, in a special 
interview, that the total number of the contributors as 
of the beginning of the year 2014 reached (54075).The 
male contributors are (56577) against (27518) female 
contributors with a total increase of about 17% from 

the year 2012. He further revealed that the number 
of government and non-government employers under 
the protection of the umbrella of Retirement Law and 
registered in accordance with the Authority system, 
as from the beginning of the new year, reached 
(467).
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 ❞
The scheme b2b aims at automatically collecting, through 
e-government site, data and information of (54000) Qatari 
employees.

 ❝

He attributed the significant increase in the number 
of the contributors to the passive response and 
the prompt reaction and cooperation of the various 
employers by dispatching jobs data and information 
of their staff to the Authority in addition to the 
increase in insurance awareness of the employers. 
Mr. Al-Kowari confirmed that Qatari citizens 
employed in other GCC States and covered by the 
consolidate insurance protection system of the GCC 
countries reached (48) persons.

In the meantime, there are (2000) GCC citizens 
working in Qatar, in both the Government and 
non-government sectors. They all enjoy insurance 
coverage and they are included in the consolidate 

insurance protection system as well. In the forefront 
of this category comes Omani citizens who represent 
the majority of GCC citizens working in Qatar in both 
government and non-government sector.

(B2B) Strategic Scheme:

Mr. Al-Kowari disclosed that the launch of B2B 
scheme, one of the most important national strategic 
schemes of GRSIA which shall enable all types of 
employers to automatically dispatch all data and 
information of their Qatari employees to the Authority 
through e-government site for those working in 
Qatar and through Authority electronic site for Qatari 
employees working in GCC countries. 
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He further explained that this scheme shall spare a 
lot of time and efforts and avert errors while entering 
data and information. In addition, it shall allow the 
employers to gather information about the Qatari 
employees registered in the Authority. He then 
underlined that work is afoot, in coordination with the 
different employers, to activate this service.

This scheme aims at fulfilling the following objectives:
Collect contributors’ data from all employers which 
shall have direct impact in:

 • Obtain contributions data in time.
 • Facilitate intercommunication between the 

Authority and the various employers.
 • Control the down load process of contributors 

data to the system through a strict control 
system.

 • How to have access to the service?
 • E-government – Authority electronic home page.
 • GRSIA electronic site.

The Human Resources employee of the employer 
embark on down loading the contribution file which is 

then approved by the Director of Human Resources 
of the employer entity.

The service checks the contribution registers in the 
dispatched file and advise the user of errors, if any.
The service then enters the correct data in the 
contribution system and advise the concerned in the 
Authority here-to.

Electronic Services:
This service, also, enables the user to obtain 
any information pertaining to contributors’ data 
registered in the Authority and dispatch contributors’ 
data through the Authority’s web site or through 
E-government managed by the Supreme Council 
of Information Technology (ictqatar). In order to 
activate these services, the employers have to follow 
the following steps: Signing and ratification of two 
copies of the agreement which shall be sent by 
the Authority to the employer; filling the electronic 
services activation request form (available on the 
Authority’s web site) specifying your employees 
authorized to use the electronic services provided 
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by the Authority. Employees authorized to register 
in E-government should acquire user name and 
pass word though E-government site or visit the 
Authority (Customers’ Service Unit) accompanied 
by the necessary identification documents (ID of the 
employees authorized to register- copy of company’s 
registration card) and electronic services activation 
request submitted to the employers approved by the 
employer.  
    
Employees’ Data:
Mr. Al-Kowari said in his speech that in the context of 
its keenness to update the data of Qatari employees 
working at entities governed by Law No. (24) year 
2002 pertaining to retirement and pensions and its 
amendments, the Authority embarked on activating 
certain electronic services to reinforce the link and 
facilitate inter-communication between the Authority 
and the various employers. This service permits the 
user (the employer) to get all information and data of 
the Qatari employees registered at the Authority in 
addition to automatically receiving contributors’ data 
through E-government managed by the Supreme 
Council of Information Technology (ictqatar). He 
then added that the Contributors’ Department is 
the essential pillar of the retirement and pensions’ 
system as the contributions are considered the 
main and key tributary which funds this system. 
Contributors’ Department, also, constitutes the corner 
stone for the registration of employers entities subject 
to Law No. (24) year 2002 regarding the retirement, 
pension and its amendments. It is in-charge of the 
registration of the contributors and follow-up of their 
cases until the end of their service and avail of the 
advantage of the Law mentioned here-above.

Insurance Coverage:
Mr. Al-Kowari confirmed, during his interview, that 
the Department of Contributors diligently works 
through the comprehensive organizational framework 
of the Authority to extend the umbrella of insurance 
coverage to include all community categories 
through the registration and customers services 
sections, contributors’ accounts and control and the 
extension of insurance protection system Unit which 
undertakes the following tasks: the registration of 
the employers subject to the Law mentioned here-
above; updating the data of all Qataris working 
with employers’ entities subject to the Law; subject 
all Qatari employees working in GCC countries to 
the consolidated extension of insurance protection 
system and update their data; subjecting GCC 
citizens working with employer entities and governed 

by Qatari retirement and pensions Law to the 
consolidated extension of insurance protection 
system; calculating and follow-up the collection of 
contributions from the Qatari employees working 
with employers inside Qatar as well as calculating 
and follow-up the collection of contributions from the 
Qatari employees working in GCC countries subject 
to the consolidated extension of insurance protection 
system.

Response to Employees and Employers Inquiries:
Mr. Al-Kowari affirmed  that they promptly respond to 
any questions or inquiries raised by Qatari employers 
and employees with regards to the application of 
retirement and pensions Law and its amendments 
thereof such as: Previous service period apposition; 
purchased assumed service amount and returning 
back of contributions to Qataris who terminated their 
service, if need be, responding to inquiries raised 
by Qatari nationals working in other GCC States, 
civil retirement and social insurance systems in GCC 
States and GCC citizens working in Qatar as well 
as their employers pertaining to the consolidating 
system and the calculating and settlement of the 
additional and assumed amounts eligible for Qatari 
employees working in the GCC countries who 
are anticipated for eminent retirement, in addition 
to retirement applications requests and how to 
calculate retirement pensions and the amount 
of retirement pension in the event of terminating 
the service in accordance with all the terms and 
conditions provided by the Retirement and Pensions 
Law and the return of the pensioner to service for the 
second time (Article -15).

Miscellaneous Assignments:
Mr. Al-Kowari underlined that the Contributor’s 
Department is the first door the citizen knocks in 
his/her pursuit for the insurance coverage. The 
assignments of the Department include two sections: 
The first section is assigned to register the employers 
and the contributors subject to the provisions of 
Retirement and pensions’ Law, the Extension of 
Insurance Protection Unit, detect and follow-up all 
the changes they may encounter till the end of their 
service ; consequently benefitting from the peculiarity 
the afore-mentioned Law. The second section deals 
with contribution accounts and control by calculating 
the monthly contributions in accordance with the 
data dispatched by the employers and check, in 
coordination with the Registration and Contributors’ 
Section, their consistency with the accounts 
registered in the accounts of those entities; estimate 
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❞ 
The year 2014 witnesses the 
launch of the electronic media 
project under the presidency of 
GCC General Secretariat.

❝ 
the payable amounts by the employers who did not 
provide the Authority with the monthly data of their 
employees; and collect the payable contribution 
amounts to the fund either the civil or military fund 
and any other amounts either additional or assumed 
amounts or of previous service period apposition 
of a previous employer subject to the provisions of 
Law No. (24) year 2002 pertaining to Retirement and 
Pensions and its amendments.

Retirees’ Services:
Key roles the Contributors’ Department, also, 
undertakes is the provision of specific services for 
the contributors. These services include: responding 

to the inquiries raised by the Qatari employers 
and employees pertaining to the application of the 
provisions of retirement and pensions Law; previous 
service period apposition; the purchase of assumed 
service period; returning of contributions; calculation 
of additional and assumed amounts eligible Qatari 
employees anticipated for eminent retirement and 
provide the same for the various employers; refer 
the contributor eligible for pension to the Retirement 
Department after completing all necessary relevant 
documents. The Department, also, contributes in 
responding to Qatari employees working in GCC 
States in addition to delivering retirement certificates, 
pension certificates, education vouchers for the kids 
of civilian and military retirees, total service period 
certificate…etc.

Agreements signed with Ministries, Authorities, 
Establishments, Corporations, Companies and 
Banks:
Mr. Al-Kowari said that the Authority has signed 
a number of agreements with some Ministries 
and Corporations and work is afoot to sign other 
agreements with a other employers and work entities 
to benefit from this new scheme which shall be 
launched during the first half of the year 2014. This 
new scheme shall enable Human Resources staff 
in every ministry to down load employees’ data, 
salaries and all financial data and deliver the same 
in one file comprising as much as (1000) employer, 
in an eye blink, to the Authority contrary to the old 
automated and hard copies system used in the past. 
The Authority, however, shall organize a number of 
awareness conferences, symposiums and workshops 
on the new scheme.

The Interaction of the Ministries and Authorities vis-à-
vis the New automated Scheme:
Mr. A-Kowari said that he is expecting to see 
favorable and tangible response and interaction from 
the various government entities as this new scheme 
spares a lot of time and efforts apart from it is 
characteristic of accuracy and precision in entering 
employers data and information. He further revealed 
that a number of agreements, to capitalize on this 
service, have been inked with (10) government 
entities, underlining that the first government bodies 
to interact with great enthusiasm with this strategic 
scheme comes the Ministry of Municipality & Urban 
Planning, the Supreme Council of Education and 
Barwa, then other government ministries, Authorities 
and entities follow suit. After that the staff to work 
on this new scheme undergo training courses and 
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Promotion of the Social Protection:

Mr. Al-Kowari underlined that the Authority is 
striving to be a safe refuge and compassionate 
shelter for Qatari Nationals within its active role 
to promote social and economic protection and 
consolidating solidarity interrelationship in the 
community. The Authority aims at extending 
the retirement coverage to include all Qatari 
employees to secure for them better and dignified 
future life away from destitute and poverty. This 
objective shall specifically be realized through 
the establishment of a modern retirement system 
which puts in consideration the social and 

workshops in order to enable them to properly 
harness the new system.

The Total Number of Contributors:
Regarding the total number of the contributors from 
both Government and non-government entities, 
as of the beginning of the year 2014,Mr. Al-Kowari 
indicated that their number at the 13th. of September 
2013 reached (54075)- (26557) males and (27518) 
females.

Impediments and Restraints:
Speaking about the most striking impediments and 
restrains the Contributors’ Department experienced 
with some employer entities subject to the provisions 
of Retirement and Pensions’ Law, Mr. Al-Kowari said 
that certain employers’ entities do not abide by the 
regular and timely updating of their Qatari employees 
data. In addition, some of them are not committed 
to pay their contributions in due time which is fixed 
by the end of the fifth day of the following month, 
at most. He further explained that they are striving 
to overcome the issue of payment of contributions 
by vesting all payments of contributions, which 
constitute 15%, exclusively to the government entities 
instead of imposing part of the payment of the 
contributions on the Ministry of Finance and another 
part on the employer who, in most cases, delay in 
payments.

He added that failure of some employers to regularly 
update their Qatari employees data in time shall 
have many adverse consequences such as: we 
could not easily be able to refer an employee, 
whose service is terminated, to retirement unless 

his/her data are updated. Moreover, in the event the 
contributor intends to calculate his/her retirement 
pension in order to decide, in coordination with the 
employer, whether to go on retirement or not, the 
lack of updated data will jeopardize our endeavor 
to calculate his/her pension. The Department exerts 
optimal efforts to overcome such impediments by 
organizing awareness courses and workshops for the 
employees.

Media Electronic Web Site Scheme:
Mr. Al-Kowari stressed, in his speech, the vial 
importance of the Media Electronic Web Site scheme 
which links all GCC States. The scheme undertakes 
to provide the General Secretariat of the GCC States 
with the relevant data and information concerning 
all citizens of GCC Arab countries subject to the 
provisions of the Retirement and Social Insurance 
System. This Site has been adopted and approved 
during the 13th. meeting of the Heads of the Civil 
Retirement and Social Insurance Systems held in 
the Kingdom of Bahrain and attended by the various 
Retirement and Social Insurance Systems from all 
GCC States.

He further elaborated that the retirement systems 
at the GCC level are to be provided by the various 
types of legislations, statistics and data to be posted 
on the We Site which shall be managed by the 
General Secretariat of the GCC States. Each system 
shall be manned with a communication officer to 
follow-up the data and the flow of information and 
establish the direct link with other systems. The 
launch of this Media Electronic Web Site Scheme is 
anticipated to take place during the year 2014.

economic dimensions prevailing in the State, 
preserves the retirement rights for the eligible and 
actualizes appropriate protection for them and 
their dependants as stated in GRSIA vision and 
features its identity in the community. 

Finally Mr. Al-Kowari stressed that the most 
important principles of the Authority is its 
commitment to comprehensive responsibility 
and its abidance with institutional and dedicated 
performance, flexibility, transparency and 
eagerness for enhancement and modernization



16 Social Insurance
Issue- 3, April 2014

Insurance Protection of Qatari Citizens Working 
Abroad:
Concerning the insurance protection for Qatari 
Citizens working in GCC Arab States and the role 
the Contributors Department assumes, Mr. Al-Kowari 
explained that his Department, based on Law No. (4) 
year 2007 pertaining to the consolidated extension 
insurance protection system for all GCC citizens 
working in any GCC member State, applies the 
consolidated extension insurance protection system 
on Qatari civilians working in the GCC States as well 
as GCC employees working in Qatar, as the provisions 
of this Law are obligatory enforceable on GCC citizens 
working in any other GCC State other than their State 
of origin provided that they meet the following terms 
and conditions: Fulfill the terms and conditions stated 
in the Civil Retirement and Social Insurance System 
Law in his/her State of origin; Works with an employer 
subject to the provisions of the Civil Retirement and 
Social Insurance System Law of the employer’s State; 
Should be a holder of the nationality of one of the GCC 
States and presents  the relevant substantiative ID 
documents.

Qatari Contributions:
The salary which entitles Qatari citizens subject to GCC 
consolidate extension of insurance protection system to 
contribute in the Retirement and pensions system is the 
basic salary plus the social allowance , if any. The share 
of the employee is (5%) while the share of the employer 
is (10%) or the percentage applicable in State of work. 
Should the share of the employer is less than (10%) then 
the employee should pay the difference.

The Philosophy of Social Takafful:
Mr. Al-Kowari, the Director of Contributors’ Department, 
explained that the Retirement and Pensions System 
is based on the philosophy of Takafful (social 
security) among the Contributors i.e. transferring 
the responsibility of facing the social risks and the 
interruption income as a result of service termination for 
reaching retirement age, disables, decease and other 
circumstances which meet the terms and conditions 
to obtain the pension- from the individual to the group 
and the community. Considering the fact that the 

contributions form the main tributary in funding this 
system, then Contributors’ Department has an essential 
role to play in the application Law No. (24) year 2002, 
regarding retirement and pensions; as well as Law No. 
(4) year 2007 pertaining to the Consolidated Extension 
of Insurance Protection System for GCC citizens 
working in a State other than theirs.

Social Protection:
Mr. Al-Kowari further stated that the General Retirement 
and Social Insurance Authority (GRSIA) is a general, 
legal and independent body established by virtue 
of Emiri  Decree No. (24) year 2002 pertaining to 
retirement and pensions and its amendments. It 
is organized by virtue of the Emiri Decree No. (48) 
year 2009 regarding the organization of the General 
Retirement and Social Insurance Authority. It is 
assigned to enforce the civil retirement and pensions 
, oversee, in coordination with the Military Retirement 
Committee, the retirement and pensions of the military 
servicemen, collect, manage, supervises, and invest  
the military fund resources and spend them on 
pensions and other financial benefits as stipulated in 
Law No. (13) year 2006 regarding military servicemen 
retirement and pensions.

Securing Respectful and Dignified Standard of 
living for Qatari Nationals:
The GRSIA diligently strives to cast optimal social 
protection on the Qatari national, secure respectful 
and honorable living for him/her and his/her family 
after quitting the job by ensuring adequate pensions 
for the beneficiaries in accordance with the provisions 
of Retirement and Pensions Law. One of the most 
important assignments of the GRSIA is the enforcement 
of the Civil Retirement and Pensions Law which 
guarantees the retirement rights of the Qatari national 
and his/her family members thereafter and provide 
them with distinctive and outstanding services. The 
GRSIA also oversees, in coordination with the Military 
Retirement Committee, the retirement and pensions 
of the military servicemen and manage retirement and 
social insurance funds as well as promulgating and 
promoting awareness on the importance and benefits 
of the retirement and pensions Law.

❞
We are encountering some hindrances due to the non-compliance of certain 
entities and corporations to timely pay their employees contributions.

❝
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Table (1): Percentage rate payable by GCC employers against Qatari Employee working outside Qatar 
(Governmental-Non-Governmental)-As of this date.

Civilian Retirement Entity Percentage rate of 
Qatari employer

Employers percentage rate

GRSIA – The United Arab Emirates 5% 10%
GRSAI- The Kingdom of Bahrain-Non-governmental 6% 9%
GRSIA- The Kingdom of Bahrain-Governmental 5% 10%
GOSI– The Kingdom of Saudi Arabia 6% 9%
GOR– The Kingdom of Saudi Arabia
GSIA – The Sultanate of Oman. 5.5% 9.5%
Civilian Retirement Fund- Sultanate of Oman 5% 10%
GOSIA- The State of Kuwait. 5% 10%
Rate of contribution of required from Qatari employee working with GCC employer is calculated on the 
basis of the contribution rate stipulated as per the rules and regulations civilian retirement/social insurance 
applied in the State of the employer as well as the State of the employee (Qatar) ; it is therefore susceptible 
for change according to the change in those rates.
In the event of any difference in the salary subject to contribution between the origin State of the employer 
(Qatar) and the State hiring the Qatari employer; then the Qatari employer bear the total rate of the 
difference in the salary not subject to the contribution.

Table (2): Percentage rate of contribution required from the employers and GCC nationals working in 
Qatar (Governmental & Non-Governmental) –as of this date.
(a) list of the contribution rates of the Arab GCC States citizens working in the Governmental Sector.

Retirement & Social 
Insurance system in the 
origin State of the Employer

Salary subject to contribution Employer’s Share Employee’s Share

GRSIA – The United Arab 
Emirates

Basic salary + Social Allowance 
+ Housing allowance + Living 
allowance

10% 10%

GOSIA- The State of Kuwait. Basic salary + all allowances, 
periodical grants and bonus the 
insured receives provided that the 
revenue subject to contribution does 
not exceed  KD 2750 and not less 
than KD 230  

10% 8.5%

GOR– The Kingdom of 
Saudi Arabia

The basic salary of not more than SR 
61298 and not less than SR 3000

9% 9%

Civilian Retirement Fund- 
Sultanate of Oman

Basic salary + 75% of housing, water 
& electricity allowances, if applicable, 
provided that the salary subject to 
contribution does not exceed RO 
3000.

10%

0000

7%

7%

The General Authority 
of retirement fund-The 
Kingdom of Bahrain

Basic salary + social allowance BD 
150 at maximum.

10% 11%
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(b) list of the contribution rates of the Arab GCC States citizens working in the Governmental Sector.

Retirement & Social 
Insurance system in the 
origin State of the Employer

The Salary subject to 
contribution

Employer’s Share Employee’s Share

GRSIA – The United Arab 
Emirates

Total salary provided that the 
payment in the private sector 
is not less than AED 1000 and 
does not exceed AED 50000 

10% 10%

GOSIA- The State of Kuwait. Basic salary + all allowances, 
periodical grants and bonus 
the insured receives provided 
that the revenue subject to 
contribution does not exceed  
KD 2750 and not less than KD 
230  

10% 8.5%

GOSI- The Kingdom of 
Saudi Arabia

Basic salary + financial or 
in kind housing allowance 
provided that the salary is not 
less than SR 1500 and not 
exceeding SR 45000

9% 9%

GSIA – The Sultanate of 
Oman

Subject to contribution not more 
than OR 3000 and not less than 
OR 180

9.5% 6.5%

GSIA – The kingdom of 
Bahrain

1.basic salary. 2.commission. 
3. Percentage of sales and 
imports. 4. premiums and 
allowances cashed or not 
cashed during leaves (Social 
allowance, cash  housing 
allowance, transport or 
car allowance, supervision 
allowance, on duty allowance, 
job nature allowance). 
Premiums and allowances be 
granted to all employees of 
same category without any 
discrimination and they should 
not exceed 100% of the salary 
stipulated in item (1-2-3) of 
the article . Should it exceed 
that rate then the excess shall 
not be considered within the 
salary subject to contribution. 
5- the annual bonus should 
be divided into (12) portions 
and added, at January of the 
following year, to the insured 
payment with a maximum 
limit of the salary subject to 
contribution BD 4000. 

9% 6%
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Mr. Salman Al-Sulaiti underlined its vital importance for the retirees:

Dubbing the General Retirement and 
Social Insurance Authority (GRSIA) 
as the "Safe Home"

❞
I, sincerely, belief that the retiree still has the 
potential and power to successfully perform other 
duties after retirement.

❝ 

❞ 
The prompt response and 
favorable interaction of 
the GRSIA with the public 
is a clear evidence of its 
factual care and concern 
for retirees' issues.

❝
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In our interview with Mr. Salman 
Al-Sulaiti; we first asked him 
about the actual role the General 
Retirement & Social Insurance 
Authority (GRSIA) plays in favor of 
its contributors and the types and 
the package of services it put forth 
for the benefit of the citizens of this 
valuable and beloved Country.

Mr. Al-Sulaiti responded: "The 
GRSIA is the "Safe Home" for 
the retirees" confirming that the 
services provided by the GRSIA 
vie with and even overweigh 
the services provided by its 
counterparts in most of the 
counties worldwide.

Mr. Al-Sulaiti is a distinguished 
Qatari professional in the field of 

❞
We hope that the new 
Law will retain housing 
allowance and increase 
the pension due to high 
cost of living.

❝

education where he has spent 
over more than (25) years. He is, 
also, one of the best and renowned 
Qatari writers and wrote many 
articles addressing the issue 
of retirees. Moreover, he is a 
consultant in scouting activities.

Media man Mr. Al-Sulaiti believes 
that the GRSIA witnessed, during 
the recent few past years, a 
quantum leap and development 
in the various areas and services 
it offers to the retirees, eligible 
beneficiaries and all the persons 
who fall under its umbrella 
compared to what has been offered 
during the past, underlining that 
this development represents 
significant returns and benefits for 
many citizens. 

Retiree's Pension:
Mr. Al-Sulaiti explained, during the 
interview, that every citizen starts 
his/her working career through the 
affiliation to a specific profession 
which is most likely to be in the 
public sector where he/she exerts 
optimal efforts to contribute in 
building and promoting this 
beloved country to keep pace 
with the speedy developments 
the world is witnessing. After 
exhausting and consuming the 
fruitful days and years of his/
her life in that profession he/she 
finds himself/herself face to face 
with the definite and inevitable 
ghost of retirement coupled with 
a fall in salary from, for example, 
QR 30000-40000, while on 
profession, to QR 10000-15000 
on retirement This new situation 
will certainly impose a detrimental 
impact on his/her standard of 
living and of his/her dependant. 
Accordingly, the retiree needs a 
compassionate and sympathetic 
gesture to compensate for the 
years of striving he/she have 

spent in building this valuable and 
lofty country we are now proud of.

Housing Allowance:
The deduction of housing 
allowance after retirement 
represents a real nightmare 
and a boogieman for the retiree 
who used to receive a sufficient 
housing allowance to meet the 
expenses of the rent of a villa or 
big house to accommodate him/
her and his/her family. Then the 
retiree starts to enquire how can 
he/she manage to pay this rent in 
the absence of housing allowance 
and the daily sky rocketing costs 
of living?...Hence I suggest 
that, as there is an enormous 
surplus in the national budget, 
the housing allowance should 
not be deducted on retirement. 
Some citizens, even, appeal to 
our wise leadership which places 
the welfare and affluence of its 
citizens on the top of its priorities,  
to apply a  5% annual pension 
increment for the retirees.

An active interaction with the 
retirees:
Mr. Al-Sulaiti, the prestigious 
educational professional and 
writer, elaborated on the role 
of GRSIA in the retirees' daily 
life and said that it collaborates 
and spares no effort in securing 
happiness, welfare and comfort 
for them. He further underlined 
that the leaders of GRSIA 
favorably react and promptly 
respond to all retirement 
issues and proposals raised 
by the retirees thing that has 
excellent returns on their moral, 
psychological and physical 
conditions. He further expressed 
hope that the new retirement law 
shall include the reinstatement of 
housing allowance.

Mr. Al-Sulaiti applauded the 
enormous advancement achieved 
by the GSRIA by adopting the 
latest electronic technologies 
in the world to serve its retirees 
and cope with the best and 
higher international techniques 



22 Social Insurance
Issue- 3, April 2014

in this field. Moreover, the GSRIA 
regularly organizes qualification 
courses and workshops for 
its staff to enable them gain 
the optimal expertise and 
competency and vie their pairs 
worldwide.

Continuous Giving:
On his perspective towards the 
role of the retiree, Mr. Al-Sulaiti 
the professional writer and 
scouting consultant, disclosed 
that it came to their knowledge 
that there is a prospect of raising 
the retirement age to (65) years 
which represents a wise gesture 
and a clear evidence of the 

retiree's capability of giving and 
benefitting the country as far as 
he/she is in good mental and 
physical health. Mr. Al-Sulaiti 
further urged the community 
to secure various types of 
entertainment public utilities and 
facilities for the retirees to meet 
with their friends and peers and 
enjoy their time instead of being 
isolated from the community.

Retired Woman:
Shedding the light on the role 
a retired woman can play in 
the community, Mr. Al-Sulaiti 
confirmed that a significant 
percentage of retired women 

expressed a genuine desire 
and capability to participate in 
a wide range of volunteering 
activities such as:  handcrafts, 
needle works and embroidering..
etc. He further reiterated his 
request to see establishment of 
a Retirement Law which satisfies 
all the aspirations, ambitions and 
needs of the retirees in particular 
the increase in the retiree's 
pension and housing allowance to 
meet the day-to-day hiking living 
expenses.

The Success of the World Social 
Security Forum (WSSF):
The reputable media man lauded 

❞
Some of the retirees 
prefer performing certain 
commercial business with 
the support of GRSIA.

❝
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the huge success the World 
Social Security Forum (WSSF) 
hosted by Doha, and attended 
by a host of delegates, retirement 
and social security leaders, 
experts and policy-makers from 
more than (40) countries from 
all over the world, has achieved. 
He further pointed out to the 
tremendous returns the State 
of Qatar has gained from this 
international gathering which 
reflects Qatar's civilized image 
and ensure its genuine concern 
for the retirees' issues not only at 
local level but also at the regional, 
Arab and international levels, 
as well. Mr. Al-Sulaiti expressed 

all Qatari citizens' pride for 
having the privilege to host such 
mammoth event which promote 
dynamic social security ties, share 
of knowledge and expertise and 
identify successful strategies. He 
then pointed out to considerable 
and enormous benefits Qatari 
retired citizens have achieved 
compared to other countries 
worldwide not forgetting the day-
to-day updating and introduction 
of the latest electronic systems 
in the management of retirees' 
services as well as updating its 
database system in coordination 
with other government Ministries 
and entities.

Business schemes for the 
retirees:
Mr. Al-Sulaiti concluded by 
emphasizing the importance 
of the proper affiliation and 
integration of the retirees in the 
community and the social life 
through the attendance and 
participation in the various events, 
courses, conferences and forums, 
involving in volunteering activities 
and performing commercial 
business with an appropriate 
assistance from the GSRIA and 
necessary coordination with the 
relevant government bodies.

❞
The dazzling success of the World Social Security Forum (WSSF) reflected 
a magnificent civilized and cultural image of Qatar worldwide.

❝
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Confirming retired Qatari 
ladies’ contribution in the 
developmental boom of the 
State.

Qatari ladies laud the 
role of The General 
Retirement & Social 
Insurance Authority 
(GRSIA) in the 
community.

A host of elite retired Qatari ladies confirmed 
that the retired Qatari Woman is still capable of 
giving and performing a number of beneficial 
activities such as voluntary and handcraft works, 
However, some of them have rung the warning 
alarm against the apathy and sluggishness which 
might hit the retiree. They further emphasized the 
importance of practicing sports. Others applauded 
the valuable services the General Retirement and 
Social Insurance Authority (GRSIA) provides for 
the community and the technological advances it 
is witnessing from day-to-day.

Moza Al-Is-Hag:
The GRSIA excel in 
communicating with the 
public through “Twitter” 
and other sophisticated 
social communications 
means. 

Distinguished Noble Models:
Ms. Aisha Al-Tameemi, the renowned media and 
hospitality expert, believes that the retirement 
of women at the age of (55) is appropriate and 
reasonable although many retire while they are at 
the peak of their capabilities and giving. Some resort 
to manage private businesses or activities. Others, 
who feel fatigue and boredom prefer retirement and 
relaxation at home. She further recommended that 
retirees should organize their free time and make 
of retirement a beginning of a new life instead of 
give up to sleeping, long sittings of empty chattings 
or frequent and useless idling. The retiree should, 
instead, strive to kill leisure time and boredom by 
practicing beneficial activities which he/she didn’t 
have the time to exercise during official career, such 
as: Practicing a selected type of sports, volunteering 
or establishing private schemes or business which 
shall bring a lot of favorable changes in the mode of 
the retiree’s day-to-day life.

Erroneous Conduct:
Ms. Al-Tameemi further flayed the conduct of certain 
retirees who resort to frequently passing their whole 
time sitting in coffee-shops chatting, underling 
that the State has secured numerous types of 
entertainment, social and business activities for the 

❞
The employee who seeks early 
retirement is either sick or not 
happy or satisfied with his/her job.

❝
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Aisha Al-Tameemi: 
Volunteering and 
handcrafts are the most 
appropriate works for a 
retired woman.

Mai Al-Naima:
I dedicated my time, after 
retirement, for my family 
affairs and practicing of 
sport.

Dr. Zakiya Mal-Alla:
I believe the services 
provided by the Retirement 
and Social Insurance 
Authority are excellent 
and benefit all retirees 
regardless of sex.

retirees to combat boredom and annoyance arising 
from  long leisure time. She then applauded the role 
of the GRSIA in familiarizing the retirees with their 
rights and responsibilities.

Retirees’ Rights:
The eminent media expert, Ms. Moza Al-Is-Hag 
pointed out that the retirees have many rights to 
be observed, however, - thanks God- our wise 
leadership has attributed optimal concern to these 
legitimate rights, regardless of sex, through the 
establishment of a series of facilities and entities such 
as the GRSIA in addition to affiliating the retirees to a 
number of business activities to kill spare time. 

Training Courses and Workshops:
Ms. Al-Is-Haj elaborated that there are different 
examples of retirees who substantiated their 
competence to work and give through their active 
participation in forums and cultural salons in addition 
to their contribution in the various volunteering 
events which reflect high standard of awareness and 
perception of the plans and the pathway the female 
retiree should follow. 
The renowned Qatari writer recommends that the 
GRSIA organizes, using highly qualified experts, 
specialized training courses and workshops, for the 

retirees, addressing issues of how to plan for the 
future ? how to benefit from leisure time? And how to 
start new minor schemes of business?.

Lauding the high technological competence of the 
social communications site of GRSIA: 
Ms. Al-Is-Hag said that the GRSIA is distinguished by 
its advanced technological and highly sophisticated 
communications links with the public through the 
social communication sites “Twitter” and “Face book” 
in addition to its own web site thing that helped the 
retirees to curtail many procedures and overcome 
a lot of difficulties. She further concluded that the 
community now a days has a different conception 
about retirees whereas we see them involved in a 
series of organizational and volunteering activities 
that reflect their capabilities of giving and potentials 
of creation and producing.

Devotion for Family Affairs:
Ms. Al-Anoud Bahzad said that she has retired before 
one month, however, she feels and lives all the post-
retirement sufferings of her peers. She believes that 
retirement of women at the age of (55) is logic and 
rational, but, unfortunately there are many who retired 
before reaching this age. She further stated that the 
after retirement pension is reasonable provided that 
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an increment is to be added from time to time to the 
pension in order to cope with the steady increase in 
living costs. Moreover she approached the leadership 
to consider granting housing allowance to the 
pensioners.

Practicing of Hobbies:
With regards to herself Ms. Al-Anoud said that 
she judges the retirement as a start of a new life 
considering that she had competently performed her 
duty in education towards her valuable country and that 
she is still prepared to give more and more whenever 
and wherever she is needed. 
“Now I’m practicing my preferred hobbies which I’ve 
neglected during my career life. I practice sports and 
intend to contribute in volunteering” Ms. Al-Anoud said.

Private Clubs for the female retirees:
Ms. Al-Anoud finally appealed to the community 
to have confidence in the retirees and give them 
the opportunity to exhibit their capabilities and 
competences. She proposed the assignment of a 
private and special club or any other similar facility 
for the female retirees, so that they could be able 
to participate in the various events and occasions 
organized in the State, instead of abandoning them 
to be sacrifices of the bogy of time emptiness which 
might inflict them with adverse moral and physical 
staggering impacts.

Excellent and Outstanding Services:
Pharmacist and poet, Dr. Zakiya Mal-Alla highly 
appraised the services provided by the GRSIA and 
rated them as excellent. She further applauded 
the speedy manner of finalizing the procedures of 
obtaining any certificate or document, however, 
she appealed to the legislators to grant the retirees 
a housing allowance so as to cope with the sky 
rocketing costs of living.

Application for Retirement:
Dr. Mal-Alla acknowledged that the giving of retirees, 
specially early retirees, evidently decreases as the 
requesters of early retirement are most likely either 
sick or not satisfied with their jobs. She further 
affirmed that the community perception of the retiree 
is very normal, adding that everybody has to live his/
her own life, however, the retiree has to fill his/her 
leisure time by practicing sports and performing any 
other activities.

Proper Planning:
Dr. Moza Al-Malki, the eminent psychological 

specialist, said: “I’ve my profession so retirement has 
no detrimental impact on me or on my life, however, 
I’ve seen many examples of retirees who are severely 
affected by retirement due the time emptiness they 
are experiencing. Some put on excess weight”, 
she further stated that absence of proper planning 
of leisure time shall definitely lead to boredom 
and consequently to frustration and lack of self- 
confidence.

Passive Perception: 
The psychological specialist elaborated that some 
individuals have a passive perception towards 
the retiree, however, we are now witnessing new 
positive phenomena showcasing in the community. 
We have seen, for example, some retired ladies 
practicing handcrafts works, dress designing as 
well as participating in many exhibitions and they 
are received with considerable encouragement and 
admiration from the community.

Private Schemes for the Female Retirees:
Retired Qatari Lady Ms. Mai Al-Naima’a said: “There 
are so many things I was deprived of to do or practice 
during my working career, however, now I’ve ample 
time do such as: Better nurturing and attending my 
family, regularly practicing my favorable sport as well 
as looking after a private business scheme of mine”.

Voluntary Works:
Ms. Mai believes that most of community members 
consider the retiree as an idle, passive  and a jobless 
person which is a wrong idea, but on the contrary he 
is a person of huge experience and potentials and 
he/she just need to properly plan for post-retirement 
period and better enjoy and avail of his/her leisure 
time in sports, entertainment, volunteering, attending 
family affairs and initiating a small business scheme…
etc. to kill boredom and annoyance.
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Why Saving?
Nobody, by  any means, can embark on planning, implementing and follow-up the  process of saving unless he/she 

profoundly and absolutely convinced of and strongly believe in its importance.

The argument is that because saving 
obliges you to make concessions, 
waiver and relinquish certain things 
you really like. Saving makes you, 
more likely, to think about and look 
forward to the future rather than the 
present, consequently temporarily 
giving up certain issues and striv-
ing, instead, to secure welfare and 
comfort for yourself and your family in 
the future.

Therefore you have to comprehend 
and consider the four principal rea-
sons that urge you to seriously think 
of saving:

The first reason: Casual and un-
anticipated expenses; such as: Should a member of 
the family experiences a traffic accident or faces a 
financial crisis-God forbid!- in such cases the normal 
current revenue might not be sufficient enough to 
cover such expenses; so you resort to your savings to 
safe the situation.

The second reason: Future Insurance; it is absolutely 
considered as the most important reason for saving. 
The bread winner of the family might experience- for 
any reason or another- an interruption of the regular 
revenue he/she used to monthly receive as a payment 
for his/her profession, then the householder resorts to 
his/her savings to cover the expenses of his/her needs 
and of the family.

The third reason: To better enhance the standard 
of living in the future. This is the aim of wise farsight-

By : Mr. Saad Mohamed 
Al-Hamoudi,

Consultant Business
Development

ed persons. In this particular case 
the concerned person embarks on 
investing his/her savings in specific 
project which becomes a source and 
a tributary of considerable revenue in 
addition to the regular payment he/
she receives from his/her actual job, 
subsequently securing a safe and 
welfare future-life for himself/herself 
and the family. 

The fourth reason: Satisfying the 
necessary needs of the safer; such 
as purchasing new house in the fu-
ture, purchasing a new car, replacing 
the old furniture, prepare for mar-
riage, educating the kids in excellent 
educational institutes…and more and 

more of the needs the saver deems vital while his/her 
current regular payment falls short to cover. 

You have to put in consideration that the reasons for 
saving differ from person to another according to 
the environment and personal circumstances of the 
individual. They are governed by the social, financial,, 
individual circumstances as well as the profession....
etc.

You have, always, to remember that saving is a contin-
ued process and not a temporal one. It contains some 
sacrifices and necessitates careful organization and 
cautious planning and follow-up of the flow of money 
and how to wisely expend it. Hence if you are not ab-
solutely convinced by saving it will be difficult to per-
form it, consequently you will neither be able to gain 
its positive outputs nor reap its fruits, at long-term.
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Pension funds are considered, 
in most of the countries 
worldwide, as one of the 
essential components of the 
social insurance which has an 
immense impact on the social 
development.

The social insurance systems 
play a key role in driving 
forward the wheel of the social 
development by providing 
the governments with the 
ability to control securing 
the appropriate financial and 
humanitarian support for a 
considerable sector of the 
population who do not have 
the necessary means and 
capabilities to fulfill their needs.

Most of the advanced countries 
in the world, which adopt 
free market policies, currently 
embark on introducing 
important reforms procedures 
on their social insurance 
systems which shall have direct 
impact on the restructuring 
of the peculiarity of the 
social categories. Moreover, 
these advanced countries 
are currently encountering 
numerous challenges, 
particularly, due to death rate 
and the fertility rate.
Now a days, we notice that 

An overview on Retirement 
& Social Insurance Systems

By:
Fahad Abdalla Al-Sa'awi,
Consultant in Retirement 

Systems

most of the countries all over 
the world have their own 
obligatory social insurance 
systems and retirement plans. 
Normally, these systems 
either to be a defined benefits 
retirement system or a 
defined contribution system, 
whereas, these systems frame 
the competent and eligible 
to obtain these benefits in 
accordance with the standards 
approved by each system.

Modern studies, conducted in 
the past few years, revealed 
that the retirement and social 
insurance systems have 
considerable impact on the 
local economies. Some of 
them are passive while others 
are positive. Moreover, these 
studies established that these 
impacts differ from one country 

and another even if they adopt 
the same retirement system.

Enormous challenges facing 
the retirement and social 
insurance systems include 
the demographic changes, 
the contributions paid through 
out years and paid benefits 
are directly affected by these 
changes. In addition, the 
decrease in death rates as 
well as the increase in the 
anticipated age averages 
impose immense burden on 
these systems. Moreover, the 
decrease in the number of 
contributors and the persistent 
increase in the granted 
benefits impose a heavy load 
on these systems thing that 
obliged many countries, in 
their endeavors to make these 
systems sustainable, to adopt 
certain reforms in order to 
curtail the additional benefits 
of the pensioners.

It worth noting that there is 
no specific ideal retirement 
system in the world, however, 
there are some systems which 
succeeded in extending the 
life-term of such funds so 
that they could be capable 
of fulfilling their obligations 
towards the contributors.


