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قطر  تتقدم عشر 
مراكز  في مؤشر  

التـقاعد السـنـوي

63.647 مـشتـركــــًا  
منتسب للهيئة من 

العاملين في الدولة 

مـركز اتـصـال الهيـئة 
"  ١٨3  "  يــــتلـقـى

استفسارات المواطنين
  

مشروعات تقاعدية تبدأ 
بــــخطوة

مجلــة تصــدر عــن الهيئــة العامــة للتقاعــد و التأمينــات االجتماعيــة
العدد الخامس-أكتوبر ٢٠١٥
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والعشرين  واحلادية  عربيًا  األولى  املرتبة  قطر  دولِة  ُر  تصدُّ
عن  الصادر   ،2015 لعام  السنوي  التقاعد  مؤشر  في   عامليًا 
بل  الصدفة  وليد  يكن  لم  األصول"،  إلدارة  العاملية  "ناتكسز 
رؤية:  الدولة بوضعها  تبنتها  جاء نتيجة الستراتيجية شاملة 
املجاالت  لتعزيز  طريق  خريطة  مبثابة  لتكون   ،2030 قطر 
إلى  الرامية  والبيئية،  واالجتماعية  والبشرية  االقتصادية 
االقتصادي  والتنويع  السليمة،  االقتصادية  اإلدارة   حتقيق 
املستدامة  التنمية  مؤشرات  االعتبار  في  آخذة  املناسب 
املجتمع،  على  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  وأبعادها 

ريـــادة قــطريـة

مستدامة. حكومية  مالية  مواقف  إلى  للوصول  السريع  احلضري  التوسع  إلى  باإلضافة 
تستمر  الذي  الرفيع  املستوى  تعكس  تاريخية  سابقة  يعد  لقطر  الدولي  الترتيب  هذا 
في  قطر  دولة  جناح  على  أولية  مؤشرات  ويعطي  األصعدة،  مختلف  على  إحرازه   في  الدولة 
الدولة  به  حتظى  ملا  العاملي  والتقدير   ،2030 لعام  االستراتيجية  التنموية  خطتها  تنفيذ 
وعامليًا. إقليميًا  االستثمارية  واخلارطة  التنموي  املشهد  لتصدر  أهلتها  مرموقة  مكانة  من 

وبهذه املناسبة، نؤكد للجميع حرصنا التام على بناء جسور للتواصل مع كافة املؤسسات املجتمعية ، 
وتأسيس شراكة ناجحة معها، خدمة لقضايا املتقاعدين وتلبية الحتياجاتهم، وتسعى الهيئة ملساندة 
كافة املبادرات الداعمة ملتقاعدي قطر، وتولي هذه النقطة جل اهتمامنا، وال ندخر جهدًا في سبيل 
ترجمتها إلى واقع ملموس والهيئة في هذا السياق ُتعد بوابة لنقل مقترحات املتقاعدين وهمومهم 
التي تخضع للدراسة من قبل الهيئة وتقدم بشأنها مقترحات للجهات التشريعية و املعنية في الدولة ، 
كما أننا حريصون على مواكبة اخلطط التنموية، ونسعى جاهدين لتوفير الدعم الالزم للمتقاعدين، 
وتشجيعهم على البدء بحياة عملية جديدة، وحثهم على املشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية .

واللـــــــــه ولــــــــــي التـــــــــوفيق،،،
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يوسف البنعلي -  رئيس التحرير

أجرى مصرف HSBC  استطالعا شمل 1000 شخص في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة اتضح من خالله أن %54 من 

سكان الدولة ال يدخرون بشكل منتظم. هذا االستطالع 
وإن أجري في دولة اإلمارات فإن نتائجه قد تكون قريبة لو 
أجري في باقي دول اخلليج، وقد حددت نتائج االستطالع 

أهم العوائق أمام االدخار وهي:
- تسديد القروض ال سيما العقارية.

- تسديد كلفة تعليم األبناء.

وامللفت أن الدراسة بينت أن املرأة هي أكثر حرصا من 
الرجل في احلفاظ على مدخرات التقاعد، وأنه عند 

مواجهة صعوبات مالية فإن %31 من الرجال ال ميانعون 
من استخدام مدخراتهم اخلاصة بالتقاعد، بينما جاءت 

النسبة عند النساء %21 وهي أقل بعشر نقاط مؤية.
وعند سؤالهم عن استعدادهم لإلنتقال إلى منزل أصغر، 

وافقت على ذلك %22 من النساء بينما وافق على ذلك 16% 
من الرجال. وفيما يتعلق ببيع مجوهرات العائلة، قالت 

%30 من النساء إنهن على استعداد لذلك، فيما اقتصرت 
النسبة بني الرجال على 20%.

وقد بني املستشار للتخطيط املالي د. دنيس وتلغ أن غالبية 
الناس ال يدخرون كثيرا للتقاعد وذلك لعدة أسباب منها:

أسباب ثقافية:  ال شك أن العادات والتقاليد لها تأثير 
كبير عليك. فأنت تقوم بإنفاق كثير من األموال من أجل 

احلفاظ على صورتك أمام أصدقائك وعائلتك وجيرانك، 

بل قد تقوم بإنفاق أموال ال متلكها أحياناعلى أشياء 
باهظة الثمن بالنسبة لك، وكل ذلك يصب في الوجاهة 

االجتماعية.
 أسباب نفسية:  قد تعتقد كما يعتقد الكثيرون أنه من 

السهل العيش في احلاضر، وعدم التفكير في املستقبل، 
وأن األمور ستكون على ما يرام.

 التخطيط:  في احلقيقة أن الكثير منا ال يعرف كم يجب 
أن يدخر، وليست له خطة تقاعد مستقبلية متتد إلى 20 

او 25 سنة. حتى أولئك الذين يدخرون ال يعلمون إن كانوا 
يقومون باالدخار الصحيح واملناسب أم ال، وال كيف يجرون 
احلسابات، وإن كانت هناك آالت حاسبة على اإلنترنت قد 

تساعد في ذلك. إن احتساب املبالغ يعتمد على عوامل عدة 
منها:

- حجم ميزانيتك في الوقت احلاضر.
- حجم ميزانيتك في املستقبل.

إلى أي حد ميكنك االعتماد على الدعم احلكومي 
واملدخرات التقاعدية؟.

ما معدل عوائدك املالية؟
من هنا نقول أنه يجب على كل شخص وبالذات املتقاعد 
أن يثقف نفسه، ويتعلم الطرق املثلى لالدخار، وقد يكون 

من األفضل طلب املساعدة من قبل أناس متخصصني. 
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المرتبة األولى عربيا والحادية والعشرين عالميا في نالت دولة قطر 
العالمية ناتكسز  عن  الصادر   ،  2٠15 لعام  السنوي  التقاعد  مؤشر 
المنطقة العديد من دول  إلدارة األصول مؤخرا، متفوقة بذلك على 
مؤشرات  لخمسة  المئوية  النسبة  وفق  الرفاهية،  بمستوى  والعالم 
سويسرا  جاءت  حيث  السنوي،  تقريرها  في  ناتكسز  إليها  استندت 
الثالثين. المركز  في  وسنغافورة  عالميا  األولى  المرتبة  في 

إنــــــجـاز  قـــــطـري

ـبر
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
خـــــ
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املصدر : شركة ناتكسز العاملية 

يستند املؤشر على أربع مكونات رئيسية، 
هي:- 

١- مؤشر الرفاهية املادية ويقيس قدرة 
املتقاعدين على عيش حياة مريحة.

 ٢- مؤشر الصحة مدى حصول املتقاعد 
على رعاية صحية جيدة.

٣- وهو مؤشر التمويل، إمكانية حصول 
املتقاعد على اخلدمات املالية، ومقدرته على 

حفظ املدخرات . 
٤- مؤشر جودة احلياة  والبيئة الطبيعية 

على قدرة البلد على توفير بيئة نظيفة وآمنة 
للعيش فيه.

املؤشرات  بدمج  التقاعد  مؤشر  بناء  ويتم 
املؤشرات  ضمن  العشرين،  املستحدثة 
حيث  سابقاً،  املذكورة  األربع  الفرعية 
عند  العمر  متوسط  الصحة:-  مؤشر  يضم 
الوالدة، النفقات الصحية على كل فرد، عدد 
الصحية  النفقات  ألف شخص،  لكل  األطباء 
املستشفيات. أسرة  وعدد  املؤمنني،  لغير 
الدخل  املادية من:-  الرفاهية  ويتكون مؤشر 
والبطالة. الدخل،  في  املساواة  الفردي، 

من:-  التقاعد  عند  التمويل  مؤشر  ويتألف 
املالي،  التضخم  الشيخوخة،  إعالة  نسبة 
العائد احلقيقي، الضغط الضريبي، القروض 
البنكية املتعثرة، مديونية احلكومة، واحلاكمية.
ويتضمن مؤشر جودة احلياة والبيئة الطبيعية، 
واملائي،  الهوائي  التلوث  الرفاهية،  مستوى 
املناخ. وتغير  والسكني،  البيولوجي  التنوع 
في  يتم  دولة،  كل  نسبة  حتديد  وعند 
من  أداء،  مؤشر   ٢0 بناء  األولى  املرحلة 
من  عليها  املتحصل  اخلام  البيانات  خالل 
وعددها  املختارة  للعينة  املختلفة  املراجع 
مؤشرات  إلى  وحتويلها  دولة،   ١50
مئوية. نسب  شكل  على  للمقارنة  مالئمة 
بناء هاته  الثانية،  املرحلة  يتم في  ذلك،  بعد 
متوسطات  شكل  على  وجتميعها  املؤشرات 
للحصول على املكونات الفرعية األربع، ومن 
ثم جتمع هذه املؤشرات في مؤشر التقاعد.
ويحصل في نهاية التقييم كل بلد من العينة 

املؤشر أداة عاملية لقياس مستوى مالئمة أحتياجات 
العــالم أنــحاء  املتـقاعدين فـي جـميع  و تــوقعات 
يعد مؤشر التقاعد أداة عالمية لقياس مستوى رفاهية الشعوب بكافة أرجاء المعمورة، وهدفه األساسي 
توفير معيار عالمي للمتقاعدين، وتقييم مقدرة البلدان على تلبية احتياجات متقاعديها وتوقعاتهم.
ويرتكز على عوامل عدة، تحدد جمعيها في نهاية المطاف درجة الرفاهية في سن التقاعد، إستنادا لـ2٠ 

مؤشر أداء، موزعة على ٤ مؤشرات فرعية.

❞
المـــــؤشــــــر  مـــــــــقارنـــــــــــة عــــــالمية يـــوفـــــر  رؤيــــــــــة  واضـــــحة حــــول أمــــــــان 

التقاعد في كل دولةـ

منهجية بناء املؤشرات❝

توضح  حيث   ،١00%  –  0 بني  عالمة  على 
للمتقاعدين،  مناسبته  مدى  العالمة  هذه 
للتقاعد،  املثالي  للبلد  تقدم   ١00% وعالمة 
جيد،  صحية  رعاية  بنظام  يتميز  والذي 
وحياة عالية اجلودة، ومستويات منخفضة من 
التلوث، ونظام مالي سليم يوفر عائد حقيقي 
املادية. الثروة  من  مرتفع  ومستوى  عالي، 

❞
يرتكز التقرير باألساس 
عـلى مـؤشر الـرفاهـية 

المتعدد األبعاد

❝
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األولى عربيا والـ21 عالميا

ق
ــيــ

حـق
تــــ

الحادية  المرتبة  إلى  لتقفز   ،2٠15 لعام  السنوي  التقاعد  مؤشر  في  قطر  دولة  خطتها  متقدمة  مراكز   1٠
والعشرين عالميا، بعد أن كانت في المركز الحادي والثالثين العام الماضي، بحسب التقرير الذي أعدته 

"ناتكسز العالمية إلدارة األصول" مؤخرا.

د/رجب اإلسماعيل د/محمد االنصاريالسيد/ عبدالهادي الشهواني

التقرير الذي رصد مستوى األمان في سن التقاعد بنحو 15٠ 
دولة حول العالم، أظهر تفوقا قطريا بامتياز في مستوى 
بذلك  لتتربع  األوسط.  الشرق  منطقة  دول  على  الرفاهية 

على العرش العربي، حاصدة المركز األول.
وتعكس المرتبة المتقدمة الجديدة التي نالتها دولة قطر، 

تطورا مستمرا في درجة رفاهية مواطنيها ومتقاعديها، 

قطر تتقدم 10 مراكز يف مؤشر التقاعد 
السنوي

التــــقاعد
العالمي

الـــــــرفــاه 
الـــــمادي

جـــــــودة 
الحـــــياة

المؤشر 
الــمالي

المؤشر 
الصحي

الدولة الترتيب       

٨2 ٨5 ٩1 ٧٠ ٨٣ سويسرا 1
٨1 ٩5 ٨٨ ٦٣ ٨٤ النـــرويج 2

٧٧ ٧٦ ٨٠ ٧٣ ٨1 اسرتاليا ٣
٧٧ ٨1 ٨٦ ٦٣ ٨1 ايسلندا ٤
٧٧ ٨1 ٨٣ ٦2 ٨٤ هولندا 5
٧٧ ٧5 ٨٩ ٦٤ ٨1 السويد ٦
٧٧ ٧٨ ٩1 5٩ ٨2 الدنمارك ٧
٧٦ ٨٤ ٨٦ 5٣ ٨٨ النمسا ٨
٧٦ ٧٩ ٨2 5٩ ٨٧ أملانيا ٩
٧5 ٧٠ ٨٤ ٧٠ ٧٨ نيوزلند 1٠
٧5 ٨٤ ٧٨ 5٨ ٨٤ لكسمبورج 11
٧٤ ٧2 ٨1 ٦٨ ٧٦ كندا 12
٧٤ ٧٦ ٨٧ 55 ٨1 فنلندا 1٣
٧٣ ٨٣ ٦٧ ٦٩ ٧5 كوريا 1٤
٧٣ ٧٤ ٧٦ ٦1 ٨1 التشيك 15
٧2 ٧٦ ٧5 5٨ ٨2 بلجيكا 1٦
٧1 ٧٦ ٧5 5٤ ٨٤ اليابان 1٧
٧1 ٦٦ ٨٠ 5٧ ٨٦ فرنسا 1٨
٧1 ٦٤ ٧٨ ٦5 ٨٠ أمريكا 1٩
٧1 ٧٣ ٧٩ 5٧ ٧٨ سلوفينيا 2٠
٧1 ٨1 51 ٧٧ ٧٩ قــطر 21
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في  ساهم  قوي  اقتصادي  أداء  من  تمتلكه  ما  بفضل 
زيادة  معدل دخلها القومي.

بأعلى  قطر  تتمتع   ،2٠15 تقاعد  مؤشر  لنتائج  ووفقا 
الدولة  ريادة  نتيجة  المادي،  الرفاه  مجال  في  التصنيفات 

بمستويات المساواة في توزيع الدخل والدخل الفردي، 
ومؤشر البطالة.

يتوقف  ولم  الصدفة  وليد  يكن  لم  القطري،  التفوق 
الدوحة  حققت  حيث  كثيرا،  تجاوزه  بل  الحد  هذا  عند 
التقاعد،  سن  في  التمويل  بعمليات  متقدمة  مراكز 
باألمان  قطر  في  الفرد  تمتع  مدى  على  ذلك  ويبرهن 
االستثمارية،  والبيئة  الفائدة،  بمعدالت  المرتبط  المالي 

والتضخم، والضغط الضريبي.
في  قطر  دولة  حققتها  التي  الجديدة،  المكانة  وتترجم 
تحقيق  في  الدوحة  نجاح  العالمي،  السنوي  المؤشر 
الحكيمة  السياسة  التنموية واإلنمائية، بفضل  أهدافها 
لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى.

نوهوا بسياسات الدوحة الداعمة للمتقاعدين

❞
خبراء اقتصاديون يشيدون بتفوق 

الرفاهية القطرية

❝

أشاد خبراء اقتصاديون باملكانة املتقدمة التي حققتها دولة قطر في 
مؤشر التقاعد السنوي العاملي لعام ٢0١5، منوهني في السياق ذاته 
مبستوى الرفاهية املتطور وبتربع الدوحة على عرش الترفيه العربي، 
املجال. بهذا  والكويت  املتحدة  العربية  اإلمارات  على  تفوقها  بعد 

 سياسة حكيمة
جتاه  قطر  دولة  تنتهجها  التي  احلكيمة  بالسياسة  اخلبراء  ونوه 
احلياة  سبل  حتقيق  في  أسهمت  حيث  ومتقاعديها،  مواطنيها 
الكرمية لهم، وعززت شبكة األمن االجتماعي والوظيفي، مشيرين
مؤشر  في  عربيا  واألولى  عامليا  الـ٢١  املرتبة  الدوحة  نيل  أن  إلى 
بقيادة  دليل على جناح قطر  للعام احلالي، خير  السنوي  التقاعد 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى، 
املنشودة. واالجتماعية  واالقتصادية  التنموية  أهدافها  في حتقيق 
صدور  مبناسبة  االجتماعية(،  )التأمينات  لـ  خاص  حديث  وفي 
إلدارة  العاملية  ناتكسز  مؤخرا  نشرته  الذي   ،٢0١5 مؤشر  نتائج 
األصول، ورصد مستوى األمان في سن التقاعد بـ ١50 دولة، أشاد 
اخلبراء بالتقدم القطري املستمر بهذا السياق، منوهني بالسياسات 
وغيرهم. للمتقاعدين  االجتماعي  األمن  ملظلة  املعززة  الواضحة 

دعم متواصل
وحول ما خلص إليه املؤشر من نتائج عاملية، تتمثل بعدم وجود 

سياسات واضحة تعزز األمن املالي ملعظم املتقاعدين، بسبب 
الطلب غير املستدام على املوارد احلكومية، الذي يؤثر بدوره على 
قيمة مدخرات التقاعد، ويفرض مسؤولية أكبر على املستثمرين 

األفراد لتحقيق أهدافهم املنشودة في سن التقاعد، بهذا 
اخلصوص نوه اخلبراء بالدعم املتواصل الذي تقدمه الهيئة العامة 

للتقاعد والتأمينات االجتماعية ملنتسبيها، مشيدين في السياق 
ذاته بحرص الهيئة على تبني كافة قضاياهم والعمل على حلها 

بأسرع الطرق املتاحة. 
ووفقا للخبراء فأن جناح استثمارات األفراد، مرتبط بالدرجة 

األولى بطريقة تفكير املتقاعدين أنفسهم، وما إذا كانوا يفكرون في 
اإلنفاق أم في االستثمار واإلدخار.

تنويع اقتصادي
التنويع في  ناجحة  إستراتيجية  تعتمد  قطر  أن  إلى  اخلبراء   وأشار 
مواتية  احمللية  السوق  ومحفزات  الراهنة  الظروف  وأن  االقتصادي،   
من  واألهم  أنواعها،  اختالف  على  املتقاعدين  مشروعات  لنجاح 
أمنا. األكثر  بوصفها  احلكومية  للوظيفة  الفرد  نظرة  تغيير  هو  ذلك 

أفكار  املتقاعدين  لدى  تكون  أن  ضرورة  على  شددوا  اخلبراء 
اخلبرة  وأن  خاصة  الواقع،  أرض  على  للتطبيق  قابلة  استثمارية 
مئات  تعادل  عمله  سنوات  مدار  على  املتقاعد  اكتسبها  التي  العملية 
التنموية. البالد  مسيرة  لدعم  استغاللها  ويجب  العلمية،  الشهادات 

استشارات مالية
وطبقا خلبراء املال واالقتصاد  فأنه بإمكان املتقاعدين اإلستعانة 
مبؤسسات اإلستشارات املالية واخلدمية املنتشرة في كافة أرجاء 

قطر، من أجل توجيههم بشكل صحيح للمجال، الذي يناسب قدراتهم 
احلياتية، وخبراتهم العملية، وإمكاناتهم املادية.

❞
الشهواني: يدعو لالستفادة من 

خبرات المتقاعدين

❝
لإلستفادة  الشهواني،  عبدالهادي  القطري  األعمال  رجل  دعا 
احلياتية  املجاالت  كافة  في  وتوظيفها  املتقاعدين  خبرات  من 
عمله،  مجال  في  طويلة  خبرة  املتقاعد  لدى  أن  مؤكدا  والتنموية، 
مشروع  تأسيس  أو  اخلاص،  القطاع  بشركات  االلتحاق  ومبقدروه 
عمله. فترة  طيلة  املكتسبة  خبرته  خالله  من  يوظف  شخصي 
املؤهالت  عشرات  تعادل  العملية  املتقاعد  خبرة  أن  أكد  الشهواني، 
مثمنا  باخلبرة،  إال  يأتي  ال  والنجاح  واإلجناز  العمل  وأن  العلمية، 
للمتقاعدين. الالمحدود  احلكومي  الدعم  السياق  هذا  في 
مجرى  تغيير  فبإمكانه  العمل  على  قادراً  اإلنسان  دام  ما  وأضاف: 
ال  شهر،  كل  بنهاية  معاشه  انتظار  من  بدال  األفضل،  نحو  حياته 
على  يساعد  االقتصادي  واملناخ  شيء  كل  وفرت  الدولة  وأن  سيما 
مؤكدا  الشخصية،  واملبادرات  املشاريع  وإطالق  واالستثمار،  العمل 
للبدء بحياة عملية جديدة . أن جميع الظروف متاحة أمام املتقاعد 
وقال: من واقع خبرتي العملية واحلياتية في مجال االستثمار، تشهد 
العامة  الفائدة  قطر حراكا اقتصاديا كبيرا، يجب استغالله من أجل 
واخلاصة في آن واحد، والشخص املتطلع لالستثمار في مرحلة  ما 
ما  احلياة  وأن  خاصة  ثانيا،  ومجتمعه  أوال  نفسه  يفيد  التقاعد  بعد 
جالسا  نفسه  يري  حيث  الفرد،  على  تكون صعبة  رمبا  التقاعد  بعد 
باملنزل، وقد يشعر أنه لم يعد له دور في املجتمع، بعد أن كان بيده
نظر  ولو  به،  املكلف  العمل  شؤون  وتسيير  القرارات  إصدار 
العمل.  على  محفزا  بل  مشجعا  مناخا  لوجد  حوله  املتقاعد 
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٤000 متــــقاعد حـــــــدثوا
بياناتهم الشخصية إلكرتونيًا

❞
الهــــــيـــــــئـة تــــــــــــــدعو 
الـــــمــــــــــــــتـــــقاعـــــدين
لإلسراع في تحديثها 

❝

السيد  بالهيئة  التقاعد  إدارة  مدير  دعا 
ضرورة  إلى  املتقاعدين  اخلليفي،  خليفة 
الشخصية بياناتهم  حتديث  في  اإلسراع 
عبر الوسائل اإللكترونية، التي وفرتها الهيئة 
مؤخراً لكافة منتسبيها، وذلك للمساهمة في 
وإحصائيات  متطورة  بيانات  قاعدة  إعداد 
دقيقة عن متقاعدي دولة قطر قريباً، بهدف
وقضاياهم  أوضاعهم  على  كثب  التعرف عن 
الوصول  عن  فضاًل  حلها،  وسبل  املختلفة 
وبحسب  احلاجة.  عند  إليهم  املباشر 
اخلليفي، فقد حّدث أكثر من ٤000 متقاعد 
القنوات  خالل  من  الشخصية  بياناتهم 
األربع، التي دشنتها “التأمينات االجتماعية” 
الرسائل  خدمة  أن  إلى  مشيراً  الغاية،  لهذه 
نصيب  على  أستحوذت   SMSال النصية 
 ٢760 يقارب  ما  استخدمها  فقد  األسد، 
إلى مبنى  منتسباً، وجاء احلضور الشخصي 
الهيئة في املرتبة الثانية بواقع 5٢١ مراجعاً، 
٤58 عملية. ب  ثالثاً  الهيئة  موقع  بينما حل 
الهيئة  بحرص  اخلليفي  نوه  جانبه،  من 
خلدمة  التقنية  إمكاناتها  كافة  تسخير  على 

لتوفر  الدؤوب  السعي  مؤكداً  منتسبيها، 
كافة  تلبي  متكاملة،  إلكترونية  منظومة 
رغبات املتقاعدين وطموحاتهم في احلصول 
قياسي،  زمٍن  في  مثالية  خدمات  على 
األنظمة في  املطبقة  اجلودة  معايير  وبأعلى 
السياق  في  مشيراً  العاملية،  التقاعدية 
ال  االجتماعية”  “التأمينات  أن  إلى  ذاته 
على وحريصة  املجال،  هذا  في  جهداً  تألو 
والتكنولوجية  التقنية  التطورات  مواكبة 
قطر. دولة  متقاعدي  خلدمة  وتسخيرها 
وفرت  قد  االجتماعية”  “التأمينات  وكانت 
بيانات  لتحديث  قنوات   ٤ أشهر،  عدة  منذ 
منتسبيها، من منطلق سعيها احلثيث خلدمة 
معهم، التواصل  عملية  وتسهيل  املتقاعدين، 
وهذه القنوات هي:  املوقع  اإللكتروني للهيئة
نصية  ورسائل    www.grsia.gov.qa
ومركز   ،9٢6١٣ الرقم  على  قصيرة 
احلضور  خال  من  أو  احلكومي،  االتصال 
املباشر  والتواصل  الهيئة  ملبنى  شخصياً 
املراجعني. خدمة  موظفي  خالل  من 

اإلجـــتــمـــاعـيــة14 الـتـأميــنـــــات 
15العــدد الخامس - أكتوبر   2٠15

 نوه الدكتور رجب اإلسماعيل، أستاذ االقتصاد في جامعة قطر، 
باحملفزات واملزايا الوظيفية املتاحة بالقطاع اخلاص، لتشجيع 

املواطن القطري على االنخراط في القطاع احليوي.
وعن مدخرات التقاعد واملسؤولية املفروضة على املستثمرين األفراد، 
اخلاص،  القطاع  في  موجود  أصيال"منها  جزءا  أن  اإلسماعيل:  قال 
وآخر بالقطاع احلكومي أو الشركات التي يشملها قانون التقاعد في 
قطر، ويتم من خاللها اقتطاع نسبة من دخل الفرد فيها تقدر بـ 5%، 
وعندما يبلغ املوظف سن التقاع يصرف له في شكل راتب تقاعدي.
وأضاف: بعض الدول تسمح للموظف بعمل اشتراكات إضافية، وهي 
بذلك تشجعه على االدخار وتعيدها له الحقا، والسؤال هو هل من املمكن 
تطوير نظام التقاعد القطري بهذه الطريقة؟ حتى منكن األفراد من 
إجراء اشتراكات إضافية، خاصة وأنهم بحاجة لألموال عند بلوغهم سن 
التقاعد، ال سيما وأن كبار السن يكونون أقل نشاطاً، وبالتالي هم في حاجة 
ماسة ألنظمة مرنة تسمح لهم باملساهمة بنسب تتخطي احلد األدنى.
وطبقا ألستاذ االقتصاد بجامعة قطر، فإنه من الضروري جدا إلزام 
ال  حتى  اشتراكاتهم،  بتقدمي  اخلاص  القطاع  في  العاملني  جميع 
تكون نظرة الفرد إلى الوظيفة احلكومية على أنها األكثر أمناً، وهنا 
. للعمل في اخلاص  الوظيفية  املزيد من احملفزات  تقدمي  بد من  ال 
وقال اإلسماعيل: إن جناح االستثمار مرتبط بطريقة تفكير املتقاعد 
نفسه، وهل يفكر في اإلنفاق أم باالستثمار واالدخار، في ظل تضخم 
وارتفاع قيمة السلع واخلدمات، وهو ما يستوجب التفكير في فتح حسابات 
استثمارية وادخارية لهم ولعائالتهم بدال من اإلنفاق الزائد عن احلد.

وأضاف: السوق القطري ثاني أكبر سوق من حيث القيمة، ومجاالت 
املالية  ومؤسساته  التعقيدات،  من  وخالية  متعددة،  فيه  العمل 
االستثمار.  عالم  دخول  في  للراغبني  االستشارات  تقدم  واخلدمية 
املتقاعدين  األنصاري،  كاظم  محمد  القطري،  األعمال  رجل  طالب 
أرض  على  للتنفيذ  قابلة  استثمارية  مشاريع  صياغة  بضرورة 
مجددا. العملية  احلياة  إلى  العودة  خاللها  من  يستطيعون  الواقع، 
الكلي  االقتصاد  وعوامل  البشرية  املوارد  على  الطلب  كان  إذا  وقال: 
يؤثر على مدخرات التقاعد، فذلك يستوجب أن يكون لدى املتقاعدين 
املمكن  للتطبيق، مضيفا هناك عدة طرق من  قابلة  أفكار استثمارية 
وطموحاتهم،  أهدافهم  لتحقيق  االستثمار  في  الراغبون  يتبعها  أن 
حيث ميكن ملجموعة من املتقاعدين تأسيس شركة استثمارية تديرها 
بعضهم،  خبرات  من  سيستفيدون  احلال  وبطبيعة  قبلهم،  من  جلنة 
جميعا  وأنهم  خاصة  سهال،  بينهم  فيما  والتناغم  التفاهم  وسيكون 
يعيشون نفس الظروف، ولديهم رغبة في النجاح وحتقيق طموحاتهم.

أكانت  سواء  متعددة  قطر  في  والعمل  االستثمار  مجاالت  وأضاف: 
كافة  الرشيدة  قيادتنا  وسهلت  جتارية،  أو  صناعية  أو  خدمية 
للشركة  الكهرباء  أسعار  كتخفيض  االستثمارية،  العمليات  متطلبات 
املناخ  أن  مؤكدا  اللوجستية،  وأمورها  إجراءاتها  وتسهيل  املنتجة 
مبكرا  التخطيط  املتقاعد  وعلى  جيد،  قطر  في  والعمل  االستثماري 
التقاعد  بلوغ سن  انتظار  وعدم  التقاعد،  بعد  ما  مرحلة  في  حلياتة 
به. اخلاصة  املشاريع  وتأسيس  العمل  في  التفكير  بعدها  ومن 

❞
اإلسماعيل: األنظمة المرنة تُنمي ثقافة اإلدخار 
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نجاحات متميزة 

هذه املبادرة- إن جاز التعبير- فريدة من نوعها 
محلياً وإقليميا وعاملياً، وبعد النجاحات املتميزة 
التي حققتها في نسختها األولى، متضي قدماً 
بثقة  متسلحة  الصحيح،  االجتاه  في  اليوم 
املنشودة  أهدافها  لتحقيق  النظير،  منقطعة 
املتمثلة برفع كفاءة املتقاعد وإنتاجيته، وصوالً 
إلى مشاركة فاعلة في مسيرة البالد التنموية، 
وبالتالي تأمني حياة كرمية وعيش رغد لكافة 
منتسبيها. "خطوة" في نسختيها األولى والثانية، 
ترمي إلى دعم املتقاعدين الراغبني في إقامة 
مشاريعهم اخلاصة عبر تدريبهم على املهارات 
وتبني  لذلك،  الالزمة  والتنظيمية  اإلدارية 
فضاًل  ملموس،  واقع  إلى  وحتويلها  أفكارهم 
التمويلية  القنوات  إيجاد  على  مساعدتهم  عن 

ملشاريعهم من خالل بنك قطر للتنمية.

شراكة فريدة

على  أكثر  وللوقوف  االجتماعية(،  )التأمينات 
والفوائد  اإليجابية،  وجوانبها  املبادرة  حقيقة 
التي جناها املتقاعدون املشاركون في الدورتني، 

رصدت آراء القائمني عليها واملشاركني فيها.

مدير  املناعي،  إبراهيم  السيد  قال  بداية، 
إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية: 
التأمينات  مع  ناجحة  شراكة  تعكس  "خطوة 
باملسؤولية  اجلهتني  والتزام  االجتماعية، 
جتاه  حتملها  على  نحرص  التي  املجتمعية، 

مشروعات 
تقاعدية 

قـــطرية رائدة 
تبدأ بــــخطوة

منها  يتعلق  ما  خاصة  القطرية،  األعمال  بيئة 
بدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة"، وأضاف 
املمارسات  أفضل  توفير  إلى  نسعى  املناعي: 
حتقق  متنوعة  خدمات  وتقدمي  والتجارب 
املجتمع  أبناء  من  الهامة  الفئة  لهذه  النجاح 

احمللي. 

دعم ال محدود

دولة  متقاعدي  كافة  بدعم  ملتزمون  وأردف: 
قطر، سواء عن طريق اخلدمات االستشارية، 
أو من خالل برامج تدريبية مكثفة وورش عمل، 
املهارات  البرنامج  في  املنخرطني  إلكساب 
املختلفة،  املشاريع  إلدارة  الالزمة  الفردية 
إضافة إلى تقدمي اخلدمات املالية، من خالل 
املنتفعني  جميع  على  تسهل  واحدة  نافذة 
إليه،  يصبون  ما  إلى  الوصول  البرنامج  من 
الالمحدود  بالدعم  ذاته  السياق  في  منوها 
برعاية  مشيداً  ملنتسبيها،  خطوة  تقدمه  الذي 
"التأمينات االجتماعية" املتواصلة للمتقاعدين، 
ودعم قضاياهم واحلرص على حلها ومعاجلتها 

بأسرع وقت ممكن.

 تدريب نوعي

مدير إدارة التقاعد في الهيئة العامة للتقاعد 
ثمن  اخلليفي،  خليفة  االجتماعية،  والتأمينات 
مببادرته  منوهاً  للتنمية،  قطر  بنك  جهود 
للعام احلالي، قائاًل:   ٢ إلطالق برنامج خطوة 

رأت  ومتوسطة  صغيرة  قطرية  مشروعات 
"خطوة  بـ  ميل  األلف  وبدأت مشوار  النور، 
١ +٢"، متغلبة على يأس وتشاؤم احمُلبطني، 
املتقاعدين  قبل  من  كبيرين  وإصرار  بعزم 
دورهم  وإثبات  اإلنتاج،  بوصلة  قلب  على 

التنموي الذي ال غنى عنه.

❞
لــــــــشــــراكة  الهـــــيئـــــــة    دالل العقيدي: تتطلع 
جــــــــاهــــدة  وتـــــسعــــى  نــــــاجـــحة،  مــــجتــمعيــة 
لتوحيد الجهود الرامية إلى خدمة هذه الفئـــــة
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العامة  الهيئة  مؤخراً  دشنته  برنامج  خطوة، 
مع  بالتعاون  االجتماعية،  والتأمينات  للتقاعد 
متقاعداً   ٢0 نحو  فشكل  للتنمية،  قطر  بنك 
إلى  الهادف  للبرنامج،  األولى  النواة  ومتقاعدة 
الشخصية،  ومهاراتهم  قدراتهم  وتطوير  بناء 
الصغيرة  ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم 

واملتوسطة على اختالف أنواعها.

تعتبر خطوة ٢ امتداداً للنجاح الذي شهدته.

في نسختها األولى العام املاضي، حيث تسعى 
لتمكني  الالزمني  والتأهيل  التدريب  لتوفير 
املتقاعدين، ومساعدتهم على إنشاء مشاريعهم 
الصغيرة واملتوسطة، واملنافسة بفعالية في ظل 
قطر  لرؤية  حتقيقاً  ومتنوع،  حيوي  اقتصاد 
االقتصادية  التنمية  دعم  إلى  الهادفة   ،٢0٣0

واالجتماعية". 

خدمات متنوعة

في  اإلعالم  قسم  رئيسة  أكدت  جهتها،  من   
التقاعد  ُمضي  العقيدي،  دالل  السيدة  الهيئة، 
والتأمينات االجتماعية قدماً في تنفيذ برامج 
في  املختصة  اجلهات  مع  بالتعاون  خدمية 
على  احلرص  ذاته  السياق  في  مؤكدة  الدولة، 
املتقاعدين،  خلدمة  الهيئة  إمكانات  تسخير 

بهدف تأمني كافة سبل احلياة الكرمية لهم.

مجتمعية  لشراكة  الهيئة  تتطلع  وأضافت: 
ناجحة بكافة املقاييس، وتسعى جاهدة لتوحيد 
اجلهود الرامية إلى خدمة هذه الفئة من أبناء 
املشترك  التعاون  وتفعيل  القطري،  املجتمع 
رسالة  لنشر  االختصاص  جهات  مختلف  مع 
أهدافها  وحتقيق  االجتماعية"  "التأمينات 

املنشودة.
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مشاريع املتقاعدين املشاركني يف خطوة

❞
نـــــــــــصــرة النـــــــــوبـــــي:

خطوة نمت ثقافتي التجارية 
واالقتصادية وتعرفت من خاللها 

على الثغرات الخطيرة

❝

تنمية الوعي 

نصره فرج مبارك النوبي، نوهت برعاية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
للمتقاعدين  الهيئة  دعم  مثمنة  ملنتسبيها،  املتواصلة  االجتماعية 
ومشروعاتهم، عبر مبادراتها املختلفة وفي مقدمتها "خطوة"، حيث تعد 

مبادرة جديرة باالهتمام تستحق "التأمينات االجتماعية"عليها الشكر.

وأقترح  املشاريع،  في  عليها  التغلب  التي ميكن  اخلطيرة،  الثغرات  على 

❞
لــطيفة المـــهندي: "خطوة" جاءت 
في الوقت الـــــمناسب، لمـــعالـجة 

ثــــقافــــة اليــــــأس، ومــــحاربـة 
التشاؤم التقاعدي

❝ 

مبادرة رائعة

وصفت لطيفة علي غامن املهندي، مبادرة خطوة بـ "الرائعة جدا"، مؤكدة أهميتها في تعزيز قدرات 
مشيرة  بالبالد،  التنموي  دورهم  تعزيز  في  تسهم  جديدة،  عملية  مبهارات  ورفدهم  املتقاعدين، 
واالختالالت  التشاؤم  ومحاربة  اليأس،  ثقافة  ملعاجلة  املناسب،  الوقت  في  جاءت  خطوة  أن  إلى 
التقاعدية إن وجدت.ووفقا ملا ذكرته املهندي، وهي إحدى املنخرطات في الدورة األولى للبرنامج، 
التقاعد،  ملرحلة  االستعداد  بكيفية  تامة  ودراية  إملام  على  املوظف  يكون  أن  املفترض  من  فأنه 
اخلاطئة  للمفاهيم  االستسالم  وعدم  اإلنسان،  عمر  من  الهامة  احلياتية  املرحلة  لهذه  والتأهب 

واجللوس في املنزل. وعن الفائدة التي جنتها 
كبيرة  الفائدة  كانت  املهندي:  قالت  من خطوة 
جداً، خصوصاً وأن بيئة العمل السابقة لم تدع 
لنا الوقت الكافي للوقوف على العمل التجاري، 
هذا  لدخول  مباركة  مبادرة  "خطوة"  فكانت 
التقاعد  هيئة  بجهود  منوهة  احليوي،  املجال 
وبنك التنمية وقطر للمشاريع، على احتضانهما 

للمبادرة ودعم فكرتها.

وأضافت: قطر للمشاريع وضعتنا على الطريق 
مثمنة  اخلاصة،  مشاريعنا  في  للبدء  الصحيح 
خدماتها املقدمة بأسعار معقولة، لكنها تأخذ 

وقتاً بسبب اإلجراءات املطلوبة.

تطوير فكرة البرنامج واالستمرار في تنفيذه لتجديد نشاط املتقاعدين ، 
وحتفيزهم على العمل مجدداً.

عبارة عن  وهي  بسيطة جداً،  فكرته  نصرة:  قالت  وبالنسبة ملشروعها، 
الرجل،  ذوق  تناسب  راقية  بتصميمات عصرية  يتميز  للحالقة،  صالون 
كلفته  بإيجار رمزي، ووصلت  الفرجان  توفير مقره من قبل أسواق  ومت 
املادية نحو 80 ألف ريال، ويقع في منطقة القطيفية على ضفاف بحيرة 

اخلليج، وتبلغ نسبة جناحه %70. 
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الــهيئة تشارك باالجــتماع ال ٣٥  للجنة 
الفنية الدائمة ألجهزة التــــقاعد بــدول 

التــــعاون

في  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  شاركت 
املدني  التقاعد  ألجهزة  الدائمة  الفنية  للجنة  الـ٣5،  االجتماع 
مؤخراً. مسقط  في  عقد  الذي  اخلليجية،  االجتماعية  والتأمينات 
والتي  لألجهزة،  املوحدة  املرئية  اإلعالمية  احلملة  االجتماع  وبحث 
واسع. نطاق  على  التأمينية  الثقافة  نشر  في  تساهم  أن  يتوقع 
بالربع  اخلاصة  التقاعدية  اإلحصائيات  املجتمعون  واستعرض 
نظام  من  املستفيدين  أعداد  بزيادة  منوهني   ،٢0١5 من  الثاني 
تخدم  شاملة،  مظلة  مبثابة  أصبح  الذي  التأمينية،  احلماية  مد 
تشكلت  والذين  التعاون،  بدول  العاملني  العربي  اخلليج  مواطني 
يتيحها. التي  واملنافع  فيه  اشتراكهم  أهمية  عن  واسعة  ثقافة  لديهم 
االشتراكات  ومتابعة  حتصيل  آليات  األجهزة  ممثلو  وناقش 

اإلجـــتــمـــاعـيــة20 الـتـأميــنـــــات 
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املعلومات  تبادل  جانب  إلى  املتوفرة،  اإلحصائيات  خالل  من 
مشددين  احلماية،  ملد  العامة  الصورة  توضيح  شأنها  من  التي 
اخلليجي. اإلعالم  عبر  التوعوية  الرسائل  تكثيف  أهمية  على 
مسقط،  انتركونتيننتال  بفندق  عقد  الذي  االجتماع،  ختام  وفي 
التي  املوضوعات  واملتضمن  جلنتهم،  تقرير  املشاركون  ناقش 
ومسقط. والكويت،  بأبوظبي،  الثالث  اجتماعاتها  طيلة  ناقشتها 
الصناديق،  رؤساء  قبل  من  احملالة  املوضوعات  التقرير  وتناول 
والذي  املقبل،  لالجتماع  توصيات  شكل  على  رفعها  مت  والتي 
.٢0١5 أكتوبر  في  الدوحة  القطرية  العاصمة  تستضيفه 
ممن  املسجلني  اخلليجيني  بأعداد  اخلاصة  االحصائيات  واستعرض 
املوظف  موطن  دولة  من  خدمتهم  واملنتهية  عملهم،  رأس  على  هم 
للقطاعني احلكومي واخلاص، إلى جانب إجمالي اخلليجيني املسجلني 
ممن هم على رأس عملهم حتى نهاية الربع الثاني من ٢0١5، وعدد 
املستفيدين من مد احلماية، بحسب بيانات أجهزة التقاعد اخلليجية.
وأظهرت النسب في بعض الصناديق ارتفاعاً باالشتراكات احملصلة، في 
حني أوضحت جداول املستفيدين ارتفاعاً بنسب صرف املنافع التأمينية.
اخلليجيني  للعاملني  تعريفياً  لقاًء  نُظم  االجتماع،  هامش  وعلى 
فيه. التسجيل  وطرق  احلماية  مبد  تعريفهم  خالله  مت  بُعمان، 

❞
حملة إعالمية موحدة ألجهزة 
التقاعد  والتأمينات الخليجية

❝

 ❞
نظم صندوق تقاعد وموظفي 
الخدمة المدنية بسلطنة عمان 

الشقيقة والسفارة العمانية في 
دولة قطر بالتعاون مع الهيئة 

العامة للتقاعد والتأمينات 
االجتماعية القطرية ، ندوتين 

تعريفيتين بالنظام الموحد لمد 
الحماية التأمينية، وذلك يوم 
األربعاء 2٠15/5/2٧ في النادي 

الدبلوماسي بمنطقة الخليج 
الغربي ..

❝ 

التأمينية  احلماية  ملد  املوحد  بالنظام  التعريف  الندوتان  تستهدف 
والهيئات  اإلدارية  اجلهات  وحدات  في  العاملني  العمانيني  للمواطنني 
واألجهزة العامة في الدولة، وتسري بشأنها أحكام قانون التقاعد املدني، 

باإلضافة إلى تلك الوحدات.

في  املشتركني  إدارة  مدير  الكواري  علي  السيد  قال  السياق  هذا  وفي 
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية إن الهيئة تنظم هذه الندوات 
التعريفية، بناء على رغبة صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية بسلطنة 
عمان بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان، وكذلك في إطار التعريف العام 
بالنظام ، مشيراً الى ان هذه الندوات تهدف بالدرجة األولى  الى التعريف 
بالنظام املوحد ملد احلماية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون لدول 
وتاريخ  له  وأهميته واخلاضعني  النظام  العربية من حيث مفهوم  اخلليج 
العمانيني  تسجيل  إجراءات  شرح  إلى  الندوات  تتطرق  كما  به،  العمل 
تسديدها،  وكيفية  االشتراكات  ونسب  قطر،  بدولة  للنظام  اخلاضعني 
باإلضافة إلى توضيح املستحقات التقاعدية التي يحصل عليها املوظف 
بعد انتهاء خدمته وفقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 

احلكومة العمانيني.

يذكر أن هذه الندوات تأتي في إطار التعاون املستمر بني صناديق التقاعد 
بالنظام  للتعريف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في  املدني 

املوحد ملد احلماية التأمينية.

نـدوتان للتـعريف بالنظـام املوحد 
ملد الحماية التأمينية للمواطنني 

العمانيني العــامـليـن بالـدولـة
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مركز اتصال الهيئة "الكول سنرت"يتلقى 12٥1 مكاملة بـ ٣ 
أشهر

والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  للهيئـة  التابـع  االتصـال  مركـز  تلقـى 
مـن  األول  يف  الخدمـة  تدشـني  منـذ  اتصـااًل،   12٥1 االجتماعيـة 
مـارس 201٥، حتـى نهايـة الحـادي والثالثـني مـن مايـو املاضـي.

ووفقـاً إلحصائيـة املركـز الشـهرية، فقـد اسـتقبل الــ )كـول سـنتر( عبر خطه 
السـاخن علـى الرقـم ١8٣، خـالل مـارس املاضـي ٣١0 مكاملـات، بينمـا تلقـى 

قرابـة الــ 577  اتصـاالً بأبريـل، و٣6٤ مكاملـة فـي مايـو.

وتركـزت أغلـب تسـاؤالت املتصلـني علـى آليـة احتسـاب الراتـب التقاعـدي، 
سنوات اخلدمة، نسبة اقتطاع االشتراكات، قوانني التقاعد، ماهية البرامج 
التدريبيـة املقدمـة مـن الهيئـة ملنتسـبيها وكيفيـة االلتحـاق بهـا، وغيرهـا مـن 

املوضوعـات التقاعديـة األخـرى ذات الصلـة بعمـل التأمينـات االجتماعيـة.

مـن جهتـه، أكـد مديـر إدارة نظـم املعلومـات، السـيد علـي اخللـف، حـرص 
الهيئـة علـى مواكبـة التطـورات التكنولوجيـة والتقنيـة وتوظيفهـا خللـق بيئـة 
تفاعليـة، تشـجع العمـالء علـى االندمـاج مـع الهيئـة، والتفاعـل مـع رسـالتها 
املنشـودة، مؤكـدا فـي السـياق ذاتـه علـى أن الهيئـة ال تألـو جهـداً فـي سـبيل 
وتبسـيط  تسـهيل  بهـدف  وذلـك  اإللكترونيـة،  اخلدميـة  منظومتهـا  تطويـر 

تواصـل الفئـات املسـتهدفة معهـا.

خلدمـة   ،٢0١5 مـارس  مطلـع  االتصـال  مركـز  دشـنت  قـد  الهيئـة  وكانـت 
املواطنـني واملراجعـني، واإلجابـة علـى كافـة استفسـاراتهم وقضاياهـم، وذلـك 
ضمن مسـاعيها احلثيثة لتسـخير إمكاناتها التقنية لتحقيق التواصل الفعال 

فيمـا بينهـا وبـني منتسـبيها، وخدمتهـم علـى مـدار السـاعة.

تبذلهـا  التـي  واملسـتمرة  احلثيثـة  اجلهـود  إطـار  فـي  اخلدمـة  هـذه  وتأتـي 
للمتقاعديـن،  املقدمـة  خدماتهـا  مسـتوى  لتحسـني  االجتماعيـة  التأمينـات 
وتلبيـة احتياجـات جميـع العمـالء والشـركاء واملنتسـبني وفـق أعلـى معاييـر 

اجلـودة. 

يذكـر أن الهيئـة، كانـت قـد دربـت فريقـاً متخصصـاً للـرد علـى مسـتخدمي 
ومدتهـم  األسـبوع،  أيـام  طيلـة  وخارجهـا  قطـر  داخـل  مـن  االتصـال  مركـز 
مبعلومـات وافيـة حـول برامـج وقوانـني التقاعـد، وطبيعـة عمـل التأمينـات 
االجتماعيـة، وأهدافهـا ورسـالتها املنشـودة، فضـال عـن آليـة عمـل إداراتهـا 
اجلمهـور،  وخدمـة  والتقاعـد،  املشـتركني،  إدارة  مقدمتهـا  وفـي  املختلفـة، 

املراجعـني. ووحـدة 

ئة
هي

 ال
سة

عد
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صـــــاحـب أول مـــحـمـيـة بــيئيـة قــطـريـة
 لـ )التأمينات االجتماعية(

❞
محمد الدوسري: 

التــقاعد حـــيـاة جــديـدة 
تُفّجر الطاقات الدفينة

❝ "حياة عملية جديدة"، بهذه الكلمات الثالث وصف محمد مطر الدوسري بلوغه سن التقاعد، رافضًا االستسالم لما 
أسماه اليأس والتشاؤم واإلحباط، مؤكداً أن التقاعد إطالق للمواهب الكامنة، وتفجير لألفكار الدفينة،  فليس من 

الحكمة أن يتوقف اإلنسان عند وصوله لهذه المرحلة عن العمل، ويجلس وحيداً بين أروقة جدارن بيته يطالع مذكراته 
الشخصية، ما دام قادراً على العطاء، داعيا في السياق ذاته الموظف القطري أال يكون رهينًة لوظيفٍة انقضت مدتها 

❞
المتقاعد يجب أال يكون رهينًة 

لوظيفٍة انقضى أجلها

❝

❞
االدخار ضرورة ملحة إلنجاح 

المشاريع التقاعدية

❝

❞
اإلبداع ال حدود له.. والمطلوب 

عدم التشبث بزمٍن معين

❝

وار
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

حـــ
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الهندسة اإللكرتونية مختلفة عن هوايتكم البيئية، حدثنا عن 
سر ذلك؟ 

بالتأكيد تخصصي مختلف متاماً عن هوايتي، تخرجت من كلية 
الطيران املدني، واستكملت دراستي في اخلارج، وحصلت على 

عدة شهادات من بريطانيا، وأستراليا، وفيينا، زياراتي لهذه الدول 
كانت ثمرتها محمية الدوسري التي ترونها اليوم، املعالم السياحية 
اخلارجية شجعتني على إنشاء مشروع سياحي بيئي في قطر، بعد 

عودتي إليها.

 ما هي خططكم املستقبلية؟
لدي الكثير من اخلطط املستقبلية لتطوير احملمية وتنميتها، مبا 

يخدم الزوار ويلبي رغباتهم، أهمها:- إنشاء سوق شعبي داخل 
احملمية، لعرض األكالت الشعبية، واحلرف اليدوية وغيرها.

وتراودني فكرة إنشاء منتجع خدمي فندقي، يقدم خدمة املبيت 
للزوار داخل احملمية، لقضاء مزيد من الوقت واالستمتاع ببرامجنا 

الترفيهية.

اإلدخار، ضرورة ملحة إلنجاز املشاريع التقاعدية، هل تؤمن 
بها؟

املقبل على أي مشروع ال بد وأن يضع لنفسه خطة مستقبلية 

وأجلها، وانتهى عصرها بال رجعة. 
الدوسري، آمن بأنه ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس، 

وسعى جاهداً لتحقيق حلم حياته وترجمته على أرض 
الواقع، حتى أضحى من أبرز المحافظين على الحياة 

البيئية والفطرية والمدافعين عنها في دولة قطر، 
فكانت محميته أولى المحميات، التي تُعنى بالطيور 

والكائنات البرية المحلية والعالمية، وتفتح أبوابها منذ 
1989 لنحو 170 ألف زائر سنويًا. 

)ُمت .. قاعداً(، مصطلح ال وجود له بحياة الدوسري وقاموسه 
الشخصي على اإلطالق، وبفضل جده ومثابرته نال على مدار 

الـ٢5 عاماً املاضية العديد من شهادات الشكر والتقدير باعتباره 
أفضل شخصية بيئية في قطر، وفاز كذلك بجائزة مجلس التعاون 

اخلليجي ألفضل األعمال البيئية. 

اإلبداع، بحسب الدوسري/ ال حدود له، فهو يشدد على أن 
التقاعد نقلة حياتية نوعية، ال تعطيل للقدرات ودفن للخبرات كما 
يعتقد البعض منا، بل فرصة ذهبية إلطالق طاقات كبلتها الوظيفة 

وطمرتها على مر السنني، ومواكبة عملية جادة ملجاالت احلياة 
املتعددة، التي ُشغلنا عن متابعة مستجداتها أوالً بأول، الفتاً االنتباه 

إلى أن النجاح غير محكوم بعمر اإلنسان ولونه وجنسه.

)التأمينات االجتماعية(، حاورت الدورسري، للوقوف على 
مصدر ثقته الكبيرة في نفسه، ومن أين جاء اهتمامه 

بالحياة الفطرية؟، وكيف بدأ مشروعه؟، وما هي خططه 
المستقبلية؟، وفيما يلي نص الحوار...

 بداية حدثنا عن مشروع املحمية، كيف ومتى بدأ؟ 
املشروع بدأ منذ ٣0 عاماً تقريباً، ومن منطلق حبي ورغبتي في 

احلفاظ على البيئة واستثمار خيراتها، ورعاية الكائنات البرية في 
الدولة، بدأُت بجمع احليوانات األليفة، التي جلبتها من بعض الدول 

اإلفريقية واآلسيوية، خالل رحالت القنص، وتكاثرت رويداً رويداً 
حتى أصبحت على ما ترونه اليوم.

 هل خططتم مسبقًا للمشروع قبل بلوغكم سن التقاعد؟ 
ال، لم أكن أفكر بأي مشروع اقتصادي وربحي إطالقا، وكما ذكرت 

سابقاً  دشنت احملمية انطالقاً من اهتمامي بالبيئة، كمشروٍع خيري 
أبوابه مفتوحة للجميع، ويستقبل نحو ١70 ألف زائر سنوياً.

 ماذا عن مراحل تطور املحمية منذ تأسيسها حتى يومنا 
الحاضر؟ 

احملمية، بدأت بـ٣ أقسام، هي:- النباتات، ويضم هذا القسم أشجاراً 
متنوعًة منها النخيل، والسدر، والعوسج، والقرط، يقوم على رعايتها 

مهندس متخصص باملسطحات اخلضراء، ولدينا مشتل زراعي 
تستخدمه املدارس كوسيلة تعليمية لطالبها.

ويضم القسم الثاني حيوانات برية أليفة كالغزالن واملها، إلى 
جانب حيوانات البيئة القطرية، في حني يحتوي القسم الثالث على 

مجموعة كبيرة من الطيور القطرية.
ومع مرور الزمن، تطورت احملمية شيئاً فشيئاً، لتحتوي اآلن على ١٤ 
قسماً، حتظى جميعها باهتمام الزوار، إال أن أكثرها لفتاً لإلعجاب 

هي أقسام املعارض، والسفاري، واملتحف.

 إىل أي مدى تؤمن بأهمية إنشاء املزيد من املحميات القطرية؟ 
من الضروري جداً التوسع بإنشاء احملميات، فمن الناحية البيئية 

تصون احملمية احليوانات، والطيور، والنباتات املهددة باالنقراض، 
وحتفظ وجودها واستمراريتها، الفتا إلى أن احملمية تسهم في 

تنشيط السياحة القطرية أيضا.

واضحة، ومن ثم دراسة جدوى مشروعه وكلفته، وعدم صرف أمواله 
دفعًة واحدًة، بل ال بد أن يدخر منها للخطوات التالية.

 برأيك، كيف يمكن استثمار الوقت والخربة يف مرحلة ما بعد 
التقاعد؟ 

نعيش في عصر تكثر فيه االلتزامات واملسؤوليات، وكل فرد لديه 
مشاغله اخلاصة، ويجب استثمار أوقات الفراغ إيجابيا في صناعة 

مشاريع إنتاجية، وتنمية الهوايات وترجمتها على أرض الواقع، ولدى 
املتقاعد خبرة ممتازة يجب تطويعها إلجناح حياته.

جسدت نموذجًا يحتذى به، فماذا تقول للمتقاعدين وغريهم؟
قبل كل شيء ال بد من اجلد واإلخالص في العمل اخلاص 

واحلكومي، والكفاح من أجل خدمة الوطن، ورفع رايته في كافة 
احملافل اإلقليمية والعاملية.

وعلى املتقاعد عدم التشبث بزمن معني، وأن يدرك متاماً بأنه لم 
يهجر العمل، ويعتبر السن التقاعدي نافذة على ميادين احلياة، 

فاألكيد أن تقدير املتقاعد لنجاحاته سينعكس إيجاباً على حياته، 
وليس كما يعتقد البعض ببلوغ اإلنسان هذا السن يكون قد دخل نفق 
مظلما، ونهاية تراجيدية لزمن العطاء، فمن اخلطأ اعتقاد الشخص 
أنه عند وصوله لسن اخلمسني أو الستني عاماً يفقد دوره، وأنه لم 
يعد قادراً على اإلنتاج والعكس هو الصحيح، فال يوقف عجلة اجلد 

والعمل سوى التقاعس والكسل.
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فيصل الكركري:مـــ

نـصائـح مــالية للـمتــقـاعدين

أمــور كثيــرة قــد يتخلــى عنهــا الشــخص بمجــرد تقاعــده، وحيــاة مختلفــة ســوف يقــدم عليهــا بعــد تركــه 
للعمــل، ولكــن تبقــى األمــور الماليــة مــن األشــياء التــي ال غنــى لــه عنهــا مهمــا تغيــرت أوضاعــه. بــل قــد 
يكــون االلتفــات للنواحــي الماليــة بالنســبة للمتقاعــد ضــرورة أكثــر منهــا مجــرد رغبــة. فمــع التغيــرات التــي 

تطــرأ علــى حيــاة المتقاعــد فإنــه بحاجــة لعمــل تغيــرات ماليــة أيضــا لتواكــب نمــط حياتــه الجديــدة.
فيما يلي مجموعة من النصائح المالية السريعة والمفيدة لكل متقاعد. 

❞
أرجو أن تسهم هذه النصائح 

البسيطة في مساعدتك على 
االستفادة بأقصى درجة ممكنة من 

فترة تقاعدك وعلى حفظ وضعك 
المالي كي تعيش مرتاح البال

❝
استمر  باالدخار

سواء أكنت مدخرا سابقا أم جديدا على االدخار، ادخر بصورة منتظمة كي 
تتمكن من حتقيق أهدافك القادمة أو لضمان حياة مالية كرمية بعيدا عن 
احلاجة لآلخرين. ليس بالضرورة أن تكون نسبة االدخار كبيرة، أي مبلغ 
توفره شهريا سوف يجعلك أفضل حاال من لو انك أهملت االدخار برمته.

استمر  باالستثمار

مبتابعة  فعليك  سابقا  مستثمرا  كنت  إن  االستثمار،  مع  احلال  كذلك 
الوقت  يكون  فقد  االستثمار  على  جديدا  كنت  وإن  وتنميتها،  استثماراتك 
الدورات  بعض  وحضور  االستثمارية  الكتب  بعض  على  لالطالع  مناسبا 

االستثمارية، فمع التقاعد سوف يتاح لك وقت كاٍف لفعل ذلك وأكثر.

عليك بالعقار
إن كنت ممن يقدر على شراء عقار ولو صغير، فال تتردد بشرائه. فالعقار، 
األموال  على  حصولك  الستمرارية  ضمان  أفضل  للدخل،  املدر  خصوصا 
بصورة دورية، بل وبال مجهود أو مخاطر. فالعقار كما يقولون سعره فيه 
ورغم إمكانية تعرضه لبعض الهزات من وقت آلخر فإنه يبقى مالذا آمنا 

ألغلب املستثمرين.

استفد من خبراتك السابقة
قم بتدوين كل جتاربك السابقة وتعلم منها. إن كنت من احملظوظني الذين 
وكل  به  وقعت  خطأ  كل  مع  ذكرياتك  تستعيد  أن  حاول  باألخطاء،  وقعوا 

درس استقيته منه. قد ال يسمح وضعك احلالي بفعل الكثير ولكن خبراتك 
في  اجلهد  من  الكثير  عليك  ستوفر  الشباب(  يفتقدها  )والتي  السابقة 

الوصول ملختلف غاياتك في احلياة.

استغل انخفاض احتياجاتك
من الطبيعي أن تقل احتياجاتك اآلن، وفي نفس الوقت تقل حاجتك أيضا 
إلبهار اآلخرين مبظاهر كاذبة يقع ضحيتها من هم أصغر سنا. مع خبرتك 
باحلياة أصبحت عارفا بأن إرضاء اآلخرين على حساب نفسك أمر سخيف 
تقليل  في  األمر  هذا  استغل  أجله.  من  املالية  حياتك  تدمير  يستحق  وال 

مصروفاتك وتوجيهها ألماكن تخدمك بصورة أفضل.

استغل وقتك الجديد
الوقت أعظم أصل ميكن لإلنسان احلصول عليه، وها هو اآلن متاح لك 
اجلديد  الوقت  استغالل  لكيفية  إتقانك  مجرد  مضى.  وقت  أي  من  أكثر 
املتاح لك سيزيد من سعادتك ويضاعف من عمرك. فكم من شخص عاش 
عمرا مديدا دون أن يتعلم فيه شيئا يذكر أو أن يخدم به من حوله بصورة 
أفضل. ضع مخططا ملا سوف تقوم به والتزم به وستشعر باألهمية والقوة 

في نفس الوقت. 
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والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  الهيئـة  شـاركت 
االجتماعيـة ، أطفـال طـوارئ السـد فرحتهم بليلة 
منتصـف رمضـان املبـارك )القرنقعـوه( فـي إطـار 
الشـراكة املجتمعيـة إلحيـاء املناسـبات واملوروثـات 

الشـعبية . 

نور الشـهراني، رئيسـة قسـم العالقات العامة في 
الهيئـة، أكـدت احلـرص علـى إحياء كافة املناسـبة 
احمللـي  املجتمـع  ومشـاركة  والوطنيـة،  الدينيـة 
القرنقعـوه  لليلـة  أن  إلـى  مشـيرة  بهـا،  فرحتـه 
دالالت كبيـرة تعـزز قيـم التواصـل بـني األجيـال، 
وتسـهم فـي احملافظـة علـى تراثنـا وتاريخنـا الذي 

نعتـز بـه دائمـاً.

وأضافـت نـور: تهـدف الهيئـة مـن وراء االحتفاليـة 
إلـى إضفـاء الفـرح والسـرور ورسـم البسـمة علـى 
شـفاه األطفـال، وتعزيـز القيـم الوطنيـة والروابـط 

االجتماعيـة بـني أفـراد املجتمـع، مؤكـدة حـرص 
"التأمينـات االجتماعيـة" علـى املشـاركة الفاعلـة 
كافـة  ودعـم  املختلفـة،  املناسـبات  إحيـاء  فـي 

املجتمعيـة. املبـادرات 

رتـب  العامـة  العالقـات  قسـم  أن  إلـى  وأشـارت 
لهـذه املناسـبة مسـبقاً، ووزع الهدايـا واحللويـات 
األطفـال  وشـارك  الهيئـة،  موظفـي  أطفـال  علـى 
املرضـى املراجعـني لقسـم طـوارىء السـد، التابـع 
ملؤسسـة حمـد الطبيـة، فرحتهـم بالليلـة التراثيـة، 

ووزع عليهـم الهدايـا أيضـاً.

وثمنـت الشـهراني تعـاون "حمـد الطبيـة"، ودعمها 
الحتفالية الهيئة، ، ال سـيما وأن ليلة النصف من 
رمضـان فرصـة للتقـارب االجتماعـي، فـي شـهر 
جتتمـع فيـه القيـم الدينيـة والتقاليـد االجتماعيـة 

. معاً

ر

الهيئة تشارك أطفال طوارىء السد 
فرحتهم بالقرنقعوه

التقاعد  قضايا  لكل  األول  اإلعالمي  المنبر  االجتماعية  التأمينات  مجلة 
والمتقاعدين من أبناء وبنات هذا الوطن والتي تخاطب أكثر من ١٠ اآلف متقاعد 

و متقاعدة بالدولة وكذلك المقبلين على التقاعد.

وتسعى المجلة أن تكون رافدًا لتبادل وجهات النظر وابداء الرأي و الرأي اآلخر.
كما تدعو المجلة كافة الكتاب واألدباء الراغبون في المشاركة للتواصل عبر 

البريد اإللكتروني:
Magazine@grsia.gov.qa



الخطوة األولى: اكتشاف ما نريد
مشكلة أغلب الناس عدم وجود أهداف يريدون 
لكنها  أهداف  هناك  تكون  أو  لها،  الوصول 
املدى، فهذه هي  أو قريبة  أو سطحية  بسيطة 
له،  الوصول  نريد  بوضع شيء  األولى  اخلطوة 
وبدون هذه اخلطوة لن تصلح بقية اخلطوات، 
فعلى ماذا نحفز النفس إذا لم يكن هناك هدف 
ال  أن  عيبا  وليس  له..  الوصول  نريد  أو شيء 
في  نستمر  أن  العيب  ولكن  هدف  لنا  يكون 
ذلك ومتر علينا السنوات دون إجناز.. فمن ال 
يعرف أهدافه عليه أن يعيد اكتشاف نفسه من 
جديد ويرى ما الذي يثير حماسه.. وهذه بعض 

املقترحات ملعرفة ما يثير حماسك..

يبصرك  أن  اهلل  من  والطلب  بالدعاء   .١
إمكاناتك.

٢.باستشارة من حولك أو استشارة مختص.
٣. مبعرفة نقاط قوتك وتقويتها.

٤. بالقراءة.
5.  بالتجارب ) السفر، العمل، التطوع (

تصل  أن  تريد  أشخاص   ( بالنماذج   .6
ملوستواهم(

وفكر  واسترخ  تنفس   ( والتفكير  بالتأمل   .7
بعمق مبا تريد ( 

تريد،  ما  تعرف  كيف  مقالة  اقرأ  مالحظة: 
وخاصة حتت عنوان التحديد لكي تعرف كيف 
للهدف في  أتطرق  فلن  أهدافك محددة  تكون 

هذه املقالة وإمنا إلشعال احلماس.. 
 

الخطوة الثانية: البدء 
الفقي  ابراهيم  للدكتور  جميلة  قاعدة  هناك 
بعنوان )) ١0 سم ((، فيقول كل يوم اقترب ولو 

بشكل بسيط من هدفك، مشكلتنا هي في عدم 
البدء.. من النصائح القيمة التي قرأتها في أحد 
البدء باألسهل، فعندما تضع خطة  الكتب هي 
أهدافا  أن تضع  وبعد  السهلة،  باألهداف  ابدأ 
سنوية وشهرية وأسبوعية، كل يوم اكتب خطتك 
وفق ما تشعر بأنك ترغب بتحقيقه اليوم، فال 
متش عكس نفسك بل اكتب ما ترغب بتحقيقه 
أنا  الذي  ما  أدون  يوم  كل  شخصيا  أنا  اليوم، 
أغمض  ثم أضع خطتي، و أحياناً  له  متحمس 
أو  اليوم،  أفعله  أن  أرغب  مبا  وأفكر  عيني 
أن  الكتب وهي  أحد  قرأتها في  أخرى  طريقة 
أن  تريدني  تراه: ماذا  املرآة وتقول ملن  تشاهد 
أفعل ألجلك اليوم.. النصيحة األخيرة هي بأن 
تبسط األمور على نفسك وتهونها وهذا يقودنا 
بإمكانك  ننتقل  أن  قبل  ولكن  التالية،  للخطوة 

االستفادة من هذا التمرين..  
تدريب: دون أهدافك

  اكتب هدفك: 
•  متى ستبدأ في حتقيقه؟ 

•   متى ستنتهي من حتقيقه؟
•  ملاذا تريد حتقيقه؟

•  ما هي اخلطوات التي ستفعلها لتقترب من 
هدفك؟ 

الخطوة الثالثة: التحفيز الداخلي
النفس حتتاج لتحفيز داخلي وتشجيع مستمر، 
أولى  ونحن  أحد  من  يأتي  لن  التشجيع  وهذا 
بتشجيع ذواتنا، وكما ذكرنا في الفكرة السابقة 
ماذا  لها  وتقول  املرآة  في  نفسك  تشاهد  أن 
تريدين أن أفعل لك اليوم؟، من الكتب اجلميلة 
وهي  دقائق  خمس  سلسلة  النفس  لتحفيز 
لقراءة  باإلضافة  جرير،  مكتبة  من  مترجمة 

هل حماسك قل مع األيام؟ هل ضاعت عليك األوقات دون إنجاز يذكر؟ هل همتك ضعفت؟ هل ترغب 
بإشعال حماسك من جديد؟ هل هذا ممكن؟ 

ذاتك  أنت  وإذا  تستطيع،  فأنت  يستطيع  شخص  هناك  كان  فإذا  ممكن،  امر  الحماس  إشعال  إعادة 
كنت ذا همة في يوم فتستطيع أن تكون اليوم بنفس الهمة أو بهمة أكبر، سنتحدث عزيزي القارئ 
في السطور القادمة عن كيفية اكتشاف ما يثير اهتمامنا وحماسنا، ثم سنتحدث عن كيفية التنفيذ 
والبدء، بعدها سنتكلم عن كيفية تحفيز نفسك من الداخل، وأخيرا سنتطرق لتقدير اإلنجاز الذي وصلت 
لهيب  تشعل  فكرة  أو  نفسك،  بدواخل  مما  بعضًا  تشعل  كلمة  عل  وعقلك،  بقلبك  معي  فتابع  له، 

روحك من جديد.. 

❞
هدفي مساعدتك لتحقيق ذاتك

❝

ال
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ــق
ـــــــ

ـــــــ
م

عبد اهلل العثمان

كيف تشعل حماسك من جديد؟

قصص محفزة مثل حياة الصحابة أو التابعني، 
الرائعة،  الكتب  من  كفاح  كتاب حكايات  كذلك 
للخطوة  ننتقل  وتنجز  النفس  تتحفز  أن  وبعد 

األخيرة..

الخطوة الرابعة: تقدير التحسن 
تقيم جهودك  و  والتقدم  التحسن  تقدر  لم  إذا 
املبذولة فإن نفسك ستفتر وتشعر بأنها ال تفعل 
شي بالفائدة ، فمن الضروري تدوين إجنازاتك.
األفعال  امدح  تفعل،  ما  على  ذاتك  وأشكر 
وعامل  نفسك،  احضن  لنفسك،  فيك  الطيبة 

نفسك كما تعامل أحب حبيب.
لتعيد اشعال حماسك من  أربعة خطوات  هذه 
جديد، فحتى عندما نصل ألهدافنا نشعر بأننا 
أن  يريد  وهناك حلم  نولد من جديد  أن  نريد 
أن  نحتاج  النفس  تفتر  وعندما  بداخلنا،  يولد 
بخطوات  نبدأ  وأن  يحفزنا،  ما  اكتشاف  نعيد 
للوصول  النفس  هذه  نشجع  يوم  وكل  بسيطة، 
على  العزم  اعقد  تطور،  كل  ونشجع  لغاياتنا، 

مواصلة الطريق للنجاح، وأختم بقوله تعالى: 

َ يُِحبُّ  ِ ِإنَّ اهللَّ ل َعلَى اهللَّ )) َفِإَذا َعَزمَت َفتََوكَّ
ِلنَي((. املُتََوكِّ
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          احتفاال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الهيئة العامة للتقاعد تستضيف ممثلي 
املؤسسة القطرية للحماية والتأهيل االجتماعي

34

يومـًا  بتنظيـم  وذلـك  للدولـة"،  الرياضـي  "اليـوم  فعاليـات  فـي  االجتماعيـة  والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  الهيئـة  شـاركت 
. الرياضيـة  باألنشـطة  حافـل 

االجتماعي  املستوى  على  إيجابيات  من 
االحتفالية  هامش  على  ذلك  والصحي.جاء 
الرياضي  اليوم  مبناسبة  الهيئة  نظمتها  التي 
ملوظفي  خاصا  برنامجا  وتضمنت  للدولة 
واألنشطة  باملسابقات  حفل  وأبنائهم  الهيئة 
ومباريات  املشي  سباق  ومنها   ، الرياضية 
كرة القدم وتنس الطاولة ، كما مت تخصيص 
وفرت  كما  الصحية.  للمأكوالت  قسم 
كادرا طبيا  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 
ومتريضيا للقيام بالقياسات احليوية ملوظفي 
الهيئة من قياس ضغط الدم والسكر والوزن 
االستشارة  تقدمي  إلى  باإلضافة   ، والطول 

الطبية والرياضية جلميع املوظفني.

اليوم  في  مشاركتها  تكون  ألن  الهيئة  وتسعى 
من  للمجتمع  إضافة  العام  لهذا  الرياضي 
والتوعية  الرياضية  البرامج  تنظيم  خالل 
التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة.

بدورها صرحت السيدة دالل العقيدي رئيسة 
للتقاعد  العامة  الهيئة  أن  على  اإلعالم  قسم 
في  كبيرًة  أهميًة  الرياضية  االحتفالية  تولي 

سياق حرصها على تعزيز روح الفريق الواحد 
املوظفني  بني  االجتماعي  والترابط  واأللفة 
جتاه  االستراتيجية  أهدافها  مع  ومتاشياً 
املسؤولية االجتماعية، حيث يواصل املوظفون 
واملسؤولون في الهيئة  العمل على قدم وساق 
الذي  املرتقب  احلدث  هذا  إجناح  سبيل  في 
التزامها  تأكيد  إلى  خالله  من  الهيئة  تهدف 
الشيخ  البالد املفدى  الوثيق بدعم رؤية أمير 
مجتمٍع صحٍي  لبناء  ثاني،  آل  حمد  بن  متيم 
الفئات  مختلف  من  األفراد  جلميع  وقوٍي 
العمرية واجلنسيات في دولة قطر وذلك من 
خالل تشجيعهم على اّتباع منط حياة صحي 
حياتهم  في  والنشاطات  الرياضات  ودمج 

اليومية.

الشهراني  نور  اآلنسة  أكدت  جهتها  من 
اليوم  إن  العامة  العالقات  قسم  -رئيسة 
على  يجب  قيمة  فرصة  يعتبر  الرياضي 
ممارسة  أهمية  لترسيخ  استغاللها  اجلميع 
من  لألفراد  مهمة  مناسبة  وتعتبر  الرياضة 
نشاطاً  أكثر  حياة  منط  إلى  التحول  أجل 
الرياضات  ممارسة  خالل  من  وأنتاجية 

املختلفة.

ومن هذا املنطلق قامت الهيئة العامة للتقاعد 
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برنامج  بتنظيم  االجتماعية  والتأمينات 
الرياضية  واألنشطة  باملسابقات  حافل 
ومنها سباق  وأبنائهم،  الهيئة  خاص مبوظفي 
الطاولة،  وتنس  القدم  كرة  ومباريات  املشي 
الصحية. للمأكوالت  قسم  تخصيص  مت  كما 
بالشكر  تتوجه  أن  الهيئة  تود  املناسبة  وبهذه 
اجلزيل ملؤسسة الرعاية الصحية األولية على 
ومتريضي  طبي  كادر  بتوفير  معنا  تعاونهم 
الهيئة من  بالقياسات احليوية ملوظفي  للقيام 
والطول  والوزن  والسكر  الدم  ضغط  قياس 
الطبية  االستشارة  تقدمي  إلى  باإلضافة   ،

والرياضية جلميع املوظفني.

التزام  مع  متاشياً  النوعية  املبادرة  هذه  تأتي 
احلكومة  رؤية  بدعم  للتقاعد  العامة  الهيئة 
الرشيدة وسعياً منها للتفاعل البناء مع القرار 
اليوم  بشأن   ٢0١١ لسنة   )80( رقم  األميري 
األمير  سمو  أصدره  الذي  للدولة  الرياضي 
يهدف  والذي  ثاني  آل  حمد  بن  متيم  الشيخ 
جزءاً  باعتبارها  بالرياضة  االرتقاء  إلى 
أساسياً من منط احلياة في قطر وإلى ترسيخ 
العاملية  الرياضة  خارطة  على  قطر  مكانة 
االرتقاء  إلى  الرامية  احمللية  اجلهود  ورفد 

بالدولة كمركٍز عاملٍي رائٍد للرياضة.

تركي  السيد  سعادة  صرح  املناسبة  وبهذه 
للتقاعد  العامة  الهيئة  رئيس  اخلاطر 
الرياضي  اليوم  أن  االجتماعية،  والتأمينات 
قطر  دولة  به  تتميز  فريًدا  حدًثا  يعّد  للدولة 
ويأتي وفًقا للرؤية الوطنية نحو قضايا التنمية 
الشاملة واملستدامة للمجتمع ،مؤكدا أن قيام 
يعد  الرياضة  ملمارسة  يوم  بتخصيص  الدولة 
للتفاعل واملشاركة في  للجميع  دعوة وتشجيع 
أهمية  متثل  الرياضة  أن  خاصة  اليوم  هذا 
مهًما  جزًءا  وتشكل  اإلنسان  حياة  في  كبيرة 
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التـقاعد تـشارك يف اليوم 
الرياضي للـدولة

في التنمية البشرية واالقتصادية.

تهدف  التي  واملبادرة  بالفكرة  اخلاطر  وأشاد 
بني  والصحية  الرياضية  الثقافة  نشر  إلى 
وترسيخ  يعيشون على أرض قطر،  جميع من 
لها  ملا  بانتظام  الرياضة  ممارسة  مفهوم 

❞
الخاطر : اليوم الرياضي حدث فريد تتميز به 

قطر

❝
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٤٤0٤٥ متابعًا لـ"التقاعد" على 
شــــبكات التــواصل االجــتماعي

❞
متابعي  عدد   بلغ  العقيدي:  دالل 
حساب الهيئة على تطبيق نبــــــــض 
الذكية ٣٦٠٣٦ متابع للــــــــهـــواتــــف 

❝

والتأمينـات  للتقاعـد  العامـة  الهيئـة  متابعـي  عـدد  تجـاوز 
االجتماعيـة علـى شـبكات التواصـل االجتماعـي ال ٤٤٠٤5 
الفيسـبوك،  علـى  المختلفـة  حسـاباتها  وتشـهد   ، متابعـًا 
متزايـداً  تفاعـاًل  اإلخبـاري،  ونبـض  واإلنسـتغرام،  وتويتـر، 
دول  أبنـاء  مـن  وغيرهـم  القطرييـن،  منتسـبيها  قبـل  مـن 

العربـي. الخليـج  التعـاون  مجلـس 

من جهتها، أكدت دالل العقيدي، رئيس قسم اإلعالم في الهيئة، أهمية 
واستغاللها  اإلعالمية اجلديدة،  للقنوات  املجتمعية  املؤسسات  مواكبة 
وموضوعية. شفافية  بكل  واإلجنازات  املشاريع  إلبراز  عصرية  كأداة 

ونوهت العقيدي، املسؤولة عن صفحات اإلعالم االجتماعي، بالتزايد 
الشبكات  على  الهيئة  وأنشطة  ألخبار  املتابعني  أعداد  في  املطرد 
حساب  متابعي  عدد  أن  إلى  مشيرة  اآلخر،  تلو  يوماً  االجتماعية 
اآلن  إلى  وصل  اإلخباري  نبض  تطبيق  على  االجتماعية"  "التأمينات 
الـ  يقارب  ما  تويتر  على  الهيئة  يتابع  حني  في  متابعاً،   ٣60٣6 لنحو 

66٤٢ مغرداً، وأكثر من ١٣67  مستخدماً على الفيسبوك.

الهيئة ومنتسبيها،  التواصل اإليجابي مع عمالء  وأكدت احلرص على 
النهوض  أجل  من  املتاحة،  واإللكترونية  التقليدية  القنوات  كافة  عبر 
احلصول  في  عليهم  والتيسير  املتقاعدين،  لعموم  املقدمة  باخلدمات 

على معلومات وافية عن الهيئة، واختصاصاتها، ومهامها املختلفة.

البناء  التفاعل  على  حريصة  الهيئة  فأن  العقيدي،  ذكرته  ملا  وطبقاً 
بخاطرهم  يدور  ما  على  والرد  املتقاعدين،  وهموم  مالحظات  مع 
الصفحات  أن  إلى  الفتًة  عملها،  بطبيعة  تتعلق  وآراء  استفسارات  من 
تنشره  ما  مع  كبيراً  تفاعاًل  عادًة  تشهد  بالهيئة  اخلاصة  واحلسابات 
"التأمينات االجتماعية" من موضوعات تقاعدية وإعالمية متنوعة، بني 
املغردين واإلنستغراميني وغيرهم، حيث يتم الرد على جميع استفساراتهم 

املطروحة في زمٍن قياسي، واألخذ مبالحظاتهم بشكل فوري.

اجلهات  أكثر  من  الهيئة  فأن  االجتماعي،  اإلعالم  مسؤولة  وبحسب 
تفاعاًل مع جمهورها احمللي واخلليجي، وملست أصداًء متنوعًة من قبل 
مستخدمي الشبكة العنكبوتية، منوهة بحضور هيئة التقاعد القوي في 

مواقع  التواصل االجتماعي.

اإلجـــتــمـــاعـيــة36 الـتـأميــنـــــات 
العــدد الخامس - أكتوبر    2٠15



39 اإلجـــتــمـــاعـيــة38 الـتـأميــنـــــات 
اإلجـــتــمـــاعـيــة38العــدد الخامس - أكتوبر   2٠15 الـتـأميــنـــــات 

3939العــدد الخامس - يوليو 2٠15

برنامـج  رأس  لفـان  للتــواصـل  االجتماعــي  يـطلق  مـــبادرة 
"جــعـــلك   ذخـــــــر"  

بالــتــعــاون  مــع  الـهيــئة  العــامـة  للتــقاعد  الســتــثــمار
طـــاقـــات املتــقـــاعــديــن  فــي  املــنــاطــق الــشـــمــاليــة

على  وإيجابي  فعال  تأثير  إحداث  في 
ثمار  رؤية  إلى  قدما  نتطلع  ونحن  املبادرة، 
على  اإليجابية  ومخرجاتها  الشراكة  هذه 

املتقاعدين بالدرجة األولى". 
اخلليفي  خليفة  السيد  صرح  جانبه  من 
للتقاعد  العامة  بالهيئة  التقاعد  إدارة  مدير 
والتأمينات االجتماعية في دولة قطر: قائال 
" يُسعدنا أن نرى روح املبادرة لدى مؤسسات 
القطاع اخلاص في دعم شريحة املتقاعدين 
جهود  لدعم  بيد  يداً  يعملون  نراهم  وأن 

الدولة في هذا املجال ". 
املبادرة  هذه  تُسهم  أن  نتوقع   " وأضاف: 
تقدير  مجال  في  نوعية  نقلة  إحداث  في 
باملناطق  املجتمع  مع  وتفاعلهم  املتقاعدين 
طاقاتهم  استثمار  إعادة  وبالتالي  الشمالية 
ونحن  القطري،  املجتمع  في  فعالة  كعناصر 
في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات يُسعدنا 
في  وقدراتنا  خبراتنا  وتقدمي  املبادرة  دعم 
في  للمساهمة  املتقاعدين  خدمة  مجال 
جناحها" كما نتمنى من اجلهات الداعمة أن 
في  الدولة  مستوى  على  التجربة  تعميم  يتم 

مبادرة مجتمعية تهتم بفئة 
المتقاعدين في المجتمع 

القطري باعتبارهم عنصراً فاعاًل 
ساهم في بناء الوطن
تهدف لتعزيز مكانتهـم 

في المجتمع واالستفادة 
من خبراتهم ومهاراتهم، 

ومشاركتهم في الفعاليات 
الوطنية

احلمالت  من  مجموعة  املبادرة  وتتضمن 
في  مكانتهم  لتعزيز  القيمية  اإلعالمية 
طاقاتهم  الستثمار  النوعية  والبرامج  املجتمع، 
األخرى،  لألجيال  خبراتهم  ونقل  ومهاراتهم 
أكثر  املبادرة  املتوقع أن يستفيد من هذه  ومن 
من ٣500 متقاعد في املناطق الشمالية لقطر 
في املرحلة األولى، ونحو ١5000 متقاعد في 

كافة أنحاء دولة قطـــر.

املؤمتر  خالل  املبادرة  عن  الكشف  ومت 
الصحفي الذي انعقد بتاريخ ٢٢ فبراير ٢0١5 
نائب  الكبيسي"  السيد سعد  من  كل  مبشاركة 
والسيدة   " اخلليج  غاز  لشركة  العام  املدير 
موزة املهندي كبير مسؤولي برنامج رأس لفان 
اخلليفي  خليفة  والسيد  االجتماعي،  للتواصل 

االجتماعي  للتواصل  لفان  رأس  برنامج  أزاح 
بالشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
ذخر"  "جعلك  ُمبادرة  عن  الستار  االجتماعية 
التي تهدف إلشراك املتقاعدين في الفعاليات 
واستثمار خبراتهم  الوطنيةواألنشطةاملجتمعية 
باإلضافة  الدولة،  في  التنمية  عجلة  دفع  في 
إلى تطويرهم وتأهيلهم ملرحلة ما بعد التقاعد.

العقيدي  دالل  والسيدة  التقاعد  إدارة  مدير 
رئيسة قسم االعالم من الهيئة العامة للتقاعد 
أبوناهية  وأحمد  االجتماعية  والتأمينات 
املدير العام لشركة ترجمان الدولية للعالقات 
مجموعة  املؤمتر  كما حضر  قطر،  في  العامة 
املجتمعية،  كالشرطة  املعنية  املؤسسات  من 
اخلور  ونادي  الذخيرة،  ونادي  اخلور،  وبلدية 
الشمالية  املناطق  أعيان  ونخبة من  الرياضي، 

واملتقاعدين.
اإللكتروني  املوقع  إطالق  املؤمتر  خالل  ومت 
تعريفي  فيديو  عرض  مت  كما  للمبادرة. 
للتواصل  لفان  رأس  برنامج  ودعا  باملبادرة. 
االجتماعي جميع أفراد املجتمع واملهتمني إلى 

زيارة املوقع للتعرف على املبادرة عن قرب.
موزة   / السيدة  صرحت  اإلطار  هذا  وفي 
لفان  رأس  برنامج  مسؤولي  كبيرة  املهندي، 
في  إننا  املؤمتر:  خالل  االجتماعي  للتواصل 
املبادرة  عن  لإلعالن  اليوم  السعادة  غاية 
الوطنية "جعلك ذخر" حيث تعتبر هذه املبادرة 
ذات أهمية كبيرة للمجتمع احمللي في املنطقة 
تطوير  على  ستركز  أنها  حيث  من  الشمالية 
استمرار  لضمان  ومهاراتهم  املتقاعدين 
في  األخرى  لألجيال  خبراتهم  ونقل  عطائهم 

املجتمع القطري". 

وأضافت : "باسم برنامج رأس لفان للتواصل 
االجتماعي أود أن أعبر عن سرورنا وترحيبنا 
العامة  الهيئة  مع  الرسمية  بالشراكة  اليوم 
كمؤسسة  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد 
جعلك   " الوطنية  املبادرة  إجناح  في  شريكة 
ذخر "، حيث ستسهم الشراكة بني املؤسستني 
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املراحل القادمة . 
العام  املدير  ناهية  أبو  أحمد  قال  جانبه  ومن 
في  العامة  للعالقات  الدولية  ترجمان  لشركة 
املبادرة:"أخذنا  إطالق  على  واملشرف  قطر 
أفضل  نوظف  أن  ترجمان  في  عاتقنا  على 
االستشارات  مجال  في  العالم  له  توصل  ما 
احتياجات  يناسب  مبا  وتكييفها  االتصالية 
املبادرة  بتصميم  قمنا  وقد  القطري،  املجتمع 
املسؤولية  مشاريع  بناء  مناذج  أفضل  وفق 
التي  الكرمية  بالقيم  وربطناها  املجتمعية. 
القطري والعرفان باجلميل  بها املجتمع  يتميز 
بعناية  اخترنا  ذاته  الوقت  وفي  للمتقاعدين، 
أفضل  لتحقيق  األنسب  االتصال  قنوات 
واملتقاعدين  املجتمع  بني  التفاعل  من  مستوى 

واالستفادة من خبراتهم". 
العمل مبهنية  أولوياتنا  أهم  من  "إن  وأضاف: 
واملمارسات  النظريات  أحدث  وفق  عالية 
إبداعية  وأفكار  خدمات  لتقدمي  العاملية 
ونوعية لشركائنا، ونتطلع إلى ان تكون املبادرة 

إضافة نوعية للعمل املجتمعي في قطر".

وجدير بالذكر أن برنامج رأس لفان للتواصل 
االجتماعي يهدف إلى بناء جسور من التواصل 
والتعاون  الثقة  على  مبنية  احمللي  املجتمع  مع 
في  املتواجدة  الصناعية  الشركات  بني  ما 
املنطقة الشمالية واملجتمع احمللي. كما يهدف 
أيضا إلى خدمة املجتمع احمللي ككل عن طريق 
تكوين شراكات مع الهيئات العامة التى تدعم 
املبادرات الثقافية والبيئية والصحية وغيرها، 
تقوم بدعم هذا البرنامج الشركات الصناعية 
قطر  وهي:  الشمال  منطقة  في  املتواجدة 
غاز،  قطر  غاز،  رأس  اخلليج،  غاز  للبترول، 
أوريكس  ال،  تي  جي  اللؤلؤة  للطاقة،  دولفني 

جي تي ال.
ترجمان  شركة  وتنفيذ  بإشراف  املبادرة  هذه 
الدولية للعالقات العامة بيت اخلبرة املتخصص 
في قطاع العالقات العامة واالتصال املؤسسي 
أشرفت  والتي  املجتمعية  املسؤولية  وبرامج 
على تنفيذ العديد من املبادرات املجتمعية في 

العربية. املنطقة 

ئة
هي

 ال
سة

عد
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خمس نصائح للعالج من " إدمان 
التسـوق "
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مستشار تطوير األعمال

سعد محمد الحمودي

اخلطوة األولى - جتنب أماكن التسوق:
ملاذا تذهب إلى »املول« وأنت ال حتتاج شراء شيء؟!

لوضعك  وتدمير  لشراء شيء مجرد عبث  دون حاجة  الذهاب لألسواق 
وتشتهي،  وتالحظ،  تنظر،  حتماً  السوق سيجعلك  في  وجود  ألن  املالي، 
وترغب، ثم متد يدك في حركة تلقائية إلى جيبك، لتعرف كم معك من 
املال يكفي لشراء شيء ما لفت نظرك، ولم يكن في حسبانك أصاًل أن 

تشتريه.

اخلطوة الثانية - تســوق بقائمة محددة وميزانية محدودة:
في حال حاجتك إلى شراء بعض األشياء من األسواق التجارية، يستحسن 
من  تخرج  أن  قبل  معك  وتأخذها  ورقة  في  احتياجاتك  كل  تكتب  أن 
البيت، وخذ معك نقود تكفي فقط لشراء تلك احلاجات التي دونتها، ألن 
تشتِر  وقد  أثناء جتولك  األسواق سيغرونك  البيع في  ورجال  اإلعالنات 
نقود  احتياجاتك وخذ  دون  ذلك  ولتتجنب  تكن في احلسبان؛  لم  أشياء 

كافية لتلك االحتياجات فقط. 

اخلطوة الثالثة - هل حتتاج إلى شراء هذا امُلنتج فعاًل؟
لو كنت تتسوق لوحدك أو مع أسرتك فغالباً سيلفت أنظاركم الكثير من 
السلع املوضوعة على أرفف السوق، وذلك قد يدفعكم تلقائيا لشراء تلك 
األشياء التي لفتت أنظاركم، حاول دائماً قبل شراء أي سلعة التفكيــر في 

مدى حاجتك وحاجة أسرتك لشراء تلك السلعة.
يرى  العاطفي(؛  )الشراء  حالة  من  يعانون  أنهم  الناس  بعض  ومشكلة 
السلعة فتعجبه فيهمُّ بشرائها فوراً، فقط لو ركز قلياًل وقارن بينها وبني 
احتياجاته رمبا يكتشف تفاهة هذه السلعة في النهاية أو على األقل يدرك 

أنه قادر على احلياة بدونها.

اخلطوة الرابعة - جتنب اإلعالنات: 
في العصر الذي نعيشه ستجد اإلعالنات تنهال عليك من كل مكان؛ كل 
الوسائل املرئية واملقروءة واملسموعة حتاول الوصول إلغرائك والوصول 

جليبك بأي وسيلة.
لذلك تلجأ أغلب هذه الوسائل اإلعالنية على إبهارك؛ كل سلعة يجب أن 
تكون براقة ملونة راقية أنيقة، حتى حتفز بداخلك الدافع لشرائها، وتقنع 
نفسك تدريجياً أنك في حاجة إليها، وأنت في الواقع لست ُمحتاجاً لها 

على اإلطالق.

اخلطوة اخلامسة - السوق للتســوق ... ال للتنّزه:
»املول« ليس مكاناً مناسبا للتنزه؛ ال تخرج مع أصدقائك إلى املوالت لقضاء 
أوقات ممتعة ألن هناك عشرات األماكن األخرى التي تضمن لك الترفيه 

والراحة والتسلية وقضاء الوقت أفضل بكثير من »املوالت«، ألن تنزهك 
في »املوالت« سيدفع للشراء تلقائيا، لذلك جتنبها قدر استطاعتك.

بالسيــطرة على معدالت اإلنفاق على  إذا قمت  أخيرا؛ تذكر دائما أنك 
»التسوق« فأنت قطعت نصف الطريق – أو رمبا الطريق كله - في ترشيد 
االستهالك غيـر املُقنن، وبالتالي أنت تسير على طريق التنفيذ الصحيح 

ألي خطة ادخارية لنفسك وأسرتك.

التوفير يقوم بشكل أساسي على )ترشيــد االستهالك(؛ واالستهالك له أشكال كثيــرة إال أن )التسوق( 
تحديداً يظل أحد أهم وأخطر هذه األشكال على اإلطالق، والتي تقف دائمًا حجر عثرة أمام الراغبين في 

االدخار وتحسين ظروفهم المالية. 
نستعرض سويا بعض الخطوات التي يمكن تطبيقها للتحرر من عادة »التسوق«:
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إكتـــواريون قـــطريون يحـــللون املـخاطر 

للتقاعد  العامة  الهيئة  قبل  من  املبتعثون  القطريون  الطلبة  يواصل 
العلمي  مشوارهم  اإلكتوارية،  العلوم  لدراسة  االجتماعية  والتأمينات 
في اجلامعات األمريكية وغيرها، بعد أن قطعوا شوطاً في التخصص 
املال  املالية احملتملة في عاملي  املخاطر  تقدير  القائم على  احلديث، 

واألعمال.

حمد  البشرية  املوارد  قسم   رئيس  بحسب  الطلبة،  هؤالء  إبتعاث 
بشرية  كوادر  تأهيل  على  الهيئة  حرص  منطلق  من  جاء  الدهيمي، 
وآثارها،  وحتليل  النتائج  وقياس  باملستقبل،  التنبؤ  على  قادرة  وطنية 
وذلك لدعم مسيرة هيئة التقاعد، ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، 
املتمثلة في تقدمي خدمات عالية اجلودة ملنتسبيها، وإدارة استثماراتها 

على أكمل وجه.
ووفقاً للدهيمي يتلقى املبتعثون القطريون، تدريبات نظرية وعملية ذات 
صلة بطبيعة عمل الهيئة، وصناديق التحوط، واحملافظ االستثمارية، 

إلكتساب مهارات التخصص املطلوب محلياً وإقليميا وعاملياً.
املؤسسات  من  وغيرها  االجتماعي  الضمان  صناديق  باتت  وأضاف: 
املالية اليوم بأمس احلاجة لهذا العلم، لصلته املباشرة بطبيعة عملها، 
األمن  أنظمة  في  كافية  خبرة  تتطلب  دقيقة،  تقديرات  من  يوفره  ملا 

املالي وآلياته.

في  حالياً  ويدرس  اخلارج،  إلى  املبتعثني  أحد  املري،  عبداهلل  سعيد 
العلم اإلكتواري، الذي يختص باملستقبل،  الواليات املتحدة األمريكية 
العلوم، أهمها:- احلساب، واإلحصاء، واالقتصاد،  العديد من  ويضم 

وبرمجة احلاسوب، والتمويل.
الصناعات  في  املخاطر  لتحديد  مؤهلون  أشخاص  و«اإلكتواريون«، 
لتقديرحجمها،  واإلحصائية  احلسابية  الطرق  ويستخدمون  املالية، 
حيث يقِيّمون مبعادالت رياضّية إحتمالية وقوع اخلطر، وقياس نتائجه 
حال وقوعه، واحلد من آثاره السلبية، وتقليل اخلسائر الناجمة عنه، 

والعمل على تالفيها مستقباًل.
واملعرفة  التحليل،  على  القدرة  اإلكتواري،  في  تتوافر  أن  ويجب 
االقتصادية اجليدة، والتنبؤ بالسلوكيات البشرية، والتغييرات التي قد 

تطرأ على النظم املعلوماتية.

أشهر  من  التأمني،  شركات  تستخدمها  التي  والوفاة،  احلياة  جداول  وتعد 
إقبال  وزاد  انتشار احلواسيب،  ثورية مع  تغيرات  العلم -الذي شهد  تطبيقات 

املؤسسات املالية عليه مؤخراً.
املجلس  تعاون مع  ٢0١٣، مذكرة  كانت قد وقعت في  التقاعد،  أن هيئة  يذكر 
العلم  إبتعاث قطريني لدراسة  للتنسيق فيما بينهما بخصوص  للتعليم،  األعلى 

اإلكتواري.

واإلحصاء،  الرياضيات،  في:-  البكالوريوس  درجة  لنيل  برنامجاً  وطرحت 
املاجستير  شهادة  على  للحصول  اإلبتعاث  جانب  إلى  واالستثمار،  واحملاسبة، 

بالعلوم اإلكتوارية.
 

الطــــالب ســـعيــــد عـــــــبداهلل الــــــمـــــري
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حمد الدهيمي: الـــهيئة حريصة  على  تأهيل كوادر وطنية متخصصة 

في العلوم اإلكتوارية
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ماهي األنظمة احملددة املنافع؟
حسب  مسبقاً  مقرة  املنافع  فيها  تكون  التقاعدية  األنظمة  من  نوع  هي 
يعرف  بحيث  معينة،  باشتراطات  النظام  يقرها  التي  واملعطيات  النظام 
املشترك في تلك األنظمة مسبقاً في حال أكمل تلك املعطيات بأنه سوف 
املوفرة  اجلهة  من  مضمونة  تكون  وغالباً  املنافع  من  املقدار  هذا  يتلقى 
لهذا النظام. ولكن تختلف هذه األنظمة في منافعها املمنوحة بحيث يكون 
يتجاوز  ال  بحيث  املمنوح  املعاش  يضع سقفاً حلد  األنظمة  بعض  هناك 
نسبة معينة من آخر راتب يحصل عليه املشترك أو متوسط تلك الرواتب 
حسب املعطيات احملددة لكل نظام. لذا ميكن القول رغم أن مفهوم النظام 
بشكل عام هو واحد ولكن املعطيات احملددة للمنافع املمنوحة ميكن أن 

تختلف باختالف اجلهة التي يتبع لها النظام.

آلية عمل األنظمة احملددة املنافع؟
األنظمة احملددة املنافع تضمن للمشترك مقدارا معينا من املنافع، وتعتمد 
مقدار املنافع املمنوحة على عدة معطيات معينة مثل )الراتب، العمر، مدة 
اخلدمة( وقد يكون هناك معطيات أخرى إضافية قد تتوفر في أنظمة 
عن األخرى. في بداية عمل املوظف يقوم رب العمل بتسجيل املشترك في 
اخلطة التقاعدية والتي تعتمد باألساس على نظام تقاعدي محدد املنافع 
وتقر نسبة اشتراك معينة تخصم من الراتب وتكون بالعادة مشتركة بني 
العامل ورب العمل باختالف نسبة كل طرف. ويكون لدى العامل معرفة 
بأنه حني يكمل عددا معينا من السنوات فإنه سوف يأخذ معدل استبدال 
معني قدره كذا، ونقصد مبعدل االستبدال هو نسبة املعاش الذي يحصل 
عليه العامل عند التقاعد من الراتب األخير أو متوسط الرواتب األخيرة 
تلك  في  الفعلية  املمارسة  في  االختالف  ولكن  العامل.  يستلمها  التي 
ملعدل االستبدال بحيث ال ميكن  أنظمة تضع سقفاً  بأن هناك  األنظمة 
كان  التي  الرواتب  متوسط  من  كمثال   )%70( املمنوح  املعاش  يتجاوز  أن 
يستلمها العامل على رأس العمل. وبعض األنظمة تضع خصماً في حال 
طلب العامل التقاعد املبكر بحيث حتدد نسبة معينة عن كل سنة متبقية 
أنظمة  وهناك  االستبدال.  معدل  من  وتخصم  النظامي  التقاعد  لسن 
وليس  التقاعد  عند  للراتب  سنوات  عشر  آخر  متوسط  بحساب  تقوم 
اخلليجية.  التقاعد  أنظمة  أغلب  في  به  معمول  هو  كما  األخير  الراتب 
كما أن هناك بعض األنظمة احملددة املنافع تقوم بدراسة وضع صندوقها 
التقاعدي بشكل سنوي ومن ثم إعادة تقييم االلتزامات االكتوارية لذلك 
يقوم  التي  االشتراكات  معدالت  على  تعديالت  إجراء  ثم  ومن  الصندوق 

بدفعها العامل ورب العمل.

آلية حساب املنافع املمنوحة في األنظمة احملددة املنافع؟
املنافع  أو املوظف حتت أنظمة تقاعدية محددة  للعامل  املمنوحة  املنافع 
تلك  نتيجة احلساب من  تكون مرتبطة مبعادلة حسابية بسيطة، ويكون 
دول  في  لدينا  فمثاًل  التقاعدي،  باملعاش  عنه  يعبر  معني  مبلغ  املعادلة 

اخلليج هذه املعادلة تكون على الشكل التالي:

مقدار املعاش يساوي محصلة املعادلة: 
عدد األشهر )أو السنوات( في اخلدمة 

الرواتب(  )مقسوما على( عدد األشهر )أو  الراتب األخير )أو متوسط 
السنوات( في حال أمتمت اخلدمة كاملة )تختلف من نظام آلخر(

وتكون نتيجة حساب تلك املعادلة مقدار معني من املعاش مينح للشخص 
شهريا.

لفهم  مبسط  بشكل  واستعراضها  المختلفة  التقاعد  أنظمة  عن  السابق  المقال  في  الحديث  كان 
المقصد من تصميم كل نظام وآلية المنافع الممنوحة، لذا في هذا المقال سوف يتم التركيز على 
أنظمة التقاعد المحددة المنافع بالتحديد والدخول في بعض تفاصيلها في محاولة لتسليط الضوء 

على هذا النوع من األنظمة.
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فهد عبداهلل السعوي

أنـظمـة التــقاعد مـحددة املــنافع

مستشار في أنظمة التقاعد
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❞
الخليفي : المبادرة شراكة مجتمعية هادفه من شأنها تخفيف العبء 

على المتقاعدين 

❝

والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  وقعت 
تعاون  اتفاقية  اإلسالمي«  و«الدولي  االجتماعية 
البنك مزايا وتسهيالت متميزة  سيقدم مبوجبها 
 ١5٤٤ عددهم  البالغ  املتقاعدين  من  لعمالئه 
من حرصه على خدمة  متقاعداً، وذلك انطالقاً 
الفئة. أفراد هذه  األعباء عن  املجتمع، وتخفيف 
»الدولي اإلسالمي«،  التي طرحها  املزايا  وتشمل 

ومتويل  الشخصي  للتمويل  متميزة  أرباح  نسب 
يحظى  متكاملة  خدمات  عن  فضاًل  السيارات، 
أو  احلاليني،  البنك  عمالء  من  املتقاعدون  بها 
البنك. إلى  التقاعدية  رواتبهم  بتحويل  الراغبني 
وأكد السيد/ خليفة اخلليفي مدير إدارة التقاعد، 
أن هذه املبادرة تهم شريحة كبيرة من أبناء املجتمع 
احمللي، ووصفها بشراكة مجتمعية هادفة ومهمة 
املتقاعدين،  كاهل  العبء عن  تخفيف  من شأنها 
وأنها ألقت بظاللها على مستوى حياتهم اليومية.
في  ستسهم  املبادرة  هذه  أن  اخلليفي  وأضاف 
وستدعم  املتقاعد  معيشة  مستوى  حتسني 
املتقاعد.  للمواطن  املالية  القدرة  شك  بال 
 وكانت الهيئة العامة للتقاعد، قد أجرت على مدار 
الفترة املاضية لقاءات موسعة مع عدد من ممثلي 
البنوك احمللية لتقدمي عروض متميزة للمتقاعدين، 
هدفها  لتحقيق  االجتاه  بهذا  مساعيها  وتواصل 
خلدمتهم. املجتمعية  الشراكة  وتعزيز  املنشود 
السيد/ جمال عبداهلل اجلمال،  قال  من جانبه، 
نائب الرئيس التنفيذي للدولي اإلسالمي: »إننا في 
البنك نولي أهمية كبيرة لدورنا في خدمة املجتمع 
سواء عبر اخلدمات املصرفية املتميزة التي نقدمها 
للفعاليات  أو عبر دعمنا  ملختلف فئات عمالئنا، 
املجتمع«. خدمة  في  تصب  التي  واملبادرات 

وخدمات  متميز  عرض  تقدمي  »أن  وأضاف: 
بالنسبة  حيوي  أمر  املتقاعدين  لفئة  خاصة 
للدولي اإلسالمي، ونشكر الهيئة العامة للتقاعد 
ذلك،  في  دورها  على  االجتماعية  والتأمينات 
كل  تستحق  املواطنني  من  الفئة  هذه  أن  حيث 
اجلميل  رد  من  جزء  وهذا  والعناية،  الرعاية 
مختلف  في  خدمتهم  فترة  طوال  به  قاموا  ملا 
شغلوها«. التي  والوظيفية  املهنية  املواقع 
من  يستفيد  أن  متقاعد  أي  بإمكان  أنه  وأوضح 
لفئة  اإلسالمي«  »الدولي  يقدمها  التي  املزايا 
كما  البنك،  إلى  راتبه  حتويل  عبر  املتقاعدين 
اإلسالمي  الدولي  فروع  من  أي  زيارة  ميكنه 
عبر  أو  الدولة،  مناطق  مختلف  في  املنتشرة 
على  االتصال  مركز  مع  هاتفياً  االتصال 
الساعة. مدار  على  وذلك   ٤٤8٤0000 الرقم 
من  البنك  عمالء  سيحظى  االتفاقية  ومبوجب 
تشمل  متنوعة  وتسهيالت  مبزايا  املتقاعدين 
يقدمها  التي  واملصرفية  البنكية  اخلدمات  كافة 
عمالئه. ملختلف  عادة  اإلسالمي«  »الدولي 

تسهيالت متنوعة 
للمتقاعدين من

" الدولي اإلسالمي "

❞
الجمال : هذه الفئة من المواطنين 

تستحق كل الرعاية والعناية  

❝
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تؤمن الهيئة العامة للتقاعد إمياناً كاماًل أن املشاركة حق  أساسي لكل مواطن حيث إنها تساهم في 
حتسني السياسات واالستراتيجيات والقوانني التي تستهدفهم  وتعنى بحياتهم اليومية. 

ولتحقيق هذا الهدف سعت الهيئة إلى تفعيل عدد من قنوات التواصل االجتماعي ، واضعة نصب 
عينيها أهمية وضرورة األخذ بجهود املشاركات اإللكترونية للمواطنني ببالغ األهمية وأن يتم الرد 
السياسات  رسم  عملية  على  املشاركات  هذه  وتأثير  به  األخذ  مت  ما  حول  أدلة  وتقدمي  عليها، 

وتوضيحها بشكل شفاف للمواطنني. 

وبصفة  مفتوحاً  يكون  أن  ويجب  جداً  مهم  باملشاركات  االعتراف  أن  سياساتها  في  الهيئة  تؤكد 
متواصلة من أجل خلق ثقافة املشاركة واحملافظة عليها،  بحيث يتغير مستوى التواصل إلى مستوى 
أعمق مع املواطنني واملعنيني مبشاركتهم آرائهم واقتراحاتهم في ظل تطويع مميزات أدوات اإلتصال 
االجتماعية في خدمة رؤية ورسالة الهيئة، التي تتطلع الى خلق مزيد من الشفافية والتواصل الفعال 
مع املواطنني، وتوليد شعور أقوى بسياسة وخدمات الهيئة، والذي يجب أن يترجم بدوره  ليكسب 

الهيئة ثقة أكبر لدى املواطنني.

فعلى سبيل املثال طوعت الهيئة مواقع التواصل االجتماعي لرفع الوعي بقضايا معينة ذات صلة 
التقاعد  وسياسات  بقانون  اخلاصة  املفاهيم  من  عدد  وتوضيح  بها،  املعمول  القوانني  بطبيعة 
والتأمينات االجتماعية ، وقد أثمر ذلك عن بناء مصداقية مع مجموعة  من املتفاعلني والكتاب 
واملعنيني إلكترونياً، وإشراك املواطنني  في التشاور بشأن السياسات باإلضافة إلى أنها أصبحت 

كأداة لتحسني مستوى اخلدامات املقدمة لهم  .

إن الهيئة تؤمن إميانا كامال أن  مواقع التواصل االجتماعي مبا تتسم به من إمكانيات و قدرات 
على التعاون واملشاركة جتاوزت طبيعة شبكة اإلنترنت الساكنة املعتمدة على النشر والتصفح، بل 
قد أصبحت قوة جديدة ميكن من خاللها إعانة واضعي السياسات على حتديد األولويات، وتشجيع 
اجلمهور على تقبل البرامج، وزيادة مستويات الرضا ومن ثم يتحول املتعاملون من مجرد متعاطني 
سلبيني للخدمات إلى مستشارين ومبتكرين يساهمون بأفكار تلبي احتياجاتهم الفردية واجلماعية 

بدرجة أكبر.
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