




نبراسًا  للهيئة  بالنسبة   2030 قطر  رؤية  تمثل 
االستراتيجية  مشاريعها  يحدد  مرشداً  ودلياًل 
في  يجعلها  مما  المستقبلية،  وخططها 
منظومة التنمية المستدامة للدولة. وفي ضوء 
من  سلسلة  تنفيذ  في  الهيئة  بدأت  التوجه  هذا 
المشاريع الهادفة لتطوير جميع أنظمتها، حتى 
والخارجية  الداخلية  العمل  جهات  على  يسهل 
الجودة  ضمان  أجل  من  وذلك  منها،  االستفادة 
الوقت  لتوفير  وكذلك  العمل،  في  والدقة 

والجهد.

التوريد  مشروع  الواعدة،  الهيئة  مشاريع  ومن 
شهر  أوائل  منذ  به  العمل  بدأ  الذي  اإللكتروني 
تحقيق  تم  الفترة  هذه  وخالل   ،  2014 مارس 
هذا  وفر  حيث   ، المشروع  هذا  عبر  كبيرة  إنجازات 
كما  والجهد،  والمال  الوقت  من  الكثير  النظام 
عبر  مستمر  بشكل  البيانات  بتحديث  يقوم  أنه 
الجديدة،  التعيينات  يخص  فيما  العمل  جهات 
وأصبحت  الرواتب،  تعديل  أو  الخدمة،  إنهاء  أو 
العمل  جهات  من  مباشرة  تأتي  المعلومات 
في بداية كل شهر ، ومن ثم باتت وتيرة العمل 
وال  مشفر  فالنظام  وسرية؛  أمانًا  وأكثر  أسرع، 

يمكن اختراقه.

لنظام  الخاضعة  العمل  جهات  عدد  إن 
نظام  في  تسجيلها  تم  التي  بالدولة،  التقاعد 

بنسبة  جهة   374 بلغت  قد  اإللكتروني  التوريد 
96 % يمثلون 48 ألف مشترك، وقد تم تدريب 89 
التوريد  نظام  استخدام  كيفية  على  عمل  جهة 
بيانات  عن  االستعالم  لها  يتيح  مما  اإللكتروني، 
االشتراكات  نظام  في  المسجلة  موظفيها 
من  البيانات  تلك  لطلب  الحاجة  دون  مباشرًة 

الهيئة.

البيانات  قاعدة  بتحديث  الهيئة  قامت  وقد 
حتى  المتطورة،  األنظمة  أحدث  باستخدام 
البحوث  إعداد  في  منها  االستفادة  يمكن 
استناداً  التقارير  وإصدار  المستقبلية،  والدراسات 

إلى بيانات جهات العمل.

المشروعات  من  وغيره  المشروع  هذا  إن 
سيكون  الهيئة  بها  تقوم  التي  األخرى  الواعدة 
األثر في تقديم  أبلغ  بتوفيق اهلل وعونه -  لها - 
التي  األساسية  الخدمات  من  العديد  وتيسير 
المعطاء  وطننا  في  به  ننعم  ما  بوضوح  تؤكد 

من نهضة وتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة. 

        واهلل ولي التوفيق والسداد،،،



دراسات  بعدة  االبحاث  من  العديد  قامت  فقد  نعم،  الخبراء:  يقول  المتقاعد؟  زوجها  من  الزوجة  تعاني 
أطــلـقـوا  الــمــنــزل، وقـد  أوقاتهم في  أزواجهن، وقضاء معظم  الزوجات بعد تقاعد  لمعرفة حجم معاناة 
Retired Husband Syndrome ( وتعني  RHS ( وهـي الـحـروف األولى لـعـبارة )  علــى هـذه الـمـعـانـاة اسـم ) 
من  برونيلو  وجورجيو  بيرتوني  ماركو  اإليطاليان  الباحثان  به  قام  ما  الدراسات  هذه  من  المتقاعد(.  الزوج  )متالزمة 
أن  بحثهما  نتائج  من  وكانت  اليابان،  في  بحثهما  ركزا  وقد  الظاهرة،  لهذه  دراسة  من  اإليطالية  )بادوفا(  جامعة 
أزواجهن تتمثل في االستفزاز، والتوتر، واالكتئاب، واضطراب  المتقاعدين يشعرن بمعاناة كبيرة بعد تقاعد  زوجات 
الزوجة بطفح جلدي،  الناحية النفسية إلى الجسدية، فتصاب  النوم، وحالة من العزلة، وقد يتطور األمر فينتقل من 
يؤثر  مما  التقاعد،  بعد  تقل  الرجال  من  لكثير  العقلية  الصحة  أن  الباحثان  ذكر  وقد  المعدة.  وقرحة  الدم،  وضغط 
الظاهرة عالمية وليست  أفادا بأن هذه  االحيان، كما  إلى الطالق في كثير من  الزوجية وقد يؤدي  الحياة  سلبا على 

فقط. اليابان  في 

فبجانب   – السائد  االعتقاد  عكس   – غيرها  من  أكثر  تعاني  العاملة  الزوجة  أن  اإليطاليان  الباحثان  ذكر  وقد 
الذعة. وانتقادات  متالحقة،  طلبات  من  المتقاعد،  الزوج  ضغوط  المنزل  في  تستقبلها  العمل  ضغوط 

يوجد  لذا  المتقاعد،  الزوج  متالزمة  من  يعانين  المتقاعدين  زوجات  من   % 60 من  أكثر  أن  اليابانيون  الخبراء  ويقدر 
التي   – الحلول  هذه  فمن  وزوجاتهم،  المتقاعدين  لمساعدة  الحلول  إيجاد  تحاول  منظمة  آالف  ثالثة  اليابان  في 
المنزل،  وتنظيف  األواني،  وغسل  بالطبخ،  القيام  على  الزوج  تدريب   – العربية  مجتمعاتنا  في  تطبيقها  يمكن  ال 
وغسل الثياب، والغرض من ذلك ملئ الفراغ الذي يعاني منه، والسؤال الذي يطرح نفسه: وماذا ستفعل الزوجة؟ 

إليها!!.: الزوج  من  الفراغ  نقل  تم  لقد 

أو  الغربية  نظيرتها  من  بكثير  إقل  بنسبة  ولكن  الظاهرة  هذه  من  تعاني  قد   – رأينا  في   – الخليجية  الزوجة  إن 
بأصدقائه،  لاللتقاء  المقاهي  أو  المجالس  إلى  بالذهاب  وقته  يقضي  الزوج  أن  منها:  عدة  ألسباب  وذلك  اليابانية، 
كي  للزوجة  فرصة  يعطي  المنزل  في  الخدم  وجود  أن  كما  السفر،  أو  يحتاجون،  ما  لشراء  السوق  إلى  الذهاب  أو 
يستطيع  مكلفة  وغير  بسيطة  طريقة  هناك  أن  تصوري  وفي  وصديقاتها،  أهلها  أوزيارة  التسوق،  في  وقتها  تقضي 

االحفاد.  مع  المستطاع  قدر  زيارتهما  وهي  اال  والفرح،  بالسعادة  والديهما  فراغ  من  كبير  قسط  ملئ  األبناء 

ترى  وهي  المتفرج  موقف  تقف  أال  عليها  فيجب  المسؤلية،  هذه  من  بعضا  تحمل  من  الزوجة  نعفي  أن  نريد  وال 
تتهيأ  أن  أواًل  هي  عليها  يجب  التقاعد  فقبيل  آلخر،  شخص  من  شدتها  في  تختلف  نفسية  بمتغيرات  يمر  زوجها 
مع  التاقلم  فتحاول  التقاعد  بعد  أما  السابق،  في  عليه  تعودت  عما  الشيئ  بعض  مختلفا  يكون  قد  زوج  الستقبال 

زوجها. بها  يمر  التي  الجديدة  المرحلة  هذه 

هل
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الذي   - االجتماع  استعرض  وقد 
سعادة  خالله،  قطر  دولة  وفد  ترأس 
رئيس  الخاطر  محمد  تركي  السيد 
والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة 
تطورات  أهمها  بنود  عدة   - االجتماعية 
الحماية  لمد  الموحد  النظام  تطبيق 
وما  العربية،  الخليج  لدول  التأمينية 
وتحليل  مناقشة  من  ذلك  يتضمنه 
التقاعد  ألجهزة  اإلحصائية  البيانات 
خاصة  االجتماعية،  والتأمينات  المدني 
وفقًا  المسجلين  بأعداد  يتعلق  ما 
المستحقة  واالشتراكات  للنظام 
المنافع  من  والمستفيدين  عنهم 

إلى  باإلضافة  يقررها  التي  والحقوق 
بأحكامه. المستهدفين  أعداد 

جدول  اعتماد  االجتماع  ناقش  كما 
الدائمة  الفنية  اللجنة  اجتماعات 
على  المجتمعون  وأكد   .2015 لعام 
في  اللجنة  اجتماعات  عقد  أهمية 
االتفاق  تم  حسبما  األعضاء  الدول 
من  المستضيفة  الدول  لتمكين  عليه 
هامش  على  التعريفية  اللقاءات  عقد 
اللقاءات  لهذه  لما  اللجنة،  اجتماعات 
التأميني  الوعي  رفع  في  فعال  دور  من 

المجلس. دول  لمواطني 

تطبيق  تطورات  يخص  وفيما 
التأمينية  الحماية  لمد  الموحد  النظام 
اطلع  اإلحصائية  البيانات  بشأن 
الخاصة  اإلحصائية  على  المجتمعون 
والمسدد  المستحقة  باالشتراكات 
المعرفة.  غير  المودعة  والمبالغ  عنها، 
بضرورة  الهيئات  رؤساء  وجه  وقد 
اإلجراءات  تطبيق  متابعة  في  االستمرار 
اجتماع  في  المعتمدة  والضوابط 
الرؤساء الثاني عشر مع الموافقة على 
ضمن  جديد  بند  بإضافة  اللجنة  توصية 
الضوابط المشار اليها بأن يقوم الجهاز 
المختص في الدولة موطن الموظف/ 

دعـــوة قطـريـــة 
الستضافة االجتماع 

الخامـــس عشر
التعــــــــاون  مجلـــــــــس  دول  رحبـــــــــت 

استضافة  قطر  دولة  بطلب  الخليجي 
المدني  التقاعد  أجهزة  رؤساء  اجتماع 
عشر.  الخامس  االجتماعية  والتأمينات 
وقد جاء هذا الترحيب في ختام فعاليات 
أجهزة  لرؤساء  عشر  الرابع  االجتماع 
الكويت  دولة  استضافته  الذي  التقاعد 
 26 والثالثاء  االثنين  يومي  مدى  على 
وحضره  الماضي،  أكتوبر  من  و27 

رؤساء  والسعادة  المعالي  أصحاب 
والتأمينات  المدني  التقاعد  أجهزة 
والوفود  المجلس  بدول  االجتماعية 
وفد  إلى  باإلضافة   ، لهم  المصاحبة 
التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  من 
الدكتور  برئاسة  العربية  الخليج  لدول 
عبد اهلل بن عقلة الهاشم األمين العام 

والبيئة.  االنسان  لشؤون  المساعد 
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الى  الحساب  قوائم  بارسال  العامل 
بصفة  العمل  مقر  المختص  الجهاز 

دورية وذلك الرسالها ألصحاب العمل.

إحصائيات  على  المجتمعون  واطلع 
المسجليــن  المجلـــس  دول  مــواطنــي 
الموحد  النظام  من  والمستفيدين 
عدد  بلغ  حيث  التأمينية،  الحماية  لمد 
بداية  منذ  النظام  في  المسجلين 
لعام  الثاني  الربع  نهاية  وحتى  تطبيقه 
2014 عدد )22576( مواطنا، بينما بلغ عدد 
المستفيدين حتى نهاية يونيو 2014 نحو 

)1685( مستفيداً.

لجنة من المختصين 
اإلعالميين في أجهزة 
التقاعد المدني لدول 

الخليج لوضع خطة عمل 
لحملة توعوية في جميع 

وسائل االعالم
عن  الصادر  بالقرار  يتعلق  وفيما 
أعداد  تقديم  بشأن  السابق  االجتماع 
مواطني دول الخليج العاملين في غير 
وتضمين  الدائمة،  الفنية  للجنة  دولهم 
مواطني  بأعداد  احصائيات  طلب  بند 
غير  في  العاملين  التعاون  مجلس  دول 
اجتماعات  أعمال  جدول  على  دولهم 
المدنية  الخدمة  ووزراء  العمل  وزراء 
في دول المجلس، وباإلضافة إلى قيام 
من  توعوية  بحمالت  العامة  األمانة 
تكوين  تقرر  فقد  االعالم،  وسائل  خالل 
في  اإلعالميين  المسؤولين  من  لجنة 
والتأمينات  المدني  التقاعد  أجهزة 
االجتماعية واألمانة العامة لوضع خطة 
وسائل  جميع  في  توعوية  لحملة  عمل 

تظهر  إعالنية  رسائل  وعمل  اإلعالم، 
التأمينية،  الحماية  بمد  االلتحاق  أهمية 
في  اإلعالمية  المواد  كافة  بث  وكذا 
اإلعالم  وسائل  عبر  األعضاء  الدول 

الخليجية.

الموقع اإللكتروني 
الموحد لجميع أجهزة 

التقاعد والتأمينات بدول 
مجلس التعاون 

تطورات  المجتمعون  ناقش  كما 
اإللكتروني  الموقع  بخصوص  تم  ما 
في  التقاعد  أجهزة  لجميع  الموحد 
تاريخ  وتحديد   ، التعاون  مجلس  دول 
التصورات  ودراسة  به،  العمل  تدشين 
حمالت  إعداد  شأن  في  المطروحة 
مرئية  حمالت  منها  توعوية،  إعالمية 
المدني  التقاعد  ألجهزة  موحدة 
موجهة  االجتماعية؛  والتأمينات 

والمستفيدين. األعمال  ألصحاب 

مناقشة  االجتماع  محاور  وشملت 
بإعداد  المكلف  العمل  فريق  تقرير 
اإلدارية  النواحي  من  متكامل  تصور 
النظام  حول  والقانونية  والمالية 
المدني  للتقاعد  المقترح  الموحد 

االجتماعية. والتأمينات 

التقاعد  أجهزة  رؤساء  ناقش  كما 
لألجور  األدنى  بالحد  الخاص  المقترح 
الحكومي  القطاعين  في  دولة  لكل 
نظام  على  تأثيره  ومدى  والخاص، 
من  ذلك  وغير  التأمينية،  الحماية  مد 
بتطبيق  المتعلقة  الموضوعات 
وسائل  وتطوير  كفاءته  وتعزيز  النظام 

تنفيذه.

تحديث  على  أيضاَ  الموافقة  وتمت 
المدني  التقاعد  )أنظمة  عمل  ورقة 
مجلس  لدول  االجتماعية  والتأمينات 
الواقع  العربية-  الخليج  لدول  التعاون 
والتحديات( كل ثالث سنوات، باإلضافة 
إلى استمرار فريق العمل بتنفيذ مهامه 
على  العمل  ورقة  تعرض  أن  على 
التقاعد ضمن  اجتماعات رؤساء أجهزة 

الدائمة. الفنية  للجنة  السنوي  التقرير 

وفــي ختــام جلســات العمــل لليـــوم 
بن  تركي   / السيد  سعادة  وجه  الثاني 
العامة  الهيئة  رئيس  الخاطر  محمد 
بدولة  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد 
التقاعد  أجهزة  لرؤساء  الدعوة  قطر 
المدنــي والتأمينــات االجتماعية لحضور 
قطر  دولة  في  عشر  الخامس  االجتماع 
المجتمعـــون  رحـــب  وقـــد   .2015 عـــام 
الشكر  وقدموا  الكريمة  الدعوة  بهذه 
تحــديـــــد  يتــــم  أن  علـــى  لسعـــادتـــه؛ 
بيــــن  بالتنسيـــــق  االجتمـــــــاع  موعـــد 
والتأمينات  للتقـــاعــد  العامــــة  الهيئــــــة 
العامة  واألمانة  قطر  بدولة  االجتماعية 

لدول مجلس التعاون . 



20
14

بر 
سم

دي
 - 

بع
لرا

د ا
عد

سمبر 2014ال
العدد الرابع - دي

11التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعيةالتأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية10

للتقاعد  العامة  الهيئة  عقدت 
مع   بالتعاون  االجتماعية  والتأمينات 
الصغيرة  المشاريع  تنمية  شركة 
للمشاريع«،  »قطر  والمتوسطة، 
مبادرة  ضمن  األولى  العمل  ورشة 
أيام  خمسة  لمدة  وذلك  »خطوة«، 

خالل الفترة من 11 إلى 15 مايو 2014 . 

بهدف  الورشة  هذه  تنظيم  وجاء 

المعيشي  بالمستوى  االرتقاء 

تدريبهم  خالل  من  للمتقاعدين 

ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم 

والمتوسطة  الصغيرة  ومشاريعهم 

وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، 

كما تهدف مبادرة خطوة إلى االرتقاء 

للمواطنين  المعيشي  بالمستوى 

وتوفير  ونساًء،  رجااًل  المتقاعدين، 

في  يساهم  إضافي  دخل  مصدر 

مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، 

ومنحهم الفرص والظروف المناسبة 

وتوفير  ناجح،  تجاري  عمل  لتأسيس 

المطلوبة  والتجارب  المعلومات 

تحقيق  عن  تبحث  التي  الفئة  لهذه 

األعمال  بعالم  واللحاق  ذاتها، 

والمتوسطة،  الصغيرة  والمشاريع 

االستشارية  الخدمات  جميع  وتقديم 

من  المقدمة  الضرورية  والتدريبية 

استمرارية  لضمان  للمشاريع  قطر 

النجاح للمشروع.

دعم قطر للمشاريع 

ابراهيم  السيد  قال  جانبه،  ومن 
والتطوير  التعليم  مدير  المناعي 
هذه  »تُعقد  للمشاريع«:  بـ»قطر 
»خطوة«  مبادرة  إطار  في  الورشة 
األولى  مرحلتين،  تتضمن  التي 
وتتمحور  والتطوير،  بالتدريب  معنية 
األعمال  ريادة  مفهوم  حول 
الصغيرة  الشركات  إلنشاء  بالنسبة 
فكرة  اختيار  وطرق  والمتوسطة 
اإلستراتيجي  والتخطيط  المشروع، 
واإلدارة  التسويق،  وإدارة  للمشروع، 
والرقابة المالية، وكيفية إعداد دراسة 
جدوى مصغرة«. وأضاف: »أما المرحلة 
كيفية  فتناقش  للبرنامج  الثانية 

قطر  وتقوم  المشروع،  تأسيس 
بتقديم  المرحلة،  هذه  في  للمشاريع 
ألصحاب  المستمر  والتوجيه  الدعم 
ومراجعة  المتقاعدين،  من  المشاريع 
خالل  لمشاريعهم  المالية  البيانات 

العام األول.« 

التعاون  بروح  المناعي  وأشاد 
للتقاعد  العامة  الهيئة  والتجاوب من 
قطر  أن  موضحًا  »خطوة«،  مبادرة  مع 
لالرتقاء  ورائها  من  تسعى  للمشاريع 
للمتقاعدين  المعيشي  بالمستوى 
دخل  مصدر  وتوفير  القطريين، 
الحياة،  أعباء  تحمل  على  يساعد 
والظروف  الفرص  لتوفير  باإلضافة 
تجارية  مشاريع  إلطالق  المناسبة 

توفير  إلى  »سنسعى  وقال:  ناجحة. 
المطلوبة  والتجارب  المعلومات 
أمام فئة المتقاعدين التي تبحث عن 
األعمال  بعالم  واللحاق  ذاتها  تحقيق 
والمتوسطة«،  الصغيرة  والمشاريع 
ستقدم  للمشاريع  قطر  أن  مضيفا 
جميع الخدمات االستشارية والتدريبية 
الضرورية المقدمة لضمان استمرارية 
برنامج  أن  وبين  للمشروع.  النجاح 
متعددة  مراحل  من  يتكون  »خطوة« 
تبدأ بالتدريب، إضافة إلى مساعدتهم 
التي  الخدمات  على  الحصول  في 
قبيل  من  للمشاريع  قطر  تقدمها 
حتى  أو  اقتصادية  جدوى  دراسة 
وضع  أو  المالي  التدقيق  عمليات 

سوف  التي  للشركات  السياسات 
أن  مؤكداً  المتقاعدون،  يؤسسها 
قطر للمشاريع مستعدة للتعاون مع 

أكبر عدد ممكن من المتقاعدين.

 

التسجيل اإللكتروني للورش عبر 

موقع الهيئة :  

خليفة  السيد  أشاد  بدوره       
بالهيئة  التقاعد،  إدارة  مدير  الخليفي 
العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 
بالمبادرة المقدمة من قطر للمشاريع 
التدريب  لتوفير  الهيئة  مع  للتعاون 
والتأهيل الالزم لتمكين المتقاعدين 
من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة 
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لكال  التسجيل  فتح  تم  وأضاف:  والمتوسطة، 
الفئات  جميع  ومن  المتقاعدين  من  الجنسين 
المدنية والعسكرية، وإتاحة التسجيل اإللكتروني 
لهم عبر موقع الهيئة العامة للتقاعد اإللكتروني، 
أسماء  وتوفير  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
التدريبية  بالورش  بااللتحاق  الراغبين  المتقاعدين 
في  خطوة  مبادرة  عمل  لفريق  بالمبادرة  الخاصة 
قطر للمشاريع، ونأمل أن تحقق المبادرة ولو جزءاً 
إلى  نطمح  التي  الفعالة  الشراكة  من  بسيطًا 
في  المعنية  المؤسسات  مع  بالتعاون  تحقيقها 

الدولة لخدمة هذه الفئة من المجتمع.

 

تدريب ودراسات جدوى:
متعددة  مراحل  من  »خطوة«  برنامج  ويتكون 
تبدأ بتدريب المتقاعدين، إضافة إلى مساعدتهم 
قطر  تقدمها  التي  الخدمات  على  الحصول  في 
أو  االقتصادية  الجدوى  دراسة  قبيل  من  للمشاريع 
حتى عمليات التدقيق المالي أو وضع السياسات 
المتقاعدون.  يؤسسها  سوف  التي  للشركات 

الفترة  في  للتقاعد  العامة  الهيئة  وتسعي 
للمضي  وتوجيهاتها  العليا  اإلدارة  بدعم  القادمة 
بالتعاون  الخدمية  البرامج  من  عدد  تنفيذ  في 
كافة  إلتاحة  الدولة،  في  المختصة  الجهات  مع 
من  والتي  للمتقاعدين  الموجودة  الفرص 
المهمة  الفئة  لهذه  كريمة  حياة  تأمين  شأنها 
العامة  الهيئة  وتتطلع  القطري،  المجتمع  من 
توحيد  إلى  تهدف  مجتمعية  شراكة  ألية  للتقاعد 
الجهود لخدمة الفئة المذكورة، وتحقيق الشراكة 
المجتمعية في دعم التنمية المستدامة، وتقديم 

خدمات أكثر جودة للمتقاعدين في الدولة.

لدعم  تهدف  المبادرة  أن  بالذكر  والجدير 
إنشاء  في  الرغبة  لديهم  ممن  المتقاعدين 
مصادر  وتنويع  ومتوسطة  صغيرة  مشاريع 
دخلهم، باالنضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف 
والتنظيمية  اإلدارية  المهارات  إكسابهم  إلى 
الالزمة، وتبني أفكارهم المطروحة، ومن ثم يتيح 
البرنامج لهم التوجه إلى القنوات التي يمكن أن 

تقدم دعمًا ماديًا لمشاريعهم. 
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مع  ولكن  مفهوم،  وغير  غريبا  العنوان  يبدو  ربما 
تجاربي مع المخططين وتجاربي مع ذاتي في التخطيط 
ال  لليوم  واحدة  خطة  أن  وجدت  اإلنجاز  في  والفعالية 
واحدة  خطة  أضع  بالكاد  أنا  القارئ  يقول  وقد  تكفي، 
وأنت تريد أكثر من خطة؛ لذلك سأطرح في هذه المقالة 
وهي  الشخصي،  ابتكاري  من  للتخطيط  جديدة  طريقة 
خاصة  ولكنها  للتخطيط،  التقليدية  للطريقة  تطوير 

بالتخطيط اليومي. 
     إذا لم تكن تخطط ليومك وأليامك المقبلة فيعني 
لحظية  رغبات  في  هباء  تضيع  الحالية  جهودك  أن  ذلك 
تريد  وهدفًا  كبيرة  رؤية  تخدم  وال  اآلخرين،  طلبات  وفي 
أن  من  بد  ال  المقال  بقية  تكمل  أن  وقبل  إليه،  الوصول 
كل  األقل  على  أو  لحياتك،  خطة  بوضع  اليوم  من  تبدأ 

أسبوع وكل يوم أن يكون لك قائمة مكتوبة بما تريد. 
في  أو  السابق  اليوم  مساء  في  خطة  نضع  أحيانا 
الصباح ولكن في منتصف اليوم نجد أن الخطة ال تناسب 
معظم  الشخص  ينجز  قد  أو  مزاجنا،  أو  الحالية  همتنا 
الطريقة  هذه  اليوم؟  بقية  شيئًا  يعمل  ال  فهل  الخطة، 
مبنية على وضع أكثر من خطة لليوم، وليس التخطيط 

مرة واحدة في اليوم.
الطريقة التقليدية في التخطيط هي أن تكتب خطة 
أو تنفذ خطة أسبوع  التالي  اليوم  في المساء وتنفذها 
الثالثاء مثال تشاهد  الحقيقة في يوم  كامل. ولكن في 
عليك  غريبة  أنها  وتجد  السبت  يوم  من  وضعتها  خطة 
لديك  األهداف  كل  وليست  وضعها  آخر  شخصًا  كأن  أو 
الرغبة في فعلها وهناك أهدف أصال قد انتهيت منها، فما 

الحل؟
لن نلغي هذه الطريقة ولكن سنطور منها، والتطوير 
هو أن نضع خطة في المساء في أهم األمور التي نريدها 

بأن  ذلك  يعني  وال  المنجز،  ونلغي  األصلية  الخطة  ونطور  مختلفة،  أوقات  لخمسة  خطط   5 نضع  التالي  اليوم  ولكن 
نقضي أوقاتا طويلة في التخطيط وإن كانت في البداية قد تأخذ وقتا إضافيا ولكن الحكم النهائي هو تجربتك ومعدل 

إنجازك وإنتاجيتك.
اليوم وهي: البكور بعد الفجر، ثم فترة الصباح، وفترة الظهيرة،  قبل أن أشرح الطريقة أود أن نستعرض أهم أوقات 
وفترة العصر والمغرب، وفترة المساء وقبل النوم، هذه األوقات هي التي نريد أن نضع لها 5 خطط، وهذه األوقات يمكن 

أن تكون اإلنتاجية بها عالية جدا ولكن أغلب الناس يضيعها.

الفترة الثانية

أوال فترة البكور

الفترة الثالثة

الفترة الرابعة

الفترة الخامسة

هي فترة الصباح وفي الغالب تكون في العمل فتكون لها خطة 
 Management Tip of the Day منفصلة. وفي كتاب نصائح في اإلدارة 
from HBR.org(( الصادر عن جامعة هارفارد يقدم نصيحة للموظفين 
وهي أن تنجز 3 أمور مهمة قبل الظهيرة، فتخيل لو أنجزت كل يوم 3 

أمور مهمة فكيف ستشعر بقية اليوم بالحماس واإلنجاز. 

النوم والراحة وتضيع  هي فترة الظهيرة والغالبية يقضونها في 
وقت  قضاء  في  تكون  أن  الفترة  هذه  في  يمكن  حيث  كثيرة،  أوقات 
في  وأعمل  الصباح  فترة  في  أدرس  كنت  أنني  وأذكر  األبناء.  مع  أكبر 
الدراسية  الفصول  أحد  في  ولكن  الظهيرة،  فترة  أنام  فكنت  المساء 
النوم  فترة  فألغيت  مساء،   6 إلى  ظهرا   2 من  الدراسة  وقت  أصبح 

وأصبحت أنام في وقت مبكر وأجعل وقتًا أكبر ألسرتي في المساء.

هي فترة العصر والمغرب، وهي فترة لو استغلها اإلنسان سينجز 

الكثير فيمكن ترتيب مواعيد في هذه الفترة أو قراءة كتاب، أو ممارسة 

رياضة، فالفترة من 5 إلى 9 مساًء هي فترة إنتاجية استغلها.

الهادئة  باألنشطة  فيها  القيام  ويمكن  مساًء  التاسعة  بعد 

كممارسة هواية أو الجلوس مع األسرة، أو قراءة كتاب، وتهيئة النفس 

للنوم المبكر استعداداً ليوم عامر بالنشاط والحيوية.

بعد صالة الفجر هي فترة البركة فتكون خطة خاصة لهذه الفترة 
سواًء في األذكار أو الحفظ أو قراءة القرآن، أو قراءة كتاب أو بعضا من 

المشي. 

غير  ينجزه  ما  أضعاف   10 ينجزون  »المخططون  ويقول:  اليوم«  في  ساعة  أهم  هي  الصباح  في  األولى  »الساعة  تريسي:  براين  يقول 
المخططين« ، وهناك مثل أجنبي يقول: »سيكون لديك متسع من الوقت للنوم عندما تموت«.

جرب طريقة الـ 5 خطط لليوم، وأعد التخطيط بعد أن تخطط، وراقب إنتاجيتك ونتائجك، عسى ربي أن يكتب لي  ولكم الخير والتوفيق. 

@alothmanabdulla
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االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  فعلت 
اتفاقية التعاون المبرمة مع  374 من جهات العمل في الدولة 
 2002 لسنة   )24( رقم  والمعاشات  التقاعد  لقانون  والخاضعة 
المعدل بقانون رقم )33( لسنة 2004 ، وذلك بشأن توريد بيانات 

الموظفين القطريين إلكترونيا .

وقال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة 
نظمت  الهيئة  إن  االجتماعية   والتأمينات  للتقاعد  العامة 
جهات  بيانات  توريد  لخدمة  وتدريبية  تعريفية  عمل  جلسات 
العمل، كما ستستمر تلك الورش التدريبية في الفترة القادمة 
مع توجه باقي مؤسسات وجهات العمل في الدولة نحو توقيع 
اتفاقيات التوريد اإللكتروني بشكل دوري وكلما اجتمع نصاب 

التدريب.

الجهات  جميع  للتقاعد  العامة  الهيئة  دعوة  الكواري  وأكد 
المخولين  بالموظفين  الخاصة  التدريبية  الورش  حضور  إلى 
الهيئة  مع  االتفاقية  وقعت  التي  العمل  جهات  قبل  من 
كيفية  على  للتعرف   ، االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة 
الخاصة  الموظفين  بيانات  توريد  في  والبدء  النظام  عمل 
بين  اإللكترونية  والمعلوماتية  المالية  والبيانات  باالشتراكات 

جهة العمل والهيئة.

اإللكتروني  التوريد  خدمة  على  الضوء  يسلط  حوار  وفي 
لبيانات االشتراكات للموظفين القطريين العاملين في جهات 
العمل الخاضعة لقانون التقاعد في الدولة كان لنا هذا الحوار 
مع السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة والذي 
بدأ حديثه بتقديم نبذة عن هذا المشروع، ثم أجاب بعد ذلك عن 

كافة التساؤالت على النحو اآلتي: 

نبـــذة عـن مشـــروع تــوريـــد بيــانـــات 

المشتركيـن إلكتــرونيــًا: 
التوريد  بنظام  أشهر  تسعة  مدار  وعلى  اآلن،  نعمل 
عملنا  بداية  كانت  حيث   ، المشتركين  لبيانات  اإللكتروني 
بالمشروع في أوائل شهر مارس 2014 ، وخالل هذه الفترة حققنا 
االشتراكات  بيانات  كانت  فقد   ، النظام  هذا  عبر  كبيرة  إنجازات 
األقراص  عبر  العمل  جهات  من  تصلنا  للموظفين  التقاعدية 
مشاكل  تحدث  كانت  ما  ودائمًا  اإللكتروني،  والبريد  المدمجة 
سبيل  على  تالفة  تكون  كأن  المرسلة،  المدمجة  األقراص  في 
األمر  اختلف  اإللكتروني  البيانات  توريد  المثال، ولكن مع نظام 
الموظفين  بيانات  لنا  تورد  العمل  جهات  وأصبحت  كثيراً، 
الكترونيًا اآلن عبر هذا النظام، وبالتالي لو حدث وأدخلت بيانات 
خاطئة سوف يكون الخطأ من جهة العمل ألن الهيئة لم تعد 
فقط  جهة،  أي  طرف  الموظفين  بيانات  تسجيل  في  تتدخل 
على  نعرفهم  أننا  اآلن  دورنا  وأصبح   ، إلكترونيًا  البيانات  تصلنا 
يستطيع  وبعدها  دخول  واسم  سريًا  رقمًا  ونمنحهم  النظام 
الموظف إدخال بياناته. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع 

االستراتيجية للهيئة العامة للتقاعد . 

في  تسجيلها  تم  التي  العمل  جهات  عدد 

النظام اإللكتروني لتوريد بيانات المشتركين :
التوريد  نظام  في  سجلت  التي  الجهات  عدد  أصبح 
اإللكتروني للبيانات وتم تفعيل الخدمة لها من بداية النظام 

وحتي اآلن 374 جهة عمل بنسبة 96% يمثلون 48 ألف مشترك 
من جهات العمل الخاضعة لنظام التقاعد بالدولة ، ومتبقي 

فقط نسبة 4% غير خاضعين لنظام التوريد اإللكتروني  .

أسباب عدم خضوع بعض الجهات حتى اآلن للنظام:

 بعض هذه الجهات تكون قد انفصلت عن جهات أخري أو 
تكونت نتيجة الندماج بعض الجهات، وهو ما يترتب عليه بعض 
للنظام،  خضوعها  الستكمال  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات 
ونحن نقوم بالتنسيق والمتابعة بهذا الشأن مع مسئولي تلك 

الجهات.

العمل  جهات  لجميع  النظام  شمول  مدى 

في الدولة : 
نستطيع القول بأن النظام يغطي معظم جهات العمل 
خارج  العاملين  للقطرين  الحماية  مد  نظام  باستثناء   ، بالدولة 
الدولة ، ألنه البد لنا أن نرى كيف ستنجح هذه الجهات خارج قطر 
تفعيل  الممكن  من  قطر  داخل  من  ألنه   ، الخدمة  تفعيل  في 
قطر  خارج  العاملين  ولكن   ، الهيئة  موقع  عبر  مباشرة  الخدمة 
أنشأنا لهم صفحة أخرى عن طريق موقع »حكومي« وبالتالي 
القطريين  بيانات  لتوريد  عملهم  جهات  مع  ننسق  أن  لنا  البد 
 48 هم  بالخارج  العاملين  القطريين  عدد  وإجمالي   ، لديهم 
عدد  هذا  وبالتالي   ، اآلن  حتي  عملهم  رأس  على  فقط  شخصًا 
 ، طريقنا  عن  بياناتهم  لهم  نسجل  أن  الممكن  ومن  بسيط 
بالدولة  العمل  جهات  معظم  إن  نقول  أن  نستطيع  وبالتالي 

تقريبًا تم تغطيتها بنظام توريد البيانات الكترونيًا .

تفاعل جهات العمل مع النظام اإللكتروني 

لتوريد البيانات: 
 ، العمل  جهات  في  الموظفين  بتدريب  قمنا  بدورنا  نحن 
األجواء  لهم  ووفرنا  الهيئة  بمقر  تدريبية  ورشًا  لهم  ونظمنا 
 89 بتدريب  قمنا  فقد   ، مرة  أسبوع  كل  تقام  وكانت  المناسبة 
جهة عمل ، وهناك جهات عمل نظمت ورشًا تدريبية بمفردها 
توريد  نظام  علي  وتدريبهم  تعليمهم  أجل  من  لموظفيها 
أن  حتى   ، بسيط  مجمله  في  والموضوع   ، الكترونيًا  البيانات 

بعض الجهات أرسلنا لهم طريقة عمل النظام للتعرف عليه .

مدى االستفادة من النظام:
البيانات  بتحديث  يقوم  ألنه  الكثير  علينا  وفر  النظام  هذا 
التعيينات  يخص  فيما  العمل  جهات  عبر  مستمر  بشكل 
بعض  هناك  ألن   ، الرواتب  تعديل  أو  الخدمة  إنهاء  أو  الجديدة 
ديسمبر  في  وجهات  يونيو  شهر  في  رواتبها  تعدل  الجهات 
إن  حيث   ، ألخرى  جهة  من  تختلف  وبالتالي   ، يناير  في  وجهات 
أول  كل  العمل  جهات  من  مباشرة  تأتينا  أصبحت  المعلومات 
شهر ، ومن ثم باتت العملية أسرع وأكثر أمانًا وسرية ألن النظام 
ان  للنظام  الممكن  ومن   ، يخترقه  أن  أحد  يستطيع  وال  مشفر 
 ، الدوام  وقت  يشترط  وال  وقت  أي  في  البيانات  بتحميل  يقوم 
فقد كانت بيانات الموظف في السابق تأتينا عن طريق البريد 
اإللكتروني وبطرق أخرى وهي طرق لم تكن دقيقة ، بينما األمر 
إضافة  البيانات.  لتوريد  اإللكتروني  النظام  في  تمامًا  مختلف 

إلى ذلك فمن مميزات هذا النظام:
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1. أصبــح بإمكان جهــات العمـــل الخــاضعــة لقــانــون التقاعــد 
في  المسجلة  موظفيها  بيانات  عن  االستعالم  والمعاشات 
الحاجة لطلب  وآليًا دون  الهيئة مباشرًة  نظام االشتراكات في 

تلك البيانات من الهيئة.

المشتـــركيــــن في  بيــانــات  تحــديــث  مــن  الهيئــة  2. تمكــن 
أنظمتها بصورة سريعة ودورية وتوفير الوقت والجهد.

3. أصبح للهيئة قاعدة بيانات محدثة وأكثر دقة. 

4. تستفيــد الهيئــة مــن البيانـــات المحدثــة لعمــل البحــوث 
والدراسات المستقبلية المتعلقة بمجال عملها، وإصدار التقارير 

استناداً إلى بيانات جهات العمل وبصورة أسرع.    

العمل  جهات  تأخر  لتفادي  الهيئة  طريقة 

في توريد بيانات موظفيها  إلكترونيًا: 
تقوم الهيئة بالتواصل مع مسئولي تلك الجهات لمعرفة 
أسباب عدم توريد بيانات موظفيها في الوقت المحدد وذلك 
البريد  الرسائل عبر  المباشر -  االتصال   [ التواصل  بأي من طرق 
عن  االحيان  بعض  وفي   ]...  - الرسمية  الرسائل   - اإللكتروني 
طريق الزيارات الميدانية وتقديم الدعم الالزم لهم، سواء كان 

فنيًا أو إداريًا لتمكين الجهة من استخدام النظام.  

اإللكترونية  الميكنة  إلى  الهيئة  توجه 

لجميع أنظمتها:
نعم هذا هو االتجاه الذي نسير فيه اآلن ، حتى أن مراسالت 
أصبحت  البعض  وبعضها  الداخلية  اإلدارات  بين  ما  الهيئة 
للعام  الثالث  الربع  بداية  من  فيه  العمل  بدأنا  وقد   ، إلكترونية 

الداخلية  المعامالت  كل  ميكنة  إطار  في  نحن  وبالتالي   ،  2014
والخارجية من أجل ضمان جودة ودقة أعلى في العمل وتوفيراً 
للوقت، حيث يتم أرشفة كافة المعلومات والبيانات إلكترونيًا، 
النظام للموظفين وحفاظًا على أمن  تسهياًل على استخدام 

المعلومات. 

مد  لنظام  الخاضعين  الموظفين  عدد 

الحماية الخليجي: 
الخاص،  بالقطاع  قطر  في  يعملون  خليجيًا   819 لدينا 
 ،2737 هو  ومجموعهم  الحكومي   القطاع  في   1918 و 
مد  نظام  تطبيق  منذ  تسجيلهم  تم  من  هم  وهؤالء 
حساب  أردنا  لو  لكن   ، الماضي  يونيو  شهر  حتى  الحماية 
بالقطاع  نجدهم  اآلن  حتى  عملهم  رأس  على  هم  من 
أصبح  وبالتالي   1492 الحكومي  وبالقطاع   792 الخاص 
قطر  خارج  العاملين  القطريين  بينما   ،  2284 المجموع 
رأس  علي    48 اآلن  هم  الحماية  مد  لنظام  وخاضعين 
الخاضعين  الخليجيين  الموظفين  مجموع  بينما   ، عملهم 
الخليج  دول  كل  مستوى  علي  التأمينية  الحماية  مد  لنظام 

. اآلن  حتى  خليجيًا   15165 حدود  في  بلغ 

أنظمة وخدمات إلكترونية جديدة:
إلكترونية  خدمات  تدشين  عملية  في  الهيئة  تستمر 
ترى  برنامج  أي  تطبيق  إلى  الهيئة  تسعى  حيث   ، جديدة 
ويسهل   ، االجتماعي  الضمان  مجاالت  في  يفيد  سوف  أنه 
ما  نطبق  إننا  حيث   ، والمستفيدين  العمل  جهات  علي 
نظام  طبقنا  فقد   ، الهيئة  وقدرات  مؤهالت  مع  يتناسب 
  - المدني  التقاعد  نظام   ( اآللي  والتقاعد  االشتراكات 

الجمهور  خدمة  نظام  وكذلك   ) العسكري  التقاعد  ونظام 
ونتماشى  الدولة  تطور  نواكب  وبالتالي  والمراجعين، 
مالي  نظام  إطالق  إلى  اآلن  ونسعى   ،  2030 قطر  رؤية  مع 
إلكترونيًا،  والغرامات  االشتراكات  بحساب  يقوم  جديد 
كحسابات  البعض  بعضها  مع  الهيئة  إدارات  بربط  ويقوم 
بمعنى   ، االستثمار  مع  االشتراكات  مع  والتقاعد   ، صناديق 
على  نعمل  نحن  واآلن  الصلة.  ذات  اإلدارات  ربط  يتم  أنه 
الخاصة  الفواتير  إصدار  من  مستقباًل  لنتمكن  المشروع  هذا 
لقانون  الخاضعة  العمل  جهات  لجميع  آليًا  باالشتراكات 

والمعاشات.  التقاعد 

التي  الرسائل القصيرة  كما  سبق للهيئة أن دشنت خدمة 
دقيقة  بيانات  قاعدة  وتوفير  المتقاعدين  بيانات  تحديث  تتيح 
للمتقاعدين،  والتعليمي  والعمري  الفئوي  التصنيف  حول 
وذلك من خالل إرسال رسالة نصية إلى الرقم ) 92613 ( تحتوي 
يمكن  كما  الجوال،  ورقم  الشخصي  والرقم  االسم  على 
الهيئة  موقع  عبر  مباشرة  بياناتهم  تحديث  من  للمتقاعدين 
أو   /http://contactinfo.grsia.com  : الرابط  بواسطة  اإللكتروني 
حرصًا  وذلك  الهيئة،  في  المراجعين  خدمة  مركز  مع  التواصل 
توفير  على  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  من 
وتحديث قاعدة بيانات المتقاعدين وتسخيرها لصالح المواطن 
رافداً  والجهات ذات العالقة واستكماال لكافة الخدمات لتكون 
جميع  وتلبية  الخدمات  لتحسين  توفره  للمعلومات  أساسيًا 
احتياجات ومعامالت المنتسبين، وذلك باإلضافة إلى الخدمات 
الهيئة  موقع  خالل  من  تقديمها  يتم  التي  األخرى  اإللكترونية 
الخاضعين  للمواطنين  سواء    www.grsia.gov(( اإللكتروني 
لقانون التقاعد والمعاشات )مشتركين/ متقاعدين ( أو لجهات 

العمل، وكمثال لهذه الخدمات:

- خدمات المشتركين - الموظفين والعاملين 

القطريين
العامل  أو  الموظف   - المشترك  بيانات  عن  االستعالم   •

القطري

• االستعالم عن مدة خدمة سابقة 

• االستعالم عن شراء مدة خدمة اعتبارية

• االستعالم عن طلب احتساب اجازة بدون راتب

• خدمات المتقاعدين

• االستعالم عن بيانات المتقاعد المدني
• االستعالم للوكيل عن بيانات المتقاعد المدني

• االستعالم عن بيانات المتقاعد العسكري
• االستعالم للوكيل عن بيانات المتقاعد العسكري

- خدمات المستحقين

معاش  صاحب  عن  المستحقين  بيانات  عن  االستعالم   •
مدني.

صاحب  عن  المستحقين  بيانات  عن  للوكيل  االستعالم   •
معاش مدني.

معاش  صاحب  عن  المستحقين  بيانات  عن  االستعالم   •
عسكري.

صاحب  عن  المستحقين  بيانات  عن  للوكيل  االستعالم   •
معاش عسكري.

-  خدمات جهات العمل

• االستعالم عن بيانات المشتركين - الموظفين والعاملين 
القطريين بجهة عمل

والعاملين  الموظفين   - المشتركين  بيانات  توريد   •
القطريين

- خدمات المراجعين

• طلب إصدار شهادة لمتقاعد مدني

• طلب إصدار شهادة لوكيل متقاعد مدني

• طلب إصدار شهادة للمستحق عن متقاعد مدني

• طلب إصدار شهادة لوكيل المستحق عن متقاعد مدني

• طلب إصدار شهادة عدم تقاضي معاش مدني

• طلب إصدار شهادة لمتقاعد عسكري

من  عدد  أكبر  تضم  التي  العمل  جهة 

المشتركين بالدولة: 
عدد  أكبر  يضم  الذي  القطاع  هو  التعليمي  القطاع 
على  مشترك  آالف   8 المدارس  تضم  حيث  بالدولة،  مشتركين 
مستوى 167 مدرسة مستقلة ، والمجلس األعلى للتعليم يوجد 
به 2000 مشترك ، وبالتالي المجموع يكون 10 أالف مشترك ، حيث 
إن المجلس األعلى للتعليم سوف يقوم خالل الفترة القادمة 
في  والمعنيين  المشتركين  إدارة  وبين  بينه  مسبقًا  بالتنسيق 
بالمدارس  الموظفين  اشتراكات  وتسديد  توريد  نحو  المجلس 
المستقلة عن طريق المجلس بعد أن كانت المدارس هي من 
المشتركين على  ، ولكن مجموع  تسدد اشتراكات موظفيها 
تاريخه،   حتى  تقريبًا  مشترك  ألف   50 بلغ  قد  اآلن  الدولة  مستوى 
مشتركين  النضمام  يرجع  وذلك  مستمر  تغير  في  الرقم  وهذا 

وإحالة آخرين للتقاعد . 

أصـبـــــــــــــــــح
للهيئـــــــــــــة
قــــــــــاعـــــــدة
بيـــــانــــــــــات 
محـــدثـــــــــــة 
وأكثر دقــــة
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فطر اهلل 
اإلنسان على حب 

يجهد  أن  في  غرابة  فال  المال، 
الحصول  كيفية  في  التفكير  في  نفسه 
زينة  والبنون  )المال  تعالى:  اهلل  قال  عليه. 
الحياة الدنيا( فاهلل تعالى قدم المال على 
البنين في األهمية بالنظر لمتطلبات الناس 
الحياتية. ولمال أمانة من اهلل تعالى عندنا، 
وأال  رعايتها،  حق  نرعاها  أن  علينا  يجب  لذا 
نسرف فيها أو نقتر وإنما نحسن استقبالها 
انصرفت،  إذا  توديعها  ونحسن  جاءت  إذا 
من  ماله  عن  القيامة  يوم  يسأل  فاإلنسان 
أين اكتسبته وفيم أنفقه. والتخطيط للمال 
مبكراً ينظم مصروفات اإلنسان ويجعل عند 
اتخاذ  قبل  للصرف  خيار  من  أكثر  الشخص 

القرار باإلنفاق. 

زمن التقاعد
فالتخطيط مطلوب وواجب وخصوصًا 
التخطيط للتقاعد، إن كثيراً من األشخاص ال 
يخططون للتقاعد إال عند تقاعدهم، وعندها 
الفعال،  االيجابي  أثره  للتخطيط  يكون  ال 
مشروع  ألي  حماسة  أقل  المتقاعد  ويكون 
يبدأ فيه من الصفر، ما لم يكن قد هيأ نفسه 
منذ زمن، ثم إن العوائق تكون كثيرة على 
وقت  إلى  ويحتاج  جديد  المشروع  أن  اعتبار 
أكثر  هم  من  عند  والبحث  للسؤال  طويل 
نفسيته  في  يؤثر  كله  وهذا  وتجربة  خبرة 
ويتعبها. فالتخطيط الصحيح للتقاعد يبدأ 
العملية،  الحياة  طريق  في  خطوة  أول  مع 
اإلنسان  يخطط  أن  الخطأ  من  فان  ولهذا 

للتقاعد قبل فترة تقاعده بسنة أو سنتين .

ماذا أفعل؟
يتقاعد  أن  قبل  األصدقاء  أحد  لي  قال 
الوظيفي  العمل  بسنتين: لقد بدأت في 
وبقي  سنة،   48 اآلن  وعمري  سنة   18 منذ 
ماذا  أعرف  وال  التقاعد  على  سنتان  لي 
أم  أخرى؟  وظيفة  عن  أبحث  هل  أعمل؟! 

أمتهن 
أعماال حرة؟ أم أتطوع للعمل الخيري؟! أم 
سأبدأ  لكنني  قال:  ثم  منتج؟!  غير  أجلس 
وكيف  سأنجح؟  فهل  تجاري.  مشروع  في 
المشروع  وما  المال؟!  رأس  على  احصل 

الذي سأبدأ به؟!

أسئلة كثيرة، وعندي أكثر منها ولكنها 
أكتفي  هل  أدري!!  ال  أفعل؟!  ماذا  محيرة 
بما يأتيني من التأمينات، وأضع وديعة في 
هي  هذه  لكن  األرباح  على  وأعيش  البنك 
حياة الكسالى، ولو عشتها لقتلت نفسي 

فتسكن األمراض جسمي فماذا أعمل؟

التخطيط للتقاعد
ال شك في أن معاناة مثل هذه يعانيها 
ولم  التقاعد  على  مقبل  شخص  كل 
يخطط لحياة ما بعد األربعين أو الخمسين. 
أن  أنه يجب  اإلنسان عندنا  والمشكلة في 
يعيش يومه وال يفكر في غده، وإنني أقترح 
جدوال  التقاعد  حياة  على  المقبلين  على 
للتقاعد  التخطيط  في  كثيرا  يساعدهم 
الدوائر  في  يعملون  الذين  بالذكر  وأخص 

الحكومية أو الشركات الخاصة لغيرهم.

كيفية االستعمال
فيكتب  بند  أول  في  المخطط  ويبدأ 
إنجازها  يود  التي  المستقبلية  األهداف 
فمثال )شراء عقار في دولة خارجية أو افتتاح 
كتاب  تأليف  أو  للمالبس،  تجاري  مشروع 
والسفر  السياحة  أو  معين  موضوع  في 
في قارة أوروبا أو تملك عمارة في الكويت 
الثاني  البند  في  ثم  ألخ(  واستثمارها... 
حسب  يتوقعها  التي  اإلنجاز  سنة  يكتب 
األهداف  فبعض  هدفه،  وحسب  تقديره، 
السنة  فيكتب  التقاعد  قبل  إنجازها  يتوقع 
التقاعد  بعد  كانت  وإذا  الثاني  البند  في 

يــــكـــتـــــب 
فـــي  الســـنــــــــــة 

البند الثالث وهكذا.

المبلغ  فيه  فيكتب  الرابع  البند  أما 
وقد  الهدف  لتحقيق  توفيره  المطلوب 
خارجية،  دولة  في  عقار  شراء  هدف  اخترنا 
حدد الدولة وتبين أن تكلفة العقار 200 ألف 
تجاري،  مشروع  افتتاح  هدف  كتب:  أو  دينار 
يحتاج  أنه  وتبين  للمشروع،  دراسة  واجري 
هذا  وسيحتاج  دينار،  ألف   75 مبلغ  إلى 
 20 أو  سنة   15 بعد  أي  تقاعده،  بعد  المبلغ 

سنة..

عندها ينتقل للبند الخامس وهو )كيف 
جديا  بالتفكير  ويبدأ  الهدف(  هذا  سيحقق 
في نظام مالي وأفكار عملية يستها ينتقل 
هذا  سيحقق  )كيف  وهو  الخامس  للبند 
الهدف( ويبدأ بالتفكير جديا في نظام مالي 
وأفكار عملية يستطيع من خاللها أن يحقق 

أهدافه وعند ذلك يكون قد خطط للتقاعد.

التخطيط للحصول على الثروة
جامعات  إحدى  أعدتها  دراسة  في 
أغنياء  أشخاص  عدة  على  بوسطن 
خالل  من  تبين  ضخمة  ثروات  ويملكون 
ثروة  يملكون  ممن  تقريبًا.   %80 أن  الدراسة 
كبيرة يكون مرد األموال لديهم عائداً إلى:

1- الحماسة للهدف الذي يرغب صاحبه 
في أن يحققه.

2- التخطيط للوصول إلى الهدف.
األهداف المستقبلية

سنة التحقيق

المبلغ المطلوب إلنجازها
كيف ستحقق هذا الهدف

قبل التقاعد
بعد التقاعد



البشرية  التنمية  خبراء  اتفق 
يعرف  أن  عليه  المتقاعد  أن  على 
التقاعد  لفترة  التخطيط  يبدأ  متى 
يتناسب  عمل  مجال  يطرق  وأن   ،
التي  الشخصية  وخبراته  قدراته  مع 

. السابق  اكتسبها من عمله 
على  يجب  إنه  الخبراء  وقال 
خطة  لنفسه  يضع  أن  المتقاعد 
عمله،  من  تقاعده  بعد  بديلة 
هذه  على  اإلقدام  أن  على  متفقين 
نفسه  الشخص  إلى  يرجع  الخطوة 
التقاعد،  لمرحلة  تقبله  ومدى 
لالنخراط  النفسي  واستعداده 
بعد  جديد  من  العملية  الحياة  في 

. التقاعد 
     وأكد الخبراء أن النظرة للتقاعد 
إيجابيًا  تختلف من فرد آلخر؛ فلو كان 
إلنجاز  سانحة  الفرصة  أن  سيرى 
يكن  لم  هواية  ممارسة  أو  مشروع 
لممارستها  الكافي  الوقت  لديه 
عمله،  رأس  على  كان  أن  فترة 
لدي  يكون  أن  بضرورة  وطالبوا 
في  يسعى  حياتية  رسالة  المتقاعد 

بخبراته.  المجتمع  يفيد  وأن  نشرها، 
البشرية  التنمية  خبراء  وأجمع 
المتقاعد  يتعرف  أن  ضرورة  علي 
في  والضعف  القوة  نقاط  على 
يصبح  التقاعد  بعد  ألنه  شخصيته، 
تحقيق  إلى  يحتاج  جديد  وضع  في 
هدف جديد، وبالتالي يجب أن يعرف 

جيداً. ويستغلها  لديه  القوة  نقاط 
ال  العملية  الحياة  إن  وقالوا 
الشخص  وعلى  تتوقف،  أن  يجب 
أهدافًا  لنفسه  يضع  أن  المتقاعد 
أن  إلى  مشيراً  لتحقيقها،  يسعي 
بعد  ما  لمرحلة  المهني  التخطيط 
التقاعد مهم جداً، وأن التقاعد ليس 
بداية  يكون  قد  بل   ، الحياة  نهاية 

لمرحلة جديدة في حياة اإلنسان .
السيدة  قالت  البداية  في       
مركز  مديرة  الشعبي،  محمد  جميلة 
البشرية،  للتنمية  قطرية  همم 
وعضو   ، والتربية  التدريب  ومستشار 
القطريات،  األعمال  سيدات  رابطة 
أجل  من  الحياة  هذه  في  خلقنا  إننا 
زرعناه  إال ما  غاية ورسالة ولن نحصد 
زراعتنا  حسب  وعلى  الدنيا،  هذه  في 
ونوع  مقدار  وعلى  الثمر،  سنحصد 
ولعل  الحصاد،  سيكون  الغرس 
سنزرع  أننا  التقاعد  في  ما  أجمل 

في  زرعه  على  قادرين  كنا  ما  شيئا 
بمقدار  منا  والفرد  سابقة،  مرحلة 
بدوره  ويقينه  وعلمه  وسعيه  حبه 
أكثر  ولعل  يزرع،  سيظل  وقدراته 
في  يستمر  منا  الواحد  يجعل  شيء 
هو  األوضاع  كانت  مهما  العطاء 
ذرة  مثقال  يظلم  ال  اهلل  بأن  يقينه 

وأن األجر عند اهلل مضاعف.
قطرية  همم  مركز  مديرة  وأكدت 
، أن عطاء اإلنسان غير مرتبط بسن، 
بقدر ما هو مرتبط بقدرته، وإمكانية 
فقد  به؛  المنوطة  بالمهمة  قيامه 
وهي  عظيمة،  لغاية  اهلل  خلقنا 
والخاص،  العام  بمعناها  عبادته 
على  نحاسب  ولن  الكون،  وعمارة 
ما  على  سنحاسب  ولكننا  النتائج 
في  عمل  من  قدمناه  وبما  به،  قمنا 

كلها. أعمارنا 

مختلفة مراحل 
     وأوضحت جميلة الشعبي، أننا 
مختلفة  مراحل  نعيش  حياتنا  في 
القيام  فيها  نستطيع  مرحلة  وكل 
القيام  نستطيع  ال  قد  محددة  بأدوار 
العمرية،  المرحلة  هذه  في  إال  بها 
لمرحلة  التخطيط  أن  مؤكدة 
التخطيــــط  عـــن  يختلـــف  الشبـــــــاب 
التخطيط  وعــن  الـــرشـــد  لمرحلــة 
، وبالتالي  التقاعد والخبرات  لمرحلة 
فإن مرحلة التقاعد ما هي إال محطة 
من المحطات ورحلة من رحالت عمر 

التي نمر بها. اإلنسان 
أن  إلى  الشعبي  وأشارت 
الدراسات أثبتت أن الذين يخططون 
أشخاص  هم  التقاعد  لمرحلة 
بمشكلة  يشعرون  وال  مستمتعين، 
أجل  ومن  المرحلة،  هذه  في  الفراغ 
أن  بمكان  األهمية  من  كان  ذلك 
بشكل  المجتمع  أفراد  توعية  تتم 
التقاعد  على  والمقبلين  عام 
التخطيط  بأهمية  خاص  بشكل 
أن  ويفضل  المرحلة،  لهذه  المبكر 

إليها. الوصول  تكون قبل 
     وقالت مديرة مركز همم قطرية 
الناجح  التقاعد  إن   ، البشرية  للتنمية 
هما  مهمين،  أمرين  على  يرتكز 
الداخلي،  والرضا  النفسية  التهيئة 
. والتخطيط للمرحلة بشكل صحيح 

عوامل  هناك  أن  وأوضحت 
هذه  في  مهمًا  دوراً  تلعب  وأن  البد 

نفسه  الفرد  وعي  وهي،  المرحلة 
صحيح،  بشكل  للمرحلة  وتقبله 
الزوج  من  وأفرادها  األسرة  ودور 
المجتمع  ووعي  واألهل،  واألبناء 
تفعيل  بأهمية  ومؤسساته  بأفراده 
من  واالستفادة  المتقاعد  جهود 

خبراته .

للتقاعد النظرة 

أن  الشعبي  جميلة  وأكدت 
آلخر  فرد  من  تختلف  للتقاعد  النظرة 
الفرصة  أن  سيرى  إيجابيا  كان  فلو 
ممارسة  أو  مشروع  إلنجاز  سانحة 
هواية لم يكن لديه الوقت الكافي 
رأس  علي  كان  أن  فترة  لممارستها 
ال  كان  بأمر  االهتمام  أو   ، عمله 
أو  كاألسرة  به  االهتمام  يستطيع 
تبقى  ما  فيه  يقضي  أن  يحب  أمر 
ما  أهم  ان  إلى  وأشارت  عمره.  من 
المرحلة  هذه  إنجاح  على  يساعد 
نقاط  اكتشاف  ضرورة  هو  المميزة 
ذلك  على  وبناء  والضعف  القوة 
المرحلة،  لهذه  التخطيط  يكون 
والمؤسسات  باألفراد  واالستعانة 
بموضوع  والمهتمة  الداعمة 

. له  والتخطيط  التقاعد 

دور مهم
قطرية  همم  مركز  مديرة  وقالت 
األسرة  دور  إن  البشرية  للتنمية 
 ، المختلفة  والمؤسسات  والدولة 



التقاعد أن يكون  لنفسه في مرحلة 
في  للعمل  الداخلي  الحافز  لديه 
هذه المرحلة ، وأن يكون هناك حافز 
للمتقاعدين  الدولة  مؤسسات  من 
التخطيط  على  لمساعدتهم 
التقاعد؛  بعد  ألنفسهم  المهني 
هناك  أن  علم  لو  المتقاعد  ألن 
ماديًا  حافزاً  تمنحه  سوف  مؤسسات 
مجال  في  لالنخراط  يجتهد  سوف 
فئة  أن  مؤكداً   ، جديد  من  العمل 
نشطاء  بطبيعتهم  المتقاعدين 
عليه  كانوا  ما  بعكس   ، جداً  جداً 
عملهم.  رأس  على  كانوا  أن  فترة 
الهيئة  تنشئ  بأن  صالح  واقترح 
يستفيد  مكتبًا  للتقاعد  العامة 
ويوزعهم  المتقاعدين  خبرات  من 
قدرات  بحسب  المؤسسات  على 

ومؤهالت وخبرات كل منهم.
جديدة مرحلة 

المدرب  اليافعي  صالح  وقال 
مجال  في  والمتخصص  المعتمد 
هناك  إن  البشرية،  والتنمية  التدريب 
حول  البعض  لدى  سائداً  شعوراً 
يتقاعد  أنه  العمل  عن  يتقاعد  من 
ألن  كبير  خطأ  وهذا   ، الحياة  عن 
جديدة  مرحلة  هي  التقاعد  مرحلة 
مشيراً  اإلنسان،  حياة  مراحل  من 
كلما  يتقاعد  الذي  الشخص  إلى 
إيجابية  نظرة  المسألة  الي  ينظر 
األكبر  الدافع  لديه  يكون  وتفاؤلية 
ما  مرحلة  في  والتخطيط  للعمل 
أن  يرى  من  بينما   ، التقاعد  بعد 
التقاعد هو مرحلة مقبرة يدفن فيها 
سهاًل  هدفًا  يكون  حيًا،  الشخص 
واالنطواء  السلبية  األفكار  لغزو 

واالكتئاب. 
وأضاف اليافعي إنني اقترح على 
التقاعد  من  يقترب  عندما  الشخص 
البالد  رحلة طويلة خارج  أن يخرج في 
يعيد فيها ترتيب ما تبقى من حياته، 
نهاية  في  يسرع  من  هو  والعاقل 
وينبغي   ، بدايتها  في  وليس  حياته 
بشكل  يخطط  أن  الشخص  على 
واألعمال  قليل  الوقت  ألن  صحيح 

كثيرة. 
اليافعي  صالح  المدرب  ووجه 
يقبل  شخص  كل  إلى  نصيحة 
بعنوان  كتابًا  يقرأ  أن  التقاعد  على 
»إدارة  كتاب  أو  لحياتك«  »خطط 
من  »فنجان  كتاب  أو  األولويات« 
الكتب  هذه  من  ويخرج  التخطيط« 

بأهداف جديدة مضمونها ماذا يجب 
أن يفعل خالل هذه المرحلة. 

اإلنسان  أن  اليافعي  وأوضح 
لنفسه  يضع  أن  عليه  يتقاعد  عندما 
ألن  تحقيقها  إلى  يسعى  أهدافًا 
أن  والطبيعي   ، جداً  مهمة  األهداف 
لنفسه  المتقاعد  الشخص  يضع 
قصيرة  وأهدافًا  المدى  بعيدة  أهدافًا 

المدى.

والضعف القوة 
     من جانبه قال هيثم العمري- 
تنمية  ومدرب  التدريب  في  مستشار 
مركز  مدير  ونائب  محترف  بشرية 
البشرية  للتنمية  قطرية«  »همم 
أن  المتقاعد  الشخص  على  إنه   ،
يعرف مهاراته وقدراته جيداً وأن يعيد 
 ، التقاعد  بعد  جديد  من  هيكلتها 
القوة  نقاط  علي  يتعرف  وبالتالي 
بعد  ألنه   ، شخصيته  في  والضعف 
التقاعد يصبح في وضع جديد يحتاج 
وبالتالي   ، جديد  هدف  تحقيق  إلى 
لديه  القوة  نقاط  يعرف  أن  يجب 

جيداً.  ويستغلها 

ما  هناك  أن  العمري  وأضاف 
الذاتي  التخطيط  بمشروع  يسمى 
هذا  أن  موضحًا  التقاعد،  بعد  لما 
سهاًل  يكون  أن  الممكن  من  األمر 
المتقاعدين  نوجه  بدأنا  ما  إذا 
ونرفع  تدريبية  دورات  على  للحصول 
المعنوية ونحثهم على  من روحهم 
إن  وقال  المرحلة.  هذه  في  العمل 
تتوقف،  أن  يجب  ال  العملية  الحياة 
يضع  أن  المتقاعد  الشخص  وعلى 
 ، لتحقيقها  يسعي  أهدافًا  لنفسه 

المهني  التخطيط  أن  إلى  مشيراً 
التقاعد مهم جداً.  لمرحلة ما بعد 

المتقاعدين مواهب 
     وأوضح نائب مدير مركز »همم 
المتقاعدين  من  كثيراً  أن  قطرية« 
وقدرات  وخبرات  مواهب  لديهم 
 ، استغاللها  وعليهم  جداً  عالية 
استطاعت  غربية  بسيدة  مثاًل  ضاربًا 
بلغت  أن  بعد  لحياتها  تخطط  أن 
بتسجيل  وقامت   ، سنة   55 سن 
لصالح  بصوتها  للمكفوفين  كتب 
وجيزة  فترة  وفي   ، الشركات  إحدى 
 ، العالم  سيدات  أشهر  من  أصبحت 
 200 قرابة  تسجيل  في  نجحت  أن  بعد 

للمكفوفين. آخر  كتاب 

الذي  الشخص  إن  العمري  وقال 
يضرب  كنتاكي  مطاعم  يملك 
العمل  في  االجتهاد  في  مثاًل  لنا 
ما  مرحلة  في  طائلة  أرباح  وتحقيق 
التقاعد ، حيث إن هذا الشخص  بعد 
أن  وقرر  سنة   60 سن  في  تقاعد  قد 
ونجح  الطبخ  في  مهارته  يستغل 
أحد  اآلن  أصبح  مطعم  تأسيس  في 
السريعة  الوجبات  مطاعم  أشهر 
تجارية  عالمة  وأصبح  العالم  في 

العالم كله . مسجلة في 

أن  البشرية  التنمية  مدرب  وأكد 
قد  بل   ، الحياة  نهاية  ليس  التقاعد 
يكون بداية لمرحلة جديدة في حياة 
من  أفضل  تكون  وربما  اإلنسان، 
األمر  ولكن   ، الماضية  حياته  مراحل 
وثقة  ومثابرة  إرادة  قوة  إلى  يحتاج 

بالذات .

الخطوة  وتبقى  للغاية  مهم  دور 
المتقاعد  دور  هي  واألهم  األولى 
لمرحلة  مبكراً  يخطط  بأن  نفسه 

. التقاعد 
كأفراد  جميعا  علينا  وأضافت: 
على  ونعمل  نؤمن  أن  ومؤسسات 
للتقاعد  الخاطئ  المفهوم  تغيير 
نحد  أن  ينبغي  فال  البعض  لدى 
وال  الحياة  في  ورغبتنا  عزيمتنا  من 
على  للمتقاعدين  النظر  ينبغي 
بيوتهم  في  يجلسون  أفراد  أنهم 
انتظار  سوى  شيئًا  يفعلون  وال 
قام  أن  بعد  أنه  أو  الشهري  المعاش 
يودع  أن  عليه  كبيرة  لفترة  بعمله 
االستفادة  علينا  بل  العمل،  هذا 
منهم ومن خبراتهم بكل ما أمكن .
كالمها  الشعبي  وختمت 
الشباب  من  كثيراً  هناك  إن   ، قائلة 
حياة  يعيش  العطاء  على  القادر 
على  عبئًا  ويشكلون  المتقاعدين 
هناك  فإن  والعكس  غيرهم، 
بعطاء  يعيشون  متقاعدين 
مضاعف في مرحلة ما بعد التقاعد .

التخطيط بداية 
ومن جانبه قال مسعد الحجاجي 
خبير التنمية البشرية ورئيس مجلس 
إنه   ، للتدريب  األفضلية  مركز  إدارة 
يبدأ  متى  يعرف  أن  المتقاعد  على 
بداية  منذ  التقاعد  لفترة  التخطيط 
سن  يبلغ  حتى  ينتظر  وال  حياته، 
لحياته  التخطيط  يبدأ  ثم  التقاعد 
فيما بعد التقاعد ، خاصة وأن بعض 

مبكراً  يتقاعدون  أحيانًا  األشخاص 
على  بناء  أو  بهم  خاصة  لظروف  إما 
أن  هؤالء  على  وبالتالي   ، رغبتهم 
المبكر  التقاعد  فلسفة  يتفهموا 
بعد  ما  لمشاريعهم  ويخططوا 
في  يتسلموه  راتب  أول  مع  التقاعد 

عملهم.  مسيرة 

من  أنه  الحجاجي  وأضاف 
التفكير  يبدأ  أن  للشخص  الممكن 
تتناسب  خاصة  مشاريع  إطالق  في 
مع قدراته ، ألنه من المهم أن يكون 
سوف  الذي  العمل  أو  المشروع 
مرحلة  في  المتقاعد  فيه  ينخرط 
قدراته  مع  يتناسب  التقاعد  بعد  ما 
يستطيع  حتى  وذلك   ، الخاصة 
الوقت  نفس  وفي   ، يعطي  أن 
مهنية  كوادر  يجتذب  أن  يستطيع 

تسير على نفس خطاه. 

مركز  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
يجب  ال  إنه  للتدريب  األفضلية 
مجال  يطرق  أن  الشخص  على 
وخبراته  قدراته  مع  يتناسب  ال  عمل 
عمله  من  اكتسبها  التي  الشخصية 
الشخص  أن  إلى  مشيراً   ، السابق 
لنفسه  يختار  أن  يجب  تقاعد  الذي 
بعد  ما  لمشاريعه  يخطط  وهو 
األمد  طويلة  المشاريع  إما  التقاعد 
نشير  وأن  البد  وهنا   ، األمد  قصيرة  أو 
إلى أن المشاريع طويلة األمد نسبة 
من  أقل  فيها  والخسائر  المخاطر 
أن  موضحًا  األمد،  قصيرة  المشاريع 
تكون  ما  عادة  السريعة  المشاريع 

أكبر.  فيها  المخاطر 

على  أن  الحجاجي  وأوضح 
منه  أسرته  موقع   يحدد  أن  الشخص 
ويجب   ، التقاعد  بعد  ما  مرحلة  في 
وأسري،  مهني  شقين  في  يفكر  أن 
لهذه  تخطيطه  يكون  حتى  وذلك 

. سليمًا  المرحلة 

وتحفيز  العملية  الحياة 
المتقاعدين

شرف  صالح  نبيل  قال  جانبه  من 
التنمية  في  دولي  مستشار  الدين 
المركز  من  معتمد  ومدرب  البشرية، 
من  كثيراً  إن  الكندي،  العالمي 
الرجوع  يفضلون  المتقاعدين 
من  كثير  وفي  العملية،  لحياتهم 
مما  أفضل  أداؤهم  يكون  األحيان 
كانوا عليه وقت أن كانوا على رأس 
الدافع  لديهم  أصبح  ألنه   ، عملهم 

التقاعد.  بعد  للعمل  القوي 
المتقاعد  يضع  أن  يجب  وأضاف: 
 ، التقاعد  بعد  بديلة  خطة  لنفسه 
مشيراً إلى أن هذا يرجع إلى الشخص 
التقاعد  لمرحلة  تقبله  ومدى  نفسه 
لالنخراط  النفسي  واستعداده 
بعد  جديد  من  العملية  الحياة  في 

التقاعد. 
هناك  إن  صالح  نبيل  وقال 
مدتها  تكون  المدى  طويلة  خططًا 
 ، أعوام  خمسة  أو  عامان  أو  عام 
مدتها  المدى  قصيرة  خطة  وهناك 
عملية  هناك  تبقى  ولكن   ، شهور   6
والتنفيذ  واإلجراءات  األهداف  وضع 
حسب  على  وذلك   ، والمسؤولية 

السابقة.  وخبراته  الفرد  شخصية 
التنمية  مستشار  وطالب 
لدى  يكون  أن  بضرورة  البشرية 
يسعى  حياتية  رسالة  المتقاعد 
على  دائمًا  ويحرص   ، نشرها  إلى 
مؤكداً  بخبراته،  المجتمع  يفيد  أن 
المجتمع  يستفيد  أن  ضرورة  على 
على  ولو  المتقاعدين  خبرات  من 
تدريبية  دورات  إعداد  مستوى 
فيها  يحاضر  للشباب  عمل  وورش 
الخبرات،  أصحاب  من  متقاعدون 
متقاعدين  هناك  وأن  خاصة 
كبيرة  خبرات  أصحاب  عسكريين 
في  منهم  نستفيد  أن  الممكن  من 

مواقع عمل متعددة بالدولة .
وأكد نبيل صالح أن من الضروري 
المتقاعد  تخطيط  عملية  في 



واألب  الغني  األب  كتاب  يعتبر 
مبيعًا  األول  كايوساكي  لروبرت  الفقير 
الشخصية  المالية  الكتب  مجال  في 
لتفرده  وذلك  العالم  مستوى  على 
كتابته  وأسلوب  المجال  هذا  في 
العمل  إلى  منه  للواقع  أقرب  بطريقة 
يحكي  فالكتاب  الممل.  األكاديمي 
وأبيه  الفقير  أبيه  مع  روبرت  كاتبه  قصة 
أكثر  تشويقًا  أعطى  مما  الغني؛  اآلخر 
دفتي  بين  لنا  ويستعرض  قراءته.  عند 
والعمل  المال  تجاه  فلسفته  الكتاب 

. المالية  االستقاللية  أجل  والتعلم من 

الملهمة  باألفكار  مليء  الكتاب 
المالية  االستقاللية  ثقافة  لتعزيز 
على  موزعة  النفس  على  واالعتماد 
من  الفصول  تتناول  فصول  تسعة 
دروس  ستة  السادس  إلى  األول 
وهي  المالية،  االستقاللية  لتحقيق 
الغني  أبيه  من  روبرت  تعلمها  التي 
أبوه  بينما  تعليمه،  يكمل  لم  الذي 
أعلى  على  حصل  والذي  الفقير 
الدرجات االكاديمية ال يعرف عنها شيئًا؛ 
روبرت  نظر  في  فقيراً  اليزال  فإنه  لذلك 
إذ أن تعريفه للفقير بأنه الشخص الذي 
دائمًا  هو  لذلك  دخله؛  من  أكبر  نفقاته 

أكبر  دخله  الغني  أبوه  بينما  مديون، 
االدخار  على  قادر  هو  لذلك  نفقاته؛  من 
واالستثمار مما يزيد من دخله الصافي .

التي  الستة  الدروس 

: الكاتب هي  يتناولها 

الدرس األول :

لجني  يعملون  ال  األثرياء 
المـال  يجعلـون  بـل   ، المـال 

ألجلهم يعمل 
روبرت  تقسيم  عند  جليًا  هذا  ويتضح 
أربعة  إلى  المال  تدر  التي  األنشطة 
موظفًا  تعمل  أن  األول:  النوع   ، أنواع 
بأجر والثاني: أن تعمل لحساب نفسك 
الصغير،  مشروعك  لديك  يكون  أو 
مجال  في  تعمل  أن  الثالث:  والنوع 
الصفقات،  وعقد  والمتاجرة  األعمال 
التي  األصول  تمتلك  أن  الرابع:  والنوع 

 . مستثمراً  تكون  أن  أي  دخاًل  عليك  تدر 
تفضل  الفقير  عقلية  إن  يقول  وبذلك 
بالكاد  وهما  والثاني  األول  النوعين 
فإنه  الغني  عقلية  أما  نفقاتك.  تسدان 
والرابع  الثالث  النوعين  الى  يتطلع 
وبذلك  عاليًا،  دخاًل  له  يتيحان  وهما 
بالكامل  تدفع  الغني  نفقات  تكون 
التي  األصول  من  القادم  الدخل  من 
وال  تنمو  أصوله  تبقى  وبذلك  يمتلكها 

تنقص ألنه ال ينفق منها شيئًا .

الدرس الثاني :

الثقافة  تدريـس  يتـم  لمـاذا 
الماليــة؟ 

فتعلم  ثريًا  تكون  أن  تريد  كنت  إذا 
أن  وأهمها  المالية  القواعد  بعض 
تدر  التي  األصول  بين  الفرق  تعرف 
تأخذ  التي  الديون  من  دخاًل  عليك 
أصولك  زادت  فكلما   ، دخلك  من  جزءاً 
أفضل  وضعك  كان  ديونك  وانخفضت 
 ) األصول  من   ( أعلى  دخاًل  يعني  وهذا 
فأقساط   ) الديون  إلى   ( أقل  ونفقات 
الديون تعتبر نفقات بينما أرباح األسهم 

أو إيجار العقار يعتبر دخاًل .

الدرس الثالث :

الخاص بعملك  اعتن 

       في هذا الدرس فان الكاتب روبرت 
الحالي  عملك  ترك  على  يشجعك  ال 
موازية  وبطريقة  ولكن  عليه،  حافظ  بل 
الخاصة  وأعمالك  بشؤونك  اهتم 
االستثمار  من  المزيد  طريق  عن  وذلك 

في األصول مثل :

التي  والمشاريع  األعمال   -١
إلدارتها  تفرغك  تتطلب  ال 

وظيفة  إلى  تحولت  وإال 
استثماراً وليست 

العقارات  -٢

٣- األسهم

االستثمار  صناديق   -٤
البنوك لدى 

الملكية حقوق   -٥

قيمة  له  شيء  أي   -٦
متزايدة وله سوق ) الذهب 

) كمثال 

الدرس الرابع :

ونفــوذ  الضـرائــب  تاريــخ 
الشـركــات

فهذا  األمريكية  الكتب  وكغالب       
الفصل ال يعنينا بشيء النه يخص من 
المتحدة  الواليات  في  ويعمل  يعيش 

. االميركية فقط 

الدرس الخامس :

سبــل  يبتكــرون  االغنيــاء 

المــال  علـى  الحصـول 

نفهم  عندما  أننا  هنا  ويقصد        
الفرص  من  الكثير  سنجد  فإننا  االسواق 
أسلوبنا  سنبتكر  خاللها  من  والتي 
الخاص في كسب المال . وإذا أردت أن 
تشاهد ذلك على الواقع فيكفيك زيارة 
فيه  لتجد  االنستغرام  لموقع  بسيطة 

مثااًل جيد على هذا الدرس . 

الدرس السادس :

التعلم  بهدف  عملك  ليكن 
ال جمع المال 

لكي  وتوظف  اعمل  يعني        
فقط،  المال  أجل  من  تعمل  ال  تتعلم 
تجارة  ألية  دخولك  بداية  أن  يعني  وهذا 
وفهم  التعلم  هو  األول  هدفك  يكون 
األرباح.  بتحقيق  االستعجال  قبل  السوق 
آلياته  وفهمت  السوق  ماعرفت  فإذا 

بشكل  األرباح  لك  ستتحقق  فعندها 
سلس .

خصصه  فقد  السابع  الفصل  وأما 
على  التغلب  حول  للحديث  الكاتب 

: الخمسة وهي  النجاح  معوقات 

)١( الخوف من خسارة المال

المريرة  السخرية  علــى  التغلــب   )٢(
) يقصد بها التشاؤم (

الكسل  )٣(

السيئة العادات   )٤(

والغرور التكبر   )٥(

الفارق األساسي بين  وكما قال فإن 
هو  الفقير  والشخص  الثري  الشخص 

. كيفية تعامل كل منهما مع الخوف 

الثامن  الفصل  عنوان  هي  والبداية 
الذي يدور حول كيف تبدأ والتي حددها 
بعدة نقاط من أهمها : اعثر على سبب 
يكون  طموحك  يعني  الواقع  يفوق 
عاليًا ، قوة الروح أي قوة العزيمة .  اتخذ 

قال  وكما  االختيار،  قوة   ، يومية  خيارات 
ولكن  مكان  كل  في  ذهب  يوجد   «

.« لرؤيته  الناس غير مؤهلين  معظم 

التاسع  بالفصل  الكتاب  واختتم       
تشجيعية  أفكاراً  فيه  يعرض  والذي 

لإلقدام على فعل شيء .

ولي عدة مالحظات 

حول الكتاب :

متفرد  الكتاب  أواًل: 
الملهمة  باالفكار  وغني 
المالية  االستقاللية  حول 
النفس  على  واالعتماد 
بالحرية  يعرف  ما  وتحقيق 
المالية . وأعتقد أن من يأخذ 
في  الكتاب  أفكار  ببعض 
فحتمًا  المهنية  حياته  بداية 

. تقاعده  عند  بعضها  سيفيده 

والمباديء  األفكار  من  الكثير   : ثانيًا 
فقط  تختص  الكاتب  طرحها  التي 
النظام  وأولها  االميركي  باالقتصاد 
وهو  منه،  االستفادة  وكيفية  الضريبي 
الكتاب  أن  كما  بصراحة،  يهمنا  ال  أمر 
الغربي؛  االقتصادي  للنمط  وفقًا  ُكتب 
الوسطى  الطبقة  يضع  أنه  تجد  لذلك 
من  كثير  في  بينما  الفقراء،  خانة  في 
الدول األخرى تجد أن الطبقة الوسطى 
الرعاية  دول  في  خاصًة   . حضورها  لها 

الخليج.  كدول  االجتماعية 

وأخيراً فإنه في اعتقادي أن الموظف 
أي  يتجنب  أن  استطاع  إذا  القطري 
أموره  فإن  والديون  القروض  من  نوع 
ستبقى طيبة بفضل األنظمة والبرامج 
وال   . الدولة  من  المدعومة  االجتماعية 
الممولة  اإلسكان  قروض  بذلك  أعني 
من الدولة ولكن القروض االستهالكية 
طويلة  لسنوات  الراتب  تستهلك  التي 

. قد تمتد الى سنوات التقاعد 



وجهات  والمشتركين  المتقاعدين  من 
العمل، وتيسير وتسريع الخدمات المقدمة 
لهم، بما يتيح بلوغ أقصى درجات الفاعلية 
الهيئة  أهداف  لتحقيق  واإلنجاز  األداء  في 
والوصول إلى مكانة مرموقة بين الهيئات 
إرساء  خالل  من  وذلك  والخارجية،  المحلية 
نظام تقاعدي عصري يأخذ باالعتبار األبعاد 
االجتماعية واالقتصادية في البالد، ويحافظ 
به،  للمشمولين  التقاعدية  الحقوق  على 
ويحقق لهم ولذويهم الحماية المنشودة 

كما هو محدد في الرؤية العامة للهيئة.

إطالق موقع إلكتروني جديد 
مواكب للتطورات : 

تطرقت الورقة أيضًا إلى تدشين الهيئة 
االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة 
الجديد   اإللكتروني  لموقعها  قطر  في 
أفضل  لتقديم  الرائدة  مبادراتها  ضمن 
الموقع  هذا  وإطالق  لعمالئها،  الخدمات 
االلكترونية  األنظمة  من  جملة  لتفعيل 
وذلك  المشروع  هذا  في  والمعلوماتية 
بهدف جعل البوابة اإللكترونية قادرة على 
المبادرات  إطار  في  التطورات  آخر  مواكبة 
والتي  الهيئة  تتبناها  التي  االستراتيجية 
منظومة  إكمال  إلى  خاللها  من  تسعى 
التواصل بينها وبين الجمهور، وتلبية جميع 
والشركاء  العمالء  ومعامالت  احتياجات 
الحصول  من  لتمكينهم  والمنتسبين 
اإللكترونية  الخدمات  من  مجموعة  على 
تصل إلى 26 خدمة، بعد أن تم إعداد كادر 
الهيئة،  بخدمات  للتعريف  ومجهز  مؤهل 
المتعلقة  التساؤالت  كافة  عن  ولإلجابة 

بكيفية الحصول عليها في أسرع وقت.

طرق استفادة المتقاعد 
والمشترك وجهات العمل من 

الخدمات اإللكترونية 

اإلجابة  إلى  أيضًا  الورقة  تطرقت 
بكيفية  الخاصة  االستفسارات  عن 
الخدمات  من  الشركات  أو  األفراد  استفادة 
الهيئة  موقع  على  المفعلة  اإللكترونية 
في  بها  المعمول  للسياسة  طبقًا  وذلك 
لالتصاالت  األعلى  والمجلس  قطر  دولة 
والتي تشترط القيام بعملية التسجيل أواًل 
وذلك   )www.gov.qa( حكومي  موقع  عبر 
وكلمة  مستخدم  اسم  على  للحصول 

أقل  العملية في  إنجاز هذه  مرور، وإمكانية 
من يومين، وأنه في حال كان لدى العميل 
حساب اشتراك مسبق في موقع حكومي 
استخدام  في  البدء  مباشرة  يمكنه  فإنه 
الخدمات اإللكترونية، إضافة إلى ما تقدمه 
الهيئة  من تسهيالت أتاحت عملية تفعيل 
طريق  عن  حكومي  موقع  على  الحساب 
إحضار  مع  الهيئة  مقر  إلى  العميل  حضور 

األوراق الثبوتية. 

الخدمات  من  عينة  الورقة  وعرضت 
اإللكترونية على النحو اآلتي: 

الخدمات اإللكترونية الخاصة 
بالمشتركيـن 

بيــانــات  عـــن  االستعــالم  وتتضمــن 
القطري  العامل  أو  الموظف   - المشترك 
سابقة  خدمــة  مــدة  عــن  واالستعــالم 
خـــــدمــــة  مـــــــدة  شـــــراء  عـــن  واالستعـــالم 
احتساب  طلب  عن  واالستعــالم  اعتبارية 

إجــازة بـــدون راتـــب.

الخدمات اإللكترونية لجهات 
العمل 

اإللكترونية  الهيئة  خدمات  وتتيح 
واالستعالم   ، العمل  بجهات  الخاصة 
الموظفين   - المشتركين  بيانات  عن 
العمل  بجهات  القطريين  والعاملين 
 - المشتركين  بيانات  وتوريد  المختلفة، 

الموظفين والعاملين القطريين.

الخدمات اإللكترونية الخاصة 
بالمتقاعدين  : 

الخاصة  اإللكترونية  الخدمات  تتيح 

بالمتقاعدين أن يتم االستعالم عن بيانات 
المتقاعد المدني واالستعالم للوكيل عن 
عن  واالستعالم  المدني  المتقاعد  بيانات 

بيانات المتقاعد العسكري.

الخــدمــات اإللكتــرونيـــة 
للمستحقين: 

 تتيح االستعالم عن بيانات المستحقين 
للوكيل  واالستعالم  معاش  صاحب  عن 
عن بيانات المستحقين عن صاحب معاش 
مدني واالستعالم عن بيانات المستحقين 
واالستعالم  عسكري  معاش  صاحب  عن 
عن  المستحقين  بيانات  عن  للوكيل 

صاحب معاش عسكري. 

الخــدمـــات اإللكتــرونيــة 
للمــراجعيــن:

المقدمة  اإللكترونية  الخدمات  تتنوع 
شهادة  إصدار  طلب   : ومنها  للمراجعين 
شهادة  إصدار  وطلب  مدني  لمتقاعد 
إصدار  وطلب  مدني  متقاعد  لوكيل 
مدني  متقاعد  عن  للمستحق  شهادة 
المستحق  لوكيل  شهادة  إصدار  وطلب 
شهادة  إصدار  وطلب  مدني  متقاعد  عن 
إصدار  وطلب  مدني  معاش  تقاضي  عدم 

شهادة لمتقاعد عسكري

تفعيل حساب للهيئة على 
مواقع  التواصل االجتماعي: 

على  الهيئة  حرص  إطار  في  وذلك 
التواصل والتعاون البناء مع أفراد المجتمع 
بمختلف الطرق والقنوات من أجل االرتقاء 
مختلف  لخدمة  تقدمها  التي  بالخدمات 
بإنشاء  قامت  حيث  المجتمع،  شرائح 
صفحات في شبكات التواصل االجتماعي 
مع  للتواصل  وذلك  بوك(،  وفيس  )تويتر 
شرائح  وكل  والمشتركين  المتقاعدين 
صفحة  بإنشاء  أيضًا  وقامت  المجتمع، 
لالستفادة  »اليوتيوب«  موقع  على  لها 
الموقع  يقدمها  التي  الخدمات  من 
للمساهمة في نشر وتوعية الجمهور من 
خالل عرض األفالم التوعوية والثقافية في 
مختلف المناسبات والحفالت والمؤتمرات 

التي تقام عن طريق الهيئة.

خدمة  بتفعيل  الهيئة  قامت  كما 

أوجه  لتعزيز  القصيرة  النصية  الرسائل 

العــــامــــة  الهيئــــة  مــن  وفــــد  شـــارك 
 ، االجتماعيـــــة  والتأمينــــات  للتقــاعـــــد 
ألجهزة  عشرة  الحادية  الدورية  بالندوة 
االجتماعية  والتأمينات  المدني  التقاعد 
لدول  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول 
استضافتها  والتي  العربي  الخليج 
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)باحث  الراكب  هند  السيدة  قدمت 
، ورقة عمل استعرضت فيها  إحصاء أول( 
التجربة القطرية للهيئة العامة للتقاعد في 
مجال تجارب الحكومة الذكية وتطبيقاتها 

في خدمات التأمين االجتماعي . 

اإللكترونية   الخدمات  الورقة  وعرضت 
التــي  االجتمــــاعــــي  بالتأميــــن  الخاصــــة 

تقدمها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجتماعيــــة بــدولــة قطـــر وكيـــــف تسعــى 
التكنــولــوجيــا  استخـــدام  إلى  الحكـومــة 
 ، الدولة  مؤسسات  جميع  في  وتطبيقها 
لالتصاالت  األعلى  المجلس  به  يقوم  وما 
تي  سي  )آي  المعلومات  وتكنولوجيا 
وسائل  بكافة  المجتمع  أفراد  بربط  قطر( 
وتدفع  حياتهم  تثري  التي  التكنولوجيا 
وتلهمهم  االقتصادية  التنمية  عجلة 
لدولة  ازدهاراً  أكثر  مستقبل  في  الثقة 
الطموحة  قطر  دولة  رؤية  ولدعــم  قطر، 
المعرفة  القتصاد  متين  أساس  لبناء   2030
والبشريــة  االقتصاديـــة  قدراتهـــا  وتنميـــة 

للمنـــافســـة عالميا.

حرص  مدى  الورقة  أوضحت  كما 
للتقاعد  العامة  الهيئة  في  العليا  اإلدارة 
الكبير  واهتمامها   االجتماعية،  والتأمينات 
المقدمة  الخدمة  مستوى  بتحسين 
عدد  زيادة  يواكب  بشكل  للجمهور 
بمستوى  لالرتقاء  وذلك  الهيئة،  مراجعي 
للمراجعين،  المقدمة  الخدمات  ونوعية 
من خالل تقديم 26 خدمة إلكترونية متوفرة 
وذلك   ، اإللكتروني  الهيئة  موقع  على 
ضمن جهود الهيئة تجاه تطوير وتحسين 
المقدمة  خدماتها  ونوعية  مستوى 
وخدمية  إدارية  بنية  لتأسيس  للمواطنين 
المتغيرات  مواكبة  على  قادرة  متكاملة 
المواطنين  أمام  العقبات  كل  وتذليل 
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والمتقاعدين  المشتركين  بين  التواصل 
على  للتسهيل  وذلك  العمل،  وجهات 
التي  باإلجراءات  وإشعارهم  المراجعين 
يتعلق  ما  وبكل  معامالتهم  حيال  تتخذ 
بهم من أخبار ومستجدات بما يخلق جسرا 

للتواصل الدائم بين المراجع والهيئة.

المعلومات  أمن  إطار  وفي 

الهيئة  حصلت  واألمان،  والخصوصية 

على أول شهادة في نظام إدارة وحماية 

مما  »األيزو27001«،  المعلومات  أمن 
أعلى  تطبيق  على  الهيئة  حرص  يعكس 
خلق  خالل  من  المعلوماتي  األمن  درجات 
نظام متكامل يوفر الحماية لكل البيانات 
مستوياتها،  جميع  على  والمعلومات 
ويدعم نظام إدارة حماية المعلومات كل 
والسياسات،  التنظيمي،  الهيكل  أطوار 
واإلجراءات،  والممارسات،  والمسؤوليات، 

والعمليات ومصادر المعلومات.

العديد  بتطوير  الهيئة  اهتمت  كما 
التحتية  البنية  مجال  في  المشاريع  من 
البنية  باعتبارها  المعلومات  لتكنولوجيا 
البيانات  مراكز  تضم  والتي  األساسية 
قواعد  إدارة  وأجهزة  الحاسوب  وشبكات 
البيانات وهي اإلطار المتكامل الذي يربط 
االرتقاء  بهدف  والبرمجيات  األجهزة  بين 

تقدمها  التي  للخدمات  مستوى  بأعلى 
الهيئة، وأهم تلك اإلنجازات:

١. تطبيق مشروع نسخ البيانات داخل 

الدولة وخارجها. 

٢. تطبيق مشـروع النســخ الفــوري 

ألنظمـة التقاعـد واالشتراكات. 

٣. مـشــروع نـظــــام مــراقبــــة 

IONEX الشبكـات

التوريد اإللكتروني لبيانات 
االشتراكات 

التوريد  نظام  بتطبيق  الهيئة  قامت 
وهو  االشتراكات  لبيانات  اإللكتروني 
دورات  بعقد  بدأت  وقد   ،)B2B( مشروع 
المرشحين  الموظفين  لتعريف  تدريبية  
وقعت  التي  العمل  جهات  قبل  من 
للتقاعد  العامة  الهيئة  مع  االتفاقية 
هذه  تتيح  حيث  االجتماعية  والتأمينات 
من  االشتراكات  بيانات  توريد  الخدمة 
مختلف جهات العمل مما سيكون له أبلغ 
األثر في الحصول على بيانات االشتراكات 
الهيئة  بين  التواصل  وتسهيل  وقتها،  في 
والسيطرة  المختلفة،  العمل  جهات  وبين 
المشتركين  بيانات  تحميل  عمليات  على 

رقابي  نظام  طريق  عن  النظام  إلى 
إمكانيـــة  للمستخــدم  تتيح  كما  محكم، 
المشتركين  بيـــانـــات  عــــن  االستعـــالم 

المسجلة لدى الهيئة. 

برصد  الخدمة  هذه  أهمية  وتكمن 
جميع التغيرات التي تطرأ على االشتراكات 
الشهرية للموظفين والعاملين القطريين 
بشكل شهري مما يوفر آلية دائمة ودورية 
االشتراكات  بيانات  وتحديث  لتوريد 

الشهرية لدى الهيئة.

بيانات  توريد  خدمة  تطبيق  إن 
للمشتركيـــــن  الشهـــريـــــة  االشتــــراكــــات 
القطــرييـــــن(  والعامليـــــن  )الموظفيـــــن 
والمخصصة لجهات العمل )B2B( ستكون 
التي  المشاكل  من  لجملة  حل  بمثابة 
تواجهها الهيئة، من أبرزها عدم قيام جهات 
الشهرية  االشتراكات  بيانات  بتوريد  العمل 
للمشتركين دوريًا وبشكل شهري والتأكد 
الهيئة،  الحتياجات  ومالءمتها  صحتها  من 
الشهرية  االشتراكات  بيانات  يجعل  مما 
مع  متوافقة  وغير  محدثة  غير  للمشتركين 

البيانات الواقعية أو الحالية.

ستخدم  أيضًا  الخدمة  هذه  أن  كما 
العربية  الخليج  بدول  العاملين  القطريين 
التأمينية  الحماية  مد  لقانون  والخاضعين 
الشهرية  اشتراكاتهم  بيانات  لتحديث 

المخول من قبل  الهيئة حيث يقوم  لدى 
وتحديث  بتوريد  الخليجية  العمل  جهة 
للموظفين  الشهرية  االشتراكات  بيانات 

القطريين.

التحـديــث اإللكتـرونـي 

لبيـانـات المتقاعديـــن 

الهيئة  تجربة  أيضا  الورقة  تناولت 

البيانات  قاعدة  وتحديث  توفير  في 
لصالح  وتسخيرها  بالمتقاعدين،  الخاصة 
حيث  العالقة؛  ذات  والجهات  المواطن 
لتحديث  إلكتروني  برنامج  بتدشين  قامت 

بيانات المتقاعدين عبر عدة طرق : 

١.  التحديث المباشر عن طريق 
الرابط التالي:

http://contactinfo.grsia.com

إلى  نصية  رسالة  إرسال   .٢

على:  تحتوي   )9٢٦١٣( الرقم 

ورقم  الشخصي   والرقم  االسم  

الجوال.

مركز  مع  مباشرة  التواصل   .٣

خدمة المراجعين في الهيئة.

المعوقات  أيضا  الورقة  تناولت 
هيئة  تواجه  التي  الحالية  والصعوبات 
االلكترونية  والخدمات   قطر،  في  التقاعد 
موقع  عبر  التسجيل  وأهمها  للمعنيين 
الخدمات  من  لالستفادة  حكومي 
وتقديم  الهيئة،  موقع  على  االلكترونية 
يعتبر  يعتبر  مما  الثبوتية؛  األوراق  بعض 

عائقًا لدى بعض المواطنين.

كما أن الهيئة لم تصل بعد إلى تقديم 
يتوجب  إنه  حيث   ،%100 إلكترونية  خدمات 
إلى  الحضور  إلكترونيًا،  الخدمة  طلب  بعد 
ورقيًا  إرسالها  أو  الشهادة،  الستالم  الهيئة 
الخدمات  أن  كما  الطلب  مقدم  بريد  إلى 
يتطلب  مما  وذكية،  سريعة  اإللكترونية 
لقاعدة  مستمر  تحديث  هناك  يكون  أن 
الهيئة  تواجهها  مشكلة  وهذه  البيانات، 
قبل  من  البيانات  توريد  في  التأخر  بسبب 
تأخير  في  يتسبب  مما  العمل،  جهات 

إجراءات إنهاء الخدمة واستحقاق المزايا. 

      وتطرقت الورقة أيضا إلى محور مهم 
البيانات  على  االعتماد  زاد  ما  كل  أنه  وهو 
اختراقها  خطر  زاد  ما  كل  والمعلومات، 
وضياعها ، وهذا يتطلب درجة حماية عالية.

التي  والتوصيات  المقترحات  أهم 
خلصت لها الورقة 

من  لتمكينها  التحتية  البنية  تهيئة   .1

وترقية  ذكية،  أجهزة  عبر  خدمات  تقديم 
العمل  لجهات  التأمينية  الخدمات 
والتي  والمستفيدين  عليهم  والمؤمن 
وصاحب  المواطن  من  قريبة  تجعلها 

العمل.

2. عمل تدابير إلدارة المخاطر واالحتيال 
أمن  على  للحفاظ  آمنة  قناة  وتوفير 

المعلومات.

الداخلة  البيانات  وتشفير  حماية   .3
والخارجة.

سيرفرات  هناك  تكون  أن  يجب   .4
نضمن  حتى  وطنيًا  منتجة  وبرامج  خاصة 
سالمة وأمن المعلومات، وعدم االستعانة 

باألجانب.

للهواتف  خاص  متصفح  إنشاء   .5
معها،  تتناسب  عرض  وطريقة  الذكية 
إلى  الوصول  لتسهيل  الموقع  وتبسيط 

الخدمة أو إلى المعلومة.

6. تسهيل إجراءات التسجيل للحصول 
درجة  توفير  مع  اإللكترونية  الخدمات  على 

عالية من األمان والخصوصية.

على  التقديم  خطوات  تقليص   .7
بحيث  جودة،  ذات  إلكترونية  خدمات 
زر  ضغطة  من  المستخدم  عليها  يحصل 

واحدة.

البيانات،  لقاعدة  السريع  التحديث   .8

إجراءات  تسهيل  على  بالنفع  يعود  مما 

إنهاء الخدمة واستحقاق المزايا.

الصلة  ذات  الدولة  وزارات  مع  الربط   .9

لتقديم خدمات استباقية مثل منحة الزواج 

وغيرها.

تطبيق  توفير  يجب  وعيًا  أكثر  ألجيال   .10

التأمين  لخدمات  الذكية  للهواتف 

االجتماعي ومزودة بخدمات مطورة، بحيث 

يكون المستخدم على اتصال دائم .

أن  على  بالتأكيد  الورقة  اختتمت  كما 

أن  تدرك   االجتماعي  الضمان  مؤسسات 

تخدم  تطبيقات  توفير  إلى  حاجة  هناك 

الهواتف الذكية والتي تنمو بشكل هائل، 

أصبحت  الذكية  الحكومات  وأن  خاصة 

أن  كما  الشعوب،  إلرضاء  ملحة  ضرورة 

للوصول  دائمًا  تسعى  المتقدمة  الدول 

المؤسسي  والتميز  الشاملة  الجودة  إلى 

الخدمات  وتسهيل  تحسين  طريق  عن 

تكنولوجيا  تطورات  مع  يتناسب  بشكل 

يشهدها  التي  واالتصاالت  المعلومات 

ذات  سريعة  خدمات  تكون  بحيث  العالم، 

جودة أكبر وتكلفة أقل.

التحديــات 
و

 المخاطــر

التــي تــواجــــه التطبيــق

العملي للخدمات بدولة قطر
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نوع  يوجد  العربي  الخليج  دول  في 
التقاعد  )نظام  التقاعد  أنظمة  من  واحد 
في  غالبا  المطبق  وهو  المنافع(  محدد 
بموظفي  يتعلق  فيما  خاصة  الدول  هذه 
أنواع  هناك  أن  نالحظ  ولكن  الدولة، 
والمطبقة  التقاعد  أنظمة  من  مختلفة 
في مختلف أنحاء العالم، وعادة ما يكون 
في  األنظمة  هذه  بين  واالختالف  التباين 
آلية االشتراكات المطبقة وكذلك المنافع 
الممنوحة من قبل النظام، لذا أحببت في 
هذه  أنواع  أبرز  أستعرض  أن  المقال  هذا 
لكل  بسيطة  تعريفية  لمحة  مع  األنظمة 

نظام:

أنظمة ممولة بشكل كامل 
:)Fully Funded Plans(

عادة  األنظمة  من  النوع  هذا  في 
لألشخاص  االلتزامات  جميع  تكون  ما 
مغطاة  النظام  هذا  في  المشتركين 
المبالغ  هنا  بااللتزامات  ونقصد  بالكامل، 
حياته  طوال  للشخص  تدفع  سوف  التي 
هذا  تطبيق  عن  فالمسؤول  التقاعد،  عند 
المطلوب  االلتزامات  حجم  يعلم  النظام 

للمتقاعدين  دفعها 
السنوات  خالل 

وبالتالي  القادمة. 
يصبح  لكي 

ممول  النظام 
كامل  بشكل 

النظام  فإن 
أو  التقاعدي 

الخطة 

تمويل  لديها  يكون  أن  يجب  التقاعدية 
سواء  المشتركين  قبل  من  كافي 
باإلضافة  العمل  أرباب  أو  األشخاص 

األموال  هذه  استثمارات  من  العوائد  إلى 
يتم  ما  وعادة  االلتزامات.  هذه  تغطي 
سنويا  التقاعدية  الخطة  أو  النظام  تقييم 
العمل  أرباب  أو  المشتركين  إشعار  ويتم 
أو  بالكامل  مغطى  مازال  النظام  بأن 
األخير  هذا  ويحتاج  بسيطا  عجزاً  هناك  أن 
لزيادة  العمل  رب  قبل  من  التحرك  إلى 
يخضع  ما  وعادة  النظام.  في  االشتراكات 
هذا النوع من األنظمة إلى مراقبة من قبل 
هذه  تغطية  مدى  لمتابعة  معينة  جهة 

األنظمة اللتزاماتها تجاه مشتركيها.

أنظمة محددة المنافع
:)Defined benefit plans(

األنظمة التي يكون فيها منافع محددة 
النظام  هل  النظر  بغض  ومضمونة، 
األنظمة  بها  نقصد  ال  أم  بالكامل  ممول 
األنظمة  هي  وكما  المنافع،  المحددة 
التقاعدية في دول الخليج نرى أنها تضمن 
خالل  من  شخص  لكل  محددة  منافع 
والراتب  الخدمة  كمدة  عديدة  معطيات 
وقت التقاعد ولكن في نفس الوقت نرى 
أي  جزئيًا  ممولة  األنظمة  هذه  جميع  أن 
الممنوحة  المنافع  كل  ليس  أن 
بشكل  تمويلها  تم  للمتقاعد 
كامل من االشتراكات وعوائدها. ويرمز 
وتضمن   )DB( ب  األنظمة  من  النوع  لهذا 
للمشترك،  محددة  منافع  األنظمة  هذه 
من  معينة  نسبة  تكون  ما  وعادة 
ونالحظ  الخدمة  مدة  حسب  الراتب 
أن غالبية األنظمة العامة للدول 
والتي تشمل موظفي الدولة 
المحددة  األنظمة  تطبيق 

المنافع.

أنظمة محددة االشتراكات
:)Defined contribution scheme(

أسم  عليها  إطالق  أيضا  تجاوزاً  يمكن 
أنظمة ادخارية، حيث أن المنافع التي تمنح 
أو  التقاعد  عند  األنظمة  هذه  لمشتركي 
المبالغ  إجمالي  هي  العجز  أو  الوفاة  عند 
بدفعها  قام  التي  لالشتراكات  المتراكمة 
سنوات  خالل  العمل  ورب  المشترك 
استثماراتها،  عوائد  إلى  باإلضافة  االشتراك 
فإن  المنافع  المحددة  األنظمة  وبعكس 
بشكل  مرتبطة  وإنما  محددة  غير  المنافع 
دفعها  تم  التي  االشتراكات  بحجم  مباشر 
خالل سنوات االشتراك. وعادة ما تطبق هذه 
األنظمة كأنظمة إضافية مساندة ألنظمة 
أخرى أساسية لكي تضمن الزيادة في دخل 
أن  حال  في  خاصة  التقاعد  عند  المتقاعد 

النظام األساسي ال يمنح منافع كافية.

األنظمة الهجينة
:)Hybrid pension scheme(

تنتمي  ال  التي  األنظمة  من  نوع  هي 
إلى األنظمة المحددة المنافع وال األنظمة 
تتضمن  ولكن  االشتراكات،  المحددة 
النظامين  كال  من  مشتقة  خصائص 
األنظمة  في  بالهجينة.  سميت  ولهذا 
بشكل  المخاطر  تكون  المنافع  المحددة 
التقاعدية  الخطة  صاحب  على  كامل 
بينما  الممنوحة  المنافع  يضمن  بحيث 
تكون  االشتراكات  المحددة  األنظمة  في 
بشكل  المشتركين  على  المخاطرة 
تكون  الهجينة  األنظمة  في  بينما  كامل، 
أو  العمل  صاحب  بين  مقسمة  المخاطرة 

صاحب الخطة التقاعدية والمشترك.

بقلم / فهد السعوي

أنظمة التقاعد المختلفة

للتقاعد  العامة  الهيئة  نظمت  
خاصة  احتفالية  االجتماعية  والتأمينات 
األطفال  بمشاركة  القرقيعان  بمناسبة 
االجتماعية  الحماية  إدارة  في  األحداث 

األطفال  ترعى  التي 
سبع  عمر  من  األحداث 
 ، سنة   16 حتى  سنوات 
هذه  على  أشرف  وقد 
الفعاليات موظفي وحدة 
العالقات العامة واالتصال 
ممثلة  الهيئة  في 
العقيدي  دالل  بالسيدة 
اإللكتروني  الموقع  مدير 
موظفات  من   عدد  و    ،
العامة  العالقات  وحدة 
حرصوا  الذين  واالتصال 
إضفاء  على  بدورهم 

البهجة والفرحة وذلك بهدف  أجواء من 
المناسبات  في  المجتمعية  المشاركة 
تدرك  الهيئة  أن  حيث  والعامة   التراثية 
تماما ان المسؤولية االجتماعية بالنسبة 
بالغ االهمية وتدرك ايضا ان  امر  لها هي 

االهتمام بأطياف المجتمع المختلفة. 

خليفة الكواري : نشكر الهيئة العامة 
التي  الطيبة  البادرة  هذه  على  للتقاعد 

لها من األثر الكبير على نفوس االحداث 

السيد  أكد  الزيارة  هامش  وعلى 
إدارة  مدير  الكواري  خليفة  عيسى 
سعادتهم  مدى   ، االجتماعية  الحماية 
ذلك  أن  وأضاف  الهيئة  وفد  باستضافة 
مدى  على  يدل  إنما  شيء  على  دل  إن 
جميع  بين  المجتمعية  الشراكة  أهمية 
المسؤولية  لتحقيق  الدولة  مؤسسات 
على  الجميع  تحث  التي  االجتماعية 
االهتمام بأطياف المجتمع كافة وخاصة 
جانبهم  في  يقف  لمن  يحتاجون  ممن 
في هذه المناسبات التي تضفي عليهم 

طابع خاص تملؤه المشاعر الجميلة . 

األحداث  شاركنا   : العقيدي  دالل 
الشهر  هذا  في  القرقيعان  احتفالية 
إلسعادهم  محاولة  في  الفضيل 

والتخفيف عنهم  

العقيدي  دالل  السيدة  أكدت  بدورها 
بتوجيهات   جاءت  الفعالية  هذه  أن 
تحرص  التي  الهيئة  في  العليا  اإلدارة 
مع   المجتمعية  المشاركة  أهمية  على 
المجتمع الخارجي في جميع المناسبات 
الوطنية والتراثية ، وأضافت حرصنا على 
السنة  هذه  القرقيعان  حفل  تنظيم 
وكما أعتدنا كل عام مع أحد مؤسسات 
إدارة  على  اختيارنا  وقع  وقد   ، المجتمع 
نشارك  أن  وارتأينا   ، االجتماعية  الحماية 
القرقيعان  احتفالية  األحداث  األطفال 
محاولة  في  الفضيل  الشهر  هذا  في 
حيث   ، عنهم   والتخفيف  إلسعادهم 
لبناء  جيدة  فرصة  القرقيعان  حفل  يعتبر 
مؤسسات  مع  مباشر  اتصال  جسور 
المجتمع كافة و إن هذه االحتفالية تأتي 
العادات  معها  تحمل  وهي  عام  كل 
وجداننا  في  الراسخة  القطرية  والتقاليد 

جميعا.  

جميع  ندعو   : الخاجة  إبراهيم 
االجتماعية  الخبرة  ذوي  من  المتقاعدين 
الحماية  إدارة  مع  التعاون  والتربوية 

االجتماعية  .

إبراهيم  السيد  أشاد  بدوره 
ومسؤول  السلوك  مراقب  الخاجة 
وفد  بزيارة  باإلنابة   واألنشطة  البرامج 
جميع  ودعا   ، للتقاعد  العامة  الهيئة 
في  الخبرة  ذوي  من  المتقاعدين 
والمجال  االجتماعي  المجال 
الحماية  إدارة  مع  التعاون  التربوي 
خبراتهم  لتقديم  االجتماعية  
لألطفال األحداث وتفعيل الشراكة 
الذي  التطوعي  العمل  مجال  في 
الخبرات  من  االستفادة  إلى  يؤدي 
المتراكمة لدى هؤالء المتقاعدين 
من  الشريحة  هذه  خدمة  في 
أمس  في  هي  التي  المجتمع 
الحاجة للنصح والمشورة والخبرة. 

مريم  السيدة  أكدت  جانبها  ومن 
مصطفى الطويل رئيس قسم المراقبة 
مثل  أن  االجتماعية  والرعاية  االجتماعية 
على  الكبير  األثر  من  لها  الزيارات  هذه 
إشعار  من  البد  حيث  األحداث  نفوس 
لهم  المجتمع  رفض  بعدم  الحدث 
في  دمجهم  إعادة  بأهمية  وإحساسهم 
التعاون  أهمية  على  وأكدت  المجتمع 
العامة  والهيئة  اإلدارة  بين  مستقبال 
للتقاعد لما فيه تحقيق الشراكة الفعالة 

لخدمة هذه الشريحة من المجتمع . 

الهيئة  درع  قدم  الزيارة  نهاية  وفي 
 ، االجتماعية  الحماية  إدارة  لمدير 
لهؤالء  المبذولة  للجهود   تقديرنا 
األطفال  وعلى حسن االستقبال و إلى 
هذا  االجتماعيات  األخصائيات  جميع 
سعادتهم  بالغ  عن  األطفال  عبر  وقد 
كان  التي  الترفيهية  االنشطة  بهذه 
البهجة  روح  اضفاء  في  الكبير  الدور  لها 
الحاضرين  والسعادة على قلوب جميع 

من جميع الفئات .
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قالوا إنهم األجدر علي االنخراط في هذا 
المجال ...

خبراء: »التطوع« يفجر طاقات المتقاعدين

أن  الممكن  من  التي  المجاالت  أحد  هو  التطوعي  العمل 
ينخرط فيها المتقاعدون بعد بلوغهم سن التقاعد، يستثمرون 
أنفسهم  خدمة  أجل  من  وخبراتهم  وطاقاتهم  قدراتهم  فيها 
زيادة  إلى  أكثر  حاجة  في  نكون  ربما  ولكن   ، ومجتمعاتهم 
اندماج  بفكرة  عامة  بصفة  والمجتمع   ، المتقاعدين  فئة  وعي 
من  أن  البعض  يظن  فقد   ، التطوعي  العمل  في  المتقاعد 
 ، العطاء  علي  قادر  غير  قعيداً  شخصًا  أصبح  التقاعد  سن  بلغ 
بالعمل  والمهتمين  الخبراء  من  عدد  لنا  أكده  ما  عكس  وهو 
التطوعي  العمل  مجاالت  أن  علي  أجمعوا  الذين   ، التطوعي 
هي أكثر المجاالت التي من الممكن أن تُظهر ما لدى الشخص 
أن  فترة  يستثمرها  يكن  لم  ربما   ، وميزات  قدرات  من  المتقاعد 

كان علي رأس عمله . 

المتقاعد لديه من  إن  »التأمينات«  المتحدثون لمجلة  وقال 
الميزات التي قد ال تكن متوافرة لدي غيره ، فلديه الوقت الكافي 
والخبرة الحياتية والعملية والتي بدورها قد تساعده لتقديم ما 

ينفع الناس عبر العمل التطوعي. 

واتفق المهتمون بالتطوع علي أنه من الضروري استقطاب 
خدمة  في  خبراتهم  من  واالستفادة  المجال  لهذا  المتقاعدين 
بالنفع  يعود  أن  شأنه  من  العمل  هذا  أن  مؤكدين   ، المجتمع 
علي الشخص المتقاعد نفسه؛ فهو يخرجه من عزلته، ويمنحه 
فرصة إلعادة اكتشاف ذاته ، كما أنه يعود بالنفع علي المجتمع 

ككل. 

إلى  قطر  في  متقاعد  كل  التطوعي  العمل  خبراء  ودعا 
أو مراكز العمل  التوجه من اآلن إلى أي من الجمعيات الخيرية 
التطوعي أو حتى المراكز الشبابية أو أي منفذ آخر يستطيع من 
ومجتمعه  حوله  من  به  يخدم  تطوعي  بعمل  يقوم  أن  خالله 

وبالده .

خدمة المجتمع
األمين  الكاظم  علي  بن  يوسف  السيد  تحدث  البداية  في 
العام  السر  وأمين   ، التطوعي  للعمل  العربي  لالتحاد  العام 
السابق لمركز قطر للعمل التطوعي ، قائاًل : العمل التطوعي 
والشباب  لألطفال  مشروع  عمل  فهو   ، معين  بسن  محدد  غير 
والكبار والمتقاعدين والمسنين ، الجميع من الممكن أن يكون 
له دور فعال ومؤثر في مجال العمل التطوعي ، مؤكداً على أن 
أكثر شخص عليه أن يستفيد من وقته في خدمة مجتمعه عن 

طريق العمل التطوعي هو الشخص المتقاعد. 

دوري حيوي
وأشار الكاظم إلى أن المتقاعدين في دول عديدة ، يلعبون 
االنخراط  طريق  عن   ، مجتمعاتهم  خدمة  في  ومؤثراً  حيويًا  دوراً 
في مجال العمل التطوعي ، موضحًا أنه يفترض بنا في البداية 
أن نحدد سن التقاعد ألن هناك من يتقاعد علي 60 سنة ، أو 65 
سنة أو 75 سنة أو يتقاعد وهو ما يزال في ريعان شبابه ، طارحًا 

تساؤاًل، هل من المفترض أن هذا الشخص الذي كان في يوم 
من األيام موظفًا يتواجد يوميًا على رأس عمله ويعمل بنشاط 
وحيوية، أصبح بال فائدة ولم نعد قادرين علي االستفادة ؟ اإلجابة 
بالطبع ال ، ألننا من الممكن أن نستفيد من إمكاناته ونوظف 

طاقته في خدمة المجتمع عن طريق العمل التطوعي.

تجارب ناجحة

إنه   ، التطوعي  للعمل  العربي  لالتحاد  العام  األمين  وقال 
مدار  علي  التطوعي  للعمل  قطر  مركز  في  تجربته  واقع  من 
سنوات طويلة ، كان شاهداً علي العديد من التجارب الناجحة 
من فئة المتقاعدين في مجاالت العمل التطوعي ، موضحًا أنه 
والمجموعة التي كانت تعمل معه ، نجحوا في االستفادة من 
خبرات هؤالء المتقاعدين في خدمة العمل التطوعي ، وذلك 
في مجاالت العمل اإلداري والقيادي والتنسيق والترتيب وغيرها 

من المجاالت. 

خبرات المتقاعدين
من  نستفيد  كنا  األحيان  من  كثير  في   : الكاظم  وأضاف 
التي  الكبرى  والمؤتمرات  بالفعاليات  المتقاعدين  خبرات 
تستضيفها قطر ، حيث نقوم بتوظيفهم لمرافقة الشخصيات 
أكانت  سواًء  الفعاليات  في  المميزين  والضيوف  الهامة 
سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو رياضية ، مشيراً إلى أنه من بين 
الممكن  من  وبالتالي   ، اللغات  يجيد  من  المتقاعدين  هؤالء 
ومنهم   ، المناسبات  هذه  مثل  في  إمكاناته  من  نستفيد  أن 
مطلوب  أيضًا  وهذا   ، والبروتوكول  اإلتيكيت  فن  يحسن  من 

يوسف الكاظم :

من  االستفادة  علينا 

الفئة  هذه  خبرات 

في خدمة المجتمع

محمد حسن :

المتقــاعـد لديـــه 

فرصة ذهبية إلعادة 

اكتشـــاف ذاتــــه 

بالعمل التطوعي

محمد النجار :

يجب أن نستقطبهم 

بالبرامـج واألنشطـة 

التطوعية الجديــدة
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ونحن في احتياج إليه ، باإلضافة إلى االستفادة من قدراتهم في 
دعم الفئات التي تكون في حاجة إلى دعم بالمجتمع ومنهم 

المرضى وكبار السن وأصحاب الحاجة وغيرهم. 

واجهة مشرفة
في  يشارك  عندما  المتقاعد  أن  الكاظم  يوسف  وأضاف 
بمثابة  يكون  فهو   ، كمتطوع  بالده  تستضيفه  دولي  محفل 
الحدث  هذا  في  المشاركين  زوارها  أمام  لبالده  مشرفة  واجهة 
 ، المشاركين  لدي  جيداً  انطباعًا  يعطي  الوقت  نفس  وفي   ،
 ، على أن بالده تستطيع االستفادة من قدرات فئة المتقاعدين 
وتجنب تحولهم إلي فئات تشكل عبئًا علي الدولة ، بل علي 
العكس فإنهم أصبحوا فئات نافعة منتجة وقادرة على العطاء 

وخدمة مجتمعها. 

والخيرية  التطوعية  الجمعيات  كل  من  الكاظم  وطالب 
وكل من له نشاط تطوعي أو اجتماعي في الدولة أن يستفيد 
خدمة  فيه  لما  ويسخرها  المتقاعدين  فئة  وخبرات  قدرات  من 

المجتمع بفئاته المختلفة. 

استقطاب المتقاعدين
وأضاف األمين العام لالتحاد العربي للعمل التطوعي ، أن 
الشخص الذي يكون على رأس عمله ثم يتقاعد من الطبيعي 
إلى  منتج  شخص  من  تحول  ألنه   ، سيئة  نفسية  بحالة  يمر  أن 
فائدة،  بال  منزله  في  وقته  معظم  يقضي   ، منتج  غير  شخص 
في  التطوعي  بالعمل  المعنية  الجهات  نجحت  لو  وبالتالي 
الدولة في استقطاب هؤالء المتقاعدين للمشاركة معها في 
أنشطتها تكون بذلك قد حققت عدة فوائد في آن واحد، أولها: 
االستفادة من قدرات هذا الشخص في خدمة مجتمعه ، ثانيها: 
من  حمايته  ثم  ومن  عليها  كان  التي  العزلة  حالة  من  إخراجه 
إلى  أحد يعلم  الذي قد يصيبه وال  النفسية واالكتئاب  األمراض 

أي مدى سوف يصل به. 

فوائد متعددة
تملكته  إذا  المتقاعد  أن  الكاظم  يوسف  السيد  وأوضح 
ستكون  الدولة  ألن   ، الدولة  على  عبئًا  يشكل  سوف  األمراض 
مطالبة بعالجه وإعادته إلى حالته الطبيعية كشخص معافى 
نفسيًا وبدنيًا ، باإلضافة إلى أنه سوف يشكل عبئًا على أسرته 
مجاالت  في  المتقاعدين  دمج  فإن  ثم  ومن  األول،  المقام  في 
العمل التطوعي له فوائد متعددة تعود على الشخص نفسه 

وعلى أسرته وعلى المجتمع بصفة عامة .

وفي نهاية حديثه وجه الكاظم رسالة إلى كل متقاعد أو من 
التقاعد هو سنة  ، مفادها أن  التقاعد في قطر  هو مقبل على 
، فهو أمر ضروري ال مفر منه ، حيث أن كل إنسان سوف  الحياة 
يأتي عليه يوم ويتقاعد عن عمله بحكم تقدم سنه ، ولكن هذا 

ليس معناه نهاية مسيرة هذا الشخص ، وتوقف عطائه عن هذا 
الحد ، بل من الممكن أن يعطي بشكل أكبر لمجتمعه ولبلده 
، قائاًل : أنت أمام تحٍد أكبر ، والمجاالت كثيرة ومتنوعة ، والمنافذ 
التطوعية أيضًا كثيرة جداً ، فلدينا الجمعيات الخيرية ، والمراكز 
يزيح  أن  المتقاعد  ، وبالتالي علي  الشركات  ، وبعض  الشبابية 
العطاء  على  وقادر  منتج  شخص  فهو  الهم  قشرة  نفسه  عن 

حتى آخر أيامه في هذه الدنيا .

اكتشاف ذاته
المتقاعد  الشخص  إن   : حسن  محمد  الفنان  قال  جانبه  من 
مجاالت  في  التميز  على  قادر  المجتمع  في  شخص  أكثر  هو 
العمل التطوعي ، وذلك بحكم أن لديه وقت فراغ طويل جداً 
بخالف باقي الناس ، ومن ثم فلدى المتقاعد فرصة ذهبية إلعادة 

اكتشاف ذاته وقدراته من جديد في خدمة مجتمعه وبالده. 

فرد  كل  وعلى  التقاعد  عند  تتوقف  لن  الحياة  إن   : وأضاف 
أصبح  قد  نفسه  يجد  ال  حتى  بذلك  ذاتية  قناعة  على  يكون  أن 
، بل عليه أن يسعى  شخصًا قعيداً ال متقاعداً وال يحرك ساكنًا 
ويبحث بنفسه عن السبيل إلى المشاركة في مجاالت العمل 

التطوعي ، وهي بفضل اهلل طرق عديدة جداً في قطر ، فلدينا 

وجهات متعددة لهذا العمل التطوعي 

وقاية من األمراض
وقال الفنان محمد حسن : إن الشخص المتقاعد ، وبخاصة 
إلى  حاجة  في  يكون  ما  دائمًا  الستينيات  سن  في  يتقاعد  من 
حركة ، وبذل مجهود ألن الحركة للشخص المسن مطلوبة جداً 
فهي رياضة تقيه من األمراض التي قد تصيب كبار السن، مشيراً 
إلى أن هذا من شأنه أن يكون له مردود إيجابي علي الشخص 
قدوة  يكون  أن  المتقاعد  في  المفترض  من  أنه  كما   ، نفسه 
لغيره بالمشاركة في مجاالت العمل التطوعي وتقديم أعمال 

تخدم فئات المجتمع. 

تجارب المتقاعدين
العمل  مجال  في  الطويلة  تجربته  واقع  من  أنه  وأكد 
علي  شاهداً  كان  التطوعي  للعمل  قطر  مركز  مع  التطوعي 
يساهمون  ومسنين  متقاعدين  ألشخاص  التجارب  من  العديد 
بل  الشباب  مثل  مثلهم  التطوعي  العمل  في  ويشاركون 

أفضل منهم في بعض األحيان. 

طاقات وقدرات
طاقات  لديه  إنسان  كل  أن  حسن  محمد  الفنان  وأضاف 
يخدم  بما  وينميها  منها  يستفيد  أن  استطاعته  في  وقدرات 

مجتمعه،  ويفيد 
وينعكس باإليجاب 
أن  عليـــــه، وأمـــامــه 
لظروفه  يستسلم 
أنه  نفسه  ويقنع 
شخصــــــــًا  أصبــــــح 
يستطيع  ال  قعيداً 
أكثر  شيئ  تقديم 
على  قدمه  مما 
السنـــــوات  مــــــــــدار 
فيها،  عمل  التي 
علــــــــى  مـــؤكـــــــداً 
ضـــرورة االستفـــادة 
تــجـــــــــــارب  مــــــــــــــن 
المتقـــــــــاعديـــــــــــن 
فــــي  والمسنيـــــــن 
الـــــــدول األخـــــــــرى ، 

 ، جديدة  حياة  يبدأ  أوروبا  في  المتقاعد  الشخـــــص  وقال: 
وكأنه ما يزال في ريعان شبابه، ويسعى جاهداً لدمج نفسه في 
الناس  وسط  دومًا  تجعله  التي  والخيرية  المجتمعية  األنشطة 
يسيروا  أن  قطر  في  المتقاعدين  وعلى   ، عنهم  بمعزٍل  وليس 
يفتحواً  وان  لظروفهم  أبداً  يستسلموا  وال  النهج  نفس  علي 
العمل  مجال  في  االنخراط  خالل  من  جديدة  أبوابًا  ألنفسهم 
وعلى  ذاته  الشخص  علي  بالنفع  سيعود  والذي  التطوعي، 

المجتمع بصفة عامة . 

جذب المتقاعدين
مركز  في  العام  السر  أمين  النجار،  محمد  المهندس  وقال 
لها  المتطوعين  من  فئة  كل  إن   ، التطوعي  للعمل  قطر 
طريقة معينة حتى نستطيع أن نجذبها للمشاركة في العمل 
 ، للعمل  قطر  مركز  حاليًا  عليه  يعمل  ما  وهذا   ، التطوعي 
فئة  جذب  إلى  المقبلة،  الفترة  خالل  المركز  سيسعى  حيث 
 ، المجال  هذا  في  معنا  لالنخراط  أكبر،  بشكل  المتقاعدين 
 ، ندعمها  التي  المجتمع  لفئات  مفيد  هو  ما  كل  وتقديم 
من  التي  والبرامج  األفكار  طرح  في  مشاركتنا  إلى  باإلضافة 
، وبخاصة الفئات التي تحتاج منا إلى  شأنها أن تفيد المجتمع 

دعم عبر العمل التطوعي.

فئة جديدة
وأضاف المهندس النجار أن المتقاعدين يعتبرون فئة جديدة 
قديمة  سنوات  في  يكن  فلم  التطوعي،  العمل  مجال  في 

التطوعي،  العمل  على  المتقاعدين  جانب  من  إقبال  هناك 
ليست  ولكن   ، نماذج  نرى  بدأنا  األخيرة  السنوات  في  لكن 
بالعدد الكافي الذي نطمح أن يشاركنا العمل في هذا المجال 
أن مركز قطر للعمل سوف يسعى لجذب هذه  ، مؤكداً على 
التي  وبرامجنا  أنشطتنا  في  معنا  للمشاركة  المركز  لي  الفئة 
من  يكون  سوف  والتي   ، المقبلة  الفترة  خالل  نطرحها  سوف 

بينها برامج وأنشطة جديدة قد يتفاجأ بها المجتمع القطري. 

خبرات المتقاعدين
 ، التطوعي  للعمل  قطر  مركز  في  العام  السر  أمين  وقال 
إن كل شخص تقاعد يستطيع أن يخلق لنفسه دوراً حيويًا في 
مجال التطوع لخدمة الناس والمجتمع بصفة عامة ، ومن ثم 
الشخص  إن  حيث   ، عليه  فرضت  التي  العزلة  من  نفسه  إخراج 
والقرار  التقاعد  بعد  حياته  مجريات  يغير  أن  بمقدوره  المتقاعد 
العمل  مجال  في  تخدم  التي  الجهات  أن  إلي  مشيراً   ، بيده 
علي  المتقاعد  عزم  لو  وبالتالي   ، قطر  في  عديدة  التطوعي 
به  ترحب  جهة  من  أكثر  يجد  سوف  المجال  هذا  في  االنخراط 
بطبيعة  خبراته  من  واالستفادة   ، معها،  للمشاركة  وتدعوه 

الحال.

أشخاص  ألنهم  خبرات  أصحاب  هم  المتقاعدون   : وأضاف 
قضوا سنوات طويلة في وظائفهم ، وبالتالي تشكلت لديهم 
خبرات كبيرة من الممكن أن نستفيد منها في خدمة مجتمعنا 

، وهو ما سوف نفعله خالل الفترة المقبلة بمشيئة اهلل .
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االجتماعيـــة  والشؤون  العمل  وزارة  نظمت 

بالتعـــاون مع الهيئة العامـة للتقاعد والتـأمينات 

االجتماعيـة ، بـرنامـج المتقاعدين بعد سن الستين، 

والعربي  العالمي  باليوم  االحتفال  ضمن  وذلك 

للمسن ، وباستضافة من متحـف الفـن اإلسالمـي . 

في  معنية  جهات  عدة  شاركت 

من  كل  الندوة  حضر  حيث  الدولة، 

الشؤون  إدارة  مدير  المري  علي  السيد 

شيخة  والسيدة  بالهيئة،  القانونية 

البلدي  المجلس  عضو   - الجفيري 

بدائرة المطار، والدكتور مجدي عاطف 

والدكتور  قطر،  جامعة   - محفوظ 

أمراض  استشاري   - الغني  عبد  أمين 

الشيخوخة بمستشفى حمد والرميلة، 

بنك  من   - الكواري  سلطان  والسيد 

قطر للتنمية. وأدارت الندوة الدكتــورة 

األعلى  المجلس   - الهيــل  أمينــــة 

الندوة  حضـــر  كمـــــا  للتعليم، 

وكبــار  المختصــــين  من  عـدد 

السـن والمتقاعدين .

هــدف البرنـامـج 
نخبــــــــــــة  البــــــــــرنــــامـــــــــج  ضــــــــــــــــــــــم 

الســـــن  وكبـــــــــار  المـخـتصـيــــــــــن  مــــــــن 

عـــــــدد  وبمشاركة  والمتقــــــاعــــديـن 

بالدولة،  المعنية  الجهــــــــــــات  مــــــــــن 

وتم خالله مناقشة الجوانب االجتماعية، 

التي  والمشكالت  الصعوبات  وعرض 

وتقديم  التقاعد  بعد  السن  كبار  يواجها 

الحلول المناسبة لهم . 

عاطف  مجدي  الدكتور  شارك 

االجتماعية  الخدمة  أستاذ  محفوظ 

بعنوان:  عمل  بورقة  قطر،  بجامعة 

في  االجتماعي  األخصائي  مهارات   (

فيها  موضحًا   ) التقاعد  أزمة  مع  التعامل 

أن دولة قطر تعتبر أكثر دول الخليج نموا 

إنه  حيث  الفئة  لتلك  األعداد  زيادة  في 

من المتوقع أن تصل نسبة المتقاعدين 

 %19  .  8 إلى   )2020( عام  خالل  قطر  في 

يترتب  الذي  األمر  السكان،  إجمالي  من 

تنظيمية  كيانات  استحداث  عليه 

تلبي  وأنشطة  خدمات  لتقديم  جديدة 

متطلبات فئة المتقاعدين وتعمل على 

المجتمع  مع  التكيفية  قدراتهم  تنمية 

الذي يعيشون فيه.

استثمار  ضرورة  مجدي  الدكتور  وأكد 

ثلث  يقارب  ما  لدى  الموجودة  القدرات 

المتقاعدين  من  قطر  في  السكان 

التنموية  المشروعات  في  وإدماجهم 

بطريقة  إليهم  النظر  وعدم  للدولة، 

المجتمع  على  عالة  أنهم  على  سلبية 

يؤثر  قد  مما  اجتماعيا  استبعادهم  أو 

وأوصى  واجتماعيا،  نفسيا  عليهم 

المتقاعدين  عن  بيانات  قاعدة  بإنشاء 

واالجتماعية  الصحية  خصائصهم  تضم 

يتم  أن  على   ، والعملية  والتعليمية 

دورية  بصورة  البيانات  هذه  تحديث 

المؤسسات  مع  الشبكي  الربط  مع 

من  البيانات  على  للحصول  الحكومية 

مصادرها األصلية. 

قـاعـدة  مـن  االستفـادة 
فـي  المتقاعـديـن  بيانـات 

التخطيـــط االستراتيجــي

االستفادة  إلى  العمل  ورقة  ودعت 

التخطيـــط  في  البيــــانـــات  هـــذه  مــن 

النظر  وإعادة  الفئة،  لتلك  االستراتيجي 

التي يحصل  التأمينات والمعاشات  في 

زيادتها  على  والعمل  المتقاعد  عليها 

الكريمة  للحياة  ضمانا  دورية  بصورة 

لفئة المتقاعدين، واالستفادة من خبرات 

العمل  مجاالت  كل  في  المتقاعدين 

مفهوم  لتفعيل  خبراته  حسب  كل 

مجال  في  والسيما  المنتجة،  الشيخوخة 

والخيري  التطوعي  والعمل  التعليم 

على مختلف أشكاله.

حوافــز تشجيعيـة
بأهمية  مجدي  الدكتور  وطالب 

إتاحة الفرص أمام المتقاعدين لاللتحاق 

على  للحصول  سواء  بالجامعات 

على  ذلك  في  للراغبين  عليا  شهادات 

اإلنسان،  حقوق  من  حقا  ذلك  يكون  أن 

والمجتمعي  األسري  الوعي  ونشر 

للتعامل مع فئة المتقاعدين والمسنين 

يكون  أن  على  وتقدير،  باحترام  عموما 

ذلك حقا لهم نظير ما قدموه للمجتمع 

من  وليس  السابقة  عملهم  فترة  خالل 

باب اإلحسان أو الشفقة.

 كما طالب بإقامة فعاليات لعرض 

لديهم  ما  وإظهار  المتقاعدين  إبداعات 

تساهم  إبداعية  وأفكار  مواهب  من 
وإصدار  القطري،  المجتمع  تنمية  في 
آرائهم  لنشر  للمتقاعدين  شهرية  مجلة 
وأفكــارهـــم في شتي قضايا واهتمامات 
تقتصر  أن  على  القطري  المجتمع 
المتقاعدين  من  محررين  على  المجلة 

فقط.

إجراء  ضرورة  على  المتحدث  وشدد 
الدراسات والبحوث العلمية التي ترتبط 
وأوضاعهم  المتقاعدين  بمشكـــالت 
واالجتمـــاعيـــــة  والنفسيــــــــة  الصحيـــــــــة 
وذلك  لمواجهتها.  المالئمة  والحلول 
الخدمة  برنامج  مع  التعاون  خالل  مــــن 
وإقـــامـــــة   ، قطــــــر  بجامعـــة  االجتمـــاعيـــة 
مؤتمرات وندوات علمية تتناول القضايا 
بالمتقاعدين  المرتبطـــة  واالهتمامـــات 
المستحدثــة  الخبـــرات  علـــى  والتعـــــرف 



20
14

بر 
سم

دي
 - 

بع
لرا

د ا
عد

سمبر 2014ال
العدد الرابع - دي

41التأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعيةالتأمينات االجتماعية - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية40

إلى  باإلضافة  الفئة،  هذه  لتطوير 

لألخصائيين  المستمر  التدريب 
األخرى  والتخصصات  االجتماعيين 
االجتماعية  الرعاية  مجال  في  العاملة 
الحديثة  االتجاهات  على  للمتقاعدين 
مع  والتواصل  والممارسة،  العمل  في 
مؤسسات المجتمع إليجاد فرص عمل 
للمتقاعدين لمن يرغب في ذلك، على 
قدرات  مع  يتناسب  بما  ذلك  يتم  أن 

وتخصص هذه الفئة.

الفحــص الــدوري
عبد  أمين  للدكتور  ورقة  وفي 
الشيخوخة  أمراض  استشاري  الغني- 
على  أكد  والرميلة،  حمد  بمستشفى 
والتطعيمات،  الدوري  الفحص  أهمية 
واالهتمام  الطبية،  اإلرشادات  واتباع 
إلى  وأشار  والبصر،  والسمع  باألسنان 
االجتماعية  العالقات  تأسيس  أهمية 
على  وشدد  للمتقاعدين،  المفيدة 
ضرورة النوم الصحي والمريح للجسم 
وخلق  المنزل،  من  والخروج  والرحالت 
المناخ الصحي لتبادل األفكار والخبرات، 
للجماعة  باالنتماء  واإلحساس 
أهمية  تناول  كما  األكبر،  والمجتمع 
وقراءة  ومراجعة  جديدة،  صداقات  بناء 
من  والقرب  النبوية،  واألحاديث  القرآن 
والذاكرة،  للمخ  فعال  كتدريب  اهلل 
واللمس  االتزان  لحواس  وتنشيط 
النفسية  تحسين  وحول  واألعصاب. 
والشخصية، قال الدكتور أمين أن ذلك 
إنجازات  سرد  خالل  من  يتم  أن  يمكن 
واالستفادة  للمجتمع،  اآلباء  وخدمات 

بخبراتهم لمستقبل أفضل.

بالمستـــوى  االرتقــــاء 
المعيشـــي

تحدث  للتنمية  قطر  بنك  ومن 
مستشار  الكواري  سلطان  السيد 
بكلمة  للمشاريع  قطر  في  التنمية 
تهدف  التي  البنك  مبادرات  فيها  تناول 

المعيشي  بالمستوى  االرتقاء  إلى 
قطر  بنك  أن  إلى  وأشار  للمتقاعدين، 
متنوعة  مجموعة  في  ينخرط  للتنمية 
جميعها  بنيت  التي  المبادرات،  من 
للبنك،  االستراتيجية  األهداف  على 
أن تساعد في تنويع  والتي من شأنها 
منها  رئيسية  مجاالت  في  االقتصاد 
األعمال  بيئة  وتنمية  المالي،  التمويل 
صناعات  وتأسيس  الخاص،  للقطاع 
تحتية  بنية  وبناء  المعرفة،  على  قائمة 

للبحث والتطوير.

الذي  خطوة  برنامج  إلى  وأشار 
قطر  بين  بالتعاون  سابقًا  ُدشن 
 ، للتقاعد  العامة  والهيئة  للمشاريع 
دخل  مصدر  توفير  على  يعمل  الذي  و 
إضافي يساهم في تحمل أعباء الحياة 
المناسبة  والظروف  الفرص  وتوفير 
وعرض  ناجح،  تجاري  عمل  لتأسيس 
أمام  المطلوبة  والتجارب  المعلومات 
عن  تبحث  والتي  المتقاعدين  فئة 
األعمال  بعالم  واللحاق  ذاتها  تحقيق 
والمتوسطة،  الصغيرة  والمشاريع 
االستشارية  الخدمات  جميع  وتقديم 
قطر  من  المقدمة  الضرورية  والتدريبية 
النجاح  استمرارية  لضمان  للمشاريع 

للمشروع.

برنامج  أهداف  الكواري  وتناول 
مباشر  غير  إقراض  كمبادرة  الضمين 
لمساعدة  للتنمية  قطر  بنك  أطلقها 

غير  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
القادرة على االقتراض بشكل مستقل 
بسبب عدم وجود الضمانات، وارتفاع 
وعدم  المطلوبة،  المشاركة  قيمة 
والبيانات  االئتماني،  التاريخ  توفر 

المالية، وارتفاع سعر الفائدة.

آراء المتقــاعديــن 
تطرق المتقاعد على األنصاري في 
مداخلة إلى أن الدولة لم تال جهداً في 
توفير كل ما يحتاجه المواطن، وشدد 
للمتقاعدين،  الجو  تهيئة  أهمية  على 
واسع  ناد  إنشاء  في  الجاد  والتفكير 
الرياضة،  أدوات  حيث  من  ومكتمل 
الخفيفة،  واأللعاب  الصحي،  والنادي 
والمأكوالت  التراث،  من  وأشياء 
من  والبد  قاتل  الفراغ  وقال:  الخفيفة، 
الجانب  هذا  توفير  خالل  من  مساعدتنا 
يجدون  ال  اآلن  المتقاعدين  أن  السيما 
في  إال  فراغهم  أوقات  لقضاء  مكانًا 
التقاعدي  الراتب  أن  وأضاف  القهوة، 
ثابت على حاله منذ سنوات، في الوقت 
المعيشة  تكلفة  فيها  تضاعفت  الذي 

مع تغيرات الوضع االقتصادي.

الطيــب  التعامـــل  بضــرورة  ونـــوه 
يكون  بحيث  أسرته  داخل  للمتقاعد 
الشخصية  ويملك  البيت  سيد  هو 
معنوياته،  من  أبناؤه  يرفع  وأن  القوية، 
أن  ويجب  الهامش،  على  يتركونه  وال 

يكون األبناء مخلصين لوالديهم.

وتملك  غنية  دولتنا  وقال: 
إلغاء  جداً  ويؤسفني  اإلمكانيات، 
الدولة  عليه  أنفقت  الذي  الدوحة  نادي 
لكبار  مكان  أفضل  وكان  الماليين، 

السن والمتقاعدين.

عصام  محمد  السيد  أكد  بدوره 
أن  التقاعد  بإدارة  القانوني  المختص 
والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة 
مالذاً  لتكون  تسعى  االجتماعية 
خالل  من  القطري،  للمواطن  آمنًا 

االجتماعية  الحماية  تعزيز  على  عملها 
التكافل  أواصر  وترسيخ  واالقتصادية، 
وامتالكها  المجتمع،  في  والتضامن 
والمالية  والفنية  البشرية  القدرات 
في  الفاعلية  درجات  أقصى  لبلوغ 

األداء، لتحقيق أهدافها.

في  المتقاعدين  حق  على  وأكد 
والراحة،  توفير لهم كل سبل االستقرار 
للمتقـــاعديــــن،  نــــــاد  وجــــود  وأهميـــــــة 
للتقاعد  العامة  الهيئة  أن  إلى  مشيراً 
تسعى  االجتماعية  والتأمينات 
في  المختصة  الجهات  مع  بالتعاون 
لتحقيق  البلدي  المجلس  مثل  الدولة 

وذلك  للمتقاعدين،  المطلب  هذا 
ممارسة  من  المتقاعد  يتمكن  حتى 
األنشطة والبرامج التي تمأل وقت فراغه 
لدى  التأكيد  إلى  ودعا  مفيدة،  بطريقة 
المتقاعدين على أن لديهم خبرات  فئة 

البد من استغاللها، واستثمار ما لديهم 
من طاقات ومواهب وتفعيلها، وعمل 
األخرى  المجتمع  فئات  بين  ما  برامج 

والمتقاعدين في النادي.

برامـج متنـوعـة 
أمينة  الدكتورة  دعت  جهتها  ومن 

النفسي  والمعالج  الخبير  الهيل 
أهمية  إلى  العالي،  التعليم  بوزارة 
للمتقاعدين،  الموجهة  البرامج  تنوع 
إلى  وأشارت  أعمارهم،  مع  يتالءم  بما 
دولة  في  الترفيهية  المنافذ  من  العديد 
التجارية،  والمراكز  األسواق  منها  قطر 
وقالت:  المفتوحة،  األماكن  من  وغيرها 
وانتقدت  المسن.  البيت  يخدم  أن  البد 
بوالديهم  يلقون  الذين  األسر  بعض 
يعتبر  ذلك  أن  وأكدت  البيوت،  بمالحق 
العزلة  تسبب  التي  األخطاء،  أكبر  من 

والوحدة.

وفي تعليق على أسئلة المشاركين 
طالب الدكتور أمين عبد الغني بضرورة 
المساحات  من  المتقاعدين  استفادة 
الخضراء الواسعة، وعلى سبيل المثال 
وقـــــــال  والكورنيــش،  أسباير،  حدائق 
إن  للمتقاعــديـــــن،  حـديثـــــه  مــــوجهـــــــًا 
ملـــك  كلهـــــــا  األمــــاكــــن 
لكـــم، والبـــد مـــن استغــــالل 
بصورة  المتوفرة  الخدمات 
إيجابية، واالختالط بمختــلف 
فيهـــم  بمـــــن  الفئـــــــات، 
المواطنـــون والمقيمــــون، 
على  تردده  يقتصر  ال  بحيث 
ســؤال  وفــي  واحـــد.  مكان 
مع  التعامــل  كيفيـــة  حــول 
أكد  المتقاعدين،  الوالدين 
أبنائهم  على  حقا  لهم  أن 
في الرعاية والحماية وتوفير 
الحنان لهما، ومجالستهما 
واالستمــــــاع  كبيــــــر،  بحـــــب 
ونــــــــــوه  بــاهتمـــــام،  لهمـــــا 
بضـــرورة عــدم تهميشهمــا 
جميـــــع  فــــي  وإشراكهمــــــا 
القرارات المتعلقة باألســرة، 
وقــال البــــد أن يقوم األبنـــاء 
بمهمـــــة الخـــــادم، واعتبــــــار 
ذلــك بمثابــة تشريــف لهــم.
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موضوع  تتناول  التي  المؤلفات 
قليلة  العربية،  المكتبة  في  )التقاعد( 
وأذكر  وافية،  غير  فهي  وجدت  وإذا  شحيحة، 
دراسات  عن  البحث  في  كثيراً  عانيت  أنني 
ومفهومه  التقاعد  حول  متخصصة  ومراجع 
)حاجتنا  مقالة  كتابتي  أثناء  وذلك  وثقافته، 
العدد  في  نشرت  والتي  التقاعد(  ثقافة  إلى 
فلم  االجتماعية،  التأمينات  مجلة  من  األول 
واحد  كتاب  سوى  ويغني  يسعف  ما  أجد 
آل  عيسى  رضي  أمين  السعودي  للكاتب 
سنوات  )التقاعد:  عنوان  وحمل  خليتيت، 

الحصاد( وقد صدر عام 2009.

عن  الفكري  التقاعس  لهذا  تفسير  وال   
يتصل  وما  والمتقاعدين  بالتقاعد  االهتمام 
إلى  تنظر  الزالت  مجتمعاتنا  أن  إال  بهما 
يستحق  ال  وأنه  الحياة(  )نهاية  بأنه  التقاعد 
جدية االهتمام، ومع كل ذلك فإن مما يبشر 
ببدايات تغيير النظرة المجتمعية نحو ثقافة 
التقاعد، أن هناك توجهًا بدأ يتزايد لدى بعض 
لالهتمام  والمعنيين  والمسؤولين  الكتاب 
في  ايجابية،  أكثر  بشكل  التقاعد  بشؤون 
)مجلة  صدور  عكسه  ما  وهذا  األخيرة،  اآلونة 
العامة  الهيئة  عن  االجتماعية(  التأمينات 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية في مايو 2013.

في  صدر  المبشر،  السياق  هذا  وفي   
بعنوان  جميل  كتيب  مؤخراً،  الكويت 
المتقاعد  للعقيد  الحياة(  معادلة  )التقاعد.. 
الصحف  نشرت  الجيماز،  خليفة  محمد 
في  وسعيت  عنه،  موجزة  نبذة  الكويتية 
ورغبة  األصدقاء.  بعض  لي  أمنه  حتى  طلبه 
مضامينه،  على  الكرام  القراء  إطالع  في 

أتناول هنا أبرز ما جاء فيه.

من  صفحة   )60( من  الكتاب  يتألف   
القطع المتوسط، وقد خال من اإلشارة للناشر 
يعتمد  وال   )2013( هي  الطبع  سنة  أن  غير 
الكتاب نظام األبواب والفصول وإنما يقوم 
الكاتب  يبدأ  جانبية،  وعناوين  مواضيع  على 
بإهداء خاص لكل )متقاعد أو كل من يفكر 
بالتقاعد، بهدف أن يبدأ بداية جديدة مستقرة( 
وفي التمهيد : يركز المؤلف على أن التقاعد، 

باعتباره  الموظفين،  أغلب  يشغل  هاجس 
حيث  المعالم،  مجهول  عالم  إلى  انتقااًل 
له  نخطط  فكيف  وظيفة،  غير  من  الحياة 
وكيفية  المالية  الموارد  تحديد  عبر  مسبقًا 
من  للمستقبل  االستعداد  وآلية  استخدامها 
خالل إدارة التغيير المالي وتوفير ما يلزم حتى 

ال تكون هناك مفاجآت لم يتم اإلعداد لها.

واحداً  يشكل  التقاعد  أن  المؤلف  ويرى   
اإلنسان  حياة  في  المفصلية  المتغيرات  من 
سواًء للمتقاعد نفسه أو ألسرته، حيث يتغير 
سلوك ونمط الحياة االجتماعية واالقتصادية 
دائمًا،  سهلة  ليست  والمواءمة  للمتقاعد، 
قرار  الحر  )التقاعد  شعار  المؤلف  ويتبنى 
المتميزين( ويدعو لرحلة )معادلة الحياة( من 
قبل المتقاعد إلى القرار الخطير ثم التعايش 
بر  إلى  للوصول  وأمان  بسالم  التقاعد  مع 
واالجتماعي،  والمادي  النفسي  االستقرار 

الموظف  إلعداد  متحمس  المؤلف  أن  ويبدو 
خطة  عبر  التقاعد،  سن  قبل  للتقاعد  نفسه 
صحيحة، فهو يستخلص من دراسة على )100( 
 )40( لمدة  تقاعد  وخطة  خدمة  بعد  شخص، 

عامًا، وصواًل إلى سن )65( عامًا، أن:

أو  مفلسين  إما  الحياة،  بهم  تنتهي   %96
متوفين.

3% يتقاعدون بشكل مريح.

1% يتقاعدون بثراء.

ويضيف: وحيث أن واقع البلد الذي أعيش 
يبدأ  للتقاعد،  االفتراضي  العمر  يكون  فيه، 
فيه من سن )45( عامًا، لذلك وددت أن أكون 
بين الـ 3%  الذين يتقاعدون بشكل مريح و الـ %1 
الذين يتقاعدون بثراء، ومن هنا علينا أن ننظر 
اإلعداد  يجب  مشروع  أنه  على  التقاعد  إلى 

هذا  ويقوم  الحياة(  )نهاية  أنه  من  بداًل  له 
المشروع على طرح )3( أسئلة:

1. ما أفضل تاريخ للتقاعد فيه؟

عند  أتقاضاه  سوف  الذي  المبلغ  ما   .2
التقاعد؟

3. كم سأتقاضى عند استبدال الراتب؟

الصحيحة  المعلومات  معرفة  ويمكن 
إلى  بالتوجه  التساؤالت،  هذه  عن  لإلجابة 
االجتماعية  التأمينات  عن  المسؤولة  الجهة 
وذلك قبل سنة من تاريخ التقاعد على األقل.

أجل  من  التخطيط  بأن  المؤلف  ويوضح 
الوضعية  بمعرفة  نبدأه:  أن  يجب  التقاعد، 
المرجو  والهدف  المالي،  للموقف  الحالية 
للهدف.  الموصل  والطريق  إليه،  الوصول 
يفكر  من  يقدم  كله  الكتاب  أن  والحقيقة 
القانونية  السن  قبل  )الحر(  التقاعد  في 
لكيفية  إرشاديًا  برنامجًا  بحلولها،  أو  للتقاعد 
االستهالكية،  النفقات  وضبط  الموارد  توفير 
تنفذ  في  نجاحًا  المتقاعدين  أكثر  أن  ويرى 
بالتزام  يعملون  من  هم  التقاعد،  خطط 
المصروفات  متابعة  في  منظم  وبشكل 
النتائج  وقياس  وتحليلها  وتسجيلها  اليومية 
األولوية  قرار  في  للمساعدة  االستهالكية 
في الصرف على االحتياجات، ويؤكد أن السر 
في النجاح هو )التنظيم( و )برمجة الميزانية( 
والفرعية  الرئيسية  بنودها  كتابة  خالل  من 
بالتنفيذ،  االلتزام  ثم  باإلنفاق،  المتعلقة 
اعقلها  )اآلن  تعالى  اهلل  على  والتوكل 
وتوكل ومارس حياتك من خالل إنفاق مقنن 

ومدروس(

ورقة  أهم  المؤلف  يلخص  الختام:  في 
برنامج  على  الحصول  أن  مؤكداً  كتابه،  في 
على  يساعد  متكامل  الكتروني  تطبيق  أو 
اتخاذ القرارات االستهالكية والنجاح في تنفيذ 
سواًء  التقاعدي،  المادي  االستقرار  خطة 
بالتكيف مع قيمة الراتب التقاعدي أو البحث 
المادي  النقص  يعوض  آخر  مدخول  عن 

المتوقع مع التقاعد.

كتاب
)التقاعــد.. معادلة الحياة(

بقلم: د.عبد الحميد األنصاري

كاتب وباحث قطري

لمحمد خليفة الجيماز
كيف يدير المتقاعد موارده المالية؟
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العامة  بالهيئة  الداخلي  التدقيق  إدارة  نظمت 
تدريبية  دورة  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد 
لموظفيها  حول مهارات استخدام برنامج أساسيات 
لغة أوامر التدقيق  )ACL 105( وهي تقنية حديثة سيتم 
المالية  البيانات  بتحليل  خاصة  الهيئة  في  تطبيقها 

 . ACL ومعالجتها من خالل استخدام

من جهته أكد السيد علي المري مدير إدارة التدقيق 
في الهيئة على أهمية البرنامج الذي يمكن تطبيقه  
في  المستخدمة  اآللي  الحاسب  أنظمة  جميع  على 
يوفر  وأنه  الرقابي،  األداء  لتطوير  يؤدي  مما  الهيئة 
إمكانية  خالل  من  المعلومات  جمع  فرصة  للمراجع 
بشكل  للرقابة  الخاضعة  الجهة  بيانات  إلى  الدخول 
مستقل  دون أن يؤثر على بياناتها أو برامجها والقيام 
المحددة  الرقابة  ألهداف  وفقا  البيانات  تلك  بتحليل 

مسبقا، وكذلك يقلل من مستوى مخاطر الرقابة.

وأضاف بأن هذا البرنامج يعطي المدقق استقاللية 
إمكانية  ويسهل  للرقابة  الخاضعة  الجهة  عن  أكبر 
الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة كبيرة؛ 

بحيث ترتفع كفاءة أعمال الرقابة،  كما يساعد على 

بعض  برمجة  و  البيانات،  من  كبير  حجم  مراجعة 

مع  التكاليف  في  توفيرا  يحقق  مما  الرقابة،  خطوات 

كافة  بتوثيق  كذلك  البرنامج  ويقوم  الزمن،  مرور 

خطوات الرقابة التي يقوم المراجع بتنفيذها وكذلك 

النتائج التي تسفر عنها .

والجدير بالذكر أن هذا  البرنامج يعتبر األوسع انتشارا 

في  الحاسوب  استخدام  على  يعتمد  حيث  عالميا، 

قويا  أساسا  يعد  ما  وهو  المالية،  الرقابة  عمليات 

ستعتمد عليه إدارة التدقيق، خاصة وأنه يوفر أداًء عاليا 

التعامل  في  والفعالية  الكفاءة  زيادة  في  يسهم 

والتحليل  المعلومات  وأنظمة  المالية  البيانات  مع 

المالي كما يؤدي استخدامه إلى توفير الوقت. 

الهيئـة تبتعـث عـدداً من الطلبـة لدراسـة 
العلوم اإلكتوارية  في أرقى الجامعات العالمية

المبتعثين  الطلبة  بين  ومن 
هيا  الطالبة  التخصص  هذا  في 
العلوم  البوعينين  ناصر  فيصل 
تكساس  جامعة  في  اإلكتوارية 
تخصص  بالواليات  انطونيو  سان 
في  المهنية  الساحة  على  جديد 
دراسة  في  ميول  ولدي  قطر  دولة 

عــــدد مـن الطـلبـــــة 
الـمبتعـثيــــن : 

طرحت  الهيئة العامة للتقاعد 
المهني  المعرض  فترة  خالل 
الستقطاب  لالبتعاث؛  برنامجًا 
في  القطري  الشباب  وتأهيل 
بأرقى  متعددة  تخصصات 
قطر  داخل  العالمية  الجامعات 
المشروع  هذا  ويهدف  وخارجها 
استثمار  إلى  األولى  بالدرجة 
الكفاءات الوطنية البشرية واألخذ 
بيدها إلحراز مراكز متقدمة أكاديميا 
الكفاءات  تلك  تكون  بحيث 
من  ومؤثراً  رئيسًا  جزءاً  الوطنية 
العامة  الهيئة  في  العاملة  القوى 

للتقاعد  في الحاضر والمستقبل.

الدهيمي  حمد  السيد  وكشف 
الهيئة،  في  البشرية   الموارد  مدير 
االبتعاث   برنامج  طرح  تم  أنه 
في  البكالوريوس   لدراسة 
تخصصات  ) الرياضيات – اإلحصاء 
– المحاسبة – االستثمار (، وكذلك 
في  الماجستير  لدراسة  االبتعاث 
العلوم االكتوارية، حيث يعتبر هذا 
النادرة  التخصص من التخصصات 
وخصوصًا  الهيئة،  تحتاجها  التي 
االجتماعي  التأمين  مجاالت  في 
التقاعد. وصناديق  والمعاشات 

والحساب  والرياضيات  العلوم 
والتحليل . 

الطالب  يواصل  أخرى  جهة  من 
دراسته  المري  قرح  اهلل  عبد  سعيد 
بالواليات  اإلكتوارية  العلوم  في 
يدرس  كما  االمريكية،  المتحدة 
المقارح  علي  راشد  علي  الطالب 
في  اإلكتوارية  العلوم  دراسات 
الواليات المتحدة بجامعة تكساس 

سان انطونيو. 

حمد الدهيمي:  الكفاءات الوطنية ستظل جزءًا رئيسًا 
ومؤثرًا من القوى العاملة في الهيئة العامة للتقاعد.
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ال شك أنه جاء عليك وقت من األوقات 
وجدت فيه أن راتبك الشهري يتبخر بسرعة 
يُعانون  الجميع  أن  والغريب  ُمدهشة، 
وضعك  كان  فمهما  الُمشكلة،  هذه  من 
سيظل  واالجتماعي،  والمالي  االقتصادي 
راتبك الشهري في نظرك غير كافي طالما 
تنظيم  أو  واضحة  لخطة  تخضعه  ال  أنك 
ُمحدد دقيق، يُلبي حاجاتك وحاجات أسرتك 
اإلسراف  عن  تمامًا  يبتعد  صحيح،  بشكل 

ويبتعد أيضًا عن الُبخل.

سنستعرض معًا في هذا المقال مثااًل 
عمليًا واضحًا، يُمكنك على أساسه قياس 
نفس  في  ُخطة  ووضع  المالية،  ظروفك 
اإلطار العام؛ اعتبر هذا المثال برنامجًا عامًا 
فيه  بما  وااللتزام  عليه  القياس  يُمكنك 

وفقًا لظروفك المالية واالجتماعية.

جميع  بحساب  قم   - األولى  الخطوة 
)المدخوالت( الشهرية الثابتة:

الشهرية  المدخوالت  هنا  المقصود 
إلى  مثاًل  الشهري  كالراتب  الثابتة؛ 
من  مثاًل  عليه  تحصل  شهري  إيجار  جانب 

بكتابة  تقوم  أن  المهم  محل،  تأجير 
الذي  الثابت  الشهري  المدخول 
أو  تتحصل عليه سواء من وظيفتك 

من أي أعمال أخرى.

ريال ولديك  10 اآلف  الشهري  راتبك  مثاًل 
شهريا  دخال  عليك  يُدرُّ  بتأجيره  تقوم  محل 
الثابتة  الشهرية  مدخوالتك  إذن  ريال؛   2000

تبلغ 12 ألف ريال.

جميع  بحساب  قم   - الثانية  الخطوة 
)المصروفات( الشهرية الثابتة:

قم بحساب كل المصروفات الشهرية 

الثابتة التي تقوم بدفعها بشكل ُمنتظم 
مصروفًا  يعد  المنزل  إيجار  مثاًل  شهر،  كل 
االبن  مصروف  ريال،   2000 قيمته  ثابتًا  شهريًا 
الزوجة  مصروف  ريال،   300 الثابت  الشهري 
الشهري  الصدقة  مصروف  ريال،   1000 الثابت 
المصاريف  جميع  مع  وهكذا  ريال،   200
الثابتة، وهكذا نجد أن مجموع المصروفات 

الشهرية )الثابتة( مثاًل 5000 ريال.

بحساب  قم   - الثالثة  الخطوة 
المصروفات الشهرية الُمتغيرة:

األعلى  الحد  باالعتبار  األخذ  مع 
األدنى؛  الحد  وليس  المصروفات  لهذه 
فاتورة  مثاًل  تشمل  الُمتغيرة  المصروفات 
الكهرباء والجوال والمياه، حيث ال يُمكنك 
تقديرها بشكل دقيق، لذلك الجأ إلى تقدير 
الحد األعلى، مثاًل فاتورة الكهرباء شهريًا 300 
100 ريال، مصاريف  ريال، فاتورة المياه شهريا 
الوقود شهريا 600 ريال ... وهكذا قم بتحديد 
وفقًا  الُمتغيرة  الشهرية  المصروفات  كل 
للحد األعلى المتوقع، ولنفرض أنها بلغت 

قرابة الـ 2000 ريال.

احتياجات  حساب   - الرابعة  الخطوة 
المنزل:

آِخذا في  المنزل  احتياجات  يتم حساب 
األدنى؛  الحد  وليس  األعلى  الحد  االعتبار 
ومشرب  مأكل  من  المنزل  احتياجات 
بالحد  تقديراً  ضع  وترفيه،  جديدة  ومالبس 
األعلى لالحتياجات المنزلية شهريًا، وليكن 

مثاًل 1500 ريال.

خاص  مبلغ   - الخامسة  الخطوة 
بالطوارئ:

يجب أن يخصص مبلغ خاص بالطوارئ 
يتم اقتطاعه بشكل ثابت من الدخل ويتم 
استخدامه في أوقات األزمات أو الصيانة أو 
ريال   1000 مبلغ  مثاًل  الطارئة؛  الُمشكالت 

للحاالت الطارئة.

المبالغ  كافة  جمع  من  تنتهي  أن  بعد 
الموزعة على الخطوات الخمس السابقة 
9500 ريال، وسيكون  ستكتشف أنها بلغت 
ريال،   2500 إلى  يصل  شهري  فائض  لديك 
المصروفات  كل  حساب  أن  طبعًا  والحظ 
الُمتغيرة تمَّ وفقًا للحد األعلى للمصروفات 

وليس الحد األدنى!

خطة  بعمل  قمت  إذا  أنك  أيضًا  الحظ 
المصروفات  وتقنين  لترشيد  اقتصادية 
الشهرية،  )الفواتير  مثل  المتغيرة 
لديك  فسيكون  المنزلية(  واالحتياجات 
المزيد من الفائض، والحظ كذلك أن 
حساب الطوارئ الذي توفره بشكل 
لشهور  تنفقه  ال  قد  ُمستمر 
لديك  يتراكم  وبالتالي  طويلة 
أن  الحقا  تستطيع  جيدة  مبالغ 

توزعها بين االدخار واالستثمار.

كنت  كما  ُمعقداً  ليس  األمر 
أن  هو  يلزمك  ما  كل  فقط  تعتقد؛ 
تقوم بتوزيع راتبك الشهري الثابت توزيعًا 
الثابتة  الشهرية  احتياجاتك  على  صحيحًا 
والمتغيرة دون إسراف وعشوائية، وستجد 
في نهاية الشهر أو السنة فائضًا جيداً جداً 

لم تكن تتوقعه.

سعد محمد الحمودي
مستشار تطوير األعمال

@shamoudi

الـــــــراتــــــــب
يكفـي الحاجـة



لفت 
انتباهي 

المحاور  أحد 
التي  المهمة 

االجتماع  خالل  مناقشتها  تمت 
المدني  التقاعد  ألجهزة  عشر  الرابع 
التعاون  مجلس  لدول  والتأمينات 
خالل  الضوء  سلط  والذي  الخليجي 
األهمية،  بالغ  موضوع  على  انعقاده 
أن  يمكن  الذي  المهم  الدور  وهو   أال 
الحديث  اإللكتروني  اإلعالم  يلعبه  
التأميني  الفكر  ثقافة   نشر  في 

والتقاعدي في المجتمع . 

خبراء  هناك  أن  أؤكد  أن  أريد  وهنا 
شؤون  وفي  اإلعالمي  المجال  في 
المعلومات  ونقل  والثقافة  األدب 
والسياسية  العلمية  والبحوث 
وخطط  االجتماعية  والتحوالت 
االتصاالت  وتقنية  بشقيها   التنمية 
أكدوا جميعًا على تأثير هذه الوسائل 
الهائل في المجتمعات؛ حيث يمكن 
استخدام وسائل اإلعالم الحديثة  في 
التخطيط  بأهمية  المجتمع  توعية 
لمرحلة التقاعد، وبث رسائل لتثقيف 
وتوعية المعنيين عن طبيعة أنظمة 
وسياسات التقاعد المعمول بها في 

دولهم .

إحدى وسائل اإلعالم الحديثة 
االجتماعي  التواصل  شبكات  هي 
وهذه  وغيرها،  وتويتر  الفيسبوك 
الشبكات تعد من أكثر الوسائل قوة 
المجتمع  وتثقيف  الثقافة  نقل  في 
إمكانية  من  به  تتميز  لما  واألفراد 
المتعددة  بالوسائط  لتطعيمها 
متاح  غير  هو  وبما  والصور  كالفيديو 
أفضل  فإن  ولذلك  أخرى،  وسائل  في 
برأيي  التواصل  لشبكات  استخدام 
التي  الثقافة؛  خدمة  في  كان  ما  هو 

هي وسيلة الرقي والتطور.

يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  إن 
اإلعالم الحديث قد يكون مؤثراً وكبيراً 
لكونه  التأمينية؛  التوعية  مجال  في 
يمتلك قوة تجعله  يغطي مساحات 
سرعة  خالل  من  الحدود  ويعبر  كبيرة 
االتصال والمدى الذي يمكن أن يصل 
يتميز  الحديث  اإلعالم  أن  كما  إليه. 
مقارنة  المنخفضة  المادية  بالتكلفة 
وسهل   ، األخرى  اإلعالمية  بالوسائل 
وتعبئة  حشد  في  وسريع  اإلستخدام 
التفاعلية،  ميزته  عن  فضاًل  متابعيه، 
في  متبادل  باتصال  يقوم  حيث 
والمستقبل  المرسل  بين  اتجاهين؛ 

والعكس . 

هناك  أن  أؤكد  أن  أستطيع  لذلك 
وأنا   - المجتمع  من  كبيرة  شريحة 
يطلق  لما  المنتمين  أحد  شخصيًا 
عليه بجيل االنترنت أو الجيل الشبكي 
الجديد -  لم يعد يتفاعل مع اإلعالم 
اإلعالم  مع  يتفاعل  ما  بقدر  التقليدي 
التواصل  ومواقع  اإللكتروني 

االجتماعي المختلفة والمتنوعة. 

واألفكار  اآلراء  من  الكثير  هناك  إن 
حول  يوم  كل  تبرز  والتساؤالت 
اإللكتروني  اإلعالم  تأثير  موضوع 
إلى  تحتاج  العام  الرأي  في  الحديث 
طرحها  يمكن  وال  ودراسة  بحث 
تأثير  يظل  ولكن   .. وعجالة  بسهولة 
مناحي  في  واضحًا  الوسائل  هذه 
تطويعها  وعلينا  المختلفة،  الحياة 
استفادة  ألقصى  منها  واالستفادة 
التثقيفية  رسائلنا  بث  في  ممكنة 
وسياسات  أنظمة  بشأن  والتوعوية 

التقاعد .

بقلم/ دالل العقيدي
مديرة التحرير

Email: Dalaqeedi@grsia.gov.qa
Twitter: @dalaqeedi


