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موقــــع التقــــاعد اإللكــــتروني 
ينـــــــال اعتــــــــــماد مــــــدى للنفــــــــاذ الــــــرقــــــــــــمي





باألمــس القريــب، ودعنا عامــاً حافالً باألنشــطة والفّعاليات المتنوعــة، التي نفذتهــا الهيئة العامة للتقاعــد والتأمينات 
االجتماعيــة، ســعياً منها لتحقيق رؤيتها المنشــودة، ومــن منطلق إيمانهــا العميق بالمســؤولية المجتمعية.

وهــا نحــن في 2019 مســتمرون بإذن هللا في أداء الواجــب والمهام، إذ تتضمن خططنا باقة مــن المبادرات، لتعزير 
دور الهيئــة تجــاه منتســبيها، وإبراز هويتها بالشــكل األمثــل، ونأمل من خاللهــا أن تلبي طموحــات المجتمع، ودعم 
وتعزيــز مســيرة المتقاعد التنموية، بما يخــدم مصالحه، وتحقيق رؤية قطر 2030، واالســتراتيجية الوطنية لألعوام 

المقبلة.

نّطــُل عليكــم مــن خــالل هــذا العــدد لمــد مزيد مــن جســور التواصــل، ولتبــادل الــرؤى واألفــكار حــول مختلف 
الموضوعــات، فمجلــة )التأمينات االجتماعية( ُصممت أساســاً لتوعية الــرأي العام ببرامــج، ودور الهيئة، وخططها 

وأنشــطتها، التــي تهدف إلــى خدمة مجتمــع المتقاعديــن، والمشــتركين الكرام.
 

فقــد ارتأينــا فــي هــذا العدد تســليط الضوء علــى مجموعة مــن القضايا والمســائل والمواضيــع، ومن أبرزهــا إلقاء 
الضــوء علــى قضيــة التقاعــد المبكر، واآلثــار المترتبة عليها، والذي نســعى من خاللــه لتبيان تداعيات »االســتقالة 
التقاعديــة المبكــرة« اقتصاديــاً واجتماعيــاً على المتقاعد نفســه أوالً، والتي لم تعد خافية علينا، فكم من متقاعد يشــكو 
اليــوم مــن نتائــج هذه الخطوة التي أقدم عليها، دون أن يأخذ في الحســبان عواقبها عليه مســتقبالً، وعلــى الدولة ثانياً.

وعليــه، ال يســعنا إال أن نتقــدم بالشــكر لــكل من ســاهم في هذا العدد، ســيما الذيــن لبوا الدعــوة للمســاهمة بالكتابة 
والمشــاركة بســعة صــدر، وإنــه لمن دواعي ســرورنا أن نضــع بين أيديكم هــذا العدد بحلتــه الجديدة، ليكــون رافداً 
لقنــوات التواصــل والتفاعل، ســيما وأنه يتضمــن العديد من اإلرشــادات والنصائح حــول حقــوق المتقاعدين وكيفية 
االســتعداد لمرحلــة مــا بعــد التقاعــد، وتوجيهات وأفــكار اســتثمارية عامــة إلدارة ناجحــة للمشــروعات الصغيرة 

والمتوســطة التــي قــد يحتاجهــا المتقاعد أثناء مســيرة حياته، ســائلين هللا التوفيق والســداد.

هيئة التحرير

كلمة العدد 
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شارك سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة 
العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية في االجتماع الـ 17 
ألصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني 
والـــتـــأمـــيـــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة،الـــذي اســتــضــافــتــه 

الكويت في 25 سبتمبر 2018.
التعاون  البنود أهمها مــجــاالت   مــن 

ً
وبحث االجتماع عـــددا

الــمــشــتـــــرك، ومــســتــجــدات مـــد الـــــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة وآلــيــات 
تــطــويــر الـــنـــظـــام، ودراســـــــة إصـــــاح الـــصـــنـــاديـــق الــخــلــيــجــيــة، 
ــى تــطــويــر عــمــل الــلـــــجــنــة الــفــنــيــة، وغــيـــــرهــا من  بـــاإلضـــافـــة إلــ

الموضوعات المدرجة في جدول األعمال.

بحثت اللجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد 
الــمــدنــي والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة الخليجية 
مـــســـتـــجـــدات تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الـــمـــوحـــد لــمــد 
التأمينية على مواطني دول مجلس  الحماية 

التعاون.
واستعرضت »الفنية الدائمة« باجتماعها الـ 
40 -الــذي استضافته الكويت، يومي 4 – 6 
2018، وشاركت فيه الهيئة العامة  سبتمبر 
التطويرية  المقترحات  والتأمينات-  للتقاعد 
لــعــمــل الــلــجــنــة، والـــدراســـة الــخــاصــة بــإصــاح 

أنظمة الصناديق.
مـــــديـــــر إدارة  فــــــي االجــــــتــــــمــــــاع،  ــئــــة  ــيــ ــهــ الــ مــــثــــل 
الــمــشــتـــــركــيــن عــضــو الــلـــــجــنــة، عــلــي الـــكـــواري، 
الذي أشار إلى أن المشاركين ناقشوا إعداد 
دراسة تقييمية موحدة للنظام، واستعرضوا 
ــــرات اإلحـــصـــائـــيـــة  ــــؤشـ ــمـ ــ آلــــيــــات تــــطــــويــــره، والـ
بدول  العاملين  الخليجيين  بــأعــداد  الخاصة 
الــمـــــجــلــس، وغــيـــــرهــا مـــن الـــمـــوضـــوعـــات ذات 

الصلة بطبيعة عمل أجهزتهم.
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دراسة اصالح صناديق املعاشات الخليجية

في  واستمراريتـها  الــصــنــاديــق  ديــمــومــة  تـهدد  الــتــي  المـخاطر  الــوقــوف على  بـهدف 
والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  شاركت  المنتسبين،  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 
االجتماعية فــي اجــتــمــاع فــريــق العمل الــخــاص بــدراســة إجــــراءات إصـــاح أنظمة 
الكويت،  الــذي استضافته  الخليجية،  المدني والتأمينات االجتماعية  التقاعد 
يومي 2-3 سبتمبر 2018، بحضور ممثلي الدراسات والتخطيط في هذه األجهزة.

ل الهيئة في االجتماع مــوزه السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، ومريم 
ّ
مث

النعيمي رئيس قسم التخطيط.
تم إجراؤها  التي  الــدراســات  المستخلصة من  املخاطر  المشاركون فيه  وناقش 
بالتعاون مع منظمات وهيئات دولية، وشركات اكتوارية واستشارية متخصصة 

في إصاح األنظمة التقاعدية.

مناقشة مستجدات مد 
الحماية التأمـيـنيـة 

أجهزة التقاعد الخليجية تجتمع بالكويت 
لبحث مجاالت التعاون املشترك
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 مـــنـــــــهـــا لـــلـــــــجـــهـــود املــــبــــذولــــة 
ً
دعــــــمــــــا

ــــة وكــــفــــايــــة املــــعــــاشــــات،  ــــدامـ ــتـ ــ السـ
شـــاركـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــقــاعــد 
والتأمينات االجتماعية في املؤتمر 
الــدولــيــة  للـجمعية  عــشــر  الــتــاســع 
ــــا«،  ــتـــمـــاعـــي »اإليـــــسـ لـــلـــضـــمـــان االجـ
الــــذي عــقــد لــاكــتــواريــيـــــن وخــبـــــراء 
االســتــثــمــار املـــــخــتــصــيـــــن بــمــجــاالت 
الضمان االجتماعي، خال الفترة 

من 6-8 نوفمبر 2018.
وبــــحــــث املــــؤتــــمــــر بــــالــــكــــويــــت كــيــفــيــة 

 على املستوى 
ً
تعزيز املعاشات التقاعدية، التي تعتبر من أكثر أشكال الضمان شيوعا

العالمي، حيث ساهمت توسعتها خال العقود األخيرة في زيــادة التركيز على أهداف 
التنمية املستدامة.

كونها  الفقر،  مــن  الحد  فــي  ــا  التساهمية، ودورهـ املعاشات  تطوير  واستعرض جهود 
والعجز  الشيخوخة  ضــد   

ً
مناسبا تأميًنا  وتمنح  الــدخــل،  مستويات  بتحسين  تسمح 

والوفاة املبكرة، وتحفز النمو االقتصادي الوطني.
وتناول أهمية الدراسات االكتوارية في تحديد اتجاهات سوق العمل، وتأثيرات الوفاة 
والشيخوخة والعجز على مؤسسات الضمان، وانعكاساتها على الحماية االجتماعية 
املنشودة. وناقش دور االستثمارات في تأميـن ضمان مستدام، وكيفية تصميم البرامج 
التقاعدية، وتذليل تحديات استدامتها، حسب قــدرات البلدان على التمويل الكافي 

للبرامج التساهمية.

تـــحـــت عــــنــــوان »تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
واالتصال في مجال الضمان االجتماعي«، 
شهدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــمــــؤتــــمــــر الـــــــــــ15 لــلــجــمــعــيــة 
الــدولــيــة للضمان االجــتــمــاعــي، الـــذي أقيم 
بالدار البيضاء، خال الفترة من 18 - 20 
أبريل 2018، بمشاركة 350 شخصية من 
المقام  بالمنتدى  دولـــة، كما شــاركــت   80

على هامشه.
ونـــــاقـــــش الــــمــــؤتــــمــــر كـــيـــفـــيـــة الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــهــا أعـــضـــاء اإليــســا 
ــهــم اإللــكــتـــــرونــيــة،  عــنــد تــنــفــيــذ مــشــروعــاتـــ
ومـــثـــل الــهــيــئــة فـــيـــه وفـــــد ضــــم مـــديـــر إدارة 
إدارة  ومــديــر  الـــكـــواري،  عــلــي  المشتـركيـن 
نـــظـــم الـــمـــعـــلـــومـــات عـــلـــي الـــخـــلـــف، ومـــديـــر 
إدارة الــعــاقــات الــعــامــة واالتــصــال محمد 
المالكي، وأخصائية تحليل النظم فاطمة 

العلي.

التقاعد تشارك 
بمؤتمر دولي باملغرب

 إلكساب المتقاعدين 
ً
 تدريبيا

ً
نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية بالتعاون مع بورصة قطر برنامجا

الخبرات الازمة لاستثمار المدروس في البورصة، وذلك من خال محاكاة عمليات التداول، وتكوين املحافظ المالية 
 إلى جني األرباح.

ً
وإدارتها بثقة عالية، وصوال

عالم  بــدخــول  الراغبين  والمبتدئين  المستجدين  البرنامج  واستـهدف   ،2018 أبــريــل  و11   10 يــومــي  عقد  البـرنامج، 
 ومتقاعدة مهارة قراءة المؤشرات األولية الستثماراتهم، واتخاذ القرارات بناء 

ً
التداول، حيث تم إكساب 30 متقاعدا

على نتائج تحليل أداء األسهم ونسب السيولة، وتدريبهم على أوامــر التداول، وعمليات الشراء بالهامش، وتعريفهم 
باألوراق المالية الرئيسة، وكيفية االستثمار في سوق األسهم.

 باالستثمار املالي املدروس
ً
توعية 30 متقاعدا

بحث استدامة برامج الضمان االجتماعي
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حث سعادة رئيس الهيئة العامة للتقاعد 
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، رئــيــس مجلس 
السيد  للتنمية،  المتحدة  الشركة  إدارة 
الهيئة  منتسبي  الخاطر،  محمد  بــن  تركي 
، فمن 

ً
 حياتيا

ً
الــريــاضــة ســلــوكــا على جعل 

خــالــهــا يحمي الــفــرد نفسه مــن األمـــراض 
المزمنة، ويحد من مضاعفاتها الخطرة.

ــــخ الـــــيـــــوم الــــريــــاضـــــــــي الــــوعــــي  ـــ وقــــــــــال: يــــرســ
بــمــفــهــوم الــصــحــة والـــســـامـــة، ويــعــبـــــر عن 
ثقافة العقل السليم في الجسم السليم، 
 من 

ً
وأدعو الجميع لجعل الرياضية جزءا

عابرة،  مناسبة  وليس  اليومي  برنامجهم 
 لبناء مجتمع مفعم بالحيوية.

ً
سعيا

ــلــــى فــــعــــالــــيــــاتــــه مــــدى  ويــــعــــكــــس اإلقــــــبــــــال عــ
اســتــيــعــاب الــهــدف الـــذي يــصــبــوا إلــيــه هــذا 
المشاركة فيه،  إلــى توسعة  الرامي  اليوم، 
فقطر بحسب سعادته رائدة بهذا املجال، 
ويــتـــــرجــم الـــــــحـــدث الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة من 
أجـــل االرتـــقـــاء بــالــمــواطــن، ويــجــســد شــعــار 

اإلنـــســـان أغـــلـــى مـــا نــمــلــك، فــالــريــاضــة حق 
 عــلــى 

ً
ــهــا لــيــســت حــــكــــرا لــلــجــمــيــع، ومــمــارســتـــ

املحترفين.
وكــــانــــت الــهــيــئــة قــــد شــــاركــــت الــــثــــاثــــاء، 12 
فــبـــــرايــر 2019، إلـــى جــانــب الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــــــأشــــــــغــــــــال، فــــــــي ســــلــــســــلــــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة مـــن 

الفعاليات، التي نظمتها الشركة المتحدة 
ــــــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، واســتـــــهــدفــت  لــلــتــنــمــيــة بـ
منتسبي الجهات الثاث وعوائلهم وقاطني 
جــزيــرة الــلــؤلــؤة وزوارهـــــا. وجــــاءت مشاركة 
الهيئة من منطلق إيمانها بفوائد الرياضة 

الصحية.

التقاعد تشارك بفعاليات اليوم الريا�ضي 
ً
 يوميا

ً
الخاطر يدعو لجعل الرياضة سلوكا
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بالتعاون  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  نظمت 
 
ً
2019، يوما 11 فبراير  مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية، في 

 تــحــت عــنــوان »صــحــتــك تــهــمــنــا«، تــم خــالــه قــيــاس ضغط 
ً
تــوعــويــا

الدم والسكري وكتلة الجسم للموظفين والمراجعين.
الفعالية، جاءت على هامش برنامج الهيئة لليوم الريا�ضي، وعّرف 
املحافظة  بكيفية  الهيئة  منتسبي  أثــنــاءهــا  األولــيــة  الــرعــايــة  ـكــادر 
على سامة أجسامهم، وقدم لهم إرشــادات عامة حول الوجبات 

الغذائية وسعراتها الحرارية.
وفي ختامها كرم السيد جاسم إبراهيم فخرو المستشار اإلعامي 
 
ً
ــــادر الـــطـــبـــــــي والـــتـــمـــريـــضـــــــي، مـــؤكـــدا ــــكـ ــيـــس الـ ــعــــادة الـــرئـ بــمــكــتــب ســ

الموظفين، من منطلق  بين  الصحية  الثقافة  نشر  الحرص على 
إيمان الهيئة بأهمية تعزيز األنماط الصحية في بيئة العمل، لما 
فــي تحسين مخرجاته على نحو يــخــدم أهــداف  لها مــن دور فــّعــال 

االستراتيجية التنموية للدولة.
فيما شددت غادة الموسوي أخصائية تغذية على ضرورة إجراء 
فــي الكشف المبكر عــن األمـــراض  الــفــحــوصــات الــدوريــة ألهميتها 

 المزمنة، داعية الجميع التباع نظام غذائي متوازن.
ً
خصوصا

يوم توعوي حول الغذاء الصحي
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احتفلت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجتماعية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، 
بختام النسخة الرابعة من برنامج خطوة، 
ــهــــادف إلــــى بـــنـــاء قــــــدرات الــمــتــقــاعــديــن في  الــ

مجال ريادة األعمال.
ــــــحـــفـــل، الـــــــذي أقــــيــــم فــــي بـــيـــت بــن  وخـــــــال الـ
2019، اســتــعــرضــت  14 مــــارس  فـــي  جــلــمــود 
، تــأهــل منـها 

ً
لــجــنــة الــتــحــكــيــم 25 مـــشـــروعـــا

ــي: مـــركـــز تـــدريـــب الـــعـــامـــات لــعــائــشــة  ــ 3، وهـ
الـــحـــمـــر، ومـــركـــز ريــــا�ضــــي لــمــنــيــرة الــــكــــواري، 

وتصوير المواليد لوسام أبو جبارة. 
ــيـــار الـــمـــشـــروعـــات الـــفـــائـــزة بــنــاء  ــتـ وجــــــاء اخـ
على معايير محددة، أهمها: حاجة السوق 
العماء  اهتمام  ومــدى  للمشروع،  املحلية 

به، وجدواه المالية.
وبـــــــهـــذه الــمــنــاســبــة قــــال إبـــراهـــيـــم الــمــنــاعــي، 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــخــدمــات االســتــشــاريــة 
فــي الــبــنــك: »تــتـــــرجــم خــطــوة 4 الــتـــــزامــنــا نحو 
دعم وتنمية االقتصاد الوطني والمساهمة 
2030، حيث تهدف  فــي تحقيق رؤيـــة قطر 
إلـــى تــطــويــر جــلــســات تــدريــبــيــة لــبــنــاء مــهــارات 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فــــي مــــجــــال الــــــريــــــادة، وتــهــيــئــة 
الظروف المناسبة لهم ليتمكنوا من إنشاء 
 أن األفكار التي قدمها 

ً
مشروعاتهم، مضيفا

المشاركون تأكد أنهم في ذروة عطائهم رغم 
تــقــاعــدهــم، وتــعــكــس الــمــبــادرة دعـــم البنك 

لأنشطة املختلفة في هذا املجال.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال خــلــيــفــة الــخــلــيــفــي، مــديــر 
إدارة التقاعد: »نجحت خطوة 4 في تحويل 
أفكار المتقاعدين إلى برامج ملموسة، بعد 
أن ساهمت فــي فتح آفــاق جــديــدة أمامهم، 
ــفــــضــــل مـــــــا تـــــــوفـــــــره مـــــــن خـــــــدمـــــــات تـــشـــمـــل  بــ
املجانية  واالســتــشــارات  والتحفيز  الــتــدريــب 

والتمويل«.
وأضــــــــــــاف: »تـــــــــهــــدف الـــــمـــــبـــــادرة إلـــــــى تــمــكــيــن 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن عــــالــــم الــــــريــــــادة، وتــهــيــئــة 
المهارات  وإكسابهم  لذلك،  املحفزة  البيئة 
الـــتـــي تــؤهــلــهــم لـــخـــوض غـــمـــار الــمــشــروعــات 
عــمــلــيــاتــهــا،  وإدارة  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيـــــرة 
ونحن فــخــورون بتأهيل كوكبة جديدة من 
الــرواد، ومتفائلون بقدرتهم على تطبيق ما 
تــلــقــوه مـــن مــعــلــومــات لــلــوصــول إلــــى أفــضــل 

النتائج وتحقيق طموحاتهم«.
ــــــزام الــهــيــئــة والــبــنــك  وتــعــكــس الـــمـــبـــادرة الـــتـ
بــــدعــــم هـــــذه الـــفـــئـــة الـــعـــزيـــزيـــة عـــلـــى قــلــوبــنــا 
، وتــمــكــيــنـــــهــم مـــن مـــواصـــلـــة مــســيـــــرة 

ً
جــمــيــعــا

الــــعــــطــــاء، والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق الـــــرؤى 
الوطنية، بفضل ما يتمتعون به من خبرات. 
ودعمه  تعاونه  على  البنك  الخليفي  وشكر 
 في السياق ذاته 

ً
المستمر للمبادرة، شاكرا

المتقاعدين على تفاعلهم مع برامج الهيئة 
املختلفة. 

وفـــي خــتــام الــحــفــل، قـــام الــســيــدان المناعي 
والـــــخـــــلـــــيـــــفـــــي بـــــــتـــــــوزيـــــــع الـــــــــشـــــــــهـــــــــادات عـــلـــى 
الــمــتــأهــلــيـــــن، بــاإلضــافــة إلـــى الـــــجــوائــز، وهــي 
تتضمن  ريــــــال،   100,000 بــقــيــمــة  قــســائــم 
اســــتــــشــــارات تـــســـويـــقـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة ومـــالـــيـــة 

ودراسات الجدوى.

3 مشروعات تفوز بجوائز خطوة 4 
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حقق معايير النفاذ ملحتواه 

موقع التقاعد اإللكتروني ينال االعتماد الرقمي 
ــنـــات االجــتــمــاعــيــة  ــيـ ــتـــأمـ نـــــال مـــوقـــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد والـ
الرقمي،  للنفاذ  مــدى  اعتماد   www.grsia.gov.qa اإللكتـروني 
بــعــد تــحــقــيــقــه لــمــعــايــيـــــر واشـــتـــــــراطـــات الــنــفــاذ ملــحــتــواه الــمــعــرفــي، 
ومراعاته كافة متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة، المعتمدة من 

قبل مركز التكنولوجيا المساعدة »مدى« .
وخــــال الــحــفــل الــــذي أقــيــم بــمــقــر الــمــركــز، ســلــمــت الــســيــدة مها 
إدارة  مــديــر  الخلف  لــمــدى، علي  التنفيذي  الــرئــيــس  المنصوري 
إدارة  المالكي مدير  االعــتــمــاد، بحضور محمد  المعلومات  نظم 
الــعــاقــات الــعــامــة واالتـــصـــال بالهيئة، وعــقــب تسلمه الــشــهــادة، 
ــتـــطـــورات الــتــقــنــيــة، وتــســخــيـــــرهــا  أكــــد الــخــلــف مـــواكـــبـــة الــهــيــئــة الـ
تقاعدية  منظومة  لتوفيـر  المساعي  ومواصلة  الجميع،  لخدمة 
رقمية عصرية تلبي الطموحات، وتفي باحتياجات فئات املجتمع.
واالعتماد هو أعلى معيار للنفاذ الرقمي في قطر، يتم من خاله 
، لتحديد ما إذا كانت تتوافق 

ً
تقييم المواقع اإللكترونية اختياريا

مع معايير الجودة، وتلتزم بالمسؤولية االجتماعية، وقــادرة على 
االبــتــكــار والــتــنــافــســيــة، ويــوفــر 3 مــســتــويــات مــن االعــتــمــاد، وعند 
ــــارة لــعــرضــهــا على  االنــتـــــهــاء مـــن الــتــقــيــيــم، تــتــلــقــى الــمــؤســســات شـ

مواقعها. 
وتــعــاون الــمــركــز فــي إطــــاره مــع عـــدد كبير مــن الــجــهــات الحكومية 
شملت وزارات وهيئات مختلفة وصــل عددها إلــى 36 جهة، من 

بينها هيئة التقاعد.
ــتـــيـــفـــاء مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــبـــدأ  وجـــــــاء مـــنـــحـــه لـــمـــوقـــع الـــهـــيـــئـــة بـــعـــد اسـ
بــدأ  WCAG) 2.1(، حــيــث  الــويــب  مــحــتــوى  إلـــى  للنفاذ  التوجيهي 
الــعــمــل فـــي تــنــفــيــذ هــــذا الـــمـــشـــروع يــونــيــو 2017، واســتــمــر لــغــايــة 

ديسمبر 2018.

أنجزت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
اإللكترونية  األرشفة  مشروع  االجتماعية 
ــيـــة  ــلـ لـــجـــمـــيـــع وثـــائـــقـــهـــا ومــــراســــاتــــهــــا الـــداخـ
ــــره مـــديـــر إدارة  ــا لــمــا ذكـ ــًقـ والـــخـــارجـــيـــة، وفـ
ــلــــي حــســن  ــيــــد عــ نــــظــــم الــــمــــعــــلــــومــــات، الــــســ
الخلف، الذي أشار إلى أن هدف المشروع 
ــيــــط اإلجـــــــــــــــــــــراءات واالســـــتـــــغـــــنـــــاء  ــبــــســ هـــــــو تــ
عــــن الـــمـــلـــفـــات الــــورقــــيــــة؛ لـــضـــمـــان حــفــظ 
أفـــضـــل لــمــســتــنــدات وبـــيـــانـــات الــمــشــتــركــيــن 

والمتقاعدين وغيرهم.

الهيئة  وقــال: الخطوة تنسجم مع مساعي 
الدؤوبة لمكننة آليات عملها، حيث قامت 
2015، وفـــــي إطــــــار ســعــيــهــا  مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الحديثة ومواكبة  األنظمة  لاستفادة من 
للتوجهات  ا 

ً
وتــنــفــيــذ التكنولوجي،  الــتــطــور 

ــــة إلــــــــى تـــطـــبـــيـــق األرشـــــــفـــــــة اآللـــــيـــــة،  ــيــ ــ ــــرامــ الــ
بتحويل كافة ملفاتها ومستنداتها إلى نسخ 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتـــخـــلـــصـــت مــــن الـــمـــراســـات 
جـــاٍر حالًيا  والــعــمــل  والــورقــيــة،  التقليدية 

الستكمال أرشفة 2 مليون وثيقة.

وأضـــاف: نتطلع دوًمـــا لتحقيق المزيد من 
اإلنـــجـــازات الــتــي تــصــب فــي مصلحة الــوطــن 
ــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق تــســعــى  ـــن هــ ــ ــــن، ومـ ــــواطـ ــمـ ــ والـ
على  وتعمل  خدماتها،  كافة  ألتمتة  الهيئة 
تــحــديــثــهــا بــاســتــمــرار، لــتــمــكــيــن الــجــمــيــع من 

االستفادة منها بيسر وسهولة.

وإلنجاح المشروع، نظمت الهيئة سلسلة 
ــتـــرة مــن  ــــال الـــفـ مــــن الـــــــورش لــمــوظــفــيــهــا خـ
أبــريــل   15 – 14 مـــــــارس،  ومــــن   26 – 24

2019، تم خالها تدريبهم على آليات عمل 
المركزي، وتعريفهم  األرشيف اإللكتروني 
بــفــكــرتــه وأهــــدافــــه، حــيــث ســتــســاهــم هــذه 
األرشفة في حفظ البيانات وتصفحها عند 

الضرورة في زمن قيا�ضي، وبطريقة آمنة.

أرشفة إلكترونية مللفات “التقاعد”
تتضمن املرحلة األولى 2 مليون وثيقة
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الثالث  فــي  االجــتــمــاعــيــة  والــتــأمــيــنــات  للتقاعد  الــعــامــة  الهيئة  احتفلت 
عشر من مارس الما�ضي بكأس آسيا، حيث استقبل منتسبو الهيئة 
التي نظمها  الــكــأس، ضمن جــوالتــه املحلية،  مــن موظفين ومراجعين 

االتحاد القطري لكرة القدم.
ــريــكــات بــالــفــوز  ــهــانــي والــتــبـــ ــبـــادل الـــمـــوظـــفـــون الــتـــ وبـــــــهـــذه الــمــنــاســبــة، تـ
 مـــن اإلنــــجــــازات لــلــكــرة 

ً
واالنـــتـــصـــار، ســائــلــيـــــن الــمــولــى عـــز وجــــل مـــزيـــدا

القطرية، وبعد التقاطهم الصور التذكارية، عّبر الجميع عن فرحتهم 
الغامرة باللقب اآلسيوي، الذي توج به منتخبنا الوطني، للمرة األولى، 

بعد فوزه على نظيره الياباني. 

حقق معايير النفاذ ملحتواه 

موقع التقاعد اإللكتروني ينال االعتماد الرقمي 
تــلــقــى مـــركـــز اتــــصــــال الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات 
االجــتــمــاعــيــة، 6294 مــكــالــمــة الـــعـــام الــمــاضـــــي، تـــم الــــرد على 
 لإلحصائيات، فقد تجاوز 

ً
5943 منها، في زمٍن قيا�ضي. ووفقا

مــســتــوى الــخــدمــة الــمــقــدمــة مـــن قــبــل الــعــامــلــيـــــن بـــــالــمــركــز الـــ 
88.1%، وبلغ متوسط مدة المكالمات 4 دقائق، في حين بلغ 
إجمالي المعامات الــواردة إلى نظام متابعة الشكاوى 5329 

معاملة، تم حل 91.1% منها، أثناء االتصال األول.
 2487 بــواقــع  فــي المرتبة األولـــى  وحــلــت معامات المشتركين 
1743، والمستحقون  بـــ   

ً
ثــانــيــا الــمــتــقــاعــدون  مــعــامــلــة، وجـــاء 

 بـ 107، وأخيًرا الخاضعون لمد الحماية بـ 8 معامات، 
ً
ثالثا

أمـــا فيما يــخــص االســتــفــســارات فــقــد اســتــقــبــل الــمــركــز 232 
و21  المتقاعدين،  مــن  و206  المشترـكين،  مــن   

ً
اســتــفــســارا

مــن المستحقين، واســتــفــســار واحـــد فقط عــن مــد الحماية 
التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ومــنــذ تدشيـن الــخــدمــة فــي يــنــايــر 2015 حــتــى وقــتــنــا الــراهــن، 
أجــــاب الــمــركــز عــبـــــر خــطــه الــســاخــن 183، عــلــى الــعــديــد من 
ذات  الموضوعات  مــن  وغيـرها  والــتــســاؤالت،  االستفسارات 

الصلة بطبيعة عمل الهيئة.

أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
 
ً
 خــــاصــــا

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  تـــــدريـ

ً
ــا ــ ــــجـ ــــامـ ــــرنـ ــيــــة بـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

بموظفيها الجدد، تحت عنوان »الجوانب 
ــتــــقــــاعــــد  الــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة ألحـــــــكـــــــام قـــــــانـــــــون الــ
بالقانون،  توعيتهم  بـهدف  والــمــعــاشــات«، 
وإحــاطــتــهــم بــالــتــعــديــات الــتــي طـــرأت عليه، 
ــهـــم حــــــول مــخــتــلــف  لـ وتــــقــــديــــم شــــــرح واٍف 
الــمــســائــل الــتــقــاعــديــة، حــتــى يــتــمــكــنــوا من 

تطبيق أحكامه على أكمل وجه.
ــعـــــزيـــــز قـــــــــدرات  ــامـــــج إلـــــــــى تـــ ــــــــرنـــ ــبـــ ــــــــى الـــ ــعـــ وســـ
الــمــوظــفــيـــــن الـــــــجـــدد، وصـــقـــل مـــهـــاراتـــــــهـــم، 
وإكسابهم الخبرة الازمة في مجال عملهم، 
 ما يتعلق منها بالجانب القانوني، 

ً
خصوصا

ليكونوا ملمين بعمل إداراتهم، قادرين على 
الــتــفــســيـــــر والــتــطــبــيــق األمـــثـــل لــلــتــشــريــعــات 

واألنظمة التقاعدية.
والبرنامج من إعداد وتقديم إدارة الشؤون 
اإلدارة،  ــــر  ــــديـ مـ أكـــــــد  ــيــــث  حــ الــــقــــانــــونــــيــــة، 
السيد علي المري، الحرص على عقد مثل 

ــأداء  ــنــــدوات الــتــثــقــيــفــيــة لـــارتـــقـــاء بــ هــــذه الــ
الموظفين، ولمنحهم فرصة المساهمة في 
أهــداف اإلدارات واألقسام الداخلية التي 

يعملون فيها.
والفئات  بالهيئة،   

ً
شــامــا  

ً
تعريفا وتضمن 

التقاعد  نظام  مــن  والمستثناة  الخاضعة 
والـــمـــعـــاشـــات، وحـــقـــوق وواجـــبـــات كـــل من 
المشترك والمتقاعد والمستحق، وشروط 
ــتـــحـــقـــاق الــــمــــعــــاش وكـــيـــفـــيـــة احــتــســابــه  اسـ
وحاالت خفضه ووقف صرفه،وغير ذلك.

  تعريف موظفي الهيئة الجدد بـقانون التقاعد

كأس آسيا في التقاعد مركز االتصال يتلقى
6294 مكاملة
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بمشاركة جميع الوحدات اإلدارية

اكـتـمـال الـبنـاء املـؤسســي لنظام 
الجودة في الهيئة

نشرات توعوّية 
لتعميم ثقافـــة 
الجـــودة لـــــــدى 
املــوظـــــــــــــــفــيــــن

إعداد إدارة التخطيط والجودة:

ُيـــعـــد تـــقـــديـــم خــــدمــــات ذات جــــــودة عــالــيــة 
ــــات ورغـــــــبـــــــات األفــــــــــراد  ــاجـ ــ ــحـ ــ ــيـــب لـ ــتـــجـ تـــسـ
والــمــنــشــآت االقــتــصــاديــة، إحـــدى الغايات 
المستهدفة في رؤية قطر الوطنية 2030، 
ولــبــلــوغ هــــذه الـــغـــايـــة، فــقــد عــمــلــت الــدولــة 
على إرســاء نظام للجودة في أجهزة الدولة 
املختلفة، األمر الذي نتج عنه إعادة وضع 
هياكل تنظيمية واستراتيجيات وسياسات 
لـــكـــافـــة األجــــهــــزة الـــــحــكــومــيــة، ســـاهـــمـــت فــي 
توفر بيئة عمل مائمة لقيام تلك األجهزة 

وفق  لها  المناطة  واالختصاصات  بالمهام 
نظام للجودة.

ــار الـــقـــرار األمــيـــــري  وقـــد صـــدر فــي هـــذا اإلطــ
الــهــيــئــة  بــتــنــظــيــم   2014 لــســنــة   )38( ــــم  رقـ
االجتماعية،  والتأمينات  للتقاعد  العامة 
التخطيط  إدارة  بــمــوجــبــه  نــشــئــت 

ُ
أ والــــذي 

والـــــجــودة، الــتــي تـــّم تخصيص جــانــب هــام 
مــــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــــــهـــا لــلــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة 
بـــالـــــــجـــودة مــمــثــلــة بــالــتــحــقــق مــــن انــســـــجــام 
نــظــم وأســـالـــيـــب الــعــمــل مـــع اخــتــصــاصــات 
ــــــرحـــات  ــتـ ــمـــقـ ــئــــة، ورفــــــــــع الـ ــيــ وأهـــــــــــــداف الــــهــ
ــــأن، ووضــــــــع بـــرامـــج  ــــشــ ــي هــــــذا الــ ــ ــــة فـ ــــازمــ الــ
جـــودة  لــضــمــان  الــمــؤســ�ضــي  األداء  لتقييم 
 عن 

ً
الخدمات بالوحدات اإلداريـــة، فضا

الــوحــدات اإلداريـــة،  أداء  مراجعة وتقييم 
ــــع مــقــتـــــرحــات لـــرفـــع الـــكـــفـــاءة الــعــامــة  ووضـ
بـــــهــا، ودراســـــــة مــشــاكــل ومـــعـــوقـــات الــعــمــل 
الحلول  واقتـراح  أسبابـها  وبحث  بالهيئة، 
 اقتراح خطط تطوير 

ً
المناسبة لها، وأخيرا

نظم وأساليب العمل وتبسيط اإلجراءات 
ــــات املــــخــــتــــصــــة،  ــهــ ــ ــــجــ ــ ـــ ــ بــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع الــ

والوحدات اإلدارية المعنية.

ـــم )26(  ـــر الــمــالــيــة رقـ ــــرار وزيــ وثــــم صــــدر قـ
لسنة 2015 بــإنــشــاء أقــســام فــي الــوحــدات 
اإلداريــــــة الــتـــــي تــتــألــف مــنــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
وتعيين  االجــتــمــاعــيــة  والــتــأمــيــنــات  للتقاعد 
اخــتــصــاصــاتــه، وبــمــوجــبــه تـــّم إنــشــاء قسم 
الــذي أحيلت إليه االختصاصات  الــجــودة 
الـــــخــمــس الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه، وتـــــم تــدعــيــم 

األداء املؤس�ضي 
قاعــــــدة أساسيــة 

لألجــــــهــــــــــزة 
الحـــــــــكــومية لتطبيق 

الجودة
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القسم بالكوادر الوظيفية ممن تم تهيئتهم 
 فــــي مـــرحـــلـــة زمـــنـــيـــة ســبــقــت 

ً
 وعـــمـــلـــيـــا

ً
عــلــمــيــا

صــدور األدوات التشريعية الــازمــة، وبهذا 
اكتمل البناء التنظيمي والوظيفي، وانطلق 
عــمــل قــســم الـــــجــودة فــي انــســـــجــام مــع رؤيــة 
ورسالة وأهــداف الهيئة، وفــي إطــار ترتيب 
األولــــــويــــــات الــــمــــرســــوم بـــــــــإدارة الــتــخــطــيــط 

والجودة.

ضمان الجودة
التركيز  يتطلب  الجودة  وبحكم أن ضمان 

على كافة مجاالت عمل الهيئة بجزئياتها 
والقياس،  للتدقيق  وإخضاعها  الدقيقة، 
ــــة الحــــتــــيــــاجــــات  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــة دقـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ورصـــــــــــد ومـ
الــهــيــئــة، وفــق  ــعــات المستفيدين مــن 

ّ
وتــوق

منهجيات وأدوات تحدد بوضوح املجاالت 
تنفيذ  من  للتحقق  والمؤشرات  والمعايير 
ــهـــا عــلــى  ــاتـ ــهــا وخـــدمـ الـــهـــيـــئـــة لـــكـــافـــة أنــشــطــتـــ
مستوًى عاٍل من الجودة، فقد عملت على 
االسترشاد بدليل معايير األداء المؤس�ضي 
الذي أعدته وزارة التنمية اإلدارية آنذاك، 
 2014 لــســنــة  ــــم )1(  بــالــتــعــمــيــم رقـ وصــــــدر 
الـــصـــادر عـــن ســـعـــادة مـــديـــر مــكــتــب رئــيــس 
 ،21/10/2014 بـــــتــاريــخ  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
ــــدة أســــاســــيــــة لـــأجـــهـــزة  ــاعــ ــ ــــد قــ ــعـ ــ والـــــــــــذي ُيـ
ــــــجـــودة، فــقــد شمل  الــحــكــومــيــة لــتــطــبــيــق الـ
الدليل خمسة مــجــاالت رئيسة، وكل  هــذا 
مجال يتضمن معايير رئيسة عدة، وينبثق 
ــــرات عـــدة  ــــؤشــ ــهـــا؛ مـــعـــايـــيـــــــر فــــرعــــيــــة، ومــ ــنـ مـ

لقياس تحققها.

ومــــن هــــذا الــمــنــطــلــق، عــمــلــت الــهــيــئــة على 
ــــذا الــــدلــــيــــل مــنــذ  ــــرشــــاد بــمــعــايــيـــــر هــ ـــ ــتــ االســ
صـــدوره وفــي عــام 2015، تــم بــذل الجهود 
ــي بــيــئــة عــمــل  الـــــازمـــــة إلحـــــــداث الــتــغــيــيـــــر فــ
الهيئة والفكر الوظيفي، من خال إجراء 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــتــــعــــريــــفــــيــــة مــــــع مــــســــؤولــــي 

ــمــــســــوحــــات الــــازمــــة  ــيـــق الــ ــبـ الــــهــــيــــئــــة، وتـــطـ
مــــــع الــــــــوحــــــــدات اإلداريـــــــــــــــة ـكــــافـــــة بـــالـــهـــيـــئـــة 
المعايير  وحــصــر  الــحــالــي،  الــوضــع  لتقييم 
، وتــلــك الــتــي 

ً
والـــمـــؤشـــرات املــحــقــقــة ســابــقــا

حقق ويلزم تحقيقها إلكمال منظومة 
ُ
لم ت

الـــجـــودة، وأخـــذهـــا ـكــأهـــداف اســتـــــراتــيــجــيــة 
فـــي الــخــطــة االســتـــــراتــيــجــيــة  يــجــب تحقيقها 

للهيئة 2018- 2022.

أدلة إجراءات
األداء  ــــر  ـــ ــيــ ــايــ ــعــ مــ دلــــــيــــــل  صـــــــــدر  وبــــــــذلــــــــك، 
الـــمـــؤســـســـــــي لــلــهــيــئــة الـــمـــعـــتـــمـــد مــــن رئــيــس 
 الــمــعــايــيـــــر والـــمـــؤشـــرات 

ً
الــهــيــئــة، مــتــضــمــنــا

والتحديات  املحققة  وغير  كافة،  املحققة 
جميع  بمشاركة  لتحقيقها،  والمقتـرحات 

الـــــــوحـــــــدات اإلداريـــــــــــــة بـــالـــهـــيـــئـــة، وصـــــــدرت 
طبعته األولى في نوفمبر 2016. 

وبـــــــهـــذا، اكــتــمــل الــبــنــاء الــمــؤســســـــي لــنــظــام 
الجودة في الهيئة.

ــــــــة إجــــــــراءات 
ّ
وقـــــد تـــــّم إعــــــــداد مـــشـــاريـــع أدل

ــهـــا، وال يــــــــزال الـــبـــعـــض  ــمــــاد بـــعـــضـ ــتــ تـــــــّم اعــ
ــي 

ّ
اآلخـــــر قــيــد الــتــدقــيــق والـــــدراســـــة، وتــغــط

ـــــــــة ـكــامـــل مــــجــــاالت عـــمـــل الــهــيــئــة 
ّ
تـــلـــك األدل

بتفاصيلها الــدقــيــقــة، ومــن األدلـــة الــتــي تم 
2017 و2018، دليل  فــي عــامــي  اعــتــمــادهــا 
خدمات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجــتــمــاعــيــة، ودلـــيـــل الــمــوظــف الـــــجــديــد، 
ودلــيــل األمـــن والــســامــة بــالــهــيــئــة، كــمــا يتم 
بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرة إعــــــــــداد عــــــــّدة نــــشــــرات 
توعوّية بغرض تعميم ثقافة الجودة لدى 

كافة الموظفين.

رضا المستفيدين
ــــعـــــض الـــمـــعـــايـــيـــــــر  كـــــــذلـــــــك، تـــــــم تــــحــــقــــيــــق بـ
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــســتــفــيــديــن والــــذيــــن يــمــثــل 

الجودة  أهــداف   من 
ً
 رئيسيا

ً
رضاهم هدفا

جــريــت 
ُ
أ فــقــد  الـــعـــام،  وهـــو تحسيـن األداء 

لـــقـــيـــاس رضـــا  2018 مــــســــوحــــات  فـــــي عــــــام 
»موظفي  المستفيدين  من  الفئات  بعض 
الــهــيــئــة وجــهــات الــعــمــل الــخــاضــعــة لــقــانــون 
الـــتـــقـــاعـــد والــــمــــعــــاشــــات«، وســـيـــتـــم فــــي عـــام 
ـــا الــــفــــئــــات األخــــــــرى مــن  ــ ــيــــاس رضـ 2019 قــ
والمتقاعدين  »المشتركين  المستفيدين 
والــمــســتــحــقــيـــــن«، وُيــعــمــل عــلــى االســتــفــادة 
مــن نــتــائــج تــلــك الــمــســوحــات لتعزيز الثقة 
ــة لـــمـــا يـــنـــتـــظـــره ـكــافـــة  ــابــ ــتــــجــ والـــــرضـــــا واالســ
ما  حــــدود  فــي  منـها  الــهــيــئــة  مــع  المتعامليـن 

تسمح به القوانين. 

ويــبــقــى ضــمــان الـــجـــودة الــشــامــلــة واالرتـــقـــاء 
ــــــر  ــيـ ــايـ ــتــــوى الــــعــــمــــل إلــــــــى أعـــــلـــــى الـــمـــعـ بــــمــــســ
 تسنده الرغبة الـ جــادة في تحقيق 

ً
طموحا

ــالـــة وقــيــم الــهــيــئــة، ولــنــا وقــفــات  رؤيــــة ورسـ
ــات قــادمــة بـــإذن الله، 

ّ
تفصيلية، فــي مــحــط

لمعايير األداء المؤس�ضي في كّل مجال من 
في  بالهيئة، سيتم عرضها  العمل  مــجــاالت 

األعداد القادمة للمجلة.

الهيئة تسترشد 
بمـعــايـــير األداء 

املـــــؤســـســـي الصـادر في 
2015

عمل قسم الجودة 
ينسجم مع رؤية 
ورسالة وأهداف 

الهـــــيــــــــــئة

المستفيدون

الشركاء والموردون

القيادة

التركيز على المستفيد.	 
نتائج كفاءة وفاعلية في 	 

خدمة المستفيدين.

الشركاء والموردون.	 
المسؤولية املجتمعية.	 

القيادة اإلدارية.	 
التخطيط االستراتيجي.	 
تحقيق النتيجة الرئيسية.	 
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»الحياة ال تتوقف ودورانها مستمر.. والتقاعد مرحلة جديدة.. والمتقاعدون ثروة ال يمكن تعطيلها أو االستغناء عنها«، بهذه العبارة بدأ 
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، حديثه لـ »مجلة التأمينات االجتماعية«، عن الشراكة الثنائية 
القائمة بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية والبنك، والتي نتج عنها برنامج خطوة، الهادف إلى إكساب المتقاعدين المهارات 
 في هذا السياق المؤسسات املجتمعية لاستفادة من خاصة خبراتهم وتجاربهم المكتسبة من 

ً
الازمة لدخول عالم ريادة األعمال، داعيا

واقع حياتهم العملية.

وقال، إن التخطيط المدروس، والتحلي بالعزيمة والطموح والتفاؤل، أفضل ما يمكن أن يدخره الموظف لمرحلة ما بعد التقاعد، التي 
 وأنت تدير مشروعك 

ً
نعتبرها محطة وبداية لحياة عملية جديدة من نوع خاص، يجب التعامل والتعاطي معها بشكل إيجابي، خصوصا

 لما 
ً
 على أن كافة اإلمكانيات المتاحة مكرسة لخدمة المتقاعدين، وذلــك كنوع من رد الجميل، وتقديرا

ً
الشخ�ضي الخاص بــك، مؤكدا

..
ً
بذلوه من تضحيات طوال حياتهم لارتقاء بوطننا الحبيب،،، وفيما يلي نص الحديث كاما

املتقاعدون طاقة ال تنضب وثروة 
ال يمكن االستغناء عنها



بداية، ما هي مجاالت التعاون القائمة 
بين الهيئة والبنك؟

من أوجــه التعاون التي نعتز بها بين البنك 
ــئــــة، إطــــــــاق الـــنـــســـــــخـــة الــــرابــــعــــة مــن  ــيــ ــهــ والــ
برنامج »خطوة«، التي نسعى من خاله إلى 
ومساعدتهم  المتقاعدين،  قــدرات  تطوير 
ــــــرة  ــيـ ــهــــم الـــصـــغـ ــ ـــ ــاتــ عــــلــــى تــــأســــيــــس مــــشــــروعــ
والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع 
ناجحة، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة 

واالستفادة من خدمات البنك املختلفة.
ولقد قام بنك قطر للتنمية من خال هذا 
الــبـــــرنــامــج بــتــدريــب الــمــتــقــاعــديــن، وتــقــديــم 
ـكـافــة وســـائـــل الـــدعـــم لــتــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــم، 
بما يساهم في تحقيق رؤيــة قطر الوطنية 
2030، وفي نفس الوقت نسعى لرّد الجميل 
إلى من بذلوا جهودهم، وتضحياتهم طوال 

حياتهم لارتقاء بوطننا الحبيب.
ومـــــن خـــــال الـــبـــــــــــرنـــامـــج، ُيـــمـــكـــن لــلــمــتــقــاعــد 
ــــاب الــــــمــــــهــــــارات الــــفــــنــــيــــة واإلداريـــــــــــــة  ــــسـ ــتـ ــ اكـ
والــــتــــدرب على  مـــشـــروعـــه،  الــــازمــــة إلدارة 
مفهوم ريـــادة األعــمــال، وكيفية التخطيط 
االســتـــــراتــيــجــي، واســتــخــدام أدوات الــســوق 
ــى مــــشــــروع  ــ ــ ــتـــحـــويـــل الــــفــــكــــرة إلـ الــــمــــتــــاحــــة لـ
ناجح، وكذلك التدريب على عمل دراسات 

التي يجب  الجدوى، وغيرها من المفاهيم 
أن يمتلكها رائد األعمال.

ضمن برنامج خطوة )3( تم منح 
المتقاعدين المتميزين 5 مكاتب في 

حاضنات األعمال إلقامة مشروعاتهم، 
ماذا عن التمويل المالي؟ وهل باإلمكان 

التوسع في ذلك؟
ــعــــديــــد مـــــن رواد  قــــــام الـــبـــنـــك بـــتـــشـــجـــيـــع الــ
األعـــمـــال عــلــى إقـــامـــة مــشــروعــاتـــــهــم، وقـــدم 
والفنية،  اإلداريــــة  الــخــدمــات  لهم مختلف 
وبالطبع قمنا بمنحهم التمويل الازم للبدء 
فيها، كما ساعدناهم على تذليل التحديات 
الــتـــــي تــواجــهــهــم فـــي ولــــوج الـــســـوق املــحــلــيــة، 
ومـــن ثــم دعــمــهــم فــي تــصــديــر منتجاتهم إلــى 
األســواق الخارجية، من خــال وكالة قطر 
الــتــابــعــة  »تصدير«  ــــادرات  ــــصــ الــ لــتــنــمــيــة 

للبنك. 
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــتــقــاعــديــن الــمــتــمــيـــــزيــن، 
»إثمار«، يمكننا دعم  ومــن خــال برنامج 
ــــــجـــاهـــزة  ــلـــة والـ وتــــمــــويــــل الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــؤهـ
ــــــجـــدوى، لقد  لــاســتــثــمــار واألفــــكــــار ذات الـ
أطـــلـــق قــطــر لــلــتــنــمــيــة بــرنــامــج إثـــمـــار لــدعــم 
وتشجيع رواد األعمال على تحويل أفكارهم 
اإلبداعية إلى مشروعات على أرض الواقع، 
وتــمــويــلــهــم، وتــحــمــل املــخــاطــر عــنــهــم، وذلــك 
التنوع االقــتــصــادي القطري،  بـهدف دعــم 
وتـــطـــويـــر فــــرص االســـتـــثـــمـــار لــلــقــطــريــيـــــن في 

القطاع الخاص. 
وفيما يتعلق بحجم االستثمار المقدم من 
ــــد أعـــمـــال، وبــحــســب  طــــرف الــبــنــك لــكــل رائـ
تقييم الفكرة، يصل إلى مليون ريــال كحد 
األعــــمــــال  رواد  لـــجـــمـــيـــع  ويــــمــــكــــن  أقــــصـــــــــى، 
الـــقـــطـــريـــيـــــــن تـــقـــديـــم أفــــكــــارهــــم عـــــن طـــريـــق 
الــمــوقــع اإللــكــتـــــرونــي لــلــبــنــك أو مـــن خــال 

التقديم بإدارة االستثمار بالبنك.

تذليل التحديات أمام 
املتقاعدين لدخول 
السوق املحلية بثقة 

عالية

تمويل مشروعات 
املتقاعدين الصغيرة 
يصل إلى مليون ريال

الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: 

شراكة مميزة مع هيئة التقاعد لتطوير قدرات 
املتقاعدين االستثمارية
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هل لدى بنك قطر للتنمية أي تطلع 
لتفعيل مساهمة المتقاعدين في 

االقتصاد الوطني، سيما وأنكم تعملون 
لتخريج رواد األعمال؟

 لـــرســـالـــتـــه، يــــواصــــل الـــبـــنـــك لــعــب 
ً
تــحــقــيــقــا

دوره الــمـــــحــوري فــي بــنــاء قــــدرات الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــــــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، وتـــمـــكـــيـــــــن رواد 
األعمال القطريين للمساهمة في استدامة 
االقتصاد الوطني، لذلك يسعى من خال 
إلــى دعــم كــافــة المواطنيـن، سيما  بــرامــجــه 
 خاقة، 

ً
المتقاعدين الذين يملكون أفكارا

ــــــرة اكـــتـــســـبـــوهـــا عــــلــــى مـــــدار  ــــــــرات كـــبـــيـ ــ ــبـ ــ وخـ
سنوات عملهم.

 بــــأن الــمــتــقــاعــديــن طــاقــات 
ً
وأرى شــخــصــيــا

ــــادة األعـــمـــال أحــد  يــجــب تفعيلها وتــمــثــل ريـ
ــــــجـــعـــلـــهـــم عـــنـــاصـــر  أهــــــــم طــــــــرق الـــتـــفـــعـــيـــل لـ
فاعلة في املجتمع واالقتصاد، حيث نقوم 
األساسية  والمعرفة  بالمهارات  بتزويدهم 
لــدخــول عــالــم ريــــادة األعـــمـــال، بــمــا فــي ذلــك 
اإلدارة  والتسويق،  االستراتيجي  التخطيط 
والــــرقــــابــــة الـــمـــالـــيـــة، وتـــخـــطـــيـــط األعــــمــــال، 
ودراســــــات الـــجـــدوى، مـــن أجـــل المساهمة 
فـــي إقـــامـــة مــشــاريــع إنــتــاجــيــة وخــدمــيــة تلبي 

حاجات املجتمع.
ونــــــواصــــــل جــــهــــودنــــا فـــــي إيـــــجـــــاد الـــمـــنـــصـــات 
ــــــرة  ــــم الـــــشـــــرـكــــات الـــصـــغـــيـ ــــدعـ الــــمــــنــــاســــبــــة لـ
ــي الــتــنــمــيــة  ــ والــــمــــتــــوســــطــــة، والـــمـــســـاهـــمـــة فـ
الــشــامــلــة للنظام االقــتــصــادي، كــمــا نعمل 
على توفير مناخ مشجع لــريــادة األعــمــال في 
الدولة، من خال خدمات البنك املختلفة.

 أكبر من قبل 
ً
هل سنشهد دعما

البنك لبرامج المتقاعدين الصغيرة 
 في مشروعي 

ً
والمتوسطة خصوصا

»جاهز1 و2«؟
ــــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة بــــــإعــــــداد  ــــطـ ــــك قـ ــنـ ــ نــــــقــــــوم فـــــــي بـ
 
ً
وتدريبيا  

ً
معرفيا المتقاعدين  المواطنيـن 

من خال برامج خاصة، من أجل تأهيلهم 
ـــم ريـــــــــــــادة األعـــــــــمـــــــــال، وعــــنــــد  ـــالـــ لـــــــدخـــــــول عـــ
تحقيقهم لشروط البنك المطلوبة في رائد 
األعمال المستحق للدعم، فإنهم يحصلون 
على كافة أنواع الخدمات اإلدارية والفنية 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، والـــتـــمـــويـــل الــــــــازم إلنـــشـــاء 
أســوة  والــمــتــوســطــة،  الصغيـرة  مشاريعهم 

ــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــــمـ بــغــيـــــرهــم مــــن رواد األعـ
االستفادة من مشروعي »جاهز 1 و2«. 

ــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن األولـــــــويـــــــة هــي  ـــ ومـــــــن الــ
ــــــي تــســعـــــى إلنــــتــــاج مــنــتــجــات  لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـ
 ألولـــويـــات 

ً
مــبــتــكــرة وصــديــقــة لــلــبــيــئــة، وفـــقـــا

ينتهي  الــبــنــك ال  الـــوطـــنـــيـــة، ودور  الــتــنــمــيــة 
عـــنـــد حــــــدود تـــأمـــيـــــــن الـــمـــنـــشـــأة والـــتـــمـــويـــل، 

 
ً
وإنما يرافق العميل في رحلة نجاحه، بدءا

ــــة   بــمــرحــلــة دراسـ
ً
بــمــرحــلــة الـــفـــكـــرة، مــــــــرورا

ــــــجـــدوى، وحـــاضـــنـــات األعـــمـــال والــتــمــويــل  الـ
ــلــــة تــــصــــديــــر الـــمـــنـــتـــجـــات   إلـــــــى مــــرحــ

ً
وصــــــــــوال

ــــخــــارج مـــــن خـــــــال وـكــــالـــــة قــــطــــر لــتــنــمــيــة  ـــ ــلــ لــ
الصادرات.

من وجهة نظر سعادتكم، ما هي 
القطاعات االقتصادية واالستثمارية 

التي تجدها مناسبة للمتقاعدين؟
ــــى، ومـــــــن ثــم  ــالـ ــ ــــعـ ــانـــه وتـ ــبـــحـ بـــفـــضـــل الــــلــــه سـ
الـــرؤيـــة الــحــكــمــيــة مــن لـــدن ســيــدي حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
ــــاه«، تــزخــر دولــتــنــا  ثــانــي »حفظه الــلــه ورعــ
الحبيبة بنسب متميزة من النمو واالزدهار 
في معظم القطاعات، ما يوفر بيئة حاضنة 
تستطيع  والمتوسطة  الصغيرة،  للمشاريع 
مـــن خــالــهــا الـــتـــواجـــد والـــنـــمـــو، لـــذلـــك فــإن 
مناسبة  قطاعات  تعتبر  القطاعات  جميع 
ويعود األمر إلى الخبرة المناسبة المتوفرة 
 أن المتقاعدين 

ً
لدى رائد األعمال خصوصا

يكونون قد خدموا في مجال معين، ولذلك 
ــبــــدء مــشــاريــعــهــم  ــــــهـــم خـــبـــــــرة مــــوائــــمــــة لــ لـــديـ
فــــي نـــفـــس مـــجـــال أعـــمـــالـــهـــم الـــســـابـــقـــة، وإن 
 فــهــنــالــك الــعــديــد من 

ً
لـــم يــكــن ذلـــك مــمــكــنــا

الــــفــــرص ونــســتــطــيــع مــــن خـــــال الـــخـــدمـــات 
الــجــدوى، وكذلك  املختلفة ومنها دراســـات 
لــأعــمــال، بمساعدتهم على  حــاضــنــة قــطــر 
تــحــويــل شغفهم إلـــى مــشــاريــع، ويــعــود ذلــك 
لرغبة رائد األعمال، وما يناسبه من عمل، 

»خطوة« مبادرة 
رائدة ندعو الجميــع 

لالستفــــادة من 
برامجـــــها
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ونحن بدورنا نقدم له الدعم المطلوب 
من استشارات، ودراســة جــدوى وتوفير 
المعلومات حول المشاريع التي تحتاجها 

قطاعات الدولة املختلفة.

ما هو الدور الذي يستطيع البنك 
القيام به، لتسهيل حصول المتقاعد 

على التمويل عند رغبته بتأسيس 
مشروع صغير؟

ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ يـــســـتـــطـــيـــع الــــمــــتــــقــــاعــــد االســ
مــشــروعــه  لــتــمــويــل  »الضمّين«  بــرنــامــج 
الـــــذي يــمــتــلــك مــقــومــات الـــنـــجـــاح، حيث 
 لــصــالــح 

ً
يــــصــــدر قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة ضــــمــــانــــا

البنك الممّول يضمن بموجبه 85% من 
قيمة التمويل )بشرط أال يتجاوز المبلغ 
ــــّدم لـــصـــاحـــب  ــــقـ ــُتـ ــ 15 مــــلــــيــــون ريـــــــــــال(، فـ
المشروع فرصة الحصول على التمويل 
الــازم لمشروعه من البنوك المشاركة 

ــــــرنـــامـــج. ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون الــتــمــويــل  فــــي الـــبـ
ــكــــل قـــــــــروض تــــمــــويــــل الـــصـــنـــاعـــات  ــلــــى شــ عــ
 8 إلــى  التحويلية، حيث تمتد فترة القرض 
ســنــوات مــع فتـرة سماح مدتها سنتان، أو 
على شكل قــروض قطاع الخدمات، حيث 
تمتد فتـرة الــقــرض إلــى 5 ســنــوات مــع فترة 
سماح سنة واحـــدة، أو على شكل قروض 
رأس المال العامل حيث تمتد فترة القرض 

إلى سنة واحدة أو أقل.
ــــك، ُيــــقــــدم بـــنـــك الــتــنــمــيــة  ــــى ذلــ ــافـــة إلـ بـــاإلضـ
الــعــديــد مــن الــخــدمــات المالية الــرائــدة إلى 
جــانــب بــرنــامــج الــضــمــيـــــن، وتــشــمــل بــرنــامــج 
ــــة  ــــزراعـ ــار، بــــرنــــامــــج »إثـــــــمـــــــار«، الـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الـــمـــنـــــــزلـــيـــة، تــــمــــويــــل الــــــــصــــــــادرات، تــأمــيـــــن 
الـــــصـــــادرات والــــقــــروض الـــمـــبـــاشـــرة. أمــــا في 
ــيـــقـــدم خـــدمـــات  ــانـــب االســـــتـــــشـــــاري، فـ ــــــجـ الـ
جـــــــــدوى، تــــدقــــيــــق، الـــتـــســـويـــق والــــعــــاقــــات 
ــادرات، عــــقــــود، إلـــى  ــ ــ ــــصـ ــ الــــعــــامــــة، تــنــمــيــة الـ

جانب العديد من الخدمات األخرى.
ــــال،  ــمـ ــ ــا، أدعــــــــو جـــمـــيـــع رواد األعـ ــنــ ومــــــن هــ

وأصــحــاب الــمــشــاريــع، والــشــركــات، للتقدم 
ــــات الــــبــــنــــك، وأن  ــــدمــ ــــن خــ واالســــــتــــــفــــــادة مــ
ــــع ـكــافـــة  ــــه يــــتــــعــــامــــل مــ ــأنـ ــ  بـ

ً
ــا ــ ــــامـ ــــمـ يـــــتـــــأكـــــدوا تـ

وبالتساوي  الشفافية،  بمنتهى  الطلبات، 
تتناسب  مــوحــدة،  تقييم  عــلــى معايير  بــنــاًء 

مع الخدمات المطلوبة.

ما هي الرسالة التي تود توجيهها 
للمتقاعدين من أجل استثمار طاقاتهم 

وخبراتهم؟
ال أعــتــقــد بــــأن الــتــقــاعــد هـــو نـــــهــايــة الـــــحــيــاة 
هي  النقيض،  على  بــل  للشـخص،  المهنية 
بداية إيجاد الشغف، لبدء مشروع خاص 
ؤمــــــن تــمــامــا أن الــمــتــقــاعــديــن فــئــة مهمة 

َ
وأ

مـــن املــجــتــمــع ال يــمــكــن إغــفــالــهــا، وطـــاقـــة ال 
يجب هدرها أو تعطيلها، فالتقاعد ال يعنـي 
ــلـــة، بـــل هـــو فـــرصـــة الكــتــشــاف  ــهــايــة الـــرحـ نـــ
ــلــــة عــطــاء  الــــــــذات مــــن جــــديــــد، وبـــــدايـــــة رحــ
مـــن نـــوع آخــــر، ُهـــنـــاك الــكــثــيـــــر مـــن الــفــرص 
ــــــي تــحــتــاج  ــــــي تـــنـــتـــظـــرهـــم، واألعـــــمـــــال الـــتـ الـــتـ
خــبـــــراتـــــهــم وتـــجـــاربـــــــهـــم، ونـــحـــن كــبــنــك قطر 
 معنيون 

ً
للتنمية خاصة، وكمجتمع عموما

ــافــــة الـــســـبـــل  ــكــ ــــهــــم بــ ـــ ــهــــم، ومــــســــانــــدتــ ــمــ بــــدعــ
ــــل الــــمــــمــــكــــنــــة، واالســــــتــــــفــــــادة مــن  ــائــ ــ ــــوســ والــ
قــدراتـــــهــم الــفــريــدة فــي الــعــمــل واالنـــتـــاج، بما 
يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى املجتمع 

والوطن.

قدراتنــا مكــرسة 
لتمكين املتقــــاعد 

مــن عــــــالـــــــم 
ريـــادة األعمــــال

املتقاعد يحصل عند 
تحقيقه للمعايير على 

كافة أنواع الدعم 

األولوية لألفكار 
واملشروعات املبتكرة 

والصديقة للبيئة 
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، وبــشــكــل مـــتـــواصـــل إلــــى دعــم 
ً
تــســعـــــى الـــــحــكــومــة الــقــطــريــة دائــــمــــا

والمـجاالت،  األنشطة  مختلف  في  القطري،  والشباب  المشاريع 
 لتحقيق 

ً
 من قوانين، وأدوات وضعت خصيصا

ً
وهذا ما نراه يوميا

تلك األهــداف، من أجل مساعدة كافة شرائح املجتمع القطري، 
 
ً
ومن بينها المتقاعدين، للنهوض بدولتنا الحبيبة قطر، خصوصا
في القطاع االقتصادي، والذي يدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

وبــفــضــل تــوجــيـــــهــات الــقــيــادة الـــــحــكــيــمــة لــحــضــرة صــاحــب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولــة قطر، تتاح العديد من 
الفرص أمام شبابنا لاستثمار في مختلف األنشطة االقتصادية، 
وذلك للخروج من النمط التقليدي للوظيفة والراتب الشهري، أو 
المدروسة، حيث تتوفر  المغامرة  التقاعدي، وخــوض  المعاش 
الذين ما زالــوا على رأس  ن جيل الشباب 

ّ
مك

ُ
ت التي  كافة األدوات 

عملهم من البدء بمشاريعهم الخاصة، والتي ســوف تعود عليهم 
بــالــنــفــع الـــمـــادي والــمــعــنــوي، وتبقيهم قـــادريـــن عــلــى دعـــم اقــتــصــاد 

بلدهم، فلماذا االنتظار؟ 

دولتنا الحبيبة تبذل الغالي والنفيس في سبيل االرتقاء بمستوى 
وتطلعاتهم  أهدافهم  يحققوا  أن  ليستطيعوا  ألبنائها،  المعيشة 
في  مبتغاهم  إلــى  الــوصــول  على  ستساعدهم  والتـي  المستقبلية، 
الحياة عــن طــريــق توفير الــفــرص لــهــم، مــن خــال الــدعــم الــمــادي 

أو المعنوي.

الخاصة،  مشاريعهم  فــي  للبدء  للجميع   
ً
ــا دومـ متاحة  الفرصة  إن 

والــتـــــي تـــدعـــم بــشــكــل أو آخــــر االقـــتـــصـــاد الــوطــنـــــي، لــكــن يــتــوجــب 
عــلــى ـكـافــة الــمــقــبــلــيـــــن عــلـــــى مــخــتــلــف األنـــشـــطـــة، مـــن األخــــذ بعيـن 

االعتبار مجموعة من الخطوات، والتي ستضمن نجاح خططهم 
الــمــســتــقــبــلــيــة، مــثــل وضــــع خــطــة عــمــل مــحــكــمــة، والـــتـــــــي تتضمن 
أســـاســـيـــات الـــمـــشـــروع مــثــل األمــــــور الــقــانــونــيــة، طــبــيــعــة الــمــنــتــج، 
الــمــوقــع، طــرق الــتــواصــل مــع مختلف شــرائــح املجتمع مــا يساعد 

على انتشار عامتهم التجارية.

وـكــــأول خـــطـــوة يــجــب أن يـــكـــون هــنــالــك دراســـــة لــلــمــشــروع الـــمـــراد 
إقامته، من خال تحديد أهدافهم، والتخطيط السليم لحياتهم، 
وأولــويــاتـــــهــم، وترتيبها، حسب األهــمــيــة ووضــعــهــا فــي جـــدول زمني، 
حيث يمكن مراجعتها في أي وقت، باإلضافة إلى التركيز على األمور 

املحفزة، والتي تساعد على إنجاز تلك األهداف.

وللبدء بأي مشروع يتوجب على رائــد األعمال، التوجه إلى وزارة 
التجارة والصناعة للحصول على الترخيص، مع العلم أن بعض 
األنــشــطــة الــتــجــاريــة تتطلب مــوافــقــة جــهــات وزاريــــة أخـــرى، وعند 
اختيار اسم للمشروع، وطبيعة النشاط التجاري، يتم إستخراج 
ــتـــجـــاري، بــعــد ذلــــك تـــبـــدأ عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن الــمــوقــع  الــســجــل الـ
التقدم لرخصة  المناسب، والتعاقد عليه، وبــنــاًء على ذلــك يتم 

تجارية بهدف استقطاب العمالة.

إن دولــــة قــطــر تــســعـــــى جـــاهـــدة لــمــســاعــدة رواد األعـــمـــال فـــي كــافــة 
االتجاهات، إن كانت توجيهية أم إرشــاديــة، بهدف النهوض بهم، 
ووضعهم على الطريق الصحيح لينطلقوا في عالم النجاح، وذلك 
مـــن خـــال تــقــديــم أفــضــل الـــــخــدمــات االســتــشــاريــة، والتعليمية، 
والبحثية، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المنشودة، بشكل 

متواصل، ومستدام، بما يتما�ضى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

الفرصة متاحة 
 للجميع

ً
دوما

ريم السويدي
 مدير عام مركز  بداية
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 مــا يلجأ األفـــراد إلــى االدخـــار خــال فتـرة عملهم بقصد 
ً
غالبا

االســتــفــادة مــن هـــذه الــمــدخــرات فــي اســتــثــمــارات تــعــود بالنفع 
عــلــيـــــهــم بــعــد الــتــقــاعــد، إذ تــشــكــل هـــذه االســـتـــثـــمـــارات مــصــدر 
ــــمـــــل، كــــمــــا أن  ــعـ ــ ــلــــهــــم بــــعــــد تــــقــــاعــــدهــــم مـــــن الــــوظــــيــــفــــة والـ دخــ
فــرد،  لكل   

ً
جـــدا مهم  التقاعد  لمرحلة  الشخ�ضي  التخطيط 

سيما وأن درجـــة رضـــا الــفــرد عــن نــمــط حــيــاتــه عــنــد التقاعد 
وبــعــدهــا، يعتمد بشكل أســاســـــي عــلــى مـــدى حــســن تخطيطه 

الشخ�ضي، وعلى ُبعد رؤيته لهذه المرحلة.
 في عالم المال، أن الوقت عنصر أسا�ضي 

ً
ومن المعلوم أيضا

بــدأ االستثمار  في تحديد مــردود أي استثمار، وبالتالي فكلما 
، كلما ازداد العائد على هذا االستثمار، وذلك بحسب 

ً
مبكرا

ــيـــوم هـــو مــفــتــاح  ـــار الـ مـــبـــدأ الــقــيــمــة الــوقــتــيــة لـــلـــمـــال، فــــاالدخـ
ضمان االستقرار في الغد.

غــيـــــر أن أي اســتــثــمــار يــحــتــاج أن يـــكـــون فـــي قــطــاعــات واعــــدة 
ــــوازن بــيـــــن املــخــاطــر  وبــطــريــقــة مــــدروســــة، وبـــأســـلـــوب عــلــمـــــي يــ
الــمــرجــو، وبــمــا أن ذلــك يتطلب خبـرات  املحتملة، والـــمـــردود 
فــي املــجــاالت الــمــالــيــة، قــد ال تــكــون مــتــوافــرة إال عند أصحاب 
االختصاصيين  بخبرات  باالستعانة  ننصح  لــذا  االختصاص، 
 أو هيئات 

ً
 أو صــنــاديــقــا

ً
ــــرادا فــي هـــذا املـــجـــال، ســــواء أـكــانـــوا أفــ

 لصحة االستثمار.
ً
متخصصة في هكذا مجاالت، ضمانا

لفترة  ولإلحاطة بمقتضيات االستثمار، وصوابيته، وأهميته 
الــتــقــاعــد، على الــمــرء أن يــســأل نفسه، ويــحــدد إجــابــات على 

األسئلة الخمسة التالية:
ما هو مستوى التقاعد الذي أطمح إليه؟ 

اإلجــابــة على هــذا الــســؤال تــحــدد مستوى الــدخــل والمعيشة 
الذي يطمح أي فرد لتحقيقه بعد التقاعد.

متى هو الوقت األنسب للبدء بعملية االستثمار؟

مقتضيات االستثمار 

والـــــجــواب هــنــا يتعلق بــعــامــل الـــوقـــت، فكلما بــاشــر الــفــرد بــاالســتــثــمــار 
، وذلك بفعل القيمة 

ً
، كلما كانت العائدات أعلى كما ذكرنا سابقا

ً
مبكرا

الوقتية للمال.
كم أحتاج من المداخيل لضمان تقاعد مناسب لي وألسرتي؟

اإلجابة هنا، تكمن في مدى قدرة الفرد على شد األحزمة، وعلى االدخار 
ــتـــاج، ومـــا قــبــل الــتــقــاعــد، فــكــلــمــا ازداد االدخــــــار، ازداد  أثـــنـــاء فــتـــــرة اإلنـ

االستثمار، وبالتالي ازداد المردود المرجو من االستثمار التقاعدي.
كيف أستطيع تضخيم مدخولي التقاعدي؟

الـــجـــواب هـــو فـــي نــوعــيــة االســـتـــثـــمـــارات، وتــنــويــعــهــا، وفـــي اخــتــيــار الــواعــد 
إلى الخبراء،  باللجوء   واألفضل، كما أسلفنا الذكر، هو 

ً
منها، تحديدا

والصناديق، والهيئات المتخصصة بهذه المهمة.
كيف أستطيع تخفيف كلفة معيشتي التقاعدية؟

ــــــجـــواب يـــكـــون بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات مـــحـــددة قــبــل الـــتـــقـــاعـــد، تـــهـــدف إلــى  الـ
الحد من المديونية، ومن الكلف الثابتة، التي تستنزف الموارد مثل: 
اإليجارات والقروض والمصاريف الباذخة، ولاستثمار مردود إيجابي 
على األفراد كما على املجتمع، ألن الفرد يضمن مداخيل في فترة ما بعد 

ترك العمل وبلوغ التقاعد، تحفظ له وألسرته العيش الكريم.
يــقــوم به  الـــذي  أمــا على الصعيدين االجــتــمــاعــي والــوطــنــي، فلاستثمار 
الــفــرد انــعــكــاســات وإيــجــابــيــات كبيرة عليهما، ونــعــزو ذلــك إلــى أن المال 
لمشاريع  كتمويل  يخرج  والهيئات،  الصناديق  فــي  استثماره  يتم  الــذي 
منتجة ترفع الناتج املحلي اإلجمالي للبلد المعني، كما أنها تحفز النمو 
االقتصادي، وتوفر فرص عمل لأجيال الجديدة، وبالتالي فهي ترفع 
البلد إلى مصاف تناف�ضي أعلى، يمكنه من مواجهة التحديات والم�ضي 

 في مسيرة بناء الوطن والمواطن.
ً
قدما

" لتحقيق أمور عظيمة 
علينا أن نحلم كما علينا أن نبادر" 

أناتولي فرانس

د. حسن عمر العلي
مستشار  وخبير في االقتصاد 

واالستثمارات الدولية

17العدد السادس - أبريل  2019
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وهي )مدة خدمة غيـــر فعلية(، يجوز للموظف القطري الخاضع لقانون التقاعد واملعاشــات التقدم بطلب 
إلــى الهيئة لشــرائها، وذلك لتحقيــق أحد الهدفين التاليين:

ــه، وهــي بحــد 	  ــة للحصــول علي الحصــول علــى معــاش تقاعــدي، بحيــث يكمــل المــدة المطلوب
أدنــى 15 ســنة.

 زيادة المعاش التقاعدي، بحيث تزيد مدة اشتراكه من 15 إلى 20 سنة.	 

إعداد إدارة املشتركين:

شراء مدة خدمة اعتبارية:

وفــي جميــع األحــوال يجــب ســداد املبلــغ املســتحق للهيئــة خــالل 60 يــوم، مــن تاريــخ إخطــاره باملبلــغ املطلــوب، ســواء فــي حالــة 
ضــم مــدة الخدمــة الســابقة، أو شــراء مــدة خدمــة، وإال ُيعتبـــر الطلــب كأن لــم يكــن.  

الفــرق بيـــن ضــم مــدة الخدمــة الســابقة، وشــراء مــدة خدمــة اعتباريــة، هــي أن مــدة الخدمــة الســابقة املــراد ضمهــا، هــي مــدة 
 ،

ً
عمــل فعليــة، قضيــت لــدى جهــة عمــل ســابقة، أمــا شــراء مــدة خدمــة، فهــو دفــٌع لقيمــة اشــتراكات ملــدة يتــم احتســابها حكميــا

 بالعمــل خاللهــا.
ً
ومــن ثــم لــم يقــم املوظــف أصــال

ويجــوز للموظــف التقــدم بطلــب لضــم مــدة خدمتــه الســابقة، والتقــدم فــي ذات الوقــت بطلــب شــراء مــدة خدمــة اعتباريــة، 
 فــي كل واحــدة منهمــا علــى حــدى.

ً
علــى أن تتوافــر الشــروط القانونيــة، املشــار إليهــا ســابقا

ال يجــوز للمســتحقين عــن املوظــف طلــب ضــم أو شــراء مــدة خدمــة تضــاف إلــى مــدة الخدمــة الفعليــة، ألن الشــرط األسا�ضــي 
لقبــول طلــب الضــم أو الشــراء، أن يكــون املوظــف نفســه علــى رأس عمــل لــدى إحــدى الجهــات الخاضعــة لهــذا القانــون، فــي 

تاريــخ تقديــم طلــب الضــم أو طلــب الشــراء، أمــا بعــد انتهــاء الخدمــة، فــال يجــوز للمســتحقين عنــه حــق تقديــم الطلــب.

ولقبول طلب الشراء، يجب توافر الشروط التالية:
النموذج 	  القانون، وتعبئة  الشراء، وهو على رأس عمله بجهة خاضعة ألحكام  التقدم بطلب 

املعتمد من قبل الهيئة.
 يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن 50 سنة للذكور وسن 45 لإلناث.	 

َّ
أال

 تقل مدة خدمته الفعلية عن 10 سنوات.	 
َّ
أال

تسديد االشتراكات املستحقة عن هذه املدة الـ 15% على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء.	 

مثال: 
وعمره 	  سنة،   12 مقدارها  اشتراك،  مدة  لديه  للبترول  قطر  بمؤسسة   

ً
حاليا يعمل  موظف 

ريال   4000 االجتماعية  والعالوة  ريال،   6000 الحالي  األسا�ضي  الراتب  ومقدار  سنة،   51
، في هذه الحالة.

ً
اإلجمالي 10000 ريال، ويرغب في شراء مدة خدمة، مقدارها 60 شهرا

املبلغ املطلوب لشراء شهر واحد 10000 ريال × 15%= 1500 ريال.	 

= 90000 ريال.  	 
ً
 1500 × 60 شهرا

ً
املبلغ املطلوب لشراء 60 شهرا
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يرفض السيد علي العمادي فكرة التقاعد 

لطاقات  تعطيل  أنها  اعتبار  على  المبكر، 

تراكمت  مهنية  لخبـرات  وإهـــدار  الشباب، 

الــجــاد والمضني،  العمل  عبر ســنــوات مــن 

ــــرورة الـــقـــيـــام بــــدراســــة بحثية   إلــــى ضــ
ً
ــا ــتـ الفـ

أـكــاديـــمـــيـــة، تــســلــط الـــضـــوء عــلــى ســلــبــيــات 

ــا تــلــيــه مــــن خــســائــر  ــ الـــتـــقـــاعـــد الـــمـــبـــكـــر، ومـ

نفسه،  المتقاعد  الفرد  على  مترتبة  كبيرة 

الوطنـي،  وعــلــى املجتمع، وعــلــى االقــتــصــاد 

والتي با شك تنعكس على حركة اإلنتاج 

وتنمية الباد ككل.

اآلن  الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن  ــلـــــب  ــ أغـ أن  ــيــــف  ويــــضــ
ــهــم يــقــومــون  ــمــون أوقـــاتـــــــهـــم، مـــع أنـــ

ّ
ال يــنــظ

بـــتـــوفـــيـــــــر احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــنـــــــزل، وتـــوصـــيـــل 

ويــقــضـــــي  الــــــمــــــدارس،  مــــن  األوالد  وعــــــــودة 

الـــمـــتـــقـــاعـــد وقـــتـــه أمــــــام الـــتـــلـــفـــاز أو قـــــراءة 

وبالتالي  ومــســاًء،   
ً
صباحا اليومية  الجرائد 

تنظيم  فــي  يفكر  مــن  المتقاعدين  مــن  قلة 

ينفع فكره وعقيدته  بما  وقته واستغاله 

 إلــى أن وقــت الــفــراغ يضر 
ً
وصحته، مشيرا

ذلك  وبسبب  غــيـــــره؛  مــن  أكثـر  بالمتقاعد 

 
ً
يــــصــــاب الــكــثــيـــــر مــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بــــاكــــرا

بــالــســأم والــمــلــل، والــبــعــض منـهم بــأمــراض 
ــــخــــمــــول  ـــ ــتــــيــــجــــة حــــــيــــــاة الــ ــــة، نــ ــــوخـ ــــخـ ــيـ ــ ــــشـ الـ

والــكــســل وعــــدم الـــــحــركــة الــتـــــي يعيشونها، 

ولذلك يجب التوعية الصحيحة بسلبيات 

الــتــقــاعــد الــمــبــكــر الـــعـــديـــدة، والــعــمــل على 

في  كــٌل  الموظفيـن،  االستفادة من خبـرات 

مجال عمله؛ فاإلنسان يستطيع أن يعمل 
و يّسد وقت فراغه بأي عمل.

ويؤكد علي العمادي على ضرورة أن تكون 
هناك محفزات مشجعة للموظفين، تزيد 
مـــن مــســؤولــيــتـــــهــم تــجــاه املــجــتــمــع والـــدولـــة.

وتعزز انتمائهم لوظائفهم.
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خسائر مادية ونفسية وهدر لطاقات املوظفين.. متقاعدون:

التقاعد املبكر خطر على الفرد واملجتمع

طالب بدراسة سلبيات التقاعد املبكر على الفرد واملجتمع

علي العمادي: أعداد كبيرة من املتقاعدين ترغب بالعودة للعمل

الجيل الجديد من 
املوظفين بحاجة 
لخبرة املتقاعدين

التقاعد املبكر تعطيل 
لطاقات الشباب 

واهدار لخبرات مهنية 
متراكمة

الندم.. شعور موحد 
بين املتقاعدين في 

سن مبكرة

“خله يتقاعد ويستريح”.. جملة طالما 
تجعل  الــعــربــيــة،  مجتمعاتنا  فــي  تــتـــــردد 
مـــن بــلــغ فـــوق الــخــمــســيـــــن وـكــأنـــه أصــبــح 
عـــلـــى هـــامـــش الـــحـــيـــاة، لــيــجــد مــــن يــتــبــع 
 عن 

ً
هذا المنهج الخاطئ نفسه منعزال

الحياة االجتماعية والمهنية، والبعض 
ُيـــصـــاب بــالــكــآبــة، ألنـــه فــقــد الــكــثــيـــــر من 
التي  واالجــتــمــاعــيــة  المهنية  المميـزات 

ــلـــه، لــذلــك  ـــالل عـــمـ ــ ــــان يــتــمــتــع بـــــــهـــا خـ كــ
التقاعد  مــخــاطــر  يــحــذر مختصون مــن 
المبكر على الصعيد النف�ضي والمادي 

واالجتماعي.

ــامــــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد  ــعــــ ــــة الــــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وتـــــــدعـــــــو الـ
إلى  الموظفين  والتأمينات االجتماعية 
ـــرار الــتــقــاعــد  عـــدم الــتــســرع فـــي اتـــخـــاذ قـ

ــــهــــدر طــــاقــــات  ـــ الــــمــــبــــكــــر، خــــاصــــة أنـــــــه يــ

وخــــبـــــــــرات ال تــــــــزال فـــــي قـــمـــة نـــشـــاطـــهـــا، 

 
ً
ويكبد المتقاعد خسائر مادية، فضال

ــيــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ـــن اآلثـــــــــــار االجــ ــ عـ

الفراغ  بسبب  الشـخص  تحاصر  التـي 

الـــــذي قـــد يــســيــطــر عــلــيــه، وغــيـــــرهــا من 

المستجدات التي تطرأ على حياته.
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يؤكد السيد خليفة عي�ضى الخليفي مدير إدارة التقاعد أن الهيئة 
  كبيرة لتوعية 

ً
بــل تبذل جــهــودا التقاعد المبكر،  ال تشجع على 

الموظفين بأضرار التقاعد المبكر الذي يتسبب في خسارة للفرد 
سنوات  عبر  خبراته  يكتسب  المتقاعد  أن  إلــى   

ً
مشيرا واملجتمع، 

سخر هذه الـخبرات لخدمة املجتمع 
ُ
الوظيفة، وبالتالي يجب أن ت

والدولة.

إلــى أن راتــب التقاعد يتأثر بشكل كبير بالتقاعد المبكر،  وينوه 
 ،40 الـــ  فــي ســن  فعلى سبيل الــمــثــال، إذا تقاعد الشـخص، وهــو 
، وفــي هــذه الــحــال ال 

ً
 مــبــكــرا

ً
ومـــدة خدمته 15 سنة يعتبر تــقــاعــدا

فــي حــال   
ً
 بشكل كبيـر، ألن الــفــرق ســيــكــون كــبــيـــــرا

ً
يستفيد مــاديــا

تقاعد وهو في سن الـ 60 على سبيل المثال.

ويـــوضـــح فـــي هـــذا الـــشـــأن أن راتــــب الــتــقــاعــد ُيــحــســب عــلــى الــراتــب 
 عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــوعــيــة 

ً
ــا�ضـــــي والـــــعـــــاوة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــشــــددا األســـ

 إلــى أنــه من 
ً
الموظف خــال عمله بحساب راتــب التقاعد، الفــتــا

 عــلــى الــمــوظــف الــقــيــام بــحــســاب مــعــاشــه مـــن خــال 
ً
الــســهــل جــــدا

الدخول على تطبيق التقاعد.

وعـــن الـــعـــودة لــلــعــمــل، يــقــول الــخــلــيــفــي أن الــقــانــون أجــــاز الــعــودة 
إلــى الــعــمــل، ويــتــوقــف الــمــعــاش الــتــقــاعــدي إذا ـكـان أقــل مــن راتــب 
 
ً
لــه الــفــرق، مؤكدا الوظيفة، أمــا إذا كــان المعاش أكبر فيصرف 

عدم وجود أي ازدواجية في هذا األمر.

 ذلــك 
ً
، مـــرجـــعـــا

ً
ويــضــيــف أن حـــــاالت الــــعــــودة لــلــعــمــل كــثــيـــــرة جــــــدا

ألســبــاب تتعلق بالرغبة فــي زيـــادة الــدخــل، أو لــمــلء الــفــراغ الــذي 
 إلى أن كثير من المتقاعدين 

ً
يشعر به المتقاعد بعد تقاعده، الفتا

فــي الوقت  بالندم بعد شهر واحــد مــن تقاعدهم، لكن  يشعرون 
التي  بالمقاييس  وظيفة  على  الــحــصــول  السهل  مــن  ليس  نفسه، 

يريدها.

ويؤكد الخليفي أنه وبحسب القانون يترتب على المعاش المبكر 
 يبدأ عن كل سنة 2% حتى وصــول سن الـــ 60 بالنسبة 

ً
تخفيضا

ـــ 55 بــالــنــســبــة لــلــنــســاء، كــمــا ال يـــوجـــد مـــا يسمى  لــلــرجــال وســــن الــ
ــي فـــي حـــد ذاتـــــــهـــا تـــؤثـــر عــلــى صــنــدوق  بــاالســتــقــالــة الــتــقــاعــديــة، وهــ
المعاشات، حيث أن هناك متوسط للعمر يظل خاله الموظف 

.
ً
يتقا�ضى معاشا

ويشير إلى أن التقاعد المبكر يؤثر على التنمية، خاصة إن كان 

المتقاعد مــا يـــزال فــي مقتبل الــعــمــر، ولــديــه مــن الــنــشــاط والهمة 

 
ً
ل هذا األمر بتوازنات العمل، مشددا

ّ
ال�ضيء الكثير، وبالتالي يخ

 
ً
 على أن التقاعد المبكر يعني  تخفيضا

ً
على أن الهيئة تؤكد دائما

للراتب، ويكون أثره على الهيئة وعلى الموظف نفسه، باعتبارها 

نسبة وتناسب، فكلما استمر الموظف في العمل كلما استمرت 

االشتـراكات، والتي تعتبر فائدة للطرفين، فالموظف ينمو راتبه 

 ينمو من خال استثمار 
ً
أيضا المعاشات  التقاعدي، وصندوق 

 يغطي المعاشات التي تصرف للخاضعين 
ً
أمواله، ويكتسب عائدا

للقانون.

وفــيــمــا يتعلق بــأهــمــيــة الــتــوعــيــة بـــأضـــرار الــتــقــاعــد الــمــبــكــر، يقول 

الـخليفي: نــريــد أن نــنـــــزع فــكــرة االســتــقــالــة الــتــقــاعــديــة مــن أذهـــان 

هي  الــقــانــون  فــي  االستقالة  وألن  صحيحة،  غير  ألنـها  الموظفيـن، 

استقالة.

يشرح املفاهيم واملصطلحات الخاطئة عند املتقاعدين 

خليفة الخليفي: التقاعد املبكر يتسبب بخسارة للفرد واملجتمع

قرار التقاعد تحكمه الظـروف 
املاديـة والنفسية املحيطة 

باملوظف
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يــؤكــد الــمــتــقــاعــد ســعــد الــبــاكــر، الـــذي يعمل في 
مـــجـــال الــــمــــقــــاوالت  بــعــد تـــقـــاعـــده، عــلــى أهــمــيــة 
التخطيط المدروس قبل اتخاذ قــرار التقاعد 
الــقــرار مــن انعكاسات  المبكر، وذلــك لما لهذا 
سلبية كثيرة، تبدأ بخسارة المتقاعد المتيازاته 
بالملل  الــصــادم  تنتهي بشعوره  الوظيفية، وال 
والــكــســل، خــاصــة إن ـكــان ذا مــنــصــب وظــيــفــي.
وتــقــاعــد مــنــه، فيجد أن مــن ـكــان يلتف حــولــه، 
 ،

ً
 شديدا

ً
 نفسيا

ً
ألما له  انفض عنه، ما يسبب 

 فــي الــوقــت نفسه عــلــى الــدعــم الكبيـر، 
ً
مــشــددا

وغير املحدود الذي تقدمه الدولة للمتقاعدين.
ويــشــيـــــر إلــــى أن مــعــظــم الـــذيـــن طــلــبــوا الــتــقــاعــد 
الــمــبــكــر، نـــدمـــوا فـــي الــنــهــايــة مـــن اتـــخـــاذهـــم هــذا 
ــى الـــعـــمـــل،  ــ  الـــــعـــــودة إلــ

ً
ــــوا مــــــــــرارا ــاولــ ــ ــــرار، وحــ ــقــ ــ الــ

الــزوايــا، واالستماع  فالتريث والنظر من جميع 
ــى آراء اآلخــــريــــن قـــبـــل اتــــخــــاذ قــــــرار الــتــقــاعــد،  ــ إلـ
واالستفادة من تجربة الغير قبل االقــدام على 
هـــــذه الـــــــخـــطـــوة أمـــــر مـــطـــلـــوب، ألن هـــــذا الـــقـــرار 

ال يــخــص صــاحــبــه فــقــط، بـــل هـــو مــرتــبــط بمن 
األمــور  تضع  يجعلك  السليم  فالتفكير  يــعــول، 
في منظورها الحقيقي، وتتخذ القرار المناسب 

دون أن تنتج عنه سلبيات في المستقبل.  
 أنه ال ضرورة للتقاعد المبكر 

ً
ويرى الباكر أيضا

 
ً
إال فــي حـــال أن يــكــون الشـخص لــديــه مــشــروعــا

 به، ويتطلب منه التفرغ الكامل لتنميته 
ً
خاصا

 فــي الــوقــت نفسه إلى 
ً
وازدهــــاره وتــطــويــره، منوها

 فــي وظيفته كثر 
ً
أنــه كلما ازداد الــمــوظــف عــمــرا

عطاؤه، وذلك لما يكتسبه من خبرات متراكمة، 
ومسؤولية وانتماء للعمل.

ويــضــيــف أن الــجــيــل الــجــديــد يــحــتــاج  للخبرة في 
تنفيذ األعمال، خاصة أن مثل هذه الخبرات ال 
مارس، ولذلك البد من إعادة النظر 

ُ
تدرس بل ت

في سن التقاعد الـحالي، والعمل على زيادته بعد 
بلوغ السن املــحــددة حسب القانون، أو جعله 
 أمام الموظف، فمن يرغب بالتمديد، 

ً
مفتوحا

ُيسمح له بذلك.

ويــنــوه الــبــاكــر إلــى أن التقاعد المبكر دائــمــا ما 
األربعيـن والخمسيـن سنة،  بيـن ســن  مــا  يــكــون 
العلمية تؤكد أن هذه  الــدراســات  ولكن جميع 
السن هي قمة العطاء والنشاط، وقمة العمل 
والـــنـــشـــاط، وبـــالـــتـــالـــي إن خــــرج الـــمـــوظـــف بـــــهــذه 
السن، وهو بكامل عقله وكثرة خبرته وتجاربه، 

فكيف ستتطور الدول والشركات.
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ال تنتهي بخسارة االمتيازات الوظيفية 

راتب التقاعد يتأثر 
بشكل كبير بالتقاعد 

املبكر

خاضت التجربة بنفسها لظروف اضطرارية

هميان املهندي: التقاعد املبكر من 
أكبر أخطاء املوظفين 

المهندي  المتقاعدة هميان  تــؤكــد  مــن جانبها  
أن قــــرار الــتــقــاعــد تــحــكــمــه الـــظـــروف املحيطة 
ــــوظــــــف، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الــــــــظــــــــروف الـــــمـــــاديـــــة  ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
والنفسية، فهناك من تضطره بعض الظروف 
الـــخـــاصـــة لــطــلــب الــتــقــاعــد الــمــبــكــر، ولـــكـــن مع 
مـــرور الــوقــت، وانتـهاء الــظــرف الـــذي ألجــلــه تم 
اتخاذ هذا القرار، يشعر الموظف بالندم على 
لــو تــرجــع األيــــام للخلف، وأال  اتـــخـــاذه، ويتمنى 
يتخذ مثل هذا القرار، الذي ينعكس بسلبياته 

على حياته بأكملها.
ــا خـــاضـــت  ــهــ ــ ـــ ــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق إلـــــــى أنــ وتـــشـــيـــــــر فــ
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة بــنــفــســهــا، حـــيـــث اتــــخــــذت قــــرار 

الــتــقــاعــد الــمــبــكــر لــظــروف 
ولـــــكـــــن اآلن  ــــة،  ــ ــــراريـ ــ ــــطـ ــ اضـ
ــــن الـــنـــدم  تـــشـــعـــر بـــمـــزيـــد مـ
ــــك الــــقــــرار،  عـــلـــى اتــــخــــاذ ذلـ
وتفضل لو أنها لم تتخذه من األصل، وبقيت في 
وظيفتها التي تحبها، منوهة إلى أن التقاعد يعزل 
الشخص عن محيطه االجتماعي والمنهي، وعن 
، ولذلك ال تشجعه على اإلطاق، 

ً
العالم أيضا

ــيــــان«  ــمــ ، تـــســـعـــى »هــ
ً
ــعــــكــــس تـــــمـــــامـــــا ــى الــ ــلــ ــــل عــ بــ

لــلــتــحــذيــر مـــن ســلــبــيــاتــه الــكــثــيـــــرة، خـــاصـــة بعد 
م�ضي وقت من الزمن.

17 سنة فــي مجال  وتــقــول هــمــيــان، لقد عملت 
التعليم، لكن لظروف أسروية طلبت التقاعد 
المبكر، وبعد فترة من الزمن، دخلت في إنشاء 
بــعــض الـــمـــشـــروعـــات الـــــخــاصــة، إال أنــــي أرغـــب 
ــى الـــعـــمـــل، ولــــو أتــيــحــت لـــي الــفــرصــة  بـــالـــعـــودة إلــ

ــفـــة مــــنــــاســــبــــة، فــــلــــن أتــــــــــردد عــلــى  ــيـ لـــلـــعـــمـــل بـــوظـ
اإلطــــــــاق، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، ســــأكــــون ســعــيــدة 
بذلك، خاصة أني اعتدت على الحياة العملية، 
ني من العطاء واإلسهام 

ّ
وأمتلك الخبرة التي تمك

بشكل أفضل في مجتمعي وبلدي.
وتــضــيــف أن الــفــتـــــرة الـــحـــالـــيـــة، تــشــهــد الــحــيــاة 
 جــيــدة، وأفــضــل 

ً
ــا الــعــمــلــيــة والــوظــيــفــيــة أوضـــاعـ

بكثيـر مــمــا كــانــت عــلــيــه فــي الــســابــق، لــذلــك من 
أكــبـــــر األخـــطـــاء الــتـــــي يــرتــكــبــهــا الــمــوظــف هـــي أن 
يطلب الــتــقــاعــد الــمــبــكــر فــي ظــل هـــذه الــظــروف 
الـــــجــيــدة، وفـــي قــمــة عــطــائــه المهنـي والــوظــيــفــي، 
مــشــيـــــرة فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن مــعــظــم الــذيــن 
يــرغــبــون فـــي الــتــقــاعــد الــمــبــكــر، قـــد يــعــمــلــون في 
مجاالت مهنية ال يرغبون بالعمل فيها، ولذلك 

يلجؤون إلى طلب التقاعد المبكر.

سعد الباكر: سلبيات كثيرة للتقاعد املبكر 
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شملت 100 ألف شخص في بلدان مختلفة

دراسة: التقاعد املبكر يؤذي صحة اإلنسان
ذكـــرت دراســــة أكــاديــمــيــة حــديــثــة أن التقاعد 
فـــي ســـن مــبــكــرة يـــؤثـــر بــشــكــل ســلــبـــــي فـــي صحة 
اإلنــــســــان الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة والـــذهـــنـــيـــة، 
ــثــــل  ــلــــصــــت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن الـــــســـــن األمــ وخــ
، وأوضـــــح 

ً
ــيـــــن عـــامـــا

ّ
للتقاعد هــو أواخــــر الــســت

»ستيبان كالفو«، في هذا الشأن، وهو عالم 
للشيخوخة« و  »مــركــز كولومبيا  فــي  اجــتــمــاع 
دييغو  جامعة  فــي  الــعــامــة«  السياسة  »معهد 
بــورتــالــيــس فـــي تــشــيــلــي، أن الــتــقــاعــد فـــي وقــت 

مبكر قد يؤذي صحة اإلنسان.
ــنــــطــــن بــــوســــت« أن  وأفـــــــــادت صـــــحــيــفــة »واشــ
كالفو يــقــوم بــدراســة على 100 ألــف شخص 
بــلــدان مختلفة، لتحديد اآلثـــار الجسدية  فــي 
أن  الــدراســة  وأوضــحــت  للتقاعد،  والنفسية 

 ،
ً
 سلبية على من يتقاعدون مبكرا

ً
هناك آثارا

 عـــلـــــــى الـــذيـــن 
ً
وســـتـــكـــون الـــنـــتـــائـــج ســـيـــئـــة جـــــــدا

. وأشــــارت إلــى أن 
ً
يتوقفون عــن العمل مــبــكــرا

ـــ50 عــلــى ســبــيــل الــمــثــال  ــ »الــتــقــاعــد فـــي ســـن الــ
 على الصـحة، وبدرجة أقل 

ً
 جدا

ً
سيكون سيئا

في سن الـــ60«، كما سلطت الدراسة الضوء 
عـــلـــى الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة واألمــــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة 
ــيــــام بـــاألنـــشـــطـــة الـــيـــومـــيـــة  والــــــقــــــدرة عـــلـــى الــــقــ

ومستويات السعادة.
وتـــحـــدد الـــدراســـة الــســن الــمــنــاســبــة للتقاعد 
ــــــن، لـــكـــن ذلــــــك يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــيـ ــتـ ــــر الـــسـ ــــأواخــ بــ
عـــوامـــل عــــدة مــنـــــهــا الـــوضـــع الــمــالــي للشخص 
وثــقــافــة املــجــتــمــع الــــذي يــعــيــش فــيــه، وأردف 
، إنـــه لــيــس عــلــى الــمــرء أن يعمل 

ً
كــالــفــو قــائــا

 سيشعر 
ً
يتقاعد مبكرا مــن  كــل حياته، لكن 

بالحزن والوحدة والقطيعة.
وفــي الــواليــات المتحدة تشير الــوقــائــع إلــى أن 
العمل لمدة أطول يساعد على امتاك صحة 
ــلـــى ذلـــــك.  أفـــــضـــــل، لـــكـــن األمـــــــر ال يـــقـــتـــصـــر عـ
المتقاعدين  تمنح  ال  األمــيـــــركــيــة  فــالــقــوانــيـــــن 

 الـــمـــنـــافـــع االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل الــضــمــان 
ً
مـــبـــكـــرا

االجــتــمــاعــي وغــيـــــرهــا مـــن امـــتـــيـــازات، إال عند 
إلــى ســن التقاعد المنصوص عليها  الــوصــول 
 لمواليد عام 

ً
65 أو66 عــامــا فــي القانون وهــي 

 لمن ولدوا بعد عام 1960.
ً
1960 أو 67 عاما

وأظهرت دراسة في عام 2013، تتعلق بالعمر 
البدنية والدخل والتعليم وظروف  والصحة 
 
ً
الـــحـــيـــاة، أن الــتــقــاعــد الــمــبــكــر مــرتــبــط أيــضــا
بــاإلصــابــة بــالــخــرف، وفـــي الــعــام ذاتــــه كشفت 
دراسة فرنسية أن كل سنة إضافية في العمل 

تقلل نسبة اإلصابة بالخرف بنسبة %3.2.
ــــه كــلــمــا أنــفــق  ــة إيـــطـــالـــيـــة أنـ ــ ــ ــــــحـــت دراسـ وأوضـ
الــشــخــص ســـنـــوات فـــي الــتــقــاعــد ارتـــفـــع خطر 
العمل  يكون  وقــد ال  بتدهور ذهنـي،  إصابته 
لكن  الصـحة،  على  للحفاظ   

ً
مهما ذاتـــه  بحد 

ــي الـــمـــهـــمـــة، ويــنــصــح  ــ طـــبـــيـــعـــة هــــــذا الـــعـــمـــل هـ
الخبراء في هذا الصدد بالتفكير فيما سيفعله 
األشـــــخــاص بــعــد تــقــاعــدهــم، ألن الــتــقــاعــد في 
الــذي  حــد ذاتـــه قــد يسبب الضغط النف�ضي 

يزيد من خطر الخرف.

فكر بها..؟! 

3 نصائح قبل التقاعد املبكر
التقاعد  فــي  يفكرون  الموظفين  مــن  الكثير 
 منهم يتخذون 

ً
 قليا

ً
بوقت مبكر، لكّن عددا

خطوات للوصول إلى هذه المرحلة، لذلك 
هناك 3 أمــور ال بد من تحقيقها؛ من أجل 
الوصول إلى الهدف، وهو التقاعد المبكر. 
ويـــقـــع عــلــى رأس هــــذه األمـــــور الـــثـــاثـــة، بــنــاء 
مصدر قوي للدخل المنتظم، فإذا لم يكن 
لــديــك وســيــلــة مستقلة لــكــســب الــمــال غير 
الوظيفة، سيكون من الصعب الخروج إلى 

.
ً
التقاعد مبكرا

ويأتي االدخــار في المرتبة الثانية؛ من أجل 

التقاعد. لذلك  بعد  مــا  فــي فترة  مساعدتك 

عــلــيــك أال تــنــفــق كـــل مـــا يـــدخـــل جــيــبــك، بل 

 مــنــه؛ ليعينك في 
ً
 بــســيــطــا

ً
ادخــــر ولـــو جـــــزءا

المستقبل.

أمـــا األمــــر الــثــالــث مـــن أجـــل تــحــقــيــق تقاعد 
في وقت  في االستثمار  مبكر مريح، فيتمثل 
ــــورات  مــبــكــر فــيــمــا لــــدى الـــشـــخـــص، مـــن وفـ
مالية وأصول، والتي ستعظم ثروتك وتنمو 

مع الوقت.
الـــــخــبـــــراء استثمار  الــكــثــيـــــر مــن  كــمــا ينصـح 
ــــارات، أو فــــي أســـــواق  ــــقـ ــــعـ الــــمــــدخــــرات فــــي الـ
بــأن يكون لدى  المالية، ويــوصــون  األوراق 
من يرغب في التقاعد المبكر ما يكفي من 
الــمــال، وهـــو فــي ســن األربــعــيـــــن؛ لــلــشــروع في 

عمل مستقل يتيح له التقاعد المبكر.

مطالب بمحفزات 
تزيد من مسؤوليات 

املوظفين تجاه 
املجتمع والدولة

حاالت العودة للعمل 
كثيرة بين املتقاعدين 

بسن مبكرة

كل سنة عمل 
إضافية تقلل 

اإلصابة بالخرف 
بنسبة %3.2
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           نصائح في كتاب شعاع اليوسف 
           إلحداث التغيير اإليجابي 

 )الـــتـــقـــاعـــد.. بــــدء حـــيـــاة جــــديــــدة(، عــنــوان 
ــقــــطــــريــــة،  ــلــــكــــاتــــبــــة الــ اإلصــــــــــــــدار األخـــــيـــــــــــر لــ
الــدكــتــورة شــعــاع هــاشــم الــيــوســف، الــذي  

جـــاء بـــواقـــع 7 فـــصـــول، اســتــعــرضــت من 
خــالــهــا الــمــؤلــفــة الــكــثــيـــــر مـــن الــمــســائــل  
ــــم الـــــمـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن، وســــعــــت  ـــ ــهــ ــ ـــ الـــــتـــــــــــي تــ

اليوسف إلى تحديد المشاكل االجتماعية 
واألزمــــــات الــنــفــســيــة الــتـــــي قـــد يــتــعــرض لها 
الـــمـــتـــقـــاعـــد، وذلــــــك بـــهـــدف تـــعـــزيـــز طــاقــتــه 
ــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا ومـــواجـــهـــتـــهـــا  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ اإليـ
بجدية، وتشجيعه على وضع أحامه قيد 
التنفيذ بصرف النظر عن عمره ووضعه 

االجتماعي.
وتـــطـــرقـــت ألمــــــــراض الـــشـــيـــخـــوخـــة األكـــثـــــــر 
 بين المتقاعدين، وكيفية تفاديها 

ً
انتشارا

ــا، داعـــــيـــــة عــــمــــوم الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــ ــهـ ــ ــــاجـ وعـ
لــاهــتــمــام بــصــحــتــهــم الــجــســديــة مـــن خــال 
الحصول على قسط كــاف من االسترخاء 
والــــــــنــــــــوم، واالبــــــتــــــعــــــاد قــــــــدر اإلمـــــــكـــــــان عــن 
الـــضـــجـــيـــج والـــــــزحـــــــام، والــــتــــعــــرض لـــضـــوء 
الـــشـــمـــس، ومــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة، وتــــنــــاول 

طعام صحي.
ــتـــقـــاعـــد إلــــــى قـــواعـــد  ــتــــاب الـــمـ ــــد الــــكــ ــــرشـ ويـ
في  إيــجــابــي  تغيير  بسيطة إلحــــداث  علمية 
حــيــاتــه، ومـــلء فــراغــه بما هــو مفيد، ومن 
بــيـــــن هــــذه الـــقـــواعـــد: الــتــخــطــيــط المسبق 
لــهــذه الــمــرحــلــة، تــعــزيــز اإليـــمـــان والــتــفــاؤل 
واألمــــل، الــحــرص على الــعــاقــات الطيبة، 
ــعــــه قـــيـــد الــتــنــفــيــذ،  ــهــــدف ووضــ تـــحـــديـــد الــ
االبـــــتـــــكـــــار والــــتــــجــــديــــد وتـــنـــمـــيـــة اإلبـــــــــــداع، 
ــهـــوايـــات الــمــفــيــدة والــمــمــتــعــة،  مـــمـــارســـة الـ
حضور الندوات واللقاءات واملحاضرات، 
الــمــشــاركــة بــالــبـــــرامــج الــتــطــوعــيــة والــحــيــاة 
بـــنـــاء شـخـصيات  فـــي  الـــعـــامـــة، الــمــســاهــمــة 
اآلخــــريــــن، إقـــامـــة الــمــشــروعــات الــصــغــيـــــرة 

والمتوسطة. 
وأهابت بالمتقاعدين بضرورة البحث عن 

كل ما هو جديد، فالحياة من وجهة 

نـــــــظـــــــرهـــــــا 
لـــيـــســـت لــمــن 

ــهــــاراتــــه،  يـــجـــمـــد مــ
ــا  لـــــمـــــن يــــطــــور  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــكـ لـ

ــــه، لـــــــــذا يـــجـــب  ــاتـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــــعـ مـ
عـــلـــى الــــفــــرد تـــجـــديـــد صــيــاغــة 

ــــــن الـــحـــيـــــــن واآلخــــــــــــر، حــتـــــى  ــيـ نـــفـــســـه بـ
يصل ألفضل ما تستطيع تحقيقه وعيش 
ونقاوتـها،  جمالياتها  بكافة  الحقة  الـحياة 
تــســقــط  ــــار  ـــ األشــــجــ أوراق  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
فـــي الـــــخــريــف، ثـــم تــعــود لــتــجــدد نــفــســهــا في 

الربيع.
ــتــــاب، قـــــد تــــرتــــبــــط الــــســــعــــادة  ــلــــكــ ووفـــــقـــــا لــ
ــتــــقــــاعــــد، الـــتـــــــي تــســمــى  ــــــرة الــ الـــكـــامـــلـــة بـــفـــتـ
)خــريــف الــعــمــر(، وهـــي مــرحــلــة نسبية من 
بالفراغ  الشعور  يغلب عليها  الــفــرد،  عمر 
بأي  والــمــلــل، وهــي غيـر مرتبطة  والضـجر 
مــن ســنــوات الــعــمــر، فــقــد يــكــون الــفــرد في 
ريعان شبابه، ويمأ الضجر نفسه، ربما 
ألنه يمتهن مهنة رتيبة ال يجد فيها ضالته، 

.
ً
أو ربما إلحالته إلى التقاعد مبكرا

وبحسب »اليوسف« قد ينتهي الفرد من 
عمل مــشــروع ضخم فــي حــيــاتــه، فيتملكه 
اإلحــســاس بــأنــه قــد أعــطــى مــا لــديــه وليس 
لــه هــدف آخــر فــي الــحــيــاة، وقــد يشعر بأن 
خريف عمره قد أزف، عندما يعتقد بأن 
وقــتــه،  جـــّل  يستهلك  للمجتمع  يــقــدمــه  مـــا 
ــــك أو  ــ لـــتـــغـــيـــيـــــــر ذلـ فـــيـــســـعـــى  ـــائــــــدة،  فـــ دون 

ي 
ّ

التوقف عنه، ما قد يؤدي إلى تغيير كل

فـــــي 
مـــــــــــســـــــــــار 
حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــه، 
الشعور  عليه  فيغلب 
بـــالـــفـــراغ، والــضـــــجــر وفــقــدان 
الــمــتــعــة، وقـــد يــتــفــاقــم هـــذا الشعور 
إلى مرض نفـسـي، لذا ال بد من ملء الفراغ 
بالتفكيـر اإليجابي والسعي نحو األفضل.

وتؤمن الكاتبة بأن التغيير ضرورة الزدهار 
الــواقــع وتــطــور األجــيــال والـــــحــضــارات، بل 
هو من أهم ما يميز اإلنسان عن غيره من 
الكائنات، فالتغيير بداية العمل المثمر، 
أبــدع  التـي  الطبيعية  القوانيـن  أهــم  ومــن 
اإلنسان  أعطى  ثــم  واتقانـها،  صنعها  الله 
الـــعـــقـــل لــيــتــمــكــن مــــن مــحــاـكـاتـــــهــا والــتــعــلــم 
مــنــهــا، مــشــيـــــرة إلـــى أن اإلنـــســـان تــغــلــب على 
البحر، وتحايل على ملحه، وحــول مياهه 
 
ً
ــاء عــــــــذب، فـــكـــيـــف ال يــــكــــون قــــــــادرا ــ ــ ــى مـ ــ ــ إلـ

عـــلـــى تــغــيــيـــــر نـــفـــســـه، وعــــــزت »الـــيـــوســـف« 
املجتمعات  فــي  المتقاعدين  أعــــداد  تــزايــد 
ــــدة أهـــمـــهـــا مــا  ــــديـ ــــاب عـ ــبـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ألسـ
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــســــيــــاســــات الـــمـــشـــــــجـــعـــة عــلــى 
الــتــقــاعــد الــمــبــكــر، وذلـــك إلفــســاح املــجــال 
ـــام الـــشـــبـــاب، كـــمـــا يــتــقــاعــد الــكــثــيـــــرون  ــ أمـ
التقاعد وإغراءاتها  بسبب سهولة قوانين 
المادية، كمكافأة نهاية الخدمة، أو لرغبة 
الـحرة وغيـرها، الفتة  في األعمال  البعض 
إلـــى أن الــتــقــاعــد فــي صــفــوف الــنــســاء أكثـر 

منه عند الرجال.
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           نصائح في كتاب شعاع اليوسف 
           إلحداث التغيير اإليجابي 



ــــوذج لـــلـــمـــتـــقـــاعـــد الـــمـــتـــمـــيـــــــز الــــــــذي يــشــع   ــمـ ــ نـ
إنه  األفــضــل،،،  لبلوغ  والحماس  بالطموح 
المتقاعد علي عبدالرزاق العمادي، الذي 
لــم يــقــف عــنــد الــتــقــاعــد بــل اعــتــبـــــره مرحلة 
لــحــيــاة جـــديـــدة، حــيــث ـكــان يــعــمــل فــي شركة 
اتصاالت قطر »Ooredoo«  لمدة 33 سنة  

وتقاعد في العام 2016.

والســتــقــبــال الــتــقــاعــد؛ عــمــل الــعــمــادي على 
تهيئة  نفسه قبل سنوات من ذلك القرار، 
الخاص  لعمله  أســس متينة  أن وضــع  بعد 
ــــدأ  كـــهـــوايـــة وتــــوســــع مــــع الـــســـنـــوات  ــــذي بــ الــ
المتميـزة  الــمــشــروعــات  مـــن  إلـــى أن أصــبــح 

والناجحة في قطر.

فــي حـــوار خـــاص مــع مجلة التأمينات  وقـــال 
االجتماعية، إن التردد والقروض والخوف 
مــن الــعــوامــل الـخطيـرة  الــتــي تــســرع بفشل 
أي مــــشــــروع، لــكــنــه يـــوصـــــــي بــأهــمــيــة وضـــع 
الــخــطــط، ودراســــــة الـــجـــدوى قــبــل التنفيذ 
ــــاح، بــل يــرى  وعــــدم االســتــعـــــجــال لــجــنــي األربــ
أن أجمل املحطات في حياته، كانت مرحلة 
ـــة والـــتـــقـــاعـــد، ولـــــم يـــنـــس فــــي ذلــــك،  ــــدراســ الـ
 
ً
 كبيرا

ً
مساندة زوجته له، واعتبر أن لها دورا

في نجاحه.

حدثنا عن المشروع الذي عملت عليه 
بعد التقاعد؟

بــــدأت الــعــمــل فـــــي مــشــروعــي الـــــخــاص 
ــة فـــــي بـــدايـــة  ــهــــوايــ ــتــــقــــاعــــد، كــ قـــبـــل الــ
األمــــــــر، وركــــــــزت عـــلـــى مــــجــــال شــــراء 
 تجميعها، 

ً
الــســيــارات، وأيــضــا وبيع 

»الكاسيك«،  الــســيــارات  خــاصــة 
فتبلورت فكرة المشروع، وبمجرد 
خــــــــروجــــــــي لــــلــــتــــقــــاعــــد عــــمــــلــــت عـــلـــى 
تـــوســـيـــع الـــعـــمـــل مــــن خـــــال مــعــرض 

لـــلـــســـيـــارات، وأعــــمــــال  أخـــــرى تعتبـر 
ــمـــشـــروع، وجــمــيــعــهــا تــحــت  مــكــمــلــة لـــلـ

مـــظـــلـــة واحــــــــــــدة، وبــــــــــدأت مــــشــــروعــــي مــنــذ 
15 ســـنـــة، لــكــن لـــم يــكــن مـــشـــروع تــجــاري 
بــالــمــعــنـــــى الـــمـــعـــروف،وقـــد لــعــبــت الــهــوايــة 
المشروع، وكان  استمرارية  في   

ً
كبيرا  

ً
دورا

بمثابة مرحلة تمهيدية للتقاعد.

صف لنا مرحلة التقاعد؟
ــاة ثـــانـــيـــة،  ــيــ ــحــ ــــة لــ ــــدايــ ــقــــاعــــد بــ ــتــ ــــــر الــ ــبـ ــتـ ــعـ ُيـ
 أن الــعــمــل 

ً
ــة ــ ــــاصـ ــــدة، خـ ــــديــ وانــــطــــاقــــة جــ

 
ً
 إداريــــــة، ونــظــمــا

ً
الــوظــيــفــي يــتــضــمــن قـــيـــودا

ــمــــشــــروع  ــكــــن فــــــي الــ ــــا، لــ ــهـ ــ ــــاعـ ــبـ ــ البــــــــد مــــــن اتـ
ــــخــــاص، كــــل شـــخـــص هــــو مــــديــــر نــفــســه  ـــ الــ
ومـــــــــســـــــــؤول عــــــــن قـــــــــــراراتـــــــــــه، كـــــمـــــا يـــشـــعـــر 
الــشـــــخــص بمتعة الــعــمــل، ويــســيـــــر حسب 
مالك  يضعها  التي  االستراتيجية  الخطط 
الــــمــــشــــروع، ويــــقــــوم بــتــنــفــيــذهــا، ويــتــحــمــل 

مسؤولية النتائج، وأشيـر هنا إلى أن

 

ــاء بــرغــبــة مــنـــــي بــعــد مــضـــــي 33  الــتــقــاعــد جـ
سنة من الـخبـرات وخدمة  الوطن، لتبدأ 
مــرحــلــة جـــديـــدة لــهــا مــــذاق خــــاص، وأؤكـــد 
أن العمل العام أو الخاص كله يصب في 

تنمية وتطور الوطن الغالي.

ماهي الخطوات التي تؤدي إلى نجاح 
المشروع؟

 مــن وضــع خطة ودراســــة جــدوى  
ً
البــد أوال

لكل مشروع، وأنصح أي شخص أال يبدأ 
مشروعه بقرض من البنك، حتى يضمن 
نجاح مشروعه، بحيث ال يكون المشروع 
ــلـــقـــروض، والبـــــد ألي شــخــص أن  رهــيــنــة لـ
ــــع، ويـــجـــهـــز نــفــســه لـــمـــا بــعــد  يــــــدرس الـــــوضـ
ــلـــة،  الـــمـــرحـ لــــهــــذه  يــــدخــــر  ــتــــقــــاعــــد، وأن  الــ
ــــرورة أن يـــديـــر اإلنــــســــان مــشــروعــه  مـــع ضــ
بــمــســاعــدة األخــريــن  بــه  يهتم  بنفسه، وأن 
بعد بناء المشروع على قواعد أساسية، 
كما يمكن التعاون مع الفريق بحيث 
وأشيد  للعمل،   

ً
مساندا يكون 

ــــاب  ــبــ ــ ــــشــ هـــــــنـــــــا بـــــــحـــــــمـــــــاس الــ
وقــدرتـــــهــم عــلــى إنـــجـــاح أي 

مشروع.

كثير من المتقاعدين 
يشتكون من الفراغ، 

كيف تنظر لهذه 
المشكلة؟

التقاعد ليس مرحلة 
للركود، وأعتقد 

أنه ال وقت للفراغ 
بعد التقاعد، بل 
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علي عبدالرزاق العمادي:شخ
التقاعد ليس للركود والفشل ليس استسالم

التردد والخوف 
والقروض عوامل 

تهدد نجاح أي مشروع

بدأ مشروع جمع سيارات »الكالسيك« كهواية.. 
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هناك الكثير من المهام التي تشغل بال 
المتقاعدين، كما أن المتقاعد يحمل 

من الـخبرات ما تمكنه من الدخول في أي 
 له.

ً
مشروع يجد نفسه فيه، ويكون مفيدا

هل فشل مشروعات المتقاعدين يعني 
االستسالم؟

الـــــفـــــشـــــل دافـــــــع  الــــــعــــــكــــــس، إن  بـــــــل عــــلـــــــــى 
لــاســتــمــرار، ولــيــس الــتــوقــف، وعلـى سبيل 
أمنيتي اكمال دراســتــي، لكن  المثال كانت 
لم يتحقق لي ذلك، ووجهت كل تركيزي بعد 
وتشجيعهم  أوالدي،  فـــي  بــاالســتــثــمــار  ذلـــك 
عــلــى إكـــمـــال دراســتــهــم الــجــامــعــيــة والــعــلــيــا، 

وأعتبر أن هذا هو االستثمار الحقيقي.

ما هي الصعوبات التي تواجه 
المتقاعدين عامة؟

تجمع  »الواتس أب«  فــي  هــنــاك مجموعة 
أعـــــــداد كــبــيـــــرة مــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، بــحــيــث 
 همومهم وقضاياهم، وأرى 

ً
يتداولون يوميا

أن الــــدولــــة تـــقـــدم كـــل األمــــــور الــتـــــي تسهل 
أن  للمتقاعد  يمكن  للدخول ألي مشروع 

يستثمر وقته فيه.

ما هي النصائح للمتقاعد الذي يرغب 
في الدخول بمشروع؟

البـــد مــن االســتــشــارة واالطــــاع عــلــى تــجــارب 
ــــد تـــاحـــظ أن الـــمـــشـــروعـــات  ــــن، وقـ ـــ األخــــريــ
الــشــخــصــيــة يــعــانــي أصـــــحــابـــــهــا مــن الـــــخــوف 
مــن الــمـــــجــازفــة، وأشــيـــــر إلـــى أن مـــن  أنجح 
ــــــي شـــهـــدنـــاه فــــي الــفــتـــــرة  الـــمـــشـــروعـــات الـــتـ
الماضية هي المتعلقة بالمواد الغذائية، 
ــــة هـــيـــأت كــــل األمــــــــور الــتـــــي  كـــمـــا أن الـــــدولـ
مــن شأنها إنــجــاح هــذه الــمــشــروعــات التي 

تواجه تحديات حقيقية.

وماذا عن االحتياجات الضرورية 
التي يمكن أن تقدمها الهيئة العامة 

للتقاعد؟
ــتــــمــــاعــــات  ــئــــة اجــ ــيــ الــــهــ ــقــــد  ــعــ تــ ــمــــكــــن أن  يــ
المتقاعدين لحصر  ولــقــاءات دوريـــة مــع 
البد  المقابل  وفــي  ومقتـراحاتـهم،  آرائـــــهــم 
 
ً
 ومحددا

ً
 معينا

ً
أن يكون للمتقاعد توجها

الهيئة من  تــجــاه مــشــروعــه، حتـى تتمكن 
مــســاعــدتــه، وبــحــث مــا إذا ـكــان الــمــشــروع 
 أم ال، وهل يتما�ضى مع احتياجات 

ً
خدميا

البلد، وذلك لضمان الفائدة منه، على أن 
يتم كــل ذلــك وفــق خطة مــحــددة، كما أن 
هــنــاك مــطــالــبــات بـــأن ُيــخــصــص للمتقاعد 
فــــي الــحــصــول  قــطــعــة أرض، والـــمـــســـاعـــدة 
عــــلــــى قــــــــرض، ويــــمــــكــــن أن تـــبـــحـــث الــهــيــئــة 
ــيـــاجـــات مــــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة   ــتـ ــــذه االحـ هـ
فـــي الــــدولــــة، وكـــذلـــك تــســتــطــيــع الــهــيــئــة أن 
وذلــك  التنمية،  بنك  مــع   

ً
مهما  

ً
دورا تلعب 

بــعــد بــحــث الـــمـــشـــروعـــات الــتـــــي يــتــقــدم بها 
ــعــــرفــــة مــــدى  ــــا، ومــ ــهـ ــ ــــ ــ ــتـ ــ الــــمــــتــــقــــاعــــد، ودراسـ
ــــع وضـــــــع الــــضــــمــــانــــات  ــا، مــ ــهــ ــ ـــ ــيــ ــــحــــاجــــة إلــ ـــ الــ
 عــن أن الــمــشــروع بحد 

ً
الــمــطــلــوبــة، فــضــا

ذاته ضمان، ويجب أال يغامر المتقاعدين 
بالدخول في  مشروعات كبيرة.

كيف يكون المتقاعد إنسان فاعل في 
ظل الحصار المفروض على الدولة؟

يستطيع الدخول في مشروعات مساندة، 
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة،  ــمـ ــ وعــــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال الـ
وهـــي مـــن الــمــشــروعــات الــنــاجــحــة، خــاصــة 
الـــزراعـــيـــة مــنـــــهــا، حــيــث أن الــــدولــــة تــقــدم 
تــســهــيــات مــحــفــزة لـــدخـــول الــمــواطــنــيــن في 
مجال الزراعة، إال أنه البد من اإلشارة إلى 
يجب  ولــذلــك  الكبـرى،  الشركات  منافسة 
أال يكون االعتماد على مصدر واحد، ومن 
 أن تـــكـــون هـــنـــاك مــشــروعــات 

ً
الــمــهــم جـــــدا

صغيرة مساندة للمشروعات الكبيـرة في 
الدولة.

ما هي الرسالة التي ترغب في توجيهها 
للمتقاعد؟

المتقاعد البد أن يحدد أهدافه بعد قرار 
 
ً
 مــفــروضــا

ً
ــان تـــقـــاعـــدا ــــواء أـكــ الــتــقــاعــد سـ

التردد  باختياره، وعــدم   
ً
تقاعدا أم  عليه 

ــلــــدخــــول فــي  ــــن الـــمـــــــجـــازفـــة لــ والـــــــــخــــوف مـ
مشروعات حتى إذا كانت جديدة عليه، 
وأشـــــدد عــلــى أهــمــيــة الـــــخــبـــــرات الـــازمـــة، 
ورأس الــمــال، وتحمل الـــــخــســارة، وعــدم 
كما  األربـــاح،  للحصول على  االستعـجال 
أن الــدولــة تتيح كــل الــفــرص ألبنائها منذ 

الوالدة حتى التقاعد.

التقاعد حياة ثانية 
وانطالقة جديدة

27العدد السادس - أبريل  2019



ـة
ــ

يـ
اع

ـم
جت

اال
ت   

ـنا
يـ

أم
ــ

لت
- ا

ل    
قا

وم
ف 

ضي

يــعــتــبـــــر تـــدفـــق الـــمـــعـــلـــومـــات عــبـــــر مــخــتــلــف 
وســـائـــل اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــام إحــــدى الـــعـــامـــات الــتـــــي 
ــجــتــمــع، لـــذلـــك ومـــع  ــهــا تـــطـــور الــمـــ يـــقـــاس بـــ
الــتــطــور الــتــقــنـــــي الــســريــع، أصــبــح المتلقي 
محور مهم في صناعة املحتوى؛ والوقوف 
المعرفة  الــمــســتــجــدات لتعميق  آخـــر  عــلــى 
لـــديـــه، وتـــقـــديـــم أفـــكـــار مــبــتــكــرة، يستفيد 
ــــــجـــاالت، وهــو  مــنــهــا، الـــــجــمــيــع فـــي شــتـــــى الـــمـ
الــــدور الـــذي يفتـرض أن يــقــوم بـــه، وعليه 
ــــدور مـــهـــم فــــي تــوصــيــل  فــالــمــعــلــومــة تـــقـــوم بــ
تمثل ركيـزة  أنـها  والــتــطــلــعــات، كما  الـــرؤى 
ــتـــلـــف الــــمــــؤســــســــات،  ــــــهـــا مـــخـ ــيـ ــلـ ــنـــد عـ تـــســـتـ
باملجتمع  الــصــلــة  ذات  األهـــــداف  لتحقيق 
والــتـــــي تــســاهــم فـــي تــعــمــيــق مـــبـــادئ الــتــعــاون 

والتكافل والتسامح في مختلف صورها.
 أن تــعــمــل 

ً
ــــروري جـــــــدا ــــضــ لــــذلــــك، فـــمـــن الــ

ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات االجـ ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــــات الــ ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ مـ

ــتــــواصــــل  ــلــــى مــــــد جـــــســـــور الــ ــتـــــقـــــاعـــــد  عــ والـــ
ــــات  ــــروعــ ــــشــ ــمــ ــ الـــــمـــــعـــــرفـــــي عــــبـــــــــر األطــــــــــــر والــ
والمبادارت التي تبني من خالها مسارها، 
ــهــا، فـــي ظـــل أنــظــمــة  ــهــا ورســالــتـــ وتــنــفــذ رؤيــتـــ
متطورة  تقاعدية  ومزايا  متجددة  تأمينية 
مواكبة للمتغيرات االجتماعية عبر خطط 
ــــــراتـــيـــجـــيـــة لـــكـــل قــــطــــاع مــن  وأهـــــــــــداف اســـتـ

قطاعاتها.
لــــقــــد وضـــــعـــــت الــــتــــأمــــيــــنــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بسلطنة ُعمان توصيل المعلومة الدقيقة 
ضمن أولوياتها واهتمامها عبر محور نشر 
ثقافة التأمينات االجتماعية والذي تتفرع 
منه مشروعات ومبادرات تتفق مع األدوات 
بـــهدف بناء محتوى  والــوســائــل اإلعــامــيــة  
إعامي حول مفاهيم الحماية االجتماعية 
ــمـــة وتــــأســــيــــس مـــضـــامـــيـــــــن  ــيـ ــلـ والــــقــــيــــم الـــسـ
لتمتد  االجتماعية  بالتأمينات  صلة  ذات 

وتــشــمــل الـــــجــوانــب الــبــحــثــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
 مـــن 

ً
ــلــــة بـــــوســـــائـــــل اإلعـــــــــــــام بـــــــــــــدءا ــتــــصــ الــــمــ

الصحف واملجات واإلذاعــة والتلفزيون، 
الــرقــمـــــي للصحافة  بالعصر  انــتـــــهــاء  ولــيــس 

وشبكات التواصل االجتماعي.
ــــي الــهــيــئــة  تـــرتـــكـــز الــــتــــوجــــهــــات اإلعــــامــــيــــة فـ
العامة للتأمينات االجتماعية على أهداف 
متقنة تتوسع لتشمل كافة فئات املجتمع 
ســواء األفــراد المستفيدين بشكل مباشر 
من التغطية التأمينية، أو اآلخــرون الذي 
يبحثون عن المعرفة، تحت إطار تأسيس 
األجــيــال واالهــتــمــام بهم، وذلــك عبـر خطة 
إســتـــــراتــيــجــيــة إعـــامـــيـــة، روعــــــّي فـــي وضــعــهــا 
الــمــرونــة والــشــمــولــيــة، بــمــا يــعــزز الــمــعــرفــة 

لدى شرائح املجتمع.
وإليـــجـــاد الـــتـــنـــوع، ومـــواكـــبـــة لــلــمــســتــجــدات 
العصرية فإن الهيئة تتخذ من الدراسات 

مؤسسات التأمينات 
االجتماعية وأهمية بناء 

املضامين املعرفية 
هالل بن سالم الزيدي 

رئيس قسم اإلعالم 

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

سلطنة ُعمان
hilalsz@pasi.gov.om

28



ــــات الـــــــــــرأي وســـيـــلـــة  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ ــيـــة واسـ ــثـ ــبـــحـ الـ
ــا فــــي اســتــخــدامــهــا  لـــاســـتـــفـــادة مــــن نــتــائــجــهـــ
كـــمـــدخـــات لـــلـــخـــطـــط، واالســـتـــــــراتـــيـــجـــيـــات 
وخــاصــة اإلعــامــيــة منها وهـــذا مــا اتــضــح في 
في نسختها  العلمية  للبحوث  الهيئة  جائزة 

األولى )2018م (.
ــاءة وتـــعـــزيـــز  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ـــة الـ ــــراكــ ــــشـ ــانـــــب الـ ــ ــــي جـ ــــ ــ وفـ
التعليمية  الجهات  المؤس�ضي مع  التعاون 
ــيــــــة فــــقــــد أبــــــرمــــــت الــــتــــأمــــيــــنــــات  ــمــــ واألـكـــــاديــــ
االجــتــمــاعــيــة الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات التي 
تــســاهــم فـــي نــقــل عـــلـــوم ومــــعــــارف الــتــأمــيـــــن 
ــيـــة  االجـــتـــمـــاعـــي ضـــمـــن الــــمــــقــــررات الـــدراسـ
والـــمـــنـــاهـــــــج الــــمــــدرســــيــــة، هــــــذا إلــــــى جـــانـــب 
العديد من المبادرات اإلعامية المسخرة 
ـــة واضــــــــحــــــــة ومـــــتـــــســـــقـــــة مـــع  ــ ــافـ ــ ــقــ ــ ــر ثــ ــ ــــشـ ــنـ ــ لـ
معطيات الحياة، كالمعارض والمهرجانات 
ــاءات  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــــات والــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـــــــلـــــــقـــــــاءات والـ

التعريفية.
بالرصد  االجتماعية  التأمينات  تهتم  كما 
 منها 

ً
اإلعامي، وتحليل المضمون، حرصا

فـــي إيـــجـــاد تــفــاعــل مــجــتــمــعــي عــبـــــر مختلف 
ــــن أجــــــل تــصـــــحــيــح  الــــقــــنــــوات اإلعــــامــــيــــة مـ
ــــة لــــــــــدى الــــبــــعــــض  ــــوطـ ــلـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــــم الـ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
بحوكمة  المتعلقة  الــجــوانــب  فــي   

ً
خصوصا

االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــأمـــيـــنـــات  أنـــظـــمـــة  وإدارة 
والتقاعد. 

ــــي  ـــ ــئـــــة الــــــتــــــطــــــور الــــتــــقــــنــ ــيـــ ــهـــ ــــل الـــ ــفـ ــ ــغـ ــ ولـــــــــــم تـ

لــلــوســائــل اإلعــامــيــة، لــذلــك بــنــت أهــدافــهــا 
االستراتيجية بما يتوافق مع هذه الوسائل 
ــــــرونـــي )الـــبـــوابـــة  ــتـ ــهــا الـــمـــوقـــع االلـــكـ بـــمـــا فــيـــ
اإللــــكــــتـــــــــرونــــيــــة(  الــــــــذي يـــشـــكـــل ركــــيـــــــــزة فــي 
والحداثة  بالسرعة  تتسم  خدمات  تقديم 
باإلضافة إلى منصات التواصل االجتماعي 
)تــويــتـــــر، فــيــس بــــوك، االنـــســـتـــجـــرام( لفتح 
ــلــــى مـــــــــدار الـــســـاعـــة  ــيـــة عــ ــنــــصــــات تـــفـــاعـــلـ مــ

واالستماع إلى مختلف اآلراء والرد عليها.
لــقــد اســتــطــاعــت الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
توصيل رسالتها، وبناء ثقتها  على المستوى 
العالـمي وذلــك من خال نيلها للعديد من 
شهادات االستحقاق واإلشــادات الخاصة 
ــــــراتـــيـــجـــيـــة  لـــمـــــــخـــتـــلـــف مـــشـــروعـــاتـــــــهـــا االســـتـ
ــيــــة لــلــضــمــان  عــــن طــــريــــق الـــــجــمــعــيــة الــــدولــ
االجتماعي )اإليــســا( ، لتكون مـحل إشــادة 
فـــــي الــــمــــمــــارســــات الـــفـــضـــلـــى عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات االجـ ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــــات الــ ــ ــــسـ ــ ــــؤسـ ــ مـ

والتقاعد.
ــالــــة  ــــخــــصــــوص فـــــــإن الــــرســ ـــ ــــى وجـــــــه الــ ـــ ــلــ وعــ
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ـــا مـ ــهــ ــ ــــدمـ ـــقـ ــــي تــ ــ ـــ ــ ــتــ ــ اإلعـــــــامـــــــيـــــــة الــ
الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة والــتــقــاعــد رســالــة 
ــــدد فــي  ــــجـ ــــــهـــا أن تـ مـــهـــمـــة لـــــــذا يـــتـــعـــيـــــــن عـــلـــيـ
خطابها اإلعــامــي  إليجاد وتنوع في األفكار 
اإلعــامــيــة الــتــي تــوصــل الــرســالــة بواقعيتها 
فئة  تحديد  دون  املجتمع،  فــئــات  ملختلف 
فــي االعتبار  المتقاعدين فــقــط، مــع األخـــذ 

 بين مختلف الفئات 
ً
الوسيلة األكثر تأثيرا

العمرية، إلى جانب التعرف على ردة فعل 
المضمون  تحليل  خـــال  مــن  المستقبل، 

اإلعامي.
فـــي مــجــمــل الـــقـــول بــــأن الــثــقــافــة الــتــأمــيــنــيــة 
ــــروع وأقـــــطـــــاب، فــالــمــؤســســات  لـــهـــا عـــــدة فــ
الـــقـــطـــاع  لـــهـــا دور، وشـــــرـكــــات  الـــتـــقـــاعـــديـــة 
الخاص لها كذلك دور، عن طريق توضيح 
ــقـــاعـــديـــة الــتـــــي  ــتـ لــلــمــوظــفــيـــــن حـــقـــوقـــهـــم الـ
الكفاءات   لدخول 

ً
 مهما

ً
أصبحت مشجعا

الــعــمــانــيــة إلـــى الــقــطــاع الـــــخــاص، لـــذا فمن 
بـــرامـــج تعريفية  تــكــون هــنــاك  الـــواجـــب أن 
ولقاءات مستمرة بين أطراف اإلنتاج، من 
أجـــل إيـــجـــاد الــبــيــئــة الــنــقــيــة لــيــمــارس عليها 
شبابنا إبداعاتهم، وتنفيذ أفكارهم، ولعل 
مــن أنــســب الــبـــــرامــج الــتـــــي يمكن أن تعطي 
أهمية في هذا الجانب برامج تهتم بكيفية 
ــائــــب لـــلـــــــحـــيـــاة الـــمـــالـــيـــة  وضــــــع تـــخـــطـــيـــط صــ
لــلــفــرد، مــنــذ بـــدايـــة عــمــل الــمــوظــف وحــتــى 
تقاعده، ألن هذه ثقافة التخطيط المالي 
غير موجودة في مجتمعنا، لذا فإنه علينا 
بثها عبر مختلف الوسائل من أجــل إيجاد 
ــاتـــه، لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــلــه  ــيـــاجـ ــتـ جـــيـــل يـــعـــي احـ
بــطــريــقــة واضـــــــحـــة، تــقــلــل مـــن تــعــرضــه ألي 

مخاطر في حياته.
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أول من قال هنا إذاعة قطر .. د. حسن رشيد 

تأسيس نادي خاص للمتقاعدين.. »ضرورة«
بـــاحـــث وكــــاتــــب مـــســـرحـــي.. هـــكـــذا ُيــــعــــرف عــن 
ــحــقــيــقــة والـــــواقـــــع أحـــد  نـــفـــســـه، لـــكـــنـــه فــــي الـــ
فــــرســــان اإلعـــــــالم الـــقـــطـــري، فـــهـــو مــــن واكــــب 
بــدايــات افــتــتــاح اإلذاعــــة فــي قــطــر، وـكــان أول 
 فــي الـــذاكـــرة أنــه 

ً
مــذيــع قــطــري، ليبقى عــالــقــا

إنـــه  قطر«،،،  إذاعـــــــة  »هنا  قـــــال  مــــن  أول 
 أحد 

ً
الدكتور حسن رشيد، الذي يعد أيضا

أبــــرز الــنــقــاد فـــي الــســاحــة الــفــنــيــة الخليجية 
ذلــك بخبرة كبيرة مع  في   

ً
والعربية، مستعينا

للمشهد   
ً
ومـــتـــصـــدرا والـــفـــن،  األدب  عــمــالــقــة 

 
ً
ــــي فـــــي قــــطــــر بــــرمــــتــــه، رافــــــــدا ـــ ــنــ اإلعــــــالمــــــي والــــفــ
الساحة املحلية والعربية بإبداعاته في األدب 

والفن والمسرح.
ــيـــد،، وفـــي حـــــواره الـــخـــاص مـــع مجلة  حــســن رشـ
بتسليط  يكتفي  ال  االجتماعية«  »التأمينات 
الضوء على ذاكرة ما تزال عطرة بأريج اإلنجاز 
تلو اإلنــجــاز، بل يؤكد أهمية التقاعد في حياة 
 على أن التقاعد ليس نهاية 

ً
اإلنــســان، مــشــددا

 ،
ً
الطريق، وال تقف الحياة عن عمر الـ60 عاما

بل يصف هذه المرحلة برحلة العطاء الممتدة 
إلى ما ال نهاية.

ثــابــت للمتقاعد؛ فهناك  نــمــوذج  إنـــه ال  وقــــال، 
من يصارع الحياة بعد التقاعد ليواصل مسيـرة 
العطاء واإلنجازات، وهناك من ينزوي في منزله 
 إلى أن كل إنسان قادر 

ً
 عن الـحياة، الفتا

ً
بعيدا

عــلــى بــنــاء عــالــم آخــــر لــنــفــســه بــعــد الــتــقــاعــد، 
 
ً
 مما سبق، داعيا

ً
ووالدة واقــع أكثر جماال

ــــــن فــــي مــخــتــلــف الــــــــــوزارات  الـــمـــســـؤولـــيـ
والمؤسسات العامة والخاصة 

إلــــــــى تــــكــــريــــم الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن، 
ــــل عـــــلـــــى تـــأســـيـــس  ــمــ ــ ــعــ ــ والــ

 
ً
نــادي لهم، يكون مقرا

لـــتـــجـــمـــعـــهـــم، ولــــقــــاء 
بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض، 
بـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــث يــــــــــكــــــــــون 

بـــــمـــــثـــــابـــــة مـــظـــلـــة  
لــلــقــاء والـــــــحـــوار 

المفتوح.

ما هي أسباب تقاعدك؟
ــبـــــاب تــتــعــلــق  ــ ــلـــة ألسـ ــــــرة طـــويـ ــتـ ــنـــذ فـ تــــقــــاعــــدت مـ
بارتباطي بفعاليات مختلفة داخلية وخارجية، 
 للجان تحكيم، 

ً
سواء أكان ذلك بصفتي رئيسا

 فــيـــــهــا، حــيــث أن هـــذا يتطلب غيابي 
ً
أو عــضــوا

المستمر عن العمل، ولذلك فضلت التقاعد، 
التقاعد  البعض يعتقد أن  ومــن المؤسف أن 
نهاية المطاف، حيث أن من يبلغ سن الـ 60 في 
الوطن العربي؛ عليه أن يحمل عصاه ويرحل، 
لـــكـــن الـــحـــيـــاة ال تـــقـــف فــــي الــســتــيـــــن، بــــل تــشــيـــــر 
الـــدراســـات االجتماعية فــي أمــريــكــا بــعــدم وجــود 
سن محدد للتقاعد، وفي بريطانيا تم رفع سن 
التقاعد إلى 65 سنة، حيث يستطيع اإلنسان 

الـــــحــيــاة، وهناك  أن يتأقلم، ويــــواءم نفسه مــع 
، يندب حظه ويعيش 

ً
من يجلس في ركن منـزويا

على الــذكــريــات، إال أن الحياة جميلة، ويمكن 
 فيها، حتى وإن تجاوزنا سن 

ً
لنا دورا أن يكون 

الـ60 سنة.
وأضـــاف: نعم تقاعدت، ولكني مــا زلــت أمــارس 
ــــــى أمـــنـــح  ــــحــــافــــة، حـــتـ ـــ ــي الـــكـــتـــابـــة والــــصــ ــ عـــمـــلـــي فـ
عبر  اكتسبتها  التي  المتعاقبة خبراتي،  األجيال 
السنين، وأعتقد أن هذا هو الدور المهم لحياة 
كل إنسان، باإلضافة إلى تواجدي في الكثير من 
المتقاعد  الفعاليات، حيث ال يجب أن يركن 
الستين؛  بعد وصــولــه ســن  للهدوء، ويستسلم 
والمبدعيـن  المفكرين  مــن  كثيـر  الــغــرب  فــفــي 
يواصلون عطاءهم حتى الـ 90 من العمر، لكن 
المتقاعدين يتكدسون  العربي تجد  في عالمنا 

في املجالس والمقاهي يندبون حظهم.
  

ماهي التحديات  التي واجهتك؟
ــاة اإلنــــــســــــان، لــكــن  ــيــ ــــي حــ الــــتــــحــــديــــات يـــومـــيـــة فـ
الــمــتــمــيـــــز مـــن يــســتــطــيــع اجـــتـــيـــاز كـــل الـــســـدود، 
ــــات أســـــــرويـــــــة أو  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ الـ تـــــكـــــون  ويــــمــــكــــن أن 
أمـــام  نــنـــــهــزم  فــالــمــهــم أال  مجتمعية أو عــمــلــيــة؛ 
أي تــحــدي، وقــد كــان أول تــحــدي بالنسبة إلــي؛ 
أثبت نف�ضي   بــاإلذاعــة، وكيف  التحقت  عندما 
وأواصل مسيـرتي على هذا الدرب، ومن ُحسن 
حظي وقتـها أني كنت من األوائــل على مستوى 
دولـــة قطر طـــوال ســنــوات دراســتــي، وفــي جميع 
 عن 

ً
، فضا

ً
المراحل، األمر الذي حفزني كثيـرا

وجود الكثيرين ممن ساندوني ودعموني ألصل 
إلـــى الــنــجــاح، لــذلــك البـــد أن يــتــحــلــى اإلنــســان 
لــيــحــقــق  والـــــــحـــافـــز؛  واإلرادة   بــالــتــصــمــيــم 
الــمــعـــــجــزات، وقــــد حـــاولـــت مـــع زمــائــي 
المعضادي وغــازي حسيـن  محمد 
وغانم السليطي تقديم برنامج 
بــالــلــهــجــة املــحــلــيــة، وخلقت 
 
ً
عالما الخطوة  هــذه  لنا 
 مع المستمعين.

ً
آخرا

رغم التقاعد.. 
أمارس عملي في 

الكتـابة والصحافـة 
والتــــدريـس 
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كيف يمكن للفنان أن يخدم قضية وطنه، 
وكيف تعاملتم مع األحداث الراهنة؟

قــطــر اآلن فـــي بــــؤرة األحـــــداث الــعــالــمــيــة، ونــحــن 
ــــار الــســيــاســـــي واالقــتــصــادي   لــنــا الــســبــق فـــي اإلطـ
ــــــي، واإلنــــســــان هـــو أغــلـــــى ثــــــروات هــذا  والـــريـــاضـ
الــوطــن، والبـــد أن نــكــون عــلــى قـــدر المسؤولية 
ــلــــعــــات قــــادتــــنــــا رمـــــــز هــــذا  لـــنـــحـــقـــق أحـــــــــام وتــــطــ
البلد، ومــمــا الشــك فيه أن الـــروح الــوثــابــة التي 
نستمدها من قيادتنا ورموزنا تمكننا كفنانين 
من خدمة وطننا بألف طريقة، خاصة أن أزمة 
قدمت  قطر،  على  المفروض  الجائر  الحصار 
ــقــــطــــري، وســـاهـــم  صـــــــورة مـــشـــرفـــة لــــإلنــــســــان الــ
الــفــنــان الــقــطــري بــشــكــل كــبــيـــــر فـــي مـــد الــســاحــة 

املحلية بكثير من اإلبداعات.

ما رأيك في التشريعات املحلية المتعلقة 
بالمتقاعدين، ومدى مالءمتها لتطور 

متطلبات الحياة؟
10 سنوات من  القانون تأخر، وأن  أعتقد أن 
عمر التقاعد ليست كافية لتلمس النواقص، 
 أن هناك من يقوم بدراسة األمر  

ً
وأعتقد أيضا

وجـــدواه، حيث تجد للمتقاعدين في كل أنحاء 
 كــثــيـــــرة، وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال، 

ً
الـــعـــالـــم حـــقـــوقـــا

يــســتــقــل الـــمـــتـــقـــاعـــد الـــقـــطـــار فــــي مــخــتــلــف دول 
 يــدخــل الــمــطــاعــم 

ً
ــا أوروبــــــا بــثــمــن رمــــزي ، وأيـــضـ

وغــيـــــرهــا مـــن الــمـــــجــاالت بــأســعــار رمـــزيـــة، وكــنــا 
نتمنى أن تلعب الخطوط الجوية القطرية هذا 

الدور، مثلما هو موجود في دول عالمية عدة.
ــار د. رشــيــد إلـــى أن عـــدد الــمــتــقــاعــديــن في  ــ وأشـ
، وال يــؤثــر عــلــى مــيـــــزانــيــة أي 

ً
قــطــر لــيــس كــبــيـــــرا

جهة، سواء أكانت الخطوط الجوية القطرية 
أو الفنادق أم الشركات التجارية، وذلك �ضيء 
الفئة،  لــهــذه  التكريم  مــن   

ً
جـــزءا يعتبر  بسيط 

الــتــي قــدمــت خــدمــات جليلة مــن أجــل الــوطــن، 
ــــرارات الــتــي  ــقـ ــ لـــذلـــك أتــمــنـــــى أن تـــكـــون بــعــض الـ
تسهم فــي هــذا اإلطـــار، كــنــوع مــن التكريم أثناء 

حياة المتقاعد.

لماذا لم يتقدم المتقاعدين لتأسيس 
نقابة؟

ــــريـــــد االســــتــــســــام  تـ ــــــى ال  الـــعـــظـــمـ الـــغـــالـــبـــيـــة  إن 
للتقاعد وهــم في  أنهم أحيلوا  للتقاعد، خاصة 
فــي كل  أدعـــو المسؤولين  لــذلــك  قمة عطائهم، 

ــــوزارات والــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة إلــى  ــ الـ

 
ً
تكريم المتقاعد بأي شكل من األشكال، فضا

عن ضــرورة أن يكون هناك نــادي للمتقاعدين 

 لــتــجــمــعــهــم مــــع بــعــضــهــم الــبــعــض، 
ً
ــكـــون مــــقــــرا يـ

ــا يــــزالــــون مـــوجـــــــوديـــن من  حــتــى يـــشـــعـــروا أنـــهـــم مـ

خـــــال مــظــلــة تــجــمــعــهــم، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن 

الـحياة، لكن  فــي  الــخــاص  لكل شخص أسلوبه 

من األفضل أن تكون هناك مظلة لقاء وحوار 

.
ً
مفتوح تجمع المتقاعدين معا

اإلنسان أغلى ثرواتنا 
والحصار قدم صورة 

مشرفة لإلنسان 
القطري

التحديات يومية 
في الحياة والتمّيز 
اجتيازها بنجاح
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 عن الجمعية الدولية 
ً
رصد تقرير صدر مؤخرا

تــــواجــــه  تــــحــــديــــات   10 لـــلـــضـــمـــان االجــــتــــمــــاعــــي 
الضمان االجتماعي في آسيا واملحيط الهادئ، 
تقت�ضي من صانعي سياسات وبرامج الضمان 

ومديريها استجابات استراتيجية وابتكارية.
الـــــــحـــكـــومـــة واإلدارات  فـــــإن  »لـــإليـــســـا«   

ً
ووفــــقــــا

 ،
ً
 وتعقيدا

ً
العامة هناك تعيش بيئة تزداد تقلبا

ويحلل تقريرها آثــار هــذه التحديات على نظم 
الضمان، وطرق التخفيف من حدتها، وكيفية 

االستعداد للمستقبل.
فــي التغطية  وتتمثل الــتــحــديــات بــســد الــفــجــوة 
ــايـــة طــويــلــة األمــــد،  الــتــأمــيــنــيــة، الــصــحــة والـــرعـ
التحول التكنولوجي، زيادة توقعات الجمهور، 
الشيخوخة، االقتصاد الرقمي وسوق العمل، 
توظيف الشباب، أوجــه عــدم المساواة طيلة 

ــديــدة،  ــجـــ الـــــــحـــيـــاة، الــمـــــخــاطــر والــــصــــدمــــات الـــ
وحماية العمال المهاجرين.

ــالـــة الــتـــــي  ــّعـ ــــــرز الـــتـــقـــريـــر االســـتـــجـــابـــات الـــفـ ــبـ ويـ
تتخذها مؤسسات الضمان االجتماعي في هذه 
والتكيف  المتغير  بــالــســيــاق  للتنبؤ  المنطقة 
معه، ويضرب أمثلة عن الممارسات الجيدة، 
ويؤكد ضــرورة تعزيز االبتكار من أجل ضمان 

خطط مستدامة لأجيال المقبلة.

نـــالـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
الُعمانية 6 شهادات استحقاق ضمن منافسات 
االجتماعي،  للضمان  الــدولــيــة  الجمعية  جــائــزة 
)اإليسا( للممارسات الجيدة في إدارة الضمان 
االجتماعي 3 منها مع إشادة خاصة، وذلك على 

مستوى آسيا واملحيط الهادئ.
وتوزعت الشهادات على عدد من المشروعات 
ــى تـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات  ــــ ــــة إلـ ــــادفـ ــهـ ــ والــــــمــــــبــــــادرات الـ
توفير حماية  إلــى  الرامية  االستراتيجية،  الهيئة 
اجــتــمــاعــيــة لــلــفــرد واألســـــرة والــمـــــجــتــمــع، فـــي ظل 

نظام تأميني يتسم بالشمولية والديمومة.
ــهــــادة اســـتـــحـــقـــاق  والــــمــــشــــروعــــات الــــفــــائــــزة بــــشــ

ــــي: جــــائــــزة الـــتـــأمـــيـــنـــات االجــتــمــاعــيــة  وإشـــــــــادة، هـ
الـــمـــتـــوازن  الــعــلــمــيــة، وبـــطـــاقـــة األداء  لــلــبــحــوث 
والــربــط  للهيئة،  االستراتيجية  الخطة  لتكامل 
اإللــكــتـــــرونــي لــلــبــيــانــات مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة. 
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــشـــروعـــات الـــحـــائـــزة عــلــى  ــ أمـ
شـــهـــادة اســتــحــقــاق، فــهــي: مـــشـــروع الــمــســتــشــار 
الــتــأمــيــنــي، ونـــظـــام الــتــفــتــيــش الـــذـكــي، ومـــشـــروع 
ــمــــارات الـــدولـــيـــة.  ــثــ ــتــ تـــوظـــيـــف األصــــــــول فــــي االســ
يذكر أن التأمينات االجتماعية الُعمانية كانت 
 مــــن شـــهـــادات 

ً
قــــد حـــصـــدت فــــي الـــســـابـــق عـــــــددا

االستحقاق من قبل »اإليسا« كان آخرها عام 
.2015 ـة
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ً
العثمان مديرا

للتأمينات الكويتية

ضمن منافسات جائزة »اإليسا«

أصـــــــدر وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة الـــكـــويـــتـــــــي د. نــايــف 
 بتعيين السيد 

ً
فاح مبارك الحجرف قــرارا

العثمان  عــبــدالــوهــاب  عــبــدالــعــزيــز  مشعل 
للتأمينات  الــعــامــة  للمؤسسة   

ً
عــامــا  

ً
مــديــرا

االجــتــمــاعــيــة الــكــويــتــيــة، لـــمـــدة 5 ســـنـــوات. 
وكان يشغل العثمان منصب رئيس قطاع 
االســتــثــمــار قــبــل تــرقــيــتــه إلــــى نـــائـــب لــلــمــديــر 
العام، إلى أن تم تعيينه في الخامس عشر 

 للمؤسسة. 
ً
 عاما

ً
من يناير الما�ضي مديرا

كــمــا أصـــــدر الــــوزيــــر قــــراريــــن بــتــعــيــيـــــن رائـــد 
ــًبـــا لـــمـــديـــر الــمــؤســســة  مــحــمــد الـــنـــصـــف نـــائـ
ــلـــيـــات، وخـــالـــد  ــتـــثـــمـــار والـــعـــمـ لــــشــــؤون االسـ
 لــلــمــديــر لــلــشــؤون 

ً
عــبــدالــلــه الــفــضــالــة نــائــبــا

التأمينية لمدة مماثلة.

التأمينات الُعمانية تنال 6 شهادات استحقاق

10 تحديات تواجه الضمان االجتماعي 
بآسيا واملحيط الهادئ

استضافت العاصمة الروسية موسكو في فبراير 2019، ندوة فنية أوروآسيوية رفيعة 
المستوى عن تكنولوجيا المعلومات واالتصال وجودة الـخدمة في الضمان االجتماعي.
ــنـــدوة الــتــحــديــات الـــــجــديــدة الــنــاتــجــة عـــن الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، والــفــرص  ونــاقــشــت الـ
تــبــادل وتحليل  ، وهــدفــت إلــى 

ً
 وتــنــوعــا

ً
المتاحة لبناء نظم ضمان اجتماعي أكثر شــمــوال

الممارسات الدولية المتعلقة باالبتكارات التكنولوجية.

ندوة أوروآسيوية تناقش ابتكارات التقاعد
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بهدف دراسة وتحليل املخاطر غير المتوقعة، 
ــهــا، ومــعــالـــــجــتــهــا  بـــ الـــمـــعـــوقـــات والــتــنــبــؤ  وإدارة 
ــــة الــــعــــامــــة  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ قـــــبـــــل حـــــــدوثـــــــهـــــــا، أدرجـــــــــــــــت الـ
الــدراســات  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد 
تشكله  لما  اختصاصاتـها،  ضمن  االكــتــواريــة 
ــــات مـــن أهــمــيــة بــالــغــة بــالــنــســبــة  ــــدراسـ هــــذه الـ
لصناديق المعاشات، حيث تسهم في الوقوف 
التوصيات  واقــتـــــراح  التحديات،  طبيعة  على 
ــهــا، ومــعــالـــــجــتـــــهــا بــســيــاســات  الــمــنــاســبــة بــشــأنـــ
إصالحية تضمن استدامة الصناديق لألجيال 

المقبلة.
وتــكــمــن أهــمــيــتــهــا أيـــًضـــا فـــي مــعــرفــة مـــدى قـــدرة 
ــاء بـــالـــتـــــــزامـــاتـــــــهـــا تــجــاه  ــ ــــوفـ الـــصـــنـــاديـــق عـــلـــى الـ
الــوضــع  تقييم  المنتسبين، وذلـــك عــن طــريــق 
الراهن للمركز المالي وبحث املخاطر املحتملة 
وكيفية مواجهتها. ولتسليط الضوء أكثر على 
ماهية هذه الــدراســات، ومجاالت تطبيقها في 
الهيئة، والتي تعتبر من أهم التدابير الوقائية، 
حاورت »التأمينات االجتماعية«، رئيس قسم 

الدراسات واإلحصاء، السيدة هند الراكب.
بدايــة، نود التعرف ســريعاً على هذا النوع 

الدراسات؟ من 
ــيـــــب  ــ ــالـ ــ ــبــــق األسـ ــــج يــــطــ ـــ ــهــ ــلـــــم االكــــــــــتــــــــــواري مــــنــ ــ ــــعـ الـ
الـــريـــاضـــيـــة واإلحـــصـــائـــيـــة لــتــقــيــيــم الــمـــــخــاطــر فــي 
الــتــأمــيـــــن والـــتـــمـــويـــل وغـــيـــــــرهـــا مــــن الـــمـــهـــن، هـــذا 
العلم مبني على اإلحصاء والرياضيات والمالية 
واالقتصاد والتأمين وبرمجة الحاسب، ويدرس 
ــا وأمــــريــــكــــا، بــخــاف  ــ ــ ــــع فــــي أوروبــ عـــلـــى نـــطـــاق واســ
، وحتى هذا 

ً
الدول العربية التي أتى إليـها متأخرا

الــوقــت فــإن القليل مــن الــبــلــدان العربية تطرح 
هذه التخصصات في جامعاتها.

للفحوصــات قــدرة علــى التنبــؤ بالمخاطر 
وتحديدهــا، فمــا هــي المهــارات الواجــب 

توفرهــا باالكتــوارّي؟ 
االكتواريون هم من المهنيين المؤهلين في هذا 
املـــجـــال، مـــن خـــال الــتــعــلــيــم الــمــكــثــف والــخــبــرة. 
وفي العديد من البلدان، يجب على االكتواريين 
إثــبــات كــفــاءتــهــم عــن طــريــق اجــتــيــاز سلسلة من 
الــفــحــوصــات الــمــهــنــيــة الــدقــيــقــة، وحـــتـــى يصبح 
 
ً
ــا  اكــــتــــواريــ

ً
ــــــرا  ألن يــــكــــون خـــبـــيـ

ً
الـــشـــــــخـــص مــــؤهــــا

ومــعــتـــــرف بـــه لــــدى جـــهـــات الـــرقـــابـــة واإلشـــــــراف، 

ــيـــة  ــــة األـكــاديـــمـ ــــدراســ ــلـــى الــ فــــذلــــك ال يــقــتــصــر عـ
فــقــط، بــل يتعين على الشخص الــحــصــول على 
شهادات مهنية من إحدى الجهات المعترف بها 
المملكة  في   مثل معهد وكلية االكتواريين 

ً
دوليا

الــمــتــحــدة، أو جــمــعــيــة الـــخـــبـــراء االكـــتـــواريـــيـــن في 
ــبـــراء فـــي كـــنـــدا، وتــخــتــلــف  أمـــريـــكـــا، أو مــعــهــد الـــخـ
مـــــن شــــخــــص آلخـــــــر مـــــــدة اجــــتــــيــــاز الـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
واالمتحانات ما بين 4 إلى 8 سنوات، وبعد ذلك 
يــتــقــدم بــالــتــســجــيــل بـــأحـــد هــــذه الـــجـــهـــات، وفــق 

.
ً
متطلباتها ليصبح بعد ذلك خبير اكتواريا

ــتـــــي 
ّ
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الـــمـــهـــارات والـــّصـــفـــات ال

يــجــب تـــوافـــرهـــا بــــاإلكــــتــــوارّي لــيــقــوم بــعــمــلــه على 
أكمل وجه، وبشكل تام، وصـحيح، منها: القدرة 
ــهــــارات الـــحـــاســـب  ــّتـــحـــلـــيـــل، واإللـــــمـــــام بــــمــ عـــلـــى الـ
فــي  عـــالـــيـــة  ــــارات  ــهــ ــ مــ يــــكــــون ذا  والــــبــــرمــــجــــة، وأن 
الـــتـــواصـــل الــشــفــوي والــكــتــابــي لــتــوضــيــح األمــــور 

المعقدة ألصحاب المصلحة.
تحظى هذه الدراســات حاليــاً باهتمام بالغ، 
وشــهدت في الفترة األخيرة تطوراً جذرياً، 

ماذا عن المجــاالت التي تغطيها؟
ــــم قــــــطــــــاع الــــضــــمــــان  ــلـ ــ ــعـ ــ يــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن هـــــــــذا الـ
االجــتــمــاعــي والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة والــتــقــاعــد 
وقطاع التأمين والبنوك وغيرها من القطاعات 
األخرى العاملة في املجال االستثماري أو التابعة 

للمجال االقتصادي.
 حسب 

ً
        ويطبق فيها العلم االكـــتـــواري، كــا

مجاله، فيختلف تطبيق هذا العلم، على سبيل 
المثال، في مجال التقاعد عنه في مجال التأمين، 
ولكنه يقوم في األصــل على أســاس واحــد يتمثل 
 حسب 

ً
في دراسة وتحليل املخاطر املحتملة، كا

نوعه، وكيفية إدارة هذه املخاطر ومواجهتها. 
تجــري الهيئــة فحوصات دوريــة للحد من 
المخاطر، هل يقتصــر تطبيقاتها على ذلك؟

اكتوارية إلجــراء  بمكاتب خبـرة  الهيئة  تستعيـن 
الــفــحــوصــات االكــتــواريــة لــصــنــدوقــي الــمــعــاشــات 
 للمادة رقم  )47(  من 

ً
المدني والعسكري، طبقا

التقاعد  بــشــأن   2002 لسنة   )24( رقـــم  قـــــانــون 
المركز  »ُيفحص  على  تنص  والــتــي  والمعاشات 
ــــل ثـــاث  ــي لـــلـــصـــنـــدوق مــــــرة عـــلـــى األقــــــــل كـ ــالــ ــمــ الــ
ــيـــر اكـــــــتـــــــواري أو أكـــثـــر  ــبـ ســــــنــــــوات، بــــواســــطــــة خـ
يعينه املجلس، فإذا تبين وجود عجز في أموال 

التي  للطريقة   
ً
وفــقــا تسويته  وجــبــت  الــصــنــدوق 

يحددها املجلس.«
وال يــقــتــصــر تــطــبــيــق هــــذا الــعــلــم فـــي الــهــيــئــة على 
الــفــحــوصــات االكـــتـــواريـــة فــقــط، بـــل يــتــم إجـــراء 
بعض الــدراســات االكــتــواريــة الداخلية الــازمــة 
االجتماعية،  بالتأمينات  الـخاصة  للتشريعات 
المالية عند دراســة  التكاليف  في تقدير   

ً
وأيضا

ــتــــرحــــات زيـــــــــــادة الــــمــــنــــافــــع، أو إقـــــــــــرار زيـــــــادة  ــقــ مــ
ــــرف مـــعـــاشـــات اســتــثــنــائــيــة،  الـــمـــعـــاشـــات أو صــ
ــتــــراح الــتــوصــيــات الــمــنــاســبــة بــشــأنــهــا، والــتــي  واقــ
تتم من قبل مختصين اكتواريين في الهيئة من 
الــــدراســــات  بــقــســم  الــتــخــطــيــط والــــجــــودة  إدارة 

واإلحصاء.
مــا أهميــة الفحوصات االكتوارية بالنســبة 
لصناديــق المعاشــات؟، ومــاذا عــن رؤية 

الهيئــة لتطويــر التخصص؟
        تــكــمــن أهــمــيــة الــفــحــوصــات االكـــتـــواريـــة في 
مــعــرفــة مــــدى قـــــدرة صـــنـــاديـــق الـــمـــعـــاشـــات على 
للمنتسبيـن،  المستقبلية  بــالــتـــــزامــاتـــــهــا  الـــوفـــاء 
الــراهــن للمركز المالي  عن طريق تقييم الوضع 
واملحتملة وكيفية  المستقبلية  املخاطر  وبحث 
ــــــهـــا، وتـــنـــجـــز وفـــــق الــمــعــايــيـــــر  إدارتـــــــــهــــا ومـــواجـــهـــتـ
ــــــجـــال االكـــــتـــــواري  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــــي الـــمـ
 الفحوصات االكتوارية 

ً
واملحاسبي. وتعتبر أيضا

ــــم وســــائــــل الـــتـــدابـــيـــر والــــوقــــايــــة لــلــحــفــاظ  مــــن أهـ
عــلــى االســتــدامــة الــمــالــيــة لــصــنــاديــق المعاشات 

والوفاء بالتزاماتها نحو منتسبيها عبر األجيال.
لــاســتــفــادة من  وفـــي خــطــوة مهمة تسعى الهيئة 
رأس المال البشري في مجال العلم االكتواري، 
للقطريين  البعثات  برنامج  الهيئة  أطلقت  فقد 
لالتحاق بالجامعات املختصة بتدريس العلوم 
االكــــتــــواريــــة فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
وتضمن البرنامج خطتين لابتعاث، األول لطلبة 
الثانوية لدراسة البكالوريوس، والثاني لموظفي 
وذلــك  )الماجستيـر(،  العليا  لــلــدراســات  الهيئة 
بـــهـــدف تــغــطــيــة احــتــيـــــاجــاتـــــهــا الــوطــنــيــة مـــن هــذه 
الــتــخــصــصــات الـــنـــادرة والــمــهــمــة، ورفــــد الــســوق 
القطرية بكوادر وطنية، لتلحق بالركب العالمي 
في هذا املجال المهم، والذي من شأنه أن يطور 
أنظمة التأمينات االجتماعية والتقاعد في دولة 

قطر.

العلم االكتواري منهج يطبق األساليب 
الرياضية واإلحصائية لتقييم املخاطر
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ما وصلنا إليه اليوم في قطر من نهضة وتطور وحضارة متقدمة 
مقارنة بأقرانها، وما كنا عليه في السابق، لم يكن ليحدث لوال 
فــي تأسيس دولـــة قطر  فــي الجيل الـــذي عمل  جــهــود املخلصين 

الحديثة.

شيـر اإلحــصــائــيــات والـــدراســـات أن الجيل الــرابــع عـــادة مــا يدمر 
ُ
ت

العمل المؤس�ضي، خذ سنغافورة على سبيل المثال: لو اعتبرنا 
سنغافورة مؤسسة فإن الجيل األول هو الجيل الذي أسس، أما 
الجيل الثاني، وهو الذي طور العمل، الجيل الثالث ال يمتلك أي 
مهارات تأسيسية، أو اتخاذ قرارات استراتيجية فهو ورث ما قام 
 أن يتعامل مــع مــا يــحــدث حوله 

ً
أجـــداده بعمله، ويــحــاول جــاهــدا

ين يــراهــنــون على سقوط 
ّ
ولــذلــك فــإن الكثير مــن الــكــّتــاب واملحلل

الــــذي هــو بالنسبة لسنغافورة  الـــقـــادم  ســنــغــافــورة أمــــام الــجــيــل 
الجيل الرابع، وهناك محاوالت كثيرة لتزويد الجيل القادم بأهم 

المهارات القيادية إلنقاذ سنغافورة.

اآلن نحن في قطر الجيل الثاني، جيل التطوير الذي استلم هذه 
الــمــؤســســات جـــاهـــزة ولــــم يــشــهــدوا أي قــــــرارات فـــي الــتــأســيــس، أو 

الموظفين  إيــجــاد  فــي  الجيل األول  عــانــى  البناء وال يعرفون كيف 
المناسبين، وكيف استخدمت الدولة الخبراء من الخارج لتطوير 
القيم الجديدة  أنظمة العمل، واألوقــــات، وااللــتـــــزام، وزرع هــذه 
التي لم يكن الشعب القطري في السابق يعرفها. فقد كان الجيل 
 أخرى، مثل الغوص والتجارة وغيرها، من 

ً
الذي قبله يمتهن مهنا

المهن الشعبية البسيطة.

مهمة الجيل األول في نظري لم تنتِه بعد، فيجب عليهم إكمال 
بها  التي نريد منهم أن يقوموا  الــواجــبــات،  بالمزيد من  المهمة 

حتى نتعلم ونستفيد من تجاربهم وهي التالية:
 1- توثيق التجارب، من خال تدوينها، ونشرها على شكل مقاالت 

وكتب عبر اإلنترنت. 
2- تدريب الجيل الجديد، ونقل خبراتهم لهم.

3- تكثيف الظهور اإلعامي، وتوثيق التجارب السابقة.
4- تـــقـــديـــم الـــجـــلـــســـات االســـتـــشـــاريـــة واإلرشــــــاديــــــة، لــنــســتــفــيــد مــن 

خبراتهم داخل وخارج قطر.
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، لنشر خبـراتهم من  5-اســتــخــدام منصات 

خالها. 

جهود املخلصين... 

ـةوالجيل الرابع
ــ

يـ
اع

ـم
جت

اال
ت   

ـنا
يـ

أم
ــ

لت
-  ا

ة  
هار

وم
ة 

مي
تن

محمد الجفيري
مستشار في القيادة واإلبتكار
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 مرضية 
ً
معظم املصابين به ال يظهرون أعراضا

د. اليافعي: الرياضة والغذاء الصحي للوقاية 
من »القاتل الصامت« 

ـة
ــ

يـ
اع

ـم
جت

اال
ت   

ـنا
يـ

أم
ــ

لت
- ا

ة   
صح

 ال
حة

وا

يؤكد الدكتور عادل علي اليافعي، مثقف صحي، 

 أن ارتفاع ضغط الدم، يعرف بأنه اعتالل، تحدث فيه
 زيــادة مســتمرة فــي الضغــط داخــل األوعيــة الدمويــة، مــا يجعلهــا تحــت إجهــاد مرتفــع، وعندمــا 

يبلــغ ضغــط الــدم االنقباضـــي 140 مليمتر/زئبــق أو أكثـــر، أو يبلــغ ضغــط الــدم االنبســاطي 90 
مليمتـــر/ زئبــق أو أكثـــر  ُيعتبـــر ذلــك زيــادة أو ارتفــاع فــي ضغــط الــدم. وحــول أســباب اإلصابــة 

 
ً
أعراضــا يظهــرون  ال  الــدم،  ضغــط  بفــرط  املصابيـــن  معظــم  إن  قــال  الــدم،  ضغــط  بارتفــاع 

 في ظهور 
ً
، لهذا الســبب ُســمّي بــ »القاتل الصامت«، ويتســبب زيادة ضغط الدم أحيانا

ً
إطالقا

أعــراض مثــل الصــداع، وضيــق التنفــس، والــُدوار  وألم الصدر  وتســارع دقات القلب، والنـــزف 

مــن األنــف، كمــا إن هنــاك بعــض العوامــل التــــي ترتبــط بــه أهمهــا:

• التقدم في العمر.
• الوزن الزائد وقلة الحركة.

• التدخين.
• ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

• تناول األطعمة المالحة أو المليئة بالدهون.
• المصابين بأمراض السكتة الدماغية 

أو أمراض القلب أو الكلى 
أو السكري.

• العامل الوراثي حيث أن األشخاص الذين في 
عائالتهم مصابون بارتفاع الضغط معرضون 

لإلصابة به أكثر من غيرهم. 

  د. عادل اليافعي

إعداد قسم برامج التثقيف الصحي – وزارة الصحة العامة:
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النوبات القلبية.. 1

ضعف وفشل القلب.. 2

السكتات الدماغية.. 3

الفشل الكلوي.. 4

ضعف البصر أو العمى.. 5

وفيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن ضغــط الــدم، 
أكــد د. اليافعــي أن بإمكان أي فــرد أن يتخذ 
خطــوات عمليــة للتقليــل ألدنــى حــد ممكن 
مــن احتمــاالت اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الدم 
وعواقبــه الضــارة، وذلــك مــن خــالل  النظام 

الصحي: الغذائــي 

تعزيــز اتبــاع نمــط حيــاة صحــي مــع التركيـــز علــى . 1

الســليمة. التغذيــة 

تقليل امللح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم . 2

 عن ملعقة شاي(.
ً
       )أي ما يقل قليا

3 ..
ً
تناول 3-5 حصص من الخضروات يوميا

4 ..
ً
تناول 2-4 حصص من الفواكه املختلفة يوميا

تقليل الدهون الكلية واملشبعة.. 5

وحول مخاطر ارتفاع ضغط الدم، 
أشار إلى أن أهم المخاطر، تشمل:

النشاط البدني:

ممارسة النشاط البدني بانتظام . 1

 على األقل(.
ً
       (30 دقيقة يوميا

الحفـــاظ علـــى وزن طبيعي، حيـــث أن كل 5 . 2

كيلوغرامـــات يفقدهـــا وزن الجســـم يمكـــن 

أن تخفـــض ضغـــط الـــدم االنقباضـــــي بمـــا 

يتــــراوح بيــــن نقطتيــــن و10 نقاط.

التوقـــف عـــن تعاطـــي التبـــغ وعـــن التعـــرض . 3

ملنتجاتـــه.

التغلب على اإلجــهاد بطريقة صحــية، مثل . 4

التــــــأمـل،  بواســـطة  اإلجــــــهاد  عـلـى  التغلــــــب 

والتمـــــــاريــــن البدنــية املائــــــــمــــــة، والتــواصل 

االجتــماعي اإليــجابـــي.
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في كثير من األحــيــان يكون التقاعد بداية حياة أفضل، إذا كان 
في الوقت المناسب ومن أجل �ضيء مناسب، فقبل أن يتم أخذ 
مثل هذا القرار يجب أن يكون هناك خطة، ماذا تريد أن تفعل؟ 
، ولـــو أنـــي أتــحــفــظ عــلــى التقاعد 

ً
 اخــتــيــاريــا

ً
 لــو ـكــان تــقــاعــدا

ً
طــبــعــا

المبكر ما لم يكن هناك حلم سيتحقق في حــال تم توفير وقت 
أطول.

في  وهــم  لتقاعدهم،  القصص  مــن  العديد  المتقاعدون  ويــطــرح 
عمر العطاء، وفي عمر الخبرة المهنية، لكن لسبب من األسباب 
الصـحيحة أو الـخاطئة يتوقف العطاء، وتبدأ العضات المهنية 
فــي الــضــعــف، مــا لــم يــقــوم الــشــخــص نفسه بــالــعــمــل عــلــى تــدريــب 
نفسه، واملحافظة على مهاراته، وهذا ما حددته الهوية الوطنية 
القطرية في سماتها، »مطوعيـن الصعايب«، فكيف سيتم تطويع 
الـــصـــعـــايـــب؟ وكـــيـــف يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا الــــوضــــع لــتــحــقــيــق 

األفضل؟.

تكمن البداية قبل التقاعد، فكثير منا تشغلهم الحياة، فيعيش 
الحياة للعمل، وين�ضى أن العمل من أجــل الحياة، لــذا البــد من 
عــمــل مــوازنــة بيـن الــحــيــاة والــعــمــل، وهـــو مــا يــســاعــد فــي استثمار 
االنـــســـان لــحــيــاتــه قــبــل وبـــعـــد الــتــقــاعــد . البــــد أن يـــكـــون فـــي حــيــاة 
اإلنسان ما يحبه غير العمل، فمهما أحببت الوظيفة فأما تتركها 

أو تــتـــــركــك، لـــذا تبقى الــخــبـــــرة وتــبــقــى الــمــهــارة، وتــبــقــى الــعــاقــات 
الــجــوانــب  عــلــى  فالتـركيـز  لـــذا  والــمــهــنــيــة،  اإلنــســانــيــة  الحقيقية، 
 على التعامل مع جدول 

ً
املختلفة، يتيح أن يكون اإلنسان قــادرا

حياته دون الشعور بقصور، ودون الشعور بالفراغ الذي يمكن 
أن يشعر فيه بعد الوظيفة.

البــد أن يفكر اإلنــســان مــاذا سيفعل بعد التقاعد؟ هــل سيبدأ 
الــســؤال موجه للجميع  الـحلم؟، هــل سيبدأ حلم جــديــد؟ فهذا 
وقد يكون السؤال األول عند استام الوظيفة األولى، ماذا تريد؟ 
وأيــن تريد أن تصل؟ مــا األثــر الــذي يمكن أن تحدثه؟ مــا األرث 
الـــذي ستضيفه لعملك ووظــيــفــتــك؟ أثــنــاء الــتــقــاعــد قــد يتحول 
الــرجــل أو الــمــرأة إلــى إنــســان واضـــــح األهــــداف أو قــد يــكــون عبء 
عــلــى نفسه واآلخـــريـــن! فــهــي مــســألــة قــــرار، هــل ســيــكــون كــتــاب أو 
تــكــون مشروعا لتقديم الخبـرة و  إنــجــاز وطــنــي أو شخ�ضي؟ قــد 
يــواجــه المتقاعد شــعــور غير متوافق  االســتــشــارة؟ على األغــلــب 
بــيـــــن رغــبــاتــه وواقـــعـــه لتغييـر روتــيـــــن حــيــاتــه الــمــرتــبــط بــالــعــمــل، 
البداية في القوة النفسية التي تؤكد قدرة اإلنسان على تحقيق 
 لن تكون متأخرة، هي مسألة توقيت 

ً
أحامه مهما كانت ألنـها أبدا

فقط! المهم أن تحدد رؤيتك ورسالتك، وماذا تريد أن تضيف 
للعالم كـي تستحق »قطري والنعم«؟
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