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التقاعــد ليــس نهايــة مشــوار الحيــاة، وإنما هــو بدايــة انطالقة جديــدة ونوعية أخــرى للحيــاة، ذخيرتهــا الخبرات 
المتراكمــة والمواهــب الكامنــة، وتفجيــر لألفــكار الدفينة، فليس مــن الحكمة التوقف عــن العطاء مــا دام الفرد قادًرا 
علــى المســاهمة في بناء نفســه وبالتالــي مجتمعه، بعــد بلوغه هــذه المرحلة التي يخشــى الكثيرون الوصــول إليها، 
كونهــا مــن وجهــة نظرهم موًتا ســريرّيًا ونهاية الكون، فنجــد من يختزل هــذه المرحلة، التي ال مفــر منها عاجاًل أم 
آجــاًل، فــي الجملة الســقيمة “ُمت قاعــًدا”، وقد يرفض البعض لألســف ممن يمتلكــون أفكاًرا خاطئة وأحكاًما مســبقة 

محطتهــم الجديــدة في الحيــاة، مهملين رحلــة البحث عــن معانيها المثيــرة، والغوص في محطاتهــا العميقة.   
هــذه النظــرة الخاطئــة المجافية للواقــع والحقيقة المغايــرة لمعطياته، قــد تصيب المتقاعد باكتئاب شــديد، ويستســلم 
لليــأس واإلحباط، لشــعوره المفــرط بأنه ابتلي بفاجعــة فاقت التوقعات، ناســًيا أن محطته الجديدة البــد من التحضير 

لهــا جيــًدا للتعايش معهــا والتأقلم مــع متطلباتها من كافــة النواحي.
فبــداًل مــن الجلــوس بين جدران المنزل، لتأمل مــاٍض لن يعود، لنفكــر جميًعا بتجرد وواقعية في كيفيــة جعل تقاعدنا 
محطًة جديدًة حافلًة باإلنجازات والعطاء، ولنســأل أنفَســنا مع إشــراقة كل صباح هل نحن ُمســتعدون لذلك؟ وما هي 

أولوياتنــا في هــذه المرحلة لنتغلب على آثارها النفســّية وتبعاتها األخرى؟
ولإلجابــة علــى كل هذه التســاؤالت عزيــزي المتقاعد، البد مــن التحلي باإليمــان والعزيمة وقــوة اإلرادة لتحقيق ما 
تصبــو إليــه، فــال يــأس مــع الحياة وال حيــاة مع اليــأس، وتذكر دوًمــا بأن التفاؤل ســر النجاح، واســتعد جيــًدا لهذه 
المرحلــة قبــل حلولهــا، وادخر جــزًءا من مرتبك لمشــاريعك الخاصة، وضــع خريطة لحياتك قبل وبعد بلوغك ســن 
التقاعــد، وحــدد أهدافك بدقــة متناهية حتى تمضــي قدًما في تنفيذ أحالمك التــي حالت الوظيفــة دون تحقيقها، وابتعد 
قــدر المســتطاع عــن األفكار الهدامــة المحبطة، واعمــل على تنويع أنشــطتك الحياتيــة، وأوجد الحلول لمشــكالتك، 

وســاعد ذاتك على استشــعار حــب الحياة، وتعامــل مع الواقــع بإيجابية ومنطقية وطاقــة إيجابية. 
بهــذه الخطــوات المعــدودة الهامة، والثقة بــاهلل ثم الثقة بالنفــس والتخطيط الواعي يســتطيع المــرء تصحيح الصورة 
المرســومة عــن التقاعــد في أذهــان الجميــع، والوصول إلى بــر األمــان دون عناء ومكابــدة ومبالغــة إن عملنا بها 

جميًعــا، وتحقيــق ما نطمح إليه بيســر وســهولة، فباإلرادة تجعــل حياتك حافلــة بالعطاء. 
ولنتذكــر بــأن التقاعــد بدايــة حياة جديــدة وتســتطيع أن تجعــل منها محطة أخــرى جميلــة تبدعها بذهنــك ونظرتك 

للحيــاة، وهللا ولــي التوفيق.

هيئة التحرير

التقاعد.. محطة أخرى جميلة 
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كــشــفــت الـــســـيـــدة مـــــوزه مــحــمــد الــســلــيــطــي، 
مدير إدارة التخطيط والجودة عن مناقشة 
الترتيبات الخاصة بوضع خطة عمل لجنة 
والتأمينات  المدني  التقاعد  أجــهــزة  رؤســـاء 
االجــتــمــاعــيــة الــخــلــيــجــيــة والــتـــــي مـــن الــمــقــرر 
 – 2020 ــنـــوات قـــادمـــة مـــن  3 سـ أن تــغــطــي 
2022، الفتة إلى أنه تمت دراسة أهم بنود 
الـــــخــطــة وأهـــدافـــهـــا الــرئــيــســيــة، والـــمـــبـــادرات 

الالزمة لتحقيقها.
ــــة الــــســــلــــيــــطــــي،  ــاركــ ــ ــــشــ جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل مــ
والتأمينات  للتقاعد  الــعــامــة  للهيئة  ممثلة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي أعــــمــــال االجــــتــــمــــاع الــثــالــث 
للفريق المكلف بإعداد خطة عمل اللجنة 
والـــــــــــذي اســــتــــضــــافــــتــــه الــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
 16 يومي  الكويتية،  االجتماعية  للتأمينات 

و17 يونيو الما�ضي.
ــــن  ـــ الــــمــــشــــاركــــيــ إن  الــــســــلــــيــــطــــي:  وأضــــــــافــــــــت 
استعرضوا ما تم إنجازه خالل االجتماعين 

السابقين، خصوًصا ما يتعلق منه بتقييم 
بيـن أجــهــزة التقاعد  الـحالي  الــتــعــاون  أوجـــه 
المدني والتأمينات االجتماعية الخليجية، 
االهــــتــــمــــام  ذات  الــــمــــســــائــــل  ــــخــــــالص  ــتــ ــ واســ
المشترك من واقع ما ورد باستراتيجية كل 

جهاز.
ولفتت إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا ما ورد 

من أفكار ومقترحات باستمارات المبادرات 
ــاء الــــفــــريــــق بــتــعــبــئــتـــــهــا، فــي  ــ ــــضـ ــتــــي قــــــام أعـ الــ
ــــذي ُعـــقـــد بــمــســقــط  اجــتــمــاعــهــم الـــثـــانـــي، الــ
يناير الما�ضي، بهدف االتفاق على صياغة 
آلـــيـــات تــنــفــيــذهــا ومــــؤشــــرات قـــيـــاس أدائـــــهــا 

بشكل نهائي.
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التقاعد تشارك فى إعداد خطة لجنة رؤساء األجهزة الخليجية ا

من خالل دراسة خاصة بإصالح أنظمة الصناديق

بحث تطوير نظام مّد الحماية التأمينية ملواطني دول التعاون

التقاعد  ألجــهــزة  الــدائــمــة  الفنية  اللجنة  بحثت 
الــــمــــدنــــي والــــتــــأمــــيــــنــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
مستجدات تطبيق النظام الموحد لمّد الحماية 
الــتــأمــيــنــيــة عــلــى مــواطــنـــــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 

لدول الخليج العربية.
باجتماعها  الدائمة  الفنية  اللجنة  واستعرضت 

المؤسسة  الـــذي استضافته  الــثــانــي واألربــعــيــن، 
الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة الــكــويــتــيــة -18

العامة  الهيئة  الما�ضي وشــاركــت فيه  يونيو   19
لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة الــمــقــتــرحــات 
التطويرية لعمل لجنة رؤساء األجهزة الخليجية، 

والدراسة الخاصة بإصالح أنظمة الصناديق.

الــكــواري مــديــر إدارة  وقـــال السيد علي عبدالله 
المشتركين بهيئة التقاعد وعضو اللجنة الفنية 
التقاعد  لهيئة   

ً
مــمــثــال شـــارك  الـــذي  الـخليجية، 

ناقشوا  المشاركين  والتأمينات االجتماعية، إن 
الـــدراســـة الــتــقــيــيــمــيــة الــمــوحــدة لــلــنــظــام وبــحــثــوا 
آليات تطويره، والمؤشرات اإلحصائية الخاصة 

بأعداد الخليجيين العاملين بدول املجلس.
ــــاء الـــلـــجـــنـــة عــلــى  ــلــــع أعـــــضـ وخـــــــالل االجــــتــــمــــاع اطــ
اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الــمــلــزمــة ألربـــــاب األعــمــال 
ــــــراـكــات الــمــســتــحــقــة غير  لــحــثــهــم عــلــى دفــــع االشـــتـ
الُمرسلة  الفواتير  تفاصيل  وتوحيد  الــُمــســددة، 
لديهم،  العاملين  املجلس  دول  مواطني  عــن  لهم 
المرئية  اإلعالمية  الحملة  متطلبات  واستكمال 
ــــق عــمــل  ــــريـ ــام فـ ــ ــهـ ــ ــــدة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى مـ ــــوحــ ــمــ ــ الــ

االتصال الدولي خالل الفترة المقبلة.
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ممثلة في إدارة نظم املعلومات

الهيئة تشارك في دورة “ سياسة تأمين املعلومات الوطنية “

التقاعد تدرب موظفيها على تطبيقات أوفيس 365

لــمــواكــبــة مــبــادرة  فــي إطـــار سعيـها المستمر 
الهيئة  نظمت  الــرقــمـــــي،  للتحول  الـــــحــكــومــة 
لــعــدد مـــن منتسبيها عــدة  لــلــتــقــاعــد  الــعــامــة 
ورش تدريبية لتدريب منتسبيها على برنامج 
» أوفيس 365« الذى يمثل جيال جديدا من 

التطبيقات المتطورة تقنيا.
ـــدس مـــحـــمـــد  ــنـــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ وشــــــــــــــرح الـــــمـــــــــــحـــــاضـــــر الــ
مـــصـــطـــفـــى الـــــشـــــال خــــصــــائــــص وإمــــكــــانــــيــــات 
فــي حــمــايــة المعلومات  الــبــرنــامــج ودوره  هـــذا 
وســـــهـــــولـــــة اســـــتـــــخـــــدامـــــه ســـــــــــواء مـــــــن جــــهــــاز 
الــكــمــبــيــوتــر أو مـــن خــــالل الـــهـــاتـــف الـــجـــوال 
 365 التعريف بنظام أوفيس  إلــى  باإلضافة 
من  املختلفة  تطبيقاته  اســتــخــدام  وكيفية 
الموظف  خــالل اإلنتـرنت وخطوات تفعيل 
استخدامه  وكيفية  البـرنامج  على  لحسابه 

على الجوال الذكي.
والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  وتـهدف 

االجــتــمــاعــيــة مـــن خــــالل هــــذه الــنــوعــيــة من 
إلــى تطوير قــدرات  التخصصية  الــتــدريــبــات 

وإمكانيات منتسبيها مهنيا وتقنيا .
وقــــــــال الــــســــيــــد عــــلــــى الـــــــخـــلـــف مــــديــــر إدارة 
للتقاعد  الــعــامــة  بالهيئة  الــمــعــلــومــات  نــظــم 
والــتــأمــيــنــات اإلجــتــمــاعــيــة إن حـــرص الهيئة 
عـــلـــى تـــقـــديـــم تـــلـــك الــــــــورش الـــتـــدريـــبـــيـــة جـــاء 
انطالقا من سعيـها لمواكبة كافة التطورات 

ومــن هذا  المعلومات  تكنولوجيا  مــجــال  فــي 
الــبـــــرامــج  تــوفــيـــــر  المنطلق فــإنـــــهــا تعمل عــلــى 
ــادة الـــقـــدرات  ــ الــتــدريــبــيــة الــتـــــي تــســاهــم فـــي زيـ
والمهارات التكنولوجية والمهنية لمنتسبيها 

بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.
وأشار مدير إدارة نظم المعلومات أن أهم 
ما تناولته الورشة التدريبة تمثل في كيفية 
االســـتـــفـــادة مـــن مــمــيـــــزات الــتــطــبــيــقــات الــتـــــي 
365  لضمان سرعة  أوفــيــس  يوفرها نظام 
إنــجــاز الــمــوظــف لعمله بــأقــل وقـــت ممكن، 
كـــمـــا تــــم تــــدريــــب الـــمـــشـــاركـــيـــــــن فــــي الــبـــــرنــامــج 
وأداء  االلكتـرونية  الــمــراســالت  على  كــذلــك 
الــعــمــل بــاســتــخــدام هـــذا الــنــظــام، بــاإلضــافــة 
لـــتـــكـــويـــن مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل االلــكــتـــــرونــيــة 
واالجتماعات عن بعد باستخدام اإلنتـرنت 

دون الـحاجة للتنقل من مكان آلخر .

نـــظـــم  إدارة  ــــي  ــفــ ــ ــــوظــ مــ مــــــــن  عـــــــــــدد  شـــــــــــــارك 
الــــمــــعــــلــــومــــات بــــالــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد 
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة فــي دورة تطبيق “ 
التي   “ الوطنية  المعلومات  تأميـن  سياسة 
القطري لالستجابة  الفريق  في مقر  ُعقدت 
لطواريء الحاسب اآللي بوزارة المواصالت 

واالتصاالت.
وتهدف الدورة إلى تأهيل وإعداد المشاركين 
يــــن مـــعـــتـــمـــديـــن لــتــطــبــيــق  ِ

ّ
ــفــــذ ــنــ لـــيـــصـــبـــحـــوا مــ

ــــهـــــدف الـــــــــــدورة إلــــى  ــــ ــ الــــســــيــــاســــة بـــالـــهـــيـــئـــة .وتـ
بــنــاء الـــقـــدرات والـــكـــوادر الــوطــنــيــة فــي مجال 
األمـــن السيبـراني وذلـــك اتساقا مــع أهــداف 
االســتـــــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــأمــن الــســيــبـــــرانــي 
حيث تضمنت أعمالها األساسيات واألدوات 
الالزمة لتطبيق نظام مؤس�ضي آمن وفعال 

ويــــســــاعــــد  الــــوطــــنــــيــــة  الــــمــــعــــلــــومــــات  إلدارة 
المتدربين من قسم أمن المعلومات في فهم 
والــتــقــنــيــات  واألدوات  األســـاســـيـــة  الـــمـــبـــادئ 
الــالزمــة لــذلــك حيث تــعــرف منتسبو الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
خالل الدورة  على سياسة تأمين المعلومات 
الــوطــنــيــة وهــيــكــل حــوكــمــة أمـــن الــمــعــلــومــات 
الصلة  ذات  الالزمة  واألدوات  واألساسيات 
لتطبيق نــظــام مــؤســ�ضــي آمـــن وفــعــال إلدارة 

المعلومات الوطنية .
هي  الوطنية”  المعلومات  “تأميـن  وسياسة 
سياسة تحدد إطاًرا منهجًيا رفيع المستوى 
األهــــمــــيــــة  ذات  الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات  ــيــــف  ــنــ ــتــــصــ لــ
الـــقـــصـــوى فــــي ـكــافـــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فــي 
ـــن تــحــديــد  ــــد مـ

ُّ
دولــــــة قـــطـــر مـــمـــا يــتــيــح الــــتــــأك

المعلومات القّيمة، والتعرُّف على املخاطر، 
وتــطــبــيــق وســـائـــل الــحــمــايــة الــمــنــاســبــة حيث 
تأتى أهمية المشاركة في تلك الدورة بهدف 
تــطــويــر وصــقــل اإلمــكــانــيــات الــوطــنــيــة ورفـــع 
كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة املختلفة 

للتصدي للهجمات اإللكترونية.
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من خالل محاضرة ملركز االستشارات العائلية

ــــة الــــــعــــــامــــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ اســـــتـــــضـــــافـــــت الـ
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة فـــي الــتــاســع عشر 
مـــن مــايــو الــمــاضـــــي الــشــيــخ خــالــد بـــو مـــوزة، 
أهم  إيمانية، تحدث خاللها عن  في خاطرة 
فــطــرة وهــبـــــهــا الــلــه لــلــمــســلــم، أال وهـــي فــطــرة 

التوحيد.
وقال الشيخ خالد بو موزة إن التوحيد هو 
إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من 
األلـــوهـــيـــة والــربــوبــيــة واألســــمــــاء والــصــفــات، 
وأنه جل وعال واحد ال شريك له، مستشهًدا 
بـــقـــولـــه عــــز وجــــــل: }قـــــل هــــو الـــلـــه أحـــــد الــلــه 
م ِإله واحد ال 

ُ
الصمد{، وقوله تعالى: }وِإلهك

ِإله ِإال هو الرحمن الرحيم{ وغيـرها الكثيـر 
من اآليات التي تدل على وحدانيته تعالى.

ــيــــة الــتـــــي  ــانــ وأضـــــــــاف خــــــالل خــــاطــــرتــــه اإليــــمــ
نــظــمــتـــــهــا الـــهـــيـــئـــة بـــمـــنـــاســـبـــة شـــهـــر رمـــضـــان 

يــــــغــــــرس فــــيــــنــــا هـــــذه  الـــــــصـــــــوم  ــكــــــريــــــم إن  الــــ
ــــه عــــبــــادة خــفــيــة بــيـــــن الـــــخــالــق  الـــفـــطـــرة، ألنـ
والــمـــــخــلــوق، وأن جميع الــعــبــادات ظــاهــرة، 
فال  الــصــوم  أمــا  وغيـرهما،  والـحـج  كالصالة 
أحـــد يعلمه ســـوى الــلــه، ولــلــصــائــم فرحتان 
عــنــد فــطــره وعــنــد لــقــاء ربــــه، فـــأبـــشـــروا أيـــــهــا 

األحباب فصيامكم لن يذهب هباًء منثوًرا، 
وستؤجرون عليه، فعن أبي أمامة الباهلـي 
رضـــــي الــلــه عــنــه قــــال: قــلــت: يـــا رســــول الــلــه، 
ــْرنـــي بــأمــر آخــــذه عــنــك، يــنــفــعــنـــــي الــلــه بــه،  ُمـ
فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، 
فإنه ال مثل له، وفي رواية ثانية، ال عدل له.

“فطرة التوحيد”.. خاطرة رمضانية 
ملوظفي التقاعد

ــــة الــــــعــــــامــــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ اســـــتـــــضـــــافـــــت الـ

والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة مــحــاضــرة توعوية 

نظمها مركز االستشارات العائلية “وفاق”، 

في الثامن من مايو الماضـي لموظفي الهيئة، 

ـــة”، وذلــــك  ــ ــــدرسـ تـــحـــت عــــنــــوان “رمـــــضـــــان مــ
بـــــهــدف تــوعــيــة الــمــوظــفــيـــــن بــمــســؤولــيــاتـــــهــم 
األبوية في رمضان، وتنمية أساليب التنشئة 

السليمة لديهم.
وتــطــرق د. خــالــد حــمــدي، اســتــشــاري أســري 
وتــربــوي مــن مركز وفـــاق، خــالل المـحاضرة 
ــــى أهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة األبــــنــــاء فــــي الــتــحــضــيـــــر  إلـ
والتجهيـز الستقبال شهر رمضان الفضيل 
بهدف تهيئتهم للصيام وشـحذ هممهم، كما 
نــاقــش كــيــفــيــة اســتــثــمــار روحـــانـــيـــات الشهر 
ــــي مـــعـــالـــــــجـــة وتـــقـــويـــم  ونـــفـــحـــاتـــه اإليــــمــــانــــيــــة فـ
عــــادات األبــنــاء الــســلــبــيــة، مــن خـــالل تقديم 
قـــدوة لهم فــي أعــمــال البـر واإلحـــســـان، ومن 

ثم فــإن سلوك الوالدين ُيعد بمثابة المثل 

األعــلــى لــأبــنــاء مــوضــًحــا أنـــه يــجــب استثمار 

هـــذه الــفــرصــة فــي إحــــداث التغيير اإليــجــابــي 

المنشود. 

وقــــدم االســـتـــشـــاري األســـــري نــصــائــح تــربــويــة 

الهيئة، وأرشدهم  رمضانية عامة لموظفي 

إلى الطرق الُمثلى لغرسها في نفوس الناشئة، 

حيث أكد أن شهر رمضان غنيمة للمربين، 

وأن مهمة اآلباء ال تقتصر على تحمل أعباء 

الحياة المالية، ولكن تقع على كاهلهم أيًضا 

لنفحات  واألبــنــاء  األهـــل  تعريض  مسؤولية 

الشهر ولرحمة الله الواسعة فيه.

توعية موظفي التقاعد بالتنشئة الرمضانية السليمة
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 بليلة القرنقعوه
ً

احتفاال

هيئة التقاعد تزور أطفال سدرة  ا للتكافل في شهر التآلف والتراحم، 
ً

ترسيخ
والتأمينات  للتقاعد  الــعــامــة  الهيئة  زارت 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــتـــاســـع عـــشـــر مــــن مــايــو 
الما�ضي األطفال المقيمين في مركز سدرة 
ــهــم فــرحــتـــــهــم  لــلــطــب والــــبــــحــــوث لــمــشــاركــتـــ
بــاحــتــفــاالت “الــقــرنــقــعــوه”، الــتـــــي تــصــادف 
الـــرابـــع عــشــر مــن رمــضــان حــيــث تــم تــوزيــع 
الهدايا على األطفال في جو سادته البسمة 
ــفــــال  وأدخـــــــــل الــــســــعــــادة عـــلـــى نــــفــــوس األطــ

المر�ضى المقيمين.
وقالت السيدة نور الشهراني، رئيس قسم 
العالقات العامة بهيئة التقاعد إن الهيئة 
ا على المشاركة بهذه الليلة،  تحرص سنويًّ
مــــن مــنــطــلــق إيــمــانـــــهــا بــــضــــرورة املــحــافــظــة 

ــــرس الــقــيــم  ــمــــوروثــــات الــشــعــبــيــة، وغــ عـــلـــى الــ
النبيلة في نفوس الناشئة، حيث إنها تذكرنا 
به  تميز  الــذي  الجميل، وبالتكاتف  بماضينا 

أهل قطر على مر الزمان.
ــــــحـــت أنــــه رغــــم الـــتـــطـــور الـــــذي تعيشه  وأوضـ

قــطــر إال أنـــنـــا مـــازلـــنـــا نــحــتــفــظ بـــــهــذه الـــعـــادة 
في توثيق مشاعر  التي تلعب دوًرا  الـجميلة، 
األلفة واملحبة، الفتة إلى أن مشاركة الهيئة 
في مثل هذه الفعاليات نابعة من مسؤوليتنا 
من  النصف  ليلة  وأن  السيما  االجــتــمــاعــيــة، 
في  االجتماعي،  للتقارب  فرصة  تعد  رمــضــان 

شــهــر تجتمع فــيــه الــقــيــم الــديــنــيــة والــتــقــالــيــد 
مًعا.

الــســيــدة شيخة املحمود،  مــن جهتها أعــربــت 
مدير إدارة شــؤون المر�ضى في ســدرة للطب 
والـــبـــحـــوث، عـــن ســعــادتـــــهــا بـــالـــزيـــارة وامــتــنــان 

المركز للهيئة.

الهيئة تعزز الشراكة مع فتيات الدانة

والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  استقبلت 

االجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــى الــــــســــــادس عــــشــــر مـــــن مـــايـــو 

الماضـي زهرات مركز الدانة للفتيات، اللواتي 

تقديم  وتـــم  والــمــراجــعــيـــــن،  الموظفيـن  قــابــلــن 

هدايا بمناسبة احتفاالت القرنقعوه لهن.

ــحــــى  وجـــــــــــــــددت مــــــــديــــــــرة مــــــركــــــز الــــــــــدانــــــــــة، وضــ

الـجبـر، حـــرص مــركــزهــا عــلــى تفعيل شــراكــاتــه 
وتأكيًدا  الجهود  لتوحيد  سعًيا  المـجـتمعية، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل فــــي الــفــعــالــيــات 

املختلفة.
وأشارت إلى أن الزيارة جاءت إلحياء الموروث 
الثقافي القطري خالل شهر رمضان الفضيل، 

ولـــتـــــــرســـيـــخ قـــيـــم الــــعــــطــــاء، إضــــافــــة إلـــــى تــنــمــيــة 
ومحيطهن،  الفتيات  بين  االجتماعي  التفاعل 
ــــة الــــرمــــضــــانــــيــــة فــي  ــيــ ــ ــــالقــ وغــــــــــرس الــــقــــيــــم األخــ

نفوسهن بطريقة محببة إليهن.
وتــقــدمــت الــجـــــبـــــر بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــهــا مـــع الــــدانــــة، مــؤكــدة  إلــــى الــهــيــئــة عــلــى تــعــاونـــ
حــرص الــدانــة على صــون الــعــادات والتقاليد 
والموروثات القطرية خالل رمضان، وترسيخ 

الهوية القطرية وتعزيزها لدى الفتيات.
ــلـــة الــــقــــرنــــقــــعــــوه لــهــا  ــيـ ــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن لـ ـــ الــ
سهم 

ُ
دالالت تــعــزز الــتــواصــل بــيــن األجـــيـــال، وت

فــي املــحــافــظــة عــلــى تــراثــنــا الـــذي نعتز بـــه، ويتم 
االحتفال بها يوم 14 رمضان من كل عام وهي 
بمثابة تكريم لأطفال ومكافأة لهم على صيام 
نصف رمضان، وتشجيًعا لهم على صيام باقي 

الشهر الفضيل.
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القيادة.. بوصلة التوجيه في عملية إدارة الجودة الشاملةت

تحقيق الجودة الشاملة ليس شعاًرا ُيرفع، 
ــه عمل دؤوب علـى واجــهــات متعددة،  بل إنَّ
ـــق  ــلــــمــــراجــــعــــة الــــــــدوريــــــــة وفـ ــمــــل يـــخـــضـــع لــ عــ
ــة 

ّ
بــدق مــحــّددة  ومـــؤشـــرات تفصيلية  معايير 

والتحسين  التقييم  لغرض  للقياس  وقابلة 
عّد القيادة أولى املجاالت التي 

ُ
المستمر، وت

يــســتــهــدفــهــا الــتــطــويــر الــمــؤســســـــي بــاعــتــبــارهــا 
الحاضن لباقي املجاالت.

ــــعــــرف الـــقـــيـــادة بــأنـــــهــا الــتــأثــيـــــر فــــي ســلــوك 
ُ
وت

ــهــــدف،  اآلخـــــريـــــن ودفــــعــــهــــم نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الــ
والـــقـــيـــادة فـــي كـــل مــؤســســة أو هــيــكــل إداري 

ــــي لـــــوضـــــع األهــــــــــداف  ـــ ــيــــســ ــــز الــــرئــ ــــركـ ــمـ ــ هــــــي الـ
االستراتيجية والـخطط التشغيلية، وحشد 
كــافــة الـــمـــوارد الــمــاديــة والــبــشــريــة مـــن أجــل 

تحقيق النتيجة الرئيسية.
الهيكل القيادي  فــي هــرم  ومهما كــان موقعه 
للجهة اإلدارية فإن التكليف بأّي مسؤولية 
فـــي تحقيق  الـــمـــســـؤول دوًرا  يــحــّمــل  قــيــاديــة 

أهداف الجودة الشاملة.

الهيكل القيادي للهيئة
ــكـــل تـــنـــظـــيـــمـــــــي يـــقـــوم  ــيـ لــــكــــل جــــهــــة إداريــــــــــــة هـ

عـــلـــى مــــبــــدأ الـــتـــســـلـــســـل الــــهــــرمــــي حـــيـــث يــتــبــع 
ــيـــًســـا، ويــــــوزع نـــطـــاق الــعــمــل  كـــل مــــــرؤوس رئـ
ــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــوحــــــدات  ـــ والـــــصـــــالحـــــيـــــات بــــيــ
اإلداريـــــــة بــشــكــل يــجــّمــع الــمــهــام الــمــتــشــابـــــهــة 
عــنــد نــفــس الـــوحـــدة ويـــحـــّد مـــن تــعــّهــد أكــثـــــر 
مـــن وحـــــدة بــنــفــس الـــمـــهـــام، وتــشــتــغــل كــافــة 
الــوحــدات فــي انسجام تــام وتكامل يـــؤّدي في 

النهاية إلى تحقيق النتيجة الرئيسية.
وقــــد صــــدر الــــقــــرار األمـــيـــــــري رقــــم 38 لسنة 
لــلــتــقــاعــد  الــــعــــامــــة  الـــهـــيـــئـــة  بــتــنــظــيــم   2014
ــيــــة، وضــــبــــط هــــرم  ــاعــ ــمــ ــتــ ــنــــات االجــ ــيــ ــأمــ ــتــ والــ

القيادة اإلدارية والتخطيط االستراتيجي 
وتحقق النتيجة.. ثالثة معايير 

لتحقيق الجودة
إعداد - إدارة التخطيط والجودة
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المسؤوليات فنصَّ على أن الهيكل القيادي 
ن من رئيس يصدر بتعيينه قرار  للهيئة يتكوَّ
ــــراف  أمـــيـــــــري، يــــمــــارس ســلــطــاتــه تـــحـــت اإلشــ
العام لوزير المالية، ويساعده ثالثة عشر 
مدير إدارة أو مكتب، كما يمكن، بقرار من 
أو  إدارة  مــديــر  لكل  تعيين مساعد  الــرئــيــس 

مكتب.
كـــمـــا صـــــدر قــــــرار وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة رقـــــم )26( 
لــســنــة 2015 بــإنــشــاء أقـــســـام فـــي الـــوحـــدات 
اإلداريـــــــة الــتـــــي تــتــألــف مــنـــــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة وتعييـن 
اخــتــصــاصــاتــه، وتــــم بــمــقــتــضــاه إحـــــداث 29 
قسًما، وهذه األقسام موّزعة على مختلف 

اإلدارات، ولكّلِ قسم رئيس.

تنقسم الوظائف القيادية في الهيئة إلى 
صنفين:

يختّص  الــتـــــي  الــعــلــيــا  اإلدارة  وظـــائـــف   : أوال 
بـــــهــا الــرئــيــس أو مــن يــنــوبــه، “وتــشــمــل جميع 
ومسؤولياتها  واجباتها  تكون  التي  الوظائف 
القيام بأعمال عالية المستوى في التوجيه 
العام وتقديم الـخبرة في مجال أو أكثـر من 
الــعــمــل”، ومـــن أهـــم اختصاصاتها  مــجــاالت 
تـــحـــديـــد األهــــــــداف والـــســـيـــاســـات والـــــخــطــط 
الــعــامــة لــلــهــيــئــة، ومــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ وتــوجــيــه 

العمليات والتصويب.
ثـــانـــيـــا: الـــوظـــائـــف اإلشــــرافــــيــــة وتــــتــــوزع بــيـــــن 
ورؤســــــــاء  ــــــهـــم  ومـــســـاعـــديـ اإلدارات  ــــري  ــــديـ مـ
األقسام كلٌّ بحسب اختصاصه، “وتشمل 
ــهـــا  ــــ ــاتـ ــبـ ــــكـــــون واجـ ــــي تـ ـــ ــتــ ــائـــــف الــ ــ ــــوظـ ــيـــع الـ جـــمـ
ومــســؤولــيــاتـــــهــا الــقــيــام بــــاإلشــــراف الــمــبــاشــر 
وتقديم الخبرة في مجال أو أكثر من مجاالت 
ــهــا رئــاســة  الـــعـــمـــل”، ومــــن أهــــم اخــتــصــاصــاتـــ

للهيئة  أحد األنشطة الرئيسية أو الفرعية 
ــيـــط والـــتـــوجـــيـــه  ــتـــخـــطـ ـــام بــــأعــــمــــال الـ ــيــ ــ ــقـ ــ والـ
والبـرامج  الخطط  تنفيذ  لغرض  والمتابعة 

على الوجه المطلوب.
وتــتــضــافــر جــهــود الــفــريــق الــقــيــادي، كـــلٌّ من 
وفــي حــدود صالحياته، لحشد كافة  موقعه 
الطاقات والموارد المتاحة من أجل تقديم 
للجمهور وكافة  خــدمــات ذات جـــودة عالية 

المستفيدين من عمل الهيئة.

دور القيادة في تحقيق أهداف الجودة 
الشاملة

إذا كــانــت الــقــيــادة هــي “الــتــوجــيــه نــحــو فعل 
األشــيــاء الصحيحة”، وإذا كانت اإلدارة هي 
“فعل األشياء بشكل صحيح”، فإن القيادة 
ــالــــضــــرورة “فـــعـــل األشـــيـــاء  اإلداريــــــــــة تـــكـــون بــ
الــصـــــحــيــحــة بــشــكــل صـــــحــيــح”، وهـــو المعنى 

الحقيقي للجودة.
د  ويقت�ضي تحويل هذا الهدف العام واملجرَّ
من عالم األفكار إلــى عالم المشاريع، وضع 
ــيـــة يــتــم  مــعــايــيـــــر ومـــــؤشـــــرات رئـــيـــســـيـــة وفـــرعـ
بــمــقــتــضــاهــا الـــتـــعـــرف عـــلـــى دور الـــقـــيـــادة فــي 

تحقيق الجودة.
وقد وضع دليل معايير األداء المؤس�سي 

للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجتماعية  ثالثة معايير لتحديد دور 

القيادة في تحقيق الجودة، وهي القيادة 
اإلدارية والتخطيط االستراتيجي وتحقق 

النتيجة الرئيسية.
ــيـــادة إداريـــــة  الـــقـــيـــادة اإلداريــــــــة: لــتــحــقــيــق قـ
الـجودة  مــع معايير  تطابق  فــي  مهامها  تـــؤدي 
للهيئة  المؤس�ضي  األداء  دليل معايير  وضــع 
تنتج عنها مؤشرات  ثالثة مــؤشــرات رئيسية 
اإلبداعية  القيادة  في  أولها  ويتمثل  فرعية، 
ودعم القدرات، ويقصد به تطوير القدرات 
مــن خــالل  للعامليـن  والــطــاقــات اإلبــداعــيــة 
وتشكيل  الــصــالحــيــات  وتــفــويــض  تمكينـهم 
ــــرق الـــعـــمـــل لــــدعــــم اإلبـــــــــداع وبــــنــــاء ثــقــافــة  فــ
التميز، أما المؤشر الثاني فيكمن في تطوير 
نـــظـــام اإلدارة والــمــتــابــعــة والـــرقـــابـــة وقـــيـــادة 
في نشر  المؤشر األخيـر  التحسين، ويتمثل 
ثــقــافــة الـــــــجـــودة لــــدى ـكــافـــة مــوظــفــي الــهــيــئــة 

وحثهم على تطبيقها.
الــتــخــطــيــط االســتـــــراتــيــجـــــي: لـــعـــلَّ أهــــم دور 
فــي أي مؤسسة أو جهة حكومية أو  قــيــادي 
خـــاصـــة وضــــع االســتـــــراتــيــجــيــات والـــــخــطــط، 
وقـــد وضـــع دلــيــل مــعــايــيـــــر األداء الــمــؤســ�ضــي 
ــــــي لــلــقــيــادة  ــتـــراتـــيـــجـ لــلــهــيــئــة مــــن الــــــــدور االسـ
معياًرا لنجاحها في تحقيق الـجودة، ويؤشر 
ــــــراتـــيـــجـــيـــة  ــــــخـــطـــة االســـتـ عــــلــــى ذلـــــــك وضـــــــع الـ
وربطها  الموظفين  جميع  بمشاركة  للهيئة 
ــــة والـــرســـالـــة  ــــرؤيـ بــبــيــئــتــهــا االســتـــــراتــيــجــيــة )الـ
والــقــيــم( مـــن جــهــة وبـــرؤيـــة قــطــر 2030 من 
جهة أخــرى، ووضــع الـخطط التنفيذية بما 
فــي الخطة  يتطابق مــع األهـــداف المرسومة 
التنمية  استـراتيجيات  ومــع  االستـراتيجية 

الوطنية المتعاقبة.

وجــود  يكفي  ال  الرئيسية:  النتيجة  تحقق 
قيادة إدارية ناجحة، ووضع االستراتيجيات 
ــــه كــــافــــة  ــيــ ــ ــــوجــ ــــطـــــط الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، وتــ ــــخـ ــــ ــ والـ
الـــمـــوظـــفـــيـــــــن وحـــشـــدهـــم فــــي اتــــجــــاه تــحــقــيــق 
األهــــداف الــمــرســومــة مــا لــم تــوضــع األدوات 
الالزمة لقياس مؤشرات األداء االستراتيجـي 
ــلـــك األهـــــــــــداف، وقـــد  ــلــــوغ تـ ــتـــحـــقـــق مـــــن بــ والـ
اعتمد دليل معايير األداء المؤس�ضي للهيئة 
خالل  مــن  الرئيسية  النتيجة  تحقق  معيار 
إدارة األداء وقياس أثره بما يؤدي إلى تحقيق 
أهـــــداف الــخــطــة االســتـــــراتــيــجــيــة، وينعكس 
ــــى جـــــــــــودة الـــــــــــخـــــدمـــــات الــــمــــقــــدمــــة  ــلـ ــ ذلـــــــــك عـ
وتحقيق رضا المستفيدين الــذي يعّد أحد 

أهم غايات منظومة الـجودة الشاملة.

وضع معايير ومؤشرات 
رئيسية وفرعية 

للتعرف على دور 
القيادة في تحقيق 

الجودة

ضرورة وضع 
األدوات الالزمة 

لقياس مؤشرات 
األداء االستراتيجي 

واألهداف
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املتقاعدون خبرات عظيمة متراكمة يجب 
االستفادة منها

ــــــراكـــمـــة  ــتـ ــــرات مـ ــــ ــ ــبـ ــ ــــاعـــــدون خـ ــــقـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
عظيمة يجب استغاللها واالستفادة 
مــنـــــهــا فـــي جــمــيــع الـــمـــــــجـــاالت، فــطــالــمــا 
أفنت هــذه الفئة أعــمــارهــا فــي خدمة 
البالد وساهمت في التنمية والتطور 
ـــده وطـــنـــنـــا  ــهــ ــ ــــشـ الـــــعـــــمـــــرانـــــي الـــــــــــذي يـ
ــــن ثــــم فـــالبـــد مــن  الـــــحــبــيــب قـــطـــر، ومـ

استغالل هذه الخبـرات كل في مجاله 
ــا فـــــي نــــقــــل هــــذه  ــ ــاًبـ ــ ــــجـ بــــمــــا يـــنـــعـــكـــس إيـ
ويكون  الـــــجــديــدة  لــأجــيــال  الـخبـرات 

نوًعا من رد الجميل للمتقاعدين.
بـــــهــذه الــكــلــمــات بـــدأ ســـعـــادة السفير 
علي بن حسن الحمادي األمين العام 
لـــلـــهـــالل األحــــمــــر الـــقـــطـــري حـــــــواره مــع 

الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، حــيــث دعــا 
إلى العمل على تغييـر ثقافة املجتمع 
ـــا أنـــه 

ً
تـــجـــاه الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، مـــوضـــــــحــــ

يــجــب اســتــثــمــار خــبـــــراتـــــهــم، وإلــــى نص 
الحوار:

سعادة الدكتور علي الحمادي األمين العام للهالل األحمر لـ 
“التأمينات االجتماعية”:
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الهالل األحمر القطري رائد بالعمل 
اإلغاثي واإلنساني.. كيف يمكن للمتقاعد 

بخبراته الواسعة المساهمة في هذا 
املجال؟

ــه الــــواســــعــــة  ــــراتــ ـــ ــبــ ــخــ   يــــمــــكــــن لـــلـــمـــتـــقـــاعـــد بــ
المساهمة من خــالل دعــم العمل التطوعي 
ــــذي كــان  بــمــا لـــديـــه مـــن خــبـــــرة فـــي الــمـــــجــال الـ
يــــعــــمــــل بــــــــه، كــــمــــا يــــمــــكــــن تـــــدريـــــبـــــه وتــــطــــويــــر 
ــــذي يــــؤديــــه فــي  مـــهـــاراتـــه وتــحــســيـــــن الـــعـــمـــل الــ
مـــجـــاالت أخـــــرى يــحــتــاجــهــا الــعــمــل الــتــطــوعــي 
ــــال اإلغـــــاثـــــة، ويـــكـــون  ــمـ ــ ــــدرء الـــــكـــــوارث وأعـ ــ كـ
ودورات  مــــــــحــــــــاضــــــــرات  خـــــــــــالل  مـــــــــن  ذلـــــــــــك 
تــدريــبــيــة وورش عــمــل يقدمها الــهــالل ألفـــراد 
الــمـــــجــتــمــع ومــؤســســاتــه مـــن أجــــل إكــســابـــــهــم 
للتعامل مع  المطلوبة  والــمــهــارات  الــمــعــارف 
مختلف أنــواع الــطــوارئ واألزمـــات، وتوعيته 
وتــثــقــيــفــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصـــــحــة املجتمعية 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي اإلنـــســـانـــي، ونـــشـــر ثــقــافــة 
المتطوعين  الــتــطــوعـــــي واســتــقــطــاب  الــعــمــل 

وتأهيلهم، وزيادة كفاءة الكوادر الطبية.

ا  ا واجتماعيًّ يقدم الهالل دعًما نفسيًّ
للتأقلم مع الظروف الصعبة.. فهل 

يشمل ذلك المتقاعدين؟
ــتـــمـــع تـــجـــاه  ــــــجـ ــافــــة الـــمـ ــقــ ــــــر ثــ ــــن تـــغـــيـــيـ البـــــــد مــ
ــنـــظـــرة  ــــة تـــغـــيـــيـــــــر الـ ــاولـ ــ ــــحـ الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن، ومـ
الــســلــبــيــة تـــجـــاه الـــمـــتـــقـــاعـــد، وهــــــذه الــنــظــرة 
ا على المتقاعدين أنفسهم،  انعكست سلبيًّ
كــمــا يــجــب اســتــثــمــار خــبـــــرات الــمــتــقــاعــديــن، 
 مــن خـــالل رحلة 

ً
فــهــم يملكون خــبـــــرات فــعــال

عملهم الطويلة، وربما لم تتح لهم الظروف 
اســتــثــمــار هــــذه الـــــخــبـــــرات، كــمــا يــجــب خلق 
مـــســـاحـــة مـــــن الــــتــــواصــــل مـــــع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن 
وأصحاب الـخبرات من خالل برامج ومشاريع 
ومــــبــــادرات وأنــشــطــة تــضــفــي عــلــى حــيــاة هــذه 
ا مــن البهجة والــســرور واألمــل  الشريحة جــوًّ
مــن جــديــد فــي الـــــحــيــاة، وفـــي هـــذا اإلطــــار فــإن 
ــــب بــجــمــيــع  ــــطـــــري يـــــرحـ ــــقـ الــــــهــــــالل األحــــــمــــــر الـ

ــــالل الــعــمــل  ــــادرات مــــن خـ ــبـ ــ ــــمـ الــــشــــراكــــات والـ
التطوعي اإلنساني لالستفادة من هذا الكنز 

الوطني.

نعلم أن باب التطوع مفتوح أمام 
الجميع.. هل لكم أن تطلعونا على واقع 

مشاركة المتقاعدين.. وما هي شروطكم.. 
وكيف يتم تأهيلهم؟

الــتــطــوع لــه شــــروط البـــد مــنــهــا وهـــي أن يكون 
المقيمين  من  أو  الجنسية  قطري  المتطوع 
بــدولــة قطر ولــديــه إقــامــة ســاريــة المفعول، 
وأال يقل عمره عن 18 عاًما وال يزيد على 40 
40 عاًما يسـجلون  عاًما، ومن هم أكبـر من 
في نادي المتطوعيـن، ومن هم دون سن 18 
عاًما يسـجلون ضمن فريق الهالل المدر�ضي، 
كـــمـــا يــفــضــل أال يـــقـــل مـــؤهـــل الـــمـــتـــطـــوع عــن 
شـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، وأن يـــكـــون الئــًقــا 
ا ألداء األعمال المطلوبة منه،  أن يكون  طبيًّ

حسن السيرة والسلوك.
بــالــنــســبــة لــلــمــتــقــاعــديــن يــمــكــن الـــتـــجـــاوز عن 
شروط الفئة العمرية، باعتبار أن المتقاعد 
التطوع  أعــمــال  فــي جميع  خبير يستفاد منه 
ــــك حــســب  بــقــلــيــل مــــن إعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، وذلــ

املجال الذي يتطوع فيه المتقاعد.

“إدارة الكوارث” مشروع رائد ينفذه 
الهالل لتعزيز قدرات المتطوعيـن.. 

فهل لديكم خطة لالستفادة من تجارب 
المتقاعدين؟

ــــال الــــتــــأهــــب لـــــلـــــكـــــوارث والـــــــــحــــد مــن  ــــجـ ــي مـ ــ فــ
ـــا الــمـــــخــيــم  ــنـــويًّ ــهــــالل سـ الـــمـــــــخـــاطـــر، يــنــفــذ الــ
الــــكــــوارث تحت  الـــمـــيـــدانـــي إلدارة  ــي  الــتــدريــبـــ
ــعــــال واســــتــــجــــابــــة أفـــضـــل”  ــــأهـــــب فــ ــار “تـ ــعــ شــ
بــمــشــاركــة مــئــات الــمــتــطــوعــيـــــن مـــن مختلف 
ــيـــة فـــي قطر  ــلـ الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة واألهـ
والـــــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
أحدهما  شقين  التدريبي  البرنامج  ويتضمن 
نظري واآلخر عملي في 16 تخصًصا، ويختتم 

بــتــنــفــيــذ ســيــنــاريــو واقــعـــــي لــكــارثــة افــتـــــراضــيــة 
يــتــم خــاللــه تــطــبــيــق كـــل مـــا تـــم تــعــلــمــه طـــوال 
مـــدة المـخيم، كــمــا ينظم الــهــالل عــلــى مــدار 
الــــعــــام الـــعـــديـــد مــــن الــــــــــدورات الــتــأســيــســيــة 
الــكــوارث، بهدف صقل  فــي إدارة  والمتقدمة 
في  المـحلي  والمـجتمع  المتطوعيـن  مــهــارات 
والقيادة  والتنسيق  واإلنــقــاذ  التأهب  مجال 
ــــاالت الــــطــــوارئ، ويــمــكــن لــلــمــتــقــاعــديــن  فـــي حـ
االســتــفــادة مــن املخيم، وهــذه دعــوة أقدمها 
ــــل نــــكــــون ســـعـــداء  ــــجــــال، بـ ـــ ــي هــــــذا الــــمــ ــ لـــهـــم فـ
بمشاركتهم وكــذلــك االســتــفــادة مــن خبراتهم 

في املخيم السنوي إلدارة الكوارث.

يرى البعض أن معايير األنشطة اإلغاثية 
واإلنسانية ال تناسب خصوصية 

المتقاعدين.. فما هو تعليقكم على ذلك؟
فـــي هــــذه الـــــحــالــة ال يــمــكــن أن نــطــلــق الــقــول 
 فــكــمــا يــخــتــلــف الـــنـــاس فـــي قــدراتـــــهــم 

ً
إجــــمــــاال

وكفاءاتهم فاألمر ينطبق على المتقاعدين، 
فما يناسب أحد المتقاعدين قد ال يناسب 
ــا،  فــرديًّ الـحاالت  يتم تصنيف  اآلخـــر، لذلك 
والــهــدف أن يستفيد الــوطــن مــن كــل أبنائه 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــفــئــة الــتـــــي يــنــتــمـــــي إليـها 
مادام قادًرا على العطاء، وذلك ينطبق على 

جميع األنشطة التي يمارسها المتطوع.

يسعى الهالل من خالل التدريب والتأهيل 
لتمكين المواطن القطري في مجاالت 

عمله.. ما هي التحديات التي واجهتكم؟ 
وكيف تغلبتم عليها؟

ــهـــالل بــقــضــايــا املــجــتــمــع  ـــا مـــن وعــــي الـ
ً
انـــطـــالق

القطري وشواغله، فهو يضطلع بنصيبه من 
القضايا  هــذه  مــع  التعاطي  عــن  المسؤولية 
إلـــى جــانــب مــؤســســات املجتمع األخــــرى ذات 
الــصــلــة، فـــي مــحــاولــة لــتــشــخــيــصــهــا والــتــعــرف 
يمكن  فــيــمــا  بـــدلـــوه  طــبــيــعــتـــــهــا واإلدالء  عــلــى 
اتـــخـــاذه مــن خــطــوات حــيــالــهــا، بــمــا يــصــب في 
صــالــح الــمـــــجــتــمــع كــكــل وتــعــزيــز صــــورة دولـــة 

ضرورة التركيز على تغيير نظرة املجتمع للمتقاعد 
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قطر في الداخل والخارج.
ولعل أبرز ما قام به الهالل في هذه الناحية 
هو تنظيم مؤتمر دولــي كبير بعنوان “حــوار 
الــدوحــة حــول الــهــجــرة 2014” بــالــتــعــاون مع 
الــدولــي للجمعيات الوطنية، بهدف  االتــحــاد 
إيجاد منبر لبحث قضايا الهجرة وما تخلقه 
مـــن فــــرص ومــــا تــطــرحــه مـــن تـــحـــديـــات، تــؤثــر 
عــلــى الــمــواطــن الــقــطــري والـــــــخـــروج بـــدروس 
مستفادة تساعد على تجاوز السلبيات التي 
تعد من  التي  المهاجرة،  العمالة  تسببها  قد 
القطري،  املجتمع  فــي  حجًما  األكبـر  الفئات 
كما تعتبر أحد العوامل الرئيسية في النهضة 
قطر  تشهدها  التي  والعمرانية  االقتصادية 

الحبيبة.

لديكم برامج متنوعة لأسر المنتجة 
لتحسين مدخولها.. فهل استفادت 

المتقاعدات منها؟
يعمل الــهــالل فــي كــل مــا يقوم بــه مــن أنشطة 
مــن منطلق أنـــه جــــزٌء مــن املــجــتــمــع الــقــطــري 
ــــهـــــوض بــــــه وتـــلـــبـــيـــة  ــــ ــ ــنـ ــ ــــره والـ ـــ ــيــ ــهــــدف إلــــــــى خــ ـــــ يــ
 
ً
احتياجات المواطنين والمقيمين فيه رجاال

ونــســاًء على حــد ســـواء، مخصًصا لذلك كل 
ما لديه من موارد وخبرات وإمكانات بشرية 
وفــنــيــة، مــن خــالل الــتــعــاون مــع المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية بما يحقق رسالة 
الــهــالل األســاســيــة وبــمــا يــســاهــم فـــــي تحقيق 

رؤية قطر الوطنية 2030. 
كما يسعى الــهــالل مــن خــالل بــرامــج التنمية 
االجتماعية إلى رفع مستوى معيشة الفئات 
ــكــــون قــــــادرة  ــــي املـــجـــتـــمـــع حـــتـــــــى تــ الـــبـــســـيـــطـــة فـ
باألمان  والتمتع  الـحياة  أعــبــاء  مواجهة  على 
المعي�ضي، من خــالل عــدد كبير من البرامج 
برامج  الــمــثــال  سبيل  على  ومنـها  المتنوعة، 

لتقديم  واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي  التمكيـن 
للفئات الضعيفة  مساعدات مالية وعينية 
ــيــــشــــة، وبـــــرامـــــج  ــعــ ــمــ ــيـــة مـــــصـــــاريـــــف الــ ــتـــغـــطـ لـ
التمكين المنهي لدعم األسر وخاصة النساء 
ــا مـــن خــــالل دورات مــهــنــيــة وأكــاديــمــيــة  مــهــنــيًّ
مــتــخــصــصــة، وبــــرامــــج الــتــمــكــيـــــن األـكـاديــمـــــي 
لــمــســاعــدة طـــالب الــعــلــم مــن غــيـــــر الــقــادريــن 
عــلــى إكـــمـــال مــســيـــــرتـــــهــم الــتــعــلــيــمــيــة بــســداد 

ا أو بالكامل. مصروفاتهم الدراسية جزئيًّ

للهالل برنامج لسداد ديوان الغارمين.. 
هل لكم أن تطلعونا على تفاصيله؟

ــا الـــــحــق  ــهـ ــــــي لـ ــتـ ــــارمـــــون مـــــن األصـــــنـــــاف الـ ــــغـ الـ
ــلـــه تــعــالــى:  ــــال الـ ــــزـكــــاة، قـ ـــعـــطـــى مــــن الـ

ُ
فــــي أن ت

ـــَمـــَســـاِكـــيـــــــِن 
ْ
ــَراِء َوال ــ ـ

َ
ــق ــ ــُفـ ــ ـ

ْ
ــل ــ ـــــاُت ِلـ

َ
ـــــَدق ـــــَمـــــا الـــــصَّ ِإنَّ

ــُهــْم َوِفـــي  ـــ ــوُب
ُ
ــل

ُ
ــِة ق ــَفـ ـ

َّ
ل

َ
ــُمـــؤ ـ

ْ
ــَهــا َوال ــْيـــ

َ
ــَعــاِمــِلــيـــــَن َعــل

ْ
َوال

ــِه َواْبـــــِن  ـ
ّ
ــل ــيــــَن َوِفـــــي َســـِبـــيـــِل الـ ــــاِرِمــ

َ
ــــغ

ْ
ــاِب َوال ــ ـ

َ
ق ــّرِ ــ الـ

َحِكيٌم  َعِليٌم  ُه 
ّ
َوالل ِه 

ّ
الل ــَن  ّمِ  

ً
ِريَضة

َ
ف ِبيِل  السَّ

ــهــــالل األحـــمـــر  ــــة60-(، وقـــــد أطـــلـــق الــ ــــوبــ ــتــ ــ )الــ
 بشأن تسوية بعض قضايا 

ً
القطري مبادرة

الغارميـن )شيكات بدون رصيد(، وذلك من 
خـــالل صـــنـــدوق لــلــغــارمــيـــــن الــــذي اســتــحــدثــه 
الهالل األحمر القطري لهذا الغرض، حيث 
قامت النيابة العامة بتـزويد الهالل األحمر 
الــقــطــري بــالــبــيــانــات الـــالزمـــة بــالــغــارمــيـــــن وتــم 
إجــراء دراســة وبحث لتلك الحاالت بمعرفة 
املختصين في الهالل، ثم جرى تسديد قيمة 
ـــداع مــبــلــغ الــــســــداد فـــي خــزانــة  ـــ الــشــيــكــات وإيـ
ــــرت بـــوقـــف تــنــفــيــذ  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــتـــــــي أمــ
واإلفـــراج  للتصالح  بـها  المق�ضي  العقوبات 

عن المـحكوم عليـهم في تلك القضايا.
 بــلــغ مــجــمــوع الـــــــحـــاالت الــتـــــي اســـتـــفـــادت من 
ا 149 حالة بواقع 98 قضية،  المبادرة حاليًّ
الغارمين  قضايا  فــي  الــمــســدد  المبلغ  وقيمة 
في  ا   قطريًّ

ً
ريــاال ألًفا و932  بلغ مليوًنا و180 

حين يــدرس الــهــالل األحــمــر القطري ملفات 
50 حـــالـــة أخــــــرى، وفــــي إطـــــار هــــذه الـــمـــبـــادرة 
ــــقـــــوم الـــــهـــــالل األحـــــمـــــر الــــقــــطــــري بــمــتــابــعــة  يـ
الـحاالت التي تمت تسوية أوضاعها وسداد 
قــيــمــة شــيــكــاتـــــهــا، وذلــــــك مــــن خـــــالل تــقــديــم 

معايير األنشطة 
اإلغاثية واإلنسانية 

ال تعوق مشاركة 
املتقاعدين فيها

ندعو املتقاعدين 
للمشاركة في مخيم 

إدارة الكوارث 
لالستفادة من خبراتهم
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الــدعــم املجتمعي لــهــذه الـــــحــاالت مــن إرشـــاد 
وتوعية.

الهالل األحمر لديه برنامج حول إعانة 
المر�سى.. ما هي تفاصيل هذا البرنامج؟

 10  صــنــدوق إعــانــة الــمــرضـــــى تبلغ ميزانيته 
ماليين ريال ويستفيد منه أكثر من 12 ألف 
وهــذا  والــمــقــيــمــيـــــن،  القطرييـن  مــن  شـخص 
الــــصــــنــــدوق يــعــمــل بــالــتــنــســيــق مــــع مــؤســســة 
حــمــد الــطــبــيــة كــمــا أن هــنــاك بـــرامـــج لــلــدعــم 

ــــي تـــســـتـــمـــر عــــلــــى مــــــــــدار الــــعــــام  ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ االجـ
وتشمل إفطار رمضان وتوزيع األضاحي 

والعالج.

هل من كلمة أخيرة 
توجهونها لجمهوركم عامة 

وللمتقاعدين خاصة؟
أقــول لهم أنــه البــد مــن االستفادة 

مــن الــوقــت كممارسة هــوايــة مــا أو ممارسة 
أي نشاط فكري، فقد بينت الــدراســات أن 
األثر اإليجابي لأنشطة اإلدراكية المعرفية 
في مراحل العمر الالحقة تساهم بشكل كبير 
في التقليل من خطر اإلصابة بأمراض كثيرة، 
كما أنه البد من التوجه نحو عمل بسيط أو 

عمل إنساني أو عمل لــه عالقة 

ــيـــفـــة الـــســـابـــقـــة حـــيـــث تــــؤكــــد دراســــــة  ــالـــوظـ بـ
أمــريــكــيــة جــديــدة نشرتها “الـــدوريـــة الــدولــيــة 
ــــخــــاص الـــذيـــن  ـــ لــلــصـــــحــة الـــمـــهـــنـــيـــة” أن األشــ
ة  يعملون بعد سن التقاعد يتمتعون بصحَّ
أفضل وحيوية أكبر مقارنة مع المتقاعدين 

اآلخرين.

برنامج سداد ديون 
الغارمين ساهم في 

مساعدة 149 حالة 
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نظم القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد واملعاشات، 
ن حاالته وشروطه. نطاق الخضوع له، وبيَّ

إعداد  إدارة الشؤون القانونية

الفئات الخاضعة لقانون التقاعد واملعاشات

بصفــة  للقانــون  تخضــع  فئــات   3 هنــاك 
الخاضــع  القطــري  املوظــف  وهـــي  إلزاميــة 
املدنيــة،  البشــرية  املــوارد  قانــون  ألحــكام 
أو  واملوظــف  دائمــة،  وظيفــة  ويشــغل 
إحــدى  فــي  يعمــل  الــذي  القطــري  العامــل 
الهيئات أو املؤسســات العامة أو الشــركات 
املســاهمة، واملوظــف أو العامــل القطــري 
الذي يعمل في إحدى الـجهات التـي يصدر 

الــوزراء. مجلــس  مــن  قــرار  بتحديدهــا 

في يناير عام 2007، صدر القانون الخاص 
دول  ملواطنـــي  التأمينيــة  الحمايــة  بمــد 
العربيــة،  الـــخليج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
العامليـــن فــي غيـــر دولهــم فــي أي دولــة عضــو 

باملجلــس.
املدنــي  واملعاشــات  التقاعــد  نظــام  أصبــح 
املواطــن  يشــمل  القانــون  لهــذا  ــا 

ً
وفق

دول  إحــدى  فــي  يعمــل  الــذي  القطــري 
العربيــة،  الـــخليج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

إذا توافــر فيــه شــرطان، األول أن تنطبــق 

فــي  الــواردة  والشــروط  األحــكام  عليــه 

بشــأن   2002 لســنة   24 رقــم  القانــون 

يعمــل  أن  والثانــي  واملعاشــات،  التقاعــد 

لــدى صاحــب عمــل خاضــع ألحــكام قانــون 

التأمينــات  أو  املدنــي  التقاعــد  نظــام  أو 

العمــل. مقــر  الدولــة  فـــي  االجتماعيــة 

قانــون  عالــج  الســابقة،  للفئــات  ــا 
ً
خالف

الثالثــة  املــادة  فــي  واملعاشــات  التقاعــد 

منــه بعــض الـــحاالت، وجعــل االســتفادة 

وهــي  ــا،  اختياريًّ بشــأنها  النظــام  مــن 

املوظف أو العامل القطري الذي انتهت 

خدمته قبل ســريان القانون والعمل به 

نهايــة  مكافــأة  وتقاضـــى   ،2002/3/6 فــي 

الـــخدمة، شــريطة أن يتقــدم بطلــب إلــى 

الهيئــة ويســدد االشــتراكات املقــررة عــن 

الســابقة. مــدة خدمتــه 

القانــون املســتحقين عــن  كمــا يتضمــن 

املتوفــى  القطــري  العامــل  أو  املوظــف 

واملنتهيــة خدمتــه قبــل العمــل بالقانــون، 

الـــخدمة،  نهايــة  مكافــأة  وتقاضـــى 

الهيئــة  الـــى  بطلــب  يتقدمــوا  أن  بشــرط 

وتســديد  النظــام  مــن  لالســتفادة 

خدمــة  مــدة  عــن  املقــررة  االشــتراكات 

الســابقة. املتوفــى 

ا للقانون 3 فئات تخضع إلزاميًّ

الخضوع االختياري
02
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املوظف الحاصل على الجنسية القطرية

كمــا يخضــع للقانــون املوظــف أو العامــل 
الجنســية،  اكتســب  إذا  القطــري  غيـــر 
الـــحاالت  إحــدى  بشــأنه  وتوافــرت 
الســابق بيانهــا فــي الـــخضوع اإللزامــي، إذ 

يعامــل  الـــجنسية  اكتســابه  بمجــرد  أنــه 
لــه  ويكــون  القطــري،  املواطــن  معاملــة 
الســابقة  العمــل  مــدة  حســاب  ــا  اختياريًّ
مــدة  ضمــن  الـــجنسية  اكتســابه  علــى 

أمضاهــا  قــد  كان  إذا  الســارية  خدمتــه 
لــدى جهــة خاضعــة للقانــون، بشــرط أن 
يســدد االشــتراكات املقــررة عــن تلــك املــدة 
علــى أســاس راتبــه فـــي تاريــخ تقديــم طلبــه.

ــا لنــص املــادة 4 مــن القانــون، 
ً

طبق
النظــام  مــن  يســتفيد  ال  فإنــه 
والعامليـــن  املوظفيـــن  مــن  كلٌّ 
معاشــات  لنظــم  الـــخاضعين 

لهــم،  أفضــل  مزايــا  تقــرر  خاصــة 
وكذلــك أصحــاب املهــن الـــحرة، أو 
األنشــطة الـــخاصة، أو املوظفيــن، 
القطريــة  بالشــركات  العامليـــن  أو 

بشــمولها  قــرار  يصــدر  لــم  التـــي 
أو  الــوزراء  مجلــس  مــن  بالنظــام 

الشــركات. هــذه  أصحــاب 
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أنظمة  والقناعات حــول مسار  التوجهات  وتختلف  النظر  تتباين وجهات 
الــتــقــاعــد واآللــيــة الــتـــــي تعمل وفــقــهــا بيـن الــمــؤســســات المنِظمة لــهــا، وبين 
ــال والــمــهــتــمــة بــالــدرجــة األولـــى  الــتــكــتــالت الــنــقــابــيــة الــتـــــي تــرعـــــى شــــؤون الــعــمَّ
ــــــالح” شــريــطــة أال يــكــون عــلــى حــســاب رفــاهــيــة الــمــتــقــاعــد مع  بمسألة “اإلصـ
بقاء سخاء المنافع عند الحدود القصوى إلى جانب تعزيز فكرة “التقاعد 
ا لقضية الباحثين عن العمل كما يراها  ًنا جزئيًّ

ّ
المبكر”  الــذي يعد ُمسك

نتائج  تتـجاهل  الــقــنــاعــات مبنية عــلــى حـــدود ضيقة  تــلــك  أن  الــبــعــض، إال 
الــدراســات االكــتــواريــة وخــطــورة العـجوزات التي تنتج عــن سخاء المنافع 
وتــقــلــيــص مــــدد اســتــحــقــاق الــمــعــاش الــتــقــاعــدي أو بــقــائـــــهــا فـــي اإلطـــــار ذاتـــه 

ال”. “حسب مطالبات العمَّ
وفـــي إطــــار الــمــبــادئ الــعــامــة واألســاســيــة فـــإن مــســألــة اإلصــــالح ال يــمــكــن أن 
األطــــراف تحملها  كــافــة  الــتــي يجب على  المتغيـرات  بنى بمعزل عــن جميع 

ُ
ت

)صــنــاديــق الــتــقــاعــد، األفــــراد الــمــســاهــمــون، الــمــتــقــاعــدون، ذوو الـحقوق، 
المشغلون أو أصــحــاب الــعــمــل، الـــدولـــة، االقــتــصــاد الــوطــنـــــي(. وأهـــم هــذه 
المتغيرات التي يجب أن توضع في الحسبان عند الحديث عن اإلصالح هي 
مدد الخدمة والسن القانونية ونسب االشتراكات إلى جانب متغيرات أخرى 
والسياسية،  واالجتماعية  واالســتــثــمــاريــة  واالقــتــصــاديــة  الديمغرافية  منها 
لذلك فالنظرة األحــاديــة ال تجدي نفًعا في إعــادة هيكلة صناديق التقاعد 
إلــى ضــرورة تعزيز نظرية  وأنظمة التأمينات االجتماعية، وهــذا ما يدفعنا 
المشاركة البناءة بين جميع األطــراف مع وضع حقوق األجيال المتعاقبة 
الهدف األسمى في روزنامة البناء المؤس�ضي لهذه المؤسسات حتى ال تشيخ 

الصناديق بفعل السخاء الوقتي الموجه لفئة دون أخرى.
اإليـــثـــار هــو إحــــدى الــقــيــم الــتـــــي يــجــب أن يضعها أطــــراف الــمــعــادلــة نصب 
﴾ “الحشر: اآلية 

ٌ
ــَصــاَصــة

َ
ِبـِهْم خ ــاَن 

َ
ك ـــْو 

َ
َول ُفِسِهْم 

ْ
ن

َ
أ ى 

َ
َعل أعينهم ﴿َوُيـــْؤِثـــُروَن 

9”؛ وذلك من أجل تغليب المصلحة العامة والنظر إلى المستقبل إليـجاد 
تــوازن أخالقي وفائدة تعم الجميع، ألن اإليثار يقوي من روابــط العالقات 
ة بين األفراد ويساهم في تحقيق الرضا الذاتي للفرد  ة واالجتماعيَّ اإلنسانيَّ
والشعور بالطمأنينة للوصول إلى التفكير المشترك ونبذ األنانية المفرطة، 
ويتمثل هذا في التكافل والتآخي وإيجاد كفاية مالية واقتصادية مجتمعية 

وهذه هي أهم أسس بناء أنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية .
التقاعد  بــصــنــاديــق  المعنية  املــخــتــصــون عــلــى أن مصالـح األطــــراف  ُيــجــمــع 
الـحقيقي لهذه  بـــــالـــــدور  ثــقــافــة مــتــجــذرة  لــعـــــدم وجـــود  نــظــًرا  غيـر متطابقة 

المؤسسات أو ربما لعدم رغبة تلك األطراف في تعزيز تلك الثقافة أو 
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أصلحوا .. تفلحوا 

هالل بن سالم الزيدي 
رئيس قسم اإلعالم 

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

سلطنة ُعمان
hilalsz@pasi.gov.om

ُننا من إنقاذ ما يجب إنقاذه حتى ولو جاء متأخًرا كي 
ّ

إيجاد تغيير جريء ُيمك
ال تتزايد فاتورة اإلصــالح وتكون قاصمة ومؤثرة في فترات الحقة وتتحملها 

األجيال القادمة.
ا تغيير القناعات  ومع التغيرات والتقلبات االقتصادية والسياسية بات جليًّ
التقاعد،  لصناديق  واألخــيـــــر  األول  الضامن  هــي  الحكومات  بــأن  المرتبطة 
وهــذه الدعوة ليست تشاؤمية أو انحيازية وإنما نظرة يشوبها الحذر لرفع 
سقف االنتماءات التكوينية وإيـجاد أطراف حريصة على المصلحة العامة 
ليكونوا، أي األطـــراف، هم الضامن الـحـقيقي واألســا�ضــي لهذه األنظمة مع 
إلــى الرمق  فــي حــالــة وصولها  فــي دعــم الصناديق  الـحكومات  تــدخــل  إمكانية 

األخير.
 صناديق التقاعد ومؤسسات التأمينات االجتماعية تعمل على إيجاد آلية 
متوازنة للوفاء بالتزاماتها المستقبلية وتحقيق االستدامة المالية لمسارها 
المستفيدين  أمـــوال  إدارة  فــي  الــرشــيــدة  الـحوكمة  مــبــادئ  التكافلي وتفعيل 
بأقل كلفة مالية مع أهمية إيجاد أدوات قانونية وتقنية تساعد على اتخاذ 
التأثير على مسارها  التي من شأنها  الــقــرارات الحاسمة لتصحيح األوضـــاع 
وديمومتها، وهذا ما تنص عليه نظرية العدالة االجتماعية لضمان حقوق 
األفـــــراد إليــجـــــاد دخـــل ثــابــت يــحــســن مــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة ويــقــلــص فجوة 

الهشاشة االجتماعية.
مـــن األهــمــيــة بــمــكــان أن تــضــع الــصــنــاديــق “الــفــتــيــة” اســتـــــراتــيــجــيــة واضـــــحــة 
دقيقة  بفرضيات  الــقــادمــة  المرحلة  لمتغيرات  مستقبلية  وقـــراءة  المعالم 
مــبــنــيــة عــلــى مــعــطــيــات الـــواقـــع وتـــجـــارب الــصــنــاديــق الــمــتــشــظــيــة مـــن الــنــظــرة 

األحادية.. فأصلحوا تفلحوا.
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طالبوا البنوك بتوفير مزايا وحوافز خاصة .. متقاعدون ومحامون:تح

شروط منح القروض للمتقاعدين تحتاج إعادة نظر

تعتبر مسألة الـحصول على قرض 
مــــن الــــبــــنــــوك مــــن األمــــــــور الـــهـــامـــة 
فــــي حـــيـــاة كــــل إنــــســــان بــشــكــل عـــام 
والــمــتــقــاعــد بــشــكــل خــــاص، حيث 
كــثــيـــــًرا مــا يــفــكــر الــمــتــقــاعــد فــي بــدء 
عمل جديد وتنفيذ مشروع خاص 
لـــه بــعــد الــتــقــاعــد، ومـــن ثـــم يــكــون 
اللجوء إلى البنوك للحصول على 
قرض تمويلـي هو السبيل الوحيد 
لكي يبدأ المتقاعد حياته العملية 

الـجديدة التي يرغب فيها.
ولكن هذه األحالم قد تتكّسر على 
واقـــع صــعــب، وهـــو صــعــوبــة توفير 
الـــمـــال مـــن خــــالل الـــــحــصــول على 
الــــقــــرض الـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــبـــنـــوك 
ــــــرط  ــتـ ــيــــة تـــشـ ــنــــكــ ــبــ فــــــالــــــقــــــروض الــ
الــضــمــانــات الــمــتــمــثــلــة فـــي الـــراتـــب 
ــــي  ـــ وهــ الـــــتـــــقـــــاعـــــدي  ــــاش  ــعــ ــ ــمــ ــ الــ أو 
لـــيـــســـت صـــعـــبـــة ولــــكــــن الــصــعــوبــة 
ــهــــا عـــلـــى الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــــي شــــروطــ فـ
التي تكمن في العمر وعــدم تجاوز 
%75 من  اإللتـزامات المالية عن 
المعاش التقاعدي وعدد سنوات 
السداد ومن هذا المنطلق طالب 
عدد من المتقاعدين والمـحاميـن 

بــضــرورة أن تــكــون هــنــاك معاملة 
خــاصــة مــن قــبــل الــبــنــوك بــالــدولــة 
تـــجـــاه الــمــتــقــاعــديــن الـــذيـــن أفــنــوا 
الــوطــن،  فــي سبيل خــدمــة  حياتهم 
الفــتــيـــــن إلــــى أن الـــدولـــة مــشــكــورة 
وفــرت لهم حياة كريمة مــن خالل 
للتقاعد  العامة  الهيئة  معاشات 
والــتــأمــيــنــات اإلجــتــمــاعــيــة، ولــكــن 
معيشة  تتطلب  أن  يــخــلــو  ال  األمــــر 
كل فرد من المتقاعدين متطلبات 
أخــــرى تــســتــلــزم وجــــود الــمــزيــد من 
الـــمـــال ومــــن ثـــم يــلـــــجــأ الــكــثــيـــــر من 

المتقاعدين لالقتراض.
للبنوك  الحالي  النظام  إن  وقــالــوا 
ــلـــى  عـ الـــــمـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن  يـــــــــراعـــــــــي  ال 
اإلطــــالق بــل نــجــد أن هــنــاك حالة 
مــــن الــتــعــنــت بــالــنــســبــة لــلــشــروط 
البنوك  بها  تــتــذرع  التي  والقوانين 
إلقراض المتقاعدين، كما أنه في 
حــال إقــراض المتقاعد أي قرض 
فــــإن مــســألــة إعــــــادة الـــــــجـــدولـــة أو 
تخفيض األقساط أو تقليل نسبة 
الــفــائــدة عــلــى الـــقـــرض تــعــد ضــرًبــا 
مــــن الـــــــخـــيـــال فــــي حــــق هـــــذه الــفــئــة 
ــنـــال الـــمـــزيـــد مــن  الـــتـــــــي يـــجـــب أن تـ

حتى  الـخاصة  والــرعــايــة  الـحوافز 

يكون هــذا األمــر خير مثال للوفاء 

تجاه المتقاعدين. 

وتــســاءلــوا لــمــاذا ال تــقــوم الــبــنــوك 

بــعــمــل إطـــــار قـــانـــونـــي خــــاص بـــــهــذه 

الفئة الهامة بالدولة، خاصة وأن 

وبالتالي  كبيـرة،  ليست  أعــدادهــم 

لهم معاملة  تكون  أن  يمكن  فإنه 

ــــرص الــــدولــــة  ــ خــــاصــــة فـــــي إطــــــــار حـ

على توفير معاملة خاصة وكريمة 

أنه من  إلـى  للمتقاعدين، الفتيـن 

المعروف أن جميع القروض التي 

تمنحها البنوك ألي فرد في املجتمع 

ا أو 
ً

ا أو مقيًما، موظف
ً
سواء مواطن

متقاعًدا، يتم التأمين عليها، ويتم 

خصم قيمة التأمين من القرض، 

أي أنه ال مجال للخوف من ضياع 

الــــقــــرض، فــهــو مــضــمــون مـــن قبل 

شركات التأمين، وبالتالي فالبد أن 

يتم إعادة النظر في قانون البنوك 

أساسها  على  يتم  التـي  ومعاييرها 

منح القروض للمتقاعدين.
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إطار قانوني
طــالــب الــمــتــقــاعــد عــبــدالــرضــا الــلــنــجــاوي بــوضــع 
يتعلق  فيما  بالمتقاعدين  خـــاص  قــانــونــي  إطـــار 
بــالـــــحــصــول عــلــى الـــقـــروض مــن الــبــنــوك، خاصة 
ــــــرة، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــه  وأن أعـــــدادهـــــم لـــيـــســـت كـــبـــيـ
يــمــكــن أن تـــكـــون لـــهـــم مــعــامــلــة خـــاصـــة فــــي إطــــار 
حرص الدولة على توفير معاملة خاصة وكريمة 
الــمــعــروف أن  أنــه مــن  إلــى  للمتقاعدين، مشيـًرا 
جميع القروض التـي تمنحها البنوك ألي فرد في 
كــان مواطًنا أو مقيًما موظًفا أو  املجتمع ســـواًء 
قيمة  خصم  ويتم  عليها  التأميـن  يتم  متقاعًدا، 
التأميـن مــن الــقــرض، أي أنــه ال مــجــال للخوف 
مــن ضــيــاع الــقــرض حيث إنــه مضمون مــن قبل 

شـــرـكــات الــتــأمــيـــــن وبــالــتــالــي فــالبــد أن يــتــم إعـــادة 
النظر في قانون البنوك ومعاييرها التي يتم على 

أساسها منح القروض للمتقاعدين.
وتــابــع: البـــد أن تــكــون هــنــاك معاملة خــاصــة من 
الذين  المتقاعدين  تــجــاه  بــالــدولــة  الــبــنــوك  قبل 
أفـــنـــوا حــيــاتـــــهــم فـــي ســبــيــل خـــدمـــة الـــوطـــن، الفــًتــا 
إلــى أن الــدولــة مشكورة وفــرت لهم حياة كريمة 
مــن خـــالل رواتــــب هــيــئــة الــتــقــاعــد والــمــعــاشــات، 
ولــــكــــن األمـــــــر ال يـــخـــلـــو أن تــتــطــلــب مــعــيــشــة كــل 
تستلزم  أخـــرى  متطلبات  المتقاعدين  مــن  فـــرد 
وجود المزيد من المال ومن ثم يلجأ الكثير من 

المتقاعدين لالقتراض.
ولــفــت إلــــى أن الــنــظــام الـــــحــالــي لــلــبــنــوك ال يــراعــي 
الــمــتــقــاعــديــن عــلــى اإلطـــــالق، بـــل نــجــد أن هــنــاك 
والقوانين  للشروط  بالنسبة  التعنت  مــن  حالة 
الــبــنــوك إلقــــراض المتقاعدين،  بـها  تــتــذرع  الــتــي 
كما أنه في حال إقراض المتقاعد أي قرض فإن 
مــســألــة إعــــادة الـــــجــدولــة أو تخفيض األقــســاط 

عد ضرًبا 
ُ
ت الفائدة على القرض  أو تقليل نسبة 

من الخيال في حق هذه الفئة التي يجب أن تنال 
المزيد من الـحوافز والرعاية الخاصة حتى يكون 

هذا األمر خير مثال للوفاء تجاه المتقاعدين. 
وتــــابــــع: إنــــه حــصــل عــلــى قــــرض مـــن الــبــنــك وـكــان 
ــادة الــمــبــلــغ ولــكــن  ــ يــرغــب فـــي إعـــــادة جــدولــتــه وزيــ
البنك رفض ذلك ولم يقدم أي تسهيالت تساهم 
فـــي مــســاعــدتــه ومــنــحــه الــمــزيــد مـــن الـــمـــال، الفــًتــا 
إلــى أن البنوك تتذرع براتب هيئة التقاعد وأنها 
تمنح الــقــروض فــي إطـــار هـــذا الــراتــب ومـــا يمكن 
أن يــغــطــيــه مــنــهــا فــقــط بــحــيــث ال يـــزيـــد الــقــســط 

الشهري للقرض على نصف راتب التقاعد.
معدل الفائدة

يؤكد المتقاعد علي لـحدان أن قروض البنوك 
ــــة وبــحــث  ــادة دراســ ــ لــلــمــتــقــاعــديــن تــحــتــاج إلــــى إعــ
لــتـــــراعــي حــاجــة هـــذه الــفــئــة الــهــامــة فــي المـجتمع، 
الفــًتــا إلــى أن اشــتـــــراطــات منح الــقــروض ومعدل 
الــفــائــدة الــــذي يــتــم احــتــســابــه عــلــى الــقــرض البــد 
أن تــتــغــيـــــر حــيــث إن الــكــثــيـــــر مـــن الــمــتــقــاعــديــن 
قــد يــعــزفــون عــن الــحــصــول عــلــى الــقــرض نتيجة 

ارتفاع معدل الفائدة.

ولــفــت إلــى أنــه فــي بعض األحــيــان نجد أن معدل 
الفائدة على القرض الذي يتم منحه للمتقاعد 
المشروع  المتوقعة من  الربح  يعادل نسبة  قد 
ــــذي يــعــتـــــزم الــمــتــقــاعــد الــــبــــدء فـــيـــه مــــن خـــالل  الــ

الحصول على القرض، ومن ثم يعزف المتقاعد 
تماًما عن المشروع وعن الحصول على القرض 
ألنه سيكون بمثابة تحصيل حاصل ولن يجدي 

الحصول على قرض بهذه الفوائد المرتفعة.
ــــود تــســهــيــالت قـــائـــمـــة عــلــى  وطــــالــــب بــــضــــرورة وجــ
ــــة وبــحــث لــلــواقــع الــــذي يــعــيــشــه المتقاعد  دراسـ
والمشروع الذي ينوي تنفيذه من خالل دراسات 
ــــــجـــدوى، بــحــيــث تـــكـــون الـــفـــوائـــد عــلــى الــقــرض  الـ
مــنــاســبــة لـــلـــربـــح الـــمـــتـــوقـــع، وأال تــقــتــطــع الـــجـــزء 
األكبـر من الربح، وبالتالي فإن المتقاعد سوف 
 بالديون ولن يكون المشروع 

ً
يجد نفسه مكبال

مجدًيا وهو ما قد يؤدي إلى التوقف عن العمل 

فــي خــوض تجربة عملية جديدة  التفكير  وعــدم 
بعد التقاعد، وأكد أن المتقاعدين لهم الـحق في 
الحصول على امتيازات مالية تضمن لهم حياة 
أبنائهم،  ومستقبل  مستقبلهم  وتأميـن  كريمة، 
يــزالــون ينفقون على  عـــدًدا منهم ال  السيما وأن 
أسر بأكملها، فكيف لهم أن يغطوا احتياجات 
أسرهم األساسية في ظل عدم وجود مزايا بنكية 
لهم بل في ظل وجود تعسف من جانب البنوك 
في منحهم قروًضا بالمبالغ المالية المطلوبة أو 
تقليل معدل الفائدة أو إعادة جدولة القروض.

وأشــــار إلـــى أن رواتــــب الــمــعــاشــات الــتــي تصرفها 
ولكن  ا  جــدًّ مناسبة  والمعاشات  التقاعد  هيئة 
هـــذا األمــــر ال يــمــنــع أن تــكــون هــنــاك مــزايــا مالية 
ــــرواتـــــب،  أخـــــــرى لــلــمــتــقــاعــديــن بـــضـــمـــان هـــــذه الـ
موضًحا أن الموظفين غير المتقاعدين كثيًرا ما 
يلجؤون ألخذ القروض البنكية على الرغم من 

الرواتب العالية التـي يحصلون عليها .

عبدالرضا اللنجاوي:
ضرورة وضع إطار 

قانوني خاص 
باملتقاعدين

علي لحدان: ارتفاع 
نسبة الفائدة 

تعطل املتقاعد عن 
مشروعاته الخاصة

 عيل لحدان
 عبدالرضا اللنجاوي
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معاييـر وشروط تح
ويـــقـــول املــحــامــي عــبــدالــرحــمــن الـــــجــفــيـــــري إن 
مـــســـألـــة مـــنـــح قـــــــروض لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن لــيــســت 
متوقفة تماًما ولكنها تتم وفق معاييـر وشروط 
وإجراءات لمنح القروض سواء كانت قروًضا 
عقارية أو تمويلية، الفًتا إلى أن هناك معايير 
معينة للقروض تقوم البنوك بتطبيقها على 
المتقاعدين بشكل خاص، موضًحا أن هناك 
ضــمــانــات لــهــذه الــقــروض وهــي راتـــب التقاعد 

والمعاشات الذي يتم صرفه للمتقاعد.
وأشــــــار إلــــى أن الـــــجــهــات الـــمـــســـؤولـــة بــالــدولــة 
الــــتــــســــهــــيــــالت  تــــعــــمــــل عـــــلـــــى وضـــــــــع  يـــــجـــــب أن 
الخاصة بمنح القروض للمتقاعدين، وإيجاد 
آلــيــة لــهــذا األمــــر لــلــقــضــاء عــلــى شــكــوى بعض 
المتقاعدين من عدم وجود تسهيالت خاصة 
بهم. ولفت إلى أن منح القروض للمتقاعدين 

يــتــم وفـــق شـــروط مــحــددة، ويــقــوم المتقاعد 
باستيفائها جميًعا مــن خــالل شــهــادات تثبت 
ــــب الـــتـــقـــاعـــد وغـــيـــــــرهـــا مــــن الـــوثـــائـــق  ــــود راتــ وجــ
الـــورقـــيـــة الــمــطــلــوبــة، وبــالــتــالــي فـــإنـــه البــــد من 
وضــع قوانيـن جــديــدة تنظم هــذا األمـــر والتي 
على  المتقاعد  يحصل  أن  خاللها  مــن  يمكن 

القروض التي تغطي متطلبات معيشته.
 وأشــــار إلـــى أن قــانــون الــتــقــاعــد فــي دولـــة قطر 
ُيعد من أفضل التشريعات التي تكفل توفير 
مانع من  للمتقاعدين، ولكن ال  حياة كريمة 
أو دول  املحيطة  بــالــدول  القوانيـن  فــي  النظر 
ــة نــمــاذج الــقــوانــيـــــن الــتـــــي يتم  ــ الــعــالــم، ودراسـ
تــطــبــيــقــهــا عــلــى الــمــتــقــاعــديــن فـــي مــســألــة منح 
إنه  الـجفيري:  وتــابــع  للمتقاعدين،  الــقــروض 
الــذي نطالب فيه بقانون وتشريعات  الوقت 
بالدولة  المسؤولة  الجهات  قبل  مــن  خــاصــة 

ــا يـــتـــعـــلـــق بــمــســألــة  ــيـــمـ تــــجــــاه الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فـ
القروض، ألنه يجب أن نراعي مصالح البنوك 
وأنـها تعمل وفــق نهج وقــانــون محدد لضمان 
حقوق المودعين بالبنوك ومن ثم فالبد من 
الــعــمــل عــلــى وضــــع تــشــريــعــات مـــتـــوازنـــة تكفل 
ــــي الـــوقـــت  تــوفــيـــــر تــســهــيــالت لــلــمــتــقــاعــديــن وفـ
بالبنوك  نفسه تحافظ على انضباط العمل 

وفق قوانينها وإجراءاتها الخاصة.
معاملة خاصة

ومـــــن جـــانـــبـــه يـــؤكـــد الــمـــــحــامــي يـــوســـف الـــزمـــان 
ــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــنـــوك يــتــم  أن الـــمـــتـــقـــاعـــد حــــالــــيًّ
مــعــامــلــتــه مــثــل جــمــيــع فــئــات املــجــتــمــع، وهـــو ما 
بمعاملة  يتميز  أن  يتغير، حيث البــد  أن  يجب 
خــاصــة أســــوة بــمــا يــحــدث فـــي الــكــثــيـــــر مـــن دول 
ــا  الــعــالــم الــتـــــي تــوفــر لــهــذه الــفــئــة إطــــــاًرا قــانــونــيًّ
يمنحهم معامالت خاصة ومزايا في الكثيـر من 
الـخدمات في جهات الدولة املختلفة ومن بينها 

التعاون مع البنوك.
ــار الــقــانــونــي غير  ــ ولـــفـــت إلــــى أن مــثــل هــــذا اإلطــ
مــطــبــق فـــي قـــطـــر، حــيــث يــجــب إصــــــدار تــشــريــع 

خـــــــاص بــــمــــعــــامــــالت كــــبــــار الــــســــن فـــــــوق الـــســـن 
أن  التي يجب  والمعامالت  االمتيازات  يتضمن 

يوفرها لهذه الفئة.
وتابع: إنه يجب على البنوك الوطنية العاملة في 
المتقاعدين  تعامالتـها مع  في  تراعي  أن  الدولة 
قواعد استثنائية بحيث يحصل المتقاعد على 
تــمــويــل أو قــــرض مـــن الــبــنــك بــــإجــــراءات سهلة 
وبفوائد تشجيعية حتى يستطيع المتقاعد أن 
التقاعدي بأقل خصم منه  يستفيد من راتبه 
فـــي حــــال الــحــصــول عــلــى الـــقـــرض، مــوضــًحــا أن 
هذا األمر متعارف عليه في معظم الدول ضمن 
تـــشـــريـــعـــات تـــحـــدد لـــكـــبـــار الـــســـن مــــزايــــا عـــديـــدة 
فــي تعاملهم مــع الــبــنــوك ســـواء مــع المؤسسات 

الـحكومية أو المؤسسات الخاصة.
ــفــــت إلــــــى ضـــــــــرورة الـــنـــظـــر إلــــــى الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ولــ
ــائـــي وإنــــســــانــــي طـــالـــمـــا تــــوافــــرت  ــنـ ــثـ ــتـ بـــشـــكـــل اسـ

الــالزمــة، خــاصــة وأن جميع  الضمانات  للبنك 
شركات  قبل  مــن  عليها  التأميـن  يتم  الــقــروض 
الــتــأمــيـــــن، ومــــن ثـــم فـــال يــجــب وضــــع الــعــراقــيــل 
أمــــام كــبــار الــســن فـــي الــحــصــول عــلــى الــقــروض 
أو إعــــادة جــدولــتــهــا بــدعــوى تــقــدمــهــم فــي العمر 

واجتيازهم لسن السبعين أو فوق ذلك.
ولفت إلى أنه ليس كل متقاعد قادًرا على تسيير 
أمــــــــوره الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، فـــالـــبـــعـــض ال يـــــــزال عــلــيــه 
الــتـــــزامــات كــثــيـــــرة والبــــد مــن الــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حلول جذرية مع البنوك لمنحهم قروًضا يتم 
أن  الــمــتــقــاعــد، مضيًفا  راتـــب  مــن  استقطاعها 
بعض المتقاعدين يرغبون في بناء مشروعات 
استثمارية خاصة بهم ســواء مشروعات كبيرة 
أو متوسطة أو صغيرة، وكل هذه المشروعات 
تحتاج إلــى دعــم مــادي كبير وهــذا الدعم يجب 
أن يكون من خــالل البنوك التي البــد أن تقوم 

بإعداد الئحة خاصة بقروض المتقاعدين.

 املحامي عبدالرحمن 
الجفيري:

املتقاعدون لهم 
الحق في معاملة 

مميزة للحصول على 
القروض

املحامي يوسف 
الزمان:

البنوك مطالبة 
بقواعد استثنائية 

للتعامل مع 
املتقاعدين

 املحامي يوسف الزمان املحامي عبدالرحمن الجفريي
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:QNB مدير عام الخدمات املصرفية في

تقليل الفائدة على القروض 
والبطاقات االئتمانية للمتقاعدين

استحقاق القرض 
مــديــر عام  التميمي  تــؤكــد السيدة هبة علي 
ــــراد ملــجــمــوعــة  ــــأفـ ــــــخـــدمـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة لـ الـ
المتقاعدين  ــا لمنح 

ً
QNB أن هناك شــروط

قروًضا وهــي أن يتم تحويل راتــب المتقاعد 
يــتــعــدى إجــمــالــي  QNB عــلــى أن ال  بــنــك  إلــــى 
مـــــن إجــــمــــالــــي راتـــــب   50% ــاعــــات  ــقــــطــ ــتــ االســ
إذا  أنــه  إلــى  للبنك، الفــتــة  المـحول  التقاعد 
كان المتقاعد يرغب في الحصول على قرض 
شـخصـي، أو قرض سيارة أو قرض التأجيـر 
حــتــى الــتــمــلــك، فـــإن الـــــحــد األقــصـــــى للقرض 
يصل إلى مليوني ريال قطري شامال الفوائد، 
أما بالنسبة للقروض العقارية، فإننا نقدم 
حتى 12 مليوًنا و500 ألف ريال قطري، غير 

شاملة للفوائد.
وحول توفيـر خدمات خاصة للمتقاعدين، 

قـــــالـــــت هــــبــــة الـــتـــمـــيـــمـــــــي 
يـــقـــدم   QNB بــــنــــك  إن 
 0.25% قــــــدره  خـــصـــًمـــا 
ــــى ســـعـــر  ــلـ ــ تــــخــــفــــيــــًضــــا عـ
الــــــــــــفــــــــــــائــــــــــــدة الـــــــــــــــحـــــــالـــــــي 
لـــلـــقـــروض، ســـــــواًء ـكــان 
ـــــا أو  قــــــــرًضــــــــا شـــــخـــــصـــــيًّ
قرض سيارة أو تأجيـًرا 
قرًضا  أو  التملك  حتـى 
ا، أما فيما يخص  عقاريًّ

الــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة، فــإنــنــا نــقــدم خصًما 
ا  %3 على أسعار الفائدة الحالية )%9 سنويًّ

عوًضا عن 12%(.
ولــفــتــت إلــــى أنــــه بــالــنــســبــة لـــلـــودائـــع، فيمكن 

لــلــمــتــقــاعــديــن االســـتـــفـــادة مـــن نــســبــة فــائــدة 
%0.25 إضــافــة عــلــى الــوديــعــة الــثــابــتــة التي 
ريــال قطري ومدتها   500,000 تفوق قيمتها 
6 أشهر على أقل تقدير، مع إمكانية سحب 
أكثـر بدون  أو  6 أشهر  التي مدتـها  الوديعة 

غرامة.
وفيما يتعلق بالحاالت التي يتم فيها إسقاط 
إنه  التميمي  قــالــت  المتقاعد،  عــن  الــقــرض 
ــــروض عــن  ــقــ ــ ال تــــوجــــد حــــــــاالت إلســـــقـــــاط الــ

المتقاعد إال في حالة الوفاة فقط. 
ــــع شـــــــروط  ــــوضــ ــــعـــــض لــ ــبـ ــ وحـــــــــــول انـــــتـــــقـــــاد الـ
المتقاعدين  على  البنوك  تفرضها  تعجيزية 
ــــن إلقــــــراضــــــهــــــم، قـــــالـــــت هــبــة  ـــ ــتــــيــ فــــــــوق الــــســ
التميمي إنه يحق للعميل المتقاعد أو غيـر 
المتقاعد تقديم طلب قرض شخ�ضي حتـى 
تــاريــخ استحقاق القرض  65 سنة مــن  ســن 
وحـــتـــى ســــن 70 ســـنـــة مــــن تــــاريــــخ اســتــحــقــاق 
الــــقــــرض، لــلــقــرض الـــعـــقـــاري وال يـــوجـــد حد 
ــالـــة قـــــرض الـــســـيـــارة أو  أقـــصـــــــى لــلــســن فــــي حـ

التأجيـر حتى التملك. 

ضمانات اضافية
نفى السيد يــوســف إبــراهــيــم الــمــراغــي مدير 
بالبنك  الثـروات  وإدارة  العمالء  كبار  إدارة 
شــــــروط  وجــــــــــود   QIIB االســـــــالمـــــــي  الـــــــدولـــــــي 

QIIB مدير إدارة كبار العمالء في

شركات التأمين تشترط ضمانات 
إضافية في حال تجاوز املتقاعد 

65 عاًما

  هبة التميمي

تــعـــــجــيـــــزيــة خـــاصـــة بــالــمــتــقــاعــديــن مـــن أجــل 
منحهم القروض التي يحتاجون إليها، الفًتا 
إلــى أن شــركــات التأمين فقط هــي التي تقبل 
بــالــتــأمــيـــــن عــلــى الــمــديــونــيــات حــتــى عــمــر 65 
ــاًمـــا وأنـــــه فـــي حــــال تـــجـــاوز الــمــتــقــاعــد هــذه  عـ
الــســن فإنـها تطلب ضــمــانــات إضــافــيــة مثل 

وجود كفيل أو رهن عقاري.
وأكــــــــد عـــــــدم وجــــــــود شــــــــروط خــــاصــــة بــمــنــح 
ــــروض ســـــــــوى تـــحـــويـــل  ــقــ ــ ــلــ ــ الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن لــ
المتقاعدين  البنك موضـًحا أن  إلى  رواتبهم 
تــنــطــبــق عــلــيـــــهــم نـــفـــس الــــشــــروط الـــتـــــــي يــتــم 
لغير  الشـخصـي  للتمويل  بالنسبة  تطبيقها 
الــمــتــقــاعــديــن بـــحـــد أقــــ�ضــــى 2 مـــلـــيـــون ريــــال 
عــلــى أن يــتــم الــــســــداد خــــالل 6 أعــــــوام وأال 
يزيد القسط الشهري على %75 من الراتب 

اإلجمالي للمتقاعدين.
وأضــــــــــــاف أنــــــــه يــــتــــم إســــــقــــــاط الـــــــديـــــــون عــن 
المتقاعدين في حاالت قليلة وهي الوفاة أو 
العجز الكلي ال قدر الله وذلك في حال كانت 
يــعــرف بإسم  الــمــديــونــيــة مــؤمــًنــا عليـها فيما 

التأمين التكافلي.

يوسف املراغي
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التخطيط املالي واالدخار ضرورتانكات

مواجهة تبعات التقاعد
للتقاعد  “التخطيط  كتاب  قدمها  شاملة  نظرة 
المركبة،  األزمــات  لمعالجة  التأمينية”  والـحلول 
ــا صــــنــــاديــــق الــــمــــعــــاشــــات عــلــى  ــهـ ــهـ ــــد تـــواجـ ــــــي قـ ــتـ الـ
العشرة  فصوله  فــي  مقترًحا  العالمي،  المستوى 
 وقــائــيــة لــتــفــادي اآلثـــــار غــيـــــر الــمــتـــــوقــعــة، 

ً
حـــلـــوال

وتــبــعــات مــا بــعــد مــرحــلــة الــتــقــاعــد والـــــخــروج منها 
بـــســـالم، أهــمــهــا رفـــع الــســن الــقــانــونــيــة لــلــتــقــاعــد، 
وتــشـــــجــيــع الــمــتـــــقــاعــديــن لـــلـــعـــودة لــلــعــمــل بــــدوام 
ــيــــات أنـــظـــمـــة  جـــــزئـــــي، والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مــــســــؤولــ
االشتراكات  نظام  واعتماد  االجتماعي،  الضمان 

املحددة.
وحلل الكتاب، الصادر عن مركز جنيف، والذي 
تــرجــمــه إلـــى الــعــربــيــة، تيسيـر الــتـــــريــكــي ومــصــبــاح 
والحلول  والتقاعد  الشيخوخة  تحديات  كمال، 
التأمينية من حيث وقائعها وأسبابها ومعطياتها، 
وقدم توصيات عامة للحكومات واألفراد وأرباب 
العمل. كما استعرض أبرز المنتجات التأمينية 
الـــــخــاصــة بتغطية حـــاالت كــبــار الــســن المزمنة، 
وأثر حياة األسرة على التخطيط الجيد لمرحلة 
ــــرورة إشـــاعـــة ثقافتي  الــتــقــاعــد، مـــشـــدًدا عــلــى ضـ

التخطيط واالدخار المالي.
غير  المعاشات  تصبح  عندما  الكتاب  وبحسب 
مــحــددة ومــعــروفــة سلًفا فــإن الخشية مــن عدم 
كــفــايــتـــــهــا عــنــد الــتــقــاعــد تــصــبــح مــطــروحــة بــقــوة، 
لــزاًمــا على  ولــمــواجــهــة عـــدم اليقين هـــذا، يصبح 
 

ً
ــار واالســتــثــمــار، حــتــى يــضــمــن دخــال ــ الــفــرد االدخـ

ثابًتا أثناء التقاعد. 
تــســتــثــنـــــي  الــــتــــقــــاعــــديــــة ال  الـــــــــحــــلــــول  أن  ورغــــــــــم 
الــمــتــقــدمــيـــــن فـــي الـــســـن، إال أن الــكــتــاب يــــرى أن 
جيل الــشــبــاب هــو األكــثـــــر حــضــوًرا فــي المشهد، 
والمطلوب هو تعميق اإلدراك بأهمية التخطيط 
الــمــالــي واالدخــــــار بــيـــــن صــفــوفــهــم، وهــــذا بــــدوره، 
إن تــحــقــق، ســيــفــضـــــي إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن االنـــفـــاق 
العديد  الكتاب  تناول  كما  واالستـهالكي،  التـرفي 
كيف  منها  والتأمينية،  التقاعدية  القضايا  مــن 
تعيد الديموغرافيا تشكيل المشهد االقتصادي 

وارتفاع  والعشرين؟  الحادي  للقرن  واالجتماعي 
معدل األعمار على المستوى العالمي، والتحوط 
الـــمـــالـــي لــلــشــيــخــوخــة ودور الــتــأمــيـــــن فـــي مــعــالـــــجــة 
الـــقـــضـــايـــا الــمــّتــصــلــة بـــطـــول الـــعـــمـــر، ومــســتــقــبــل 
التقاعد، وكيفية الموازنة بين األخطار والقدرة 

على تحملها. 
وتــطــرق الــكــتــاب إلــى تــحــديــات رعــايــة الشيخوخة 
ــا وأهــمــيــة تــقــويــة شــبــكــات  ـــا واجــتــمــاعــيًّ اقـــتـــصـــاديًّ
األمــــان الـــــخــاصــة بـــــهــم، وآلــيــة التقليل مــن أعــبــاء 
الــمــنــافــع الــتــقــاعــديــة الــمــمــولــة مـــن االشــتـــــراـكـات 
الـــحـــالـــيـــة، وزيــــــــادة مــــدخــــرات الـــتـــقـــاعـــد الــمــمــول 
مــســبــًقــا مـــن الــعــامــلــيـــــن وتــشـــــجــيــعــهــم عــلــى العمل 
لفتـرة أطــــول. وعـــزا الــكــتــاب أســبــاب األزمــــات إلــى 
عدة عوامل متداخلة، يأتي في مقدمتها أن جيل 
طــفــرة الــمــوالــيــد الـــذي عــرفــتــه الــــدول المتقدمة 
فــي أعــقــاب الـــــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وتـــــحــديــًدا 
القرن  مــن  والستينيات  الخمسينيات  حقبة  فــي 
ــًرا النـــخـــفـــاض  ــ ــــظــ ونــ ــتـــقـــاعـــد اآلن،  يـ ــنــــصــــرم،  الــــمــ
ــــدول، فــــإن عــدد  ــ مـــعـــدالت اإلخــــصــــاب فـــي هــــذه الـ
يــوازي  ال  التقاعد  أنظمة  إلــى  الـــــجــدد  الداخليـن 
عدد المتقاعدين، ما يؤدي إلى وجود فجوة بين 
االشــتـــــراكــات الــداخــلــة إلـــى الــصــنــاديــق ونفقاتـها، 
فــي المعاشات أســاًســا، وقــد أدى ذلك  المتمثلة 

إلى وجود فجوة في التمويل.
وما يفاقم هذه األزمة هو ميُل معدل األعمار إلى 
االرتفاع، ففي حين كان عدد الذين كانوا يصلون 
 

ً
إلى سن التقاعد الرسمي، وهو 65 عاًما، ضئيال
إلــى حّيـز الــوجــود في  حينما خــرج نــظــام التقاعد 
نهاية القرن التاسع عشر، أصبح هذا العدد في 
تــزايــد، واألهــم من ذلــك أن فترة البقاء على قيد 
بشكل  أيــًضــا  ازدادت  التقاعد  ســن  بعد  الــحياة 

مضطرد.
بــاتـــــجــاه خفض  السيـر  المقتـرحة  الـــــحــلــول  ومـــن 
مسؤوليات أنظمة التقاعد الحكومية وتلك التي 
يــرعــاهــا رب الــعــمــل، وهــــذا يــعــنــي نــقــل شــطــٍر من 
النظام،  في  المشاركين  إلــى األعضاء  المسؤولية 
ومــن الــمــؤشــرات على ذلــك ميل أنظمة التقاعد 
ــــــي والــــوظــــيــــفــــي لــلــتــخــلــي عـــــن الـــمـــعـــاشـــات  ــمـ الـــرسـ
المعاشات  لتلك  الفعلي  الحجم  الثابتة، وربــط 
ــنــــاديــــق.  ــلــــى أمـــــــــــوال الــــصــ بــــعــــوائــــد االســــتــــثــــمــــار عــ
ــــذه األزمـــــــــات فــرصــة  وبـــحـــســـب الـــكـــتـــاب تـــمـــثـــل هــ
مواتية لشركات التأمين، فهي مدعوة لالستفادة 
من خبرتها الفنية ومقدرتها على تكوين محافظ 
ــــى اقـــتـــحـــام مــــيــــدان الـــتـــقـــاعـــد بــتــوفــيـــــر  ــتـــوازنـــة إلـ مـ
منتجات تأمينية قادرة على توفير التمويل الكافي 

واآلمن لمرحلة التقاعد. 
وخــلــص الــكــتــاب إلـــى أن أزمــــة صــنــاديــق التقاعد 
ا عريضة أمام قطاع التأمين، 

ً
الراهنة تفتح آفاق

الــذي يتمتع بحضور قوي في الــدول الصناعية، 
ومع ذلك تحث جميع الدراسات على البحث عن 
لــمــواجــهــة تــحــدي تمويل  حــلــول تأمينية مــبــتــكــرة 

مرحلة التقاعد.
ورغــــم أن الــتـــــحــديــات أو بـــاألحـــرى األزمــــــات الــتــي 
تكون مطروحة  المترجم قد ال  الكتاب  يعالجها 
فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، بــســبــب اخـــتـــالف الــعــوامــل 
السكانية عن مثيالتها في الدول الصناعية، وهي 
فــي تشكيل األزمــة،  التي ساهمت  الــعــوامــل ذاتـها 
إال أنــه يأمل في تنمية الوعي بضرورة التخطيط 

المالي واالدخار بين أبنائها.
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مقهى غنيمة.. مشروعي إلحياء التراث القطري

أنشأت مشروَعها بعد التقاعد.. لولوة العبيدلي
 لـ “التأمينات االجتماعية”:

في البداية.. حدثينا عن هدفك الذي كرست 
حياتك العملية للوصول إليه؟ 

“مقهـى غنيمة” هو هدفي الذي حددته لنفسـي 
مـــنـــذ ســــنــــوات، حـــيـــث يـــكـــون ذا صــبــغــة خــاصــة 
تسهم فــي إحــيــاء الــتـــــراث الــقــطــري، ويــعــززه بيـن 
ــال الـــــــجـــديـــدة الـــتـــــــي ال تــعــلــم الــكــثــيـــــر عــن  ــيــ األجــ
تراث اآلبــاء واألجــداد، وباتت الحياة المعاصرة 
والـــســـريـــعـــة هـــي الـــغـــالـــبـــة، فــمــن لــيــس لـــه جـــذور 
لــن يــكــون لــه فـــروع، ومــن ثــم كــان مقهى غنيمة 
الـــذي تــم افتتاحه قبل 8 أشــهــر هــو نــتــاج عمل 
لسنوات طويلة قمت خاللها باالدخار والتعلم 

يـــمـــكـــنـــنـــــــي إدارة  ــــــى  ــتـ والــــبــــحــــث والـــــــدراســـــــة حـ
مشروعي الخاص بكفاءة. 

 لماذا أطلقت عليه هذا االسم 
وما هي الرسالة التي تهدفين 

لتوصيلها؟ 
أطلقت على المقهى اسم غنيمة 
على اسم والدتي، وتركز فلسفة 
الـــمـــقـــهـــــــى عـــلـــى الـــــعـــــودة لــلــهــويــة 
والعمل على تعزيزها من خالل 

إحياء التـراث القطري سواء 
الــــــــــزي  فــــــــــي  أو  الــــــــطــــــــعــــــــام  فــــــــــي 
واألقــــــــــــوال الـــــمـــــأثـــــورة، حــيــث 
تــمــتــلــئ  ــــــى  الـــمـــقـــهـ إن الفـــــتـــــات 

بالمفردات القطرية القديمة التي 
قد ال يفهمها البعض، والتـي يقوم طاقم العمل 
ــــزوار  بــالــمــقــهـــــى بــشــرحــهــا لــمــن يـــريـــد ذلــــك مـــن الـ
الـــذيـــن يـــتـــســـاءلـــون عـــن مــعــانــيــهــا، ومــــن ثـــم فقد 

استطعت من خالل هذا 
ــلـــى  ــــل عـ ــمــ ــ ــعــ ــ األمــــــــــــــر الــ

إحـــــــــــيـــــــــــاء الـــــــتـــــــــــــــراث 
الــقــطــري وتــعــلــيــم 

ــــــجـــيـــل  ــاء الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ أبـ
الـــــــــــــجــــــديــــــد 

ــــن تــــــــراث اآلبــــــاء  ــلـــمـــون الـــكـــثـــيـــــــر عـ ــــن ال يـــعـ ــــذيـ الـ
واألجداد. 

ــــو الــــهــــويــــة الـــقـــطـــريـــة  ــا يـــمـــيـــــــز الـــمـــقـــهـــى هـ ــ أهــــــم مـ
الخالصة في كل ما يتم تقديمه، وفي التصميم 
والديكور، حيث الحظ جميع رواد المقهى هذه 
ــــــح، وأظـــهـــروا ســـعـــادة كبيرة  ــــور بــشــكــل واضـ األمـ
ا لــمــا لــمــســوه فـــي الــمــكــان أعـــادهـــم إلــــى زمــن  ــــدًّ جـ
الما�ضي وحــيــاة األجـــداد الــذيــن أفــنــوا أعمارهم 

في سبيل بناء البلد ورفعتها. 

هل تستهدفين فئة معينة من الجمهور 
في المقهى؟ وكيف يتم توصيل رسالتك 

للجمهور؟ 
الغالبية العظمى من رواد المقهـى فوق سن 
أيــًضــا بعض الشباب من  األربعيـن، وهــنــاك 
الـجنسيـن، والجميع يتساءلون عن معاني 
األكــالت المقدمة في قائمة الطعام، أو 
عـــن مــعــانــي الــكــلــمــات الــتـــــي تـــم وضــعــهــا 
على جدران المقهى، حيث تم تدريب 
جميع العامليـن في المقهى على كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور وشـــــرح مــعــانــي 
األطعمة لهم، وقد القت فكرة المقهى 
اســـتـــحـــســـاًنـــا كـــبـــيـــــــًرا مـــــن جـــانـــب 
الــجــمــهــور حتـى  مــن  الكثيـر 
ــــن يـــأتـــون  ــائـ ــ ــنــــاك زبـ بــــــات هــ

 أبت أن تتوقف بـها الحياة عند سن التقاعد، 

ا كرست له جهدها على 
ً
ووضعت لنفسها هدف

مـــدار ســنــوات مــن العمل والــكــفــاح لتحقيقه، 

حـــــيـــــث عــــمــــلــــت فـــــــي الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــــوظـــــائـــــف 

الـخاص  إلى أن تفرغت لمشروعها  الحكومية 

“مــقــهـــــى غــنــيــمــة” الــــــذي تـــرغـــب فــــي أن تــجــعــلــه 

ماركة عالمية داخل وخارج قطر.

إنــهــا الــمــتــقــاعــدة لــولــوة الــعــبــيــدلــي الــتــي شغلت 

العديد من المناصب في القطاع الطبـي بشكل 

خـــاص، بــــدًءا مــن الــعــمــل فــي مــجــال التمريض، 

حتى أصبحت رئيًسا لقسم التمريض بمؤسسة 

للجمعية  التنفيذي  الرئيس  ثم  الطبية،  حمد 

القطرية للسكري، ومن بعدها مساعًدا لمدير 

ــــوزارة الــصـــــحــة، ثـــم مــديــًرا  الـــمـــوارد الــبــشــريــة بــ

للموارد البشرية في مؤسسة الرعاية الصحية 

األولية إلى أن تقاعدت عام 2010.

وقالت في حوار مع “التأمينات االجتماعية”: إن 

التقاعد بالنسبة لها هو حياة الشباب، حيث 

يــمــكــن لـــإنـــســـان أن يــعــيــش حــيــاتــه بــاســتــمــتــاع 

كبيـر وبــدون ضغوط نفسية، وبتـراكم خبـرات 

بعيًدا عن أي قيود وظيفية.
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ــــدوا شــيــًئــا جــــديــــًدا في  بــشــكــل مــســتــمــر ألنـــهـــم وجــ
المكان وهو أهم ما يجذب الجمهور. 

ورغــم حداثة المشروع الــذي بــدأ منذ 8 أشهر 
فــقــط، إال أنــــه اســتــطــاع أن يــنــال شــهــرة كبيـرة 
نتيجة لفلسفته  الــقــطــري،  أوســـاط املجتمع  فــي 
ــًزا  ــــــجـــديـــدة الـــتـــــــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــبـــعـــض أمـــــــًرا مــمــيـــ الـ
ويــمــكــن أن يــنــتــشــر فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق من 
خـــالل الــتــوســع فــي افــتــتــاح أفــــرع جــديــدة لمقهى 
ــيـــه كـــــل مـــــواطـــــن قـــطـــري  ــيـــث يـــجـــد فـ غـــنـــيـــمـــة، حـ

عراقة وأصالة تراث بالده .

هل تعتقدين أن التقاعد هو نهاية المطاف 
بعد سنوات العمل الطويلة؟ 

ــــــحـــيـــاة مــن  ــهــايــة الـــمـــطـــاف، والـ الـــتـــقـــاعـــد لـــيـــس نـــ
وتــطــوًرا  أكثـر نضًجا  بمرحلة  تبدأ  نظري  وجهة 
بعد سن التقاعد، حيث يكون اإلنسان قد أنـهـى 
الـخدمة في العمل  واجبه نحو وطنه من خــالل 
الــــعــــام، ثـــم يــنــتــقــل لــلــعــمــل الـــــــخـــاص بــعــد ذلـــك، 
وهو ما يتطلب تحضيًرا وتهيئة للتربة التي تمهد 
لهذا العمل قبل بلوغ التقاعد، وذلك من خالل 
االدخـــــار الـــــالزم لــلــبــدء فـــي الــعــمــل الـــــخــاص، كما 
حــدث معي حيث كنت أقتطع جـــزًءا معيًنا من 
الراتب الشهري طوال عملي حتى أبدأ في تحقيق 

حلمي الخاص في مجال العمل الخاص. 
حــيــاة الــتــقــاعــد بــالــنــســبــة لـــي هـــي حــيــاة الــشــبــاب، 
حيث أستطيع أن أعيش باستمتاع كبيـر وبدون 

ضغوط نفسية.

هل كان هذا المشروع هو األول في القطاع 
الخاص بالنسبة لك؟ 

لـــي، فقد  األول  الــمــشــروع  لــيــس  “مقهـى غنيمة” 
أنــشــأت قبل عــدة ســنــوات مقهى بإسم العرافة 
ا بالسيدات فقط، ولكنى اضطررت  وكان خاصًّ
إلـــى الــتــوقــف عــن االســتــمــرار بــه نــظــًرا النشغالي 
بــاســتــكــمــال الــــدراســــة، حــيــث أفــضــل أن أبــاشــر 
أعــمــالــي بــنــفــســـــي ألن أي عــمــل ال يــقــوم صــاحــبــه 
بــمــبــاشــرتــه بنفسه لــن يــكــون مــجــدًيــا، ومـــن هــذا 
المنطلق أوقفت نشاط المطعم، لكنني عندما 
ــحــر مــرة 

ُ
عــــدت مـــن الــــدراســــة بـــاشـــرت الــعــمــل الـــ

أخــــرى فـــي الــعــمــل الـــتـــجـــاري، وكــــان الــعــمــل يتركز 
عـــلـــى تــــجــــارة األســـمـــنـــت مــــن خـــــالل شـــركـــة بــاســم 
الغنيمة استطعت من خاللها أن أدخر األموال 

الالزمة الفتتاح مشروعي الحالي. 

كيف أعددت نفسك لهذا المشروع؟.. وهل 
واجهت صعوبات؟ 

عكفت كثيًرا على دراسة المشروع قبل البدء في 
المشروعات  مــن  الكثير  فشل  فسبب  تنفيذه، 
أنـها كانت عبارة  األخـــرى لبعض األشـخاص هــو 
ــــن مــــشــــاريــــع ألشـــــــخـــاص  ــــررة مــ ــكــ ــ ــــــخـــة مــ ــــن نـــسـ عــ
ــــد لـــكـــل مــــن يــــريــــد الـــعـــمـــل فــي  آخـــــريـــــن، ولــــكــــن البــ
ــــخــــاص أن يـــعـــمـــل عــــلــــى الـــــدراســـــة  ـــ مــــشــــروعــــه الــ
تنفيذها، وأن يختار  يــريــد  الــتــي  للفكرة  الــجــيــدة 
الـــمـــكـــان الــمــنــاســب، ألن الـــمـــكـــان يــتــوقــف عليه 
الــكــثــيـــــر مـــن عـــوامـــل الــفــشــل والـــنـــجـــاح، كــمــا أن 
صـــاحـــب الـــمـــشـــروع يــجــب أن يـــكـــون عــلــى درايــــة 
بنوعية الــعــمــل الـــذي يــرغــب فــي الــعــمــل بـــه، وإذا 
لــم يــكــن لــه خــبـــــرة أو درايــــة بــالــمــشــروع فيمكنه 

االستعانة بذوي الخبرات والكفاءات. 
فــي سبيل تحقيق  الــعــقــبــات  واجــهــت الكثيـر مــن 
حلمي، وأهــم هــذه العقبات هي األمــور المادية، 
ولــكــن ثــقــافــة االدخــــار مــنــذ ســنــوات والتخطيط 
لمثل هــذه الــخــطــوة كــان لها دور كبير فــي تذليل 

التي  العملية  الـخـبرات  عــن   
ً

فــضــال الــصــعــوبــات، 
الكثيرة  في املجاالت  العملية  في حياتي  اكتسبتها 
بها، وأدعـــو الجميع وخــاصــة الجيل  التي عملت 
الجديد أن يحددوا أهدافهم ويرسموا أحالمهم 
ويثابروا في العمل على تحقيقها، وسوف تتحقق 
بـــــإذن الـــلـــه ألن الـــلـــه ال يــضــيــع أجــــر مـــن أحــســن 

عمال. 

ما هي نصيحتك للمتقاعدين؟ 
أتوجه بالنصيحة لكل من يصل إلى سن التقاعد 
بأال يركن للراحة واالستجمام فقط، بل البد أن 
يــكــون هـــذا الــعــمــر بــدايــة لـــــحــيــاة وتــجــربــة عملية 
جــديــدة يمكن مــن خــاللــهــا أن يضيف اإلنــســان 
الجيل  إلــى  وينقلها  الحياتية  خبـراته  إلــى  الكثيـر 

الجديد من أبنائه وأحفاده.

أسعى لالنتشار داخل 
وخارج قطر من خالل 

تحويل غنيمة إلى 
ماركة عاملية 

العدد السابع - يوليو  2019 2627



 االســتــثــمــار فـــي الــبــورصــة فــكــرة تـــداعـــب أحــــالم الــكــثــيـــــر مـــن الــنــاس 
ــهــا تــســاعــد  بــوصــفــهــا وســيــلــة الســتــثــمــار  بــعــض الـــمـــدخـــرات، كــمــا أنـــ
الشخص على بناء ثروة جيدة، ولكن لن يتحقق أي من هذا إال إذا 
ا بكل التفاصيل الالزمة لالستثمار فيها، وكيفية  كان الشخص ملمًّ
بيع وشـــراء األســهــم، ومــا هــي األســهــم التـي يمكنك شــراؤهــا لتحقيق 

األرباح وغيرها من األمور الهامة العديدة.
إذا كنت أحــد الــذيــن يرغبون فــي االستثمار فــي األســهــم، فيجب أن 
تعرف جيًدا أن هذا األمر ليس بالمهمة اليسيرة أو السهلة، فسوف 
تحتاج إلــى االســتــعــداد جــيــًدا والــقــراءة والمتابعة الدائمة فــي مجال 
تجربة  إلــى  المعرفة  باألسهم، وتطوير معرفتك وتحويل  االستثمار 
واقـــعـــيـــة مــــدروســــة، فـــاألمـــر ال يــتــعــلــق بـــمـــدى صــعــوبــة هــــذا الــســوق 
وإنما يتعلق بمدى معرفة ما يجب عليك القيام به وتوظيف هذه 

المعرفة بالطريقة الصحيحة في هذا السوق.
في هذا المقال نقدم لك خمس نصائح بسيطة يمكنك من خاللها 
الممكنة  النتائج  أفضل  على  والحصول  االستثمار  مخاطر  تقليل 
تـــداول األســهــم أكثـر سهولة في  تـــداول األســهــم، كما ستجعل  عند 

الفهم للمبتدئين في هذا املجال .

)Diversification( النصيحة األولى: تنويع االستثمارات
فــي سلة واحـــدة”،  تــقــول “ال تضع البيض كله  هــنــاك مقولة شهيرة 
بمعنى أنه عند االستثمار في البورصة ُيفضل عدم تركيز االستثمار 
مالية  أوراق  بتكوين محفظة  ُينصح  إنما  واحـــدة فقط،  فــي شركة 
تــحــتــوي عــلــى مجموعة مــتــعــددة مــن أســهــم الــشــركــات املختلفة، أو 
أســهــل مــن ذلــك يمكن االســتــثــمــار فــي وحـــدات صــنــاديــق الــمــؤشــرات 
المتداولة والمدرجة في البورصة والتي توفر هذا التنوع باحترافية 

عالية وبتكلفة استثمارية أقل.

النصيحة الثانية: ال تنساق وراء الشائعات
المالية ال تندفع وراء الشائعات  عند االستثمار في ســوق األوراق 
ــا عند هــبــوط األســعــار فتبيع كــل مــا لــديــك، وال تندفع للشراء 

ً
خــوف

طمًعا عند ارتــفــاع األســعــار ولكن يجب بناء الــقــرارات االستثمارية 
سواء بالبيع أو الشراء على أساس معلومات وبيانات موثقة 

وصحيحة،وأن يكون المستثمر طويل األجل.

النصيحة الثالثة: استخدام المدخرات طويلة األجل
عــنــد االســتــثــمــار فـــي األســـهـــم يــجــب اســـتـــخـــدام جــــزء مـــن أمـــوالـــك ال 
تــحــتــاجــه فـــي حــيــاتــك الــيــومــيــة وال تــتــوقــع احــتــيــاجــه عــلــى اإلطـــــالق في 

األجل القصير.

النصيحة الرابعة: حسن االختيار
ا للحصول  عندما تصبح مساهًما في إحدى الشركات تكون مستحقًّ
عــلــى جــــزء مـــن أربــــــاح الـــشـــركـــة بــالــنــســبــة والـــتـــنـــاســـب لـــعـــدد األســهــم 
المملوكة، وتقوم الشركة بتوزيع تلك األربــاح على المساهمين إما 
ا أو في صورة أسهم مجانية، ومن ثم يجب االطالع على القوائم  نقديًّ
المالية للشركات، واختيار الشركات الرابحة والواعدة لالستثمار 

في أسهمها.

النصيحة الخامسة: ضرورة قراءة المؤشرات المالية قبل 
الشراء

قــبــل شـــــراء األســـهـــم يــجــب االطــــــالع عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــؤشـــرات 
األســاســيــة لتلك األســهــم مثل أعــلــى وأدنـــى سعر خــالل 52 أسبوًعا 
السعر  بــالــشــراء عند  القيام  والــدعــم، ويفضل  المقاومة  نقاط  أو 
ــــذي يــســمــى نــقــطــة الـــدعـــم، كــمــا يمكن  ــــى ســعــر والــ الــقــريــب مـــن أدنـ
االطالع على مؤشرات أخرى مثل معدل ربحية السهم، ومضاعف 

الربحية، ونسبة التوزيعات النقدية ... إلخ.
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املعرفة ودراسة السوق طريق 

النجاح لالستثمار  في البورصة 

سامر  أبو  زغلة

مدير  شؤون التعليم – بورصة قطر
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دشـــنـــت بـــورصـــة قــطــر فـــي الــفــتـــــرة األخـــيـــــــرة صــنــدوقــيـــــن لــلــمــؤشــرات 
الــمــتــداولــة )ETFs(، وهــمــا صــنــدوق مــؤشــر بــورصــة قطر وصــنــدوق 
مؤشر الريان اإلسالمي، وفيما يلي نستعرض معكم أهم خصائص 

ومزايا هذه الصناديق المتداولة في البورصة..
صــنــاديــق الــمــؤشــرات الــمــتــداولــة هــي صــنــاديــق ُمــدرجــة فــي البورصة 
حيث يتم تداولها بحرية طــوال جلسة التداول، وعــالوة على ذلك، 
فــــإن مــعــظــم صـــنـــاديـــق الـــمـــؤشـــرات الـــمـــتـــداولـــة تــتــبــع مــــؤشــــًرا مــعــيــًنــا 
بــدوره يوفر الشفافية للمستثمرين فيما يتعلق بممتلكات  والــذي 
 عن قيمة صافي األصــول االسترشادية في الوقت 

ً
الصندوق، فضال

الحقيقي على مدار اليوم. 
ويــمــثــل الــمــؤشــر الــــذي يــتــبــعــه صـــنـــدوق الــمــؤشــر الـــمـــتـــداول مفتاح 
الــحــصــول عــلــى األداء الــمــطــلــوب لــهــذا الــصــنــدوق، وعــلــى اعــتــبــار أن 
مــديــر الـــصـــنـــدوق عــــادة مـــا يــقــوم بــمــحــاكــاة أداء الـــمـــؤشـــر، وتتميـز 
صــنــاديــق الــمــؤشــرات الــمــتــداولــة بانخفاض رســومــهــا اإلداريــــة والتي 
عادة ما تكون أقل من ٪0.75، وذلك بالمقارنة مع الرسوم المرتفعة 

في صناديق االستثمار المشترك. 
وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن هـــنـــاك عـــــدًدا مـــن الـــمـــؤشـــرات الـــمـــدرجـــة في 

بورصة قطر وهي المؤشر العام ومؤشرات العائد اإلجمالي. 
وتــقــدم مــؤشــرات الــعــائــد اإلجــمــالــي فــائــدة إضــافــيــة مــن خــالل إعــادة 
استثمار توزيعات أربــاح األسهم مــرة أخــرى في املحفظة مما يؤدي 
إلى إحداث تأثير مزدوج على األداء، وبالنظر إلى الطريقة التي يتم بها 
توزيع أربــاح األسهم في قطر، في الغالب عن طريق الشيكات، فإنه 
من المستحيل للمستثمرين إعادة استثمار أرباح األسهم ومحاكاة 
أداء الـــمـــؤشـــر، وهـــنـــا تــبـــــرز أهــمــيــة ومـــمـــيـــزات صــنــاديــق الــمــؤشــرات 
االستفادة  للمستثمرين  وتتيح  احترافي  بشكل  تــدار  التي  المتداولة 

من مضاعفة إعادة استثمار توزيعات أرباح األسهم.
ــــى ذلــــــك، يــمــكــن لــبــعــض الــمــســتــثــمــريــن الـــراغـــبـــيـــــــن فــي  وبــــاإلضــــافــــة إلـ
ــا بــشــكــل مــبــاشــر وســـريـــع من  الــحــصــول عــلــى هـــذه الــتــوزيــعــات نــقــديًّ
خـــالل بــيــع وحـــــدات صــنــاديــق الـــمـــؤشـــرات الــمــتــداولــة فـــي الـــســـوق في 
مــدة أقــصــاهــا يــومــان مــن اإلعـــالن عــن تــوزيــعــات األربــــاح فــي اجتماع 

الجمعية العمومية.
وعالوة على المزايا المذكورة فإن صناديق المؤشرات المتداولة 

المشتركة  للصناديق  بــالــمــقــارنــة  للمستثمرين  عــالــيــة  مــرونــة  تــوفــر 
األخرى )Mutual Funds(، فعلى سبيل المثال هناك قيود مرتبطة 
باالستثمارات في صناديق االستثمار المشتركة، وتتمثل هذه القيود 
ــــى لــحــجــم االســتــثــمــار فـــعـــادة يــكــون حــجــم االســتــثــمــار  فـــي الـــــحــد األدنـ
لــأفــراد و1,000,000 ريــال قطري  100,000 ريــال قطري  أكثر مــن 
للمؤسسات، وأي استثمارات إضافية يجب أن تكون في مضاعفات 
للمؤسسات  ريــال قطري  لــأفــراد و100,000  ريــال قطري   10,000
ا للمستثمرين الذين يتطلعون  وهــذا يشكل بوضوح حاجًزا إضافيًّ
لتعزيز وتوسيع استثماراتهم من خالل استخدام مديري الصناديق 

الذين يتمتعون بقدرات احترافية.
أما بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة فإن الحد األدنى لحجم 

االستثمار يساوي ما قيمته سهم واحد.
لم يكن إدخال صناديق المؤشرات المتداولة إلى السوق القطري 
ــًدا وذلــــك بــالــنــظــر إلـــى حـــــجــم الــتــغــيــيـــــرات الــتــي كــانــت  ــ مــهــمــة ســهــلــة أبـ
مــطــلــوبــة فــيــمــا يتعلق بــاإلطــاريــن الــقــانــونــي والــتــنــظــيــمــي مــثــل تعديل 
2004 حول قانون  بعض أحكام القرار التنفيذي رقم )69( لسنة 
صناديق االستثمار، وعالوة على ذلك، كانت هناك حاجة أيًضا إلى 
إصـــدار قــواعــد إدراج جــديــدة لصناديق الــمــؤشــرات المتداولة من 
قبل هيئة قطر لــأســواق المالية، وذلــك بهدف تطوير إطــار عمل 

إلصدار التراخيص وإدراج هذه الصناديق. 
وفـــي الــوقــت الـــــحــالــي، يــجــري الــعــمــل عــلــى تــطــويــر عـــدد مــن منتجات 
صـــنـــاديـــق الـــمـــؤشـــرات الـــمـــتـــداولـــة اإلضـــافـــيـــة بــالــتــعــاون مـــع مــديــري 

األصول املحلية للتحضير إلدراجها في بورصة قطر قريًبا.

صناديق املؤشرات املتداولة 

ومزاياها االستثمارية

حسين محمد العبدهللا
مدير إدارة التسويق واالتصاالت

بورصة قطر
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٣- المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظامي المعاشات 
المدني والعسكري حسب العمر كما في يونيو ٢٠١٩

٤- المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظامي المعاشات 
المدني والعسكري حسب صلة القرابة ومتوسط النصيب 

الشهري كما في يونيو ٢٠١٩
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بعد أن ق�سى السيد محمد أحمد قاسم 
ــــي الـــعـــمـــل بــمــخــتــبـــــرات  ــا فـ ــ ــاًمـ ــ فــــخــــرو 25 عـ
ــل  األغـــذيـــة بــــــوزارة الــصــحــة الـــعـــامـــة، فــضَّ
التقاعد من أجل الراحة واالسترخاء بعد 
حياة حافلة بالعطاء في مجال عمله الذي 
كان يتركز في الرقابة على األغذية الــواردة 
إلى قطر من جميع المنافذ سواء البحرية 
متقاعًدا  ظــل  حيث  الـجوية،  أو  البـرية  أو 
لــمــدة 3 ســنــوات، ولــكــنــه لــم يتحمل حياة 
الــتــقــاعــد الــمــبــكــر أو أن يــظــل بــــدون عمل 

معتمًدا على راتب التقاعد فقط.
يقول فخرو في حوار مع مجلة “التأمينات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة” إنـــــه وصـــــل إلـــــى رتـــبـــة مــديــر 
باإلنابة في مختبرات وزارة الصحة عندما 
طــلــب الــتــقــاعــد، وعـــاد بــه الـحنيـن للعمل 
مرة أخرى، وكانت وزارة التعليم والتعليم 
الــعــالــي تــرغــب فــي تعييـن كــــوادر قــطــريــة في 
بالتقدم  المـختبرات، وبالفعل قام  مجال 
ـــا فــي  ــــم قـــبـــولـــه، ويـــعـــمـــل حـــالـــيًّ لــلــوظــيــفــة وتـ

مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية.
والعملية  التعليمية  حــيــاتــه  مــراحــل  وعـــن 
يقول فخرو: حصلت على الثانوية العامة 

ــاء فــي  ــ ــيـ ــ 1983 ودرســــــــت عـــلـــم األحـ عـــــام 
كــلــيــة الــعــلــوم بــجــامــعــة قــطــر وتــخــرجــت 

عــمــلــت  الــــتــــخــــرج  ــــد  ــــعـ وبـ  1987 عـــــــام 
ــــة بــــــوزارة  ــــذيـ فــــي مـــخـــتـــبـــــــرات األغـ

الــعــامــة، حيث كنت  الصحة 
ــيــــن  ــنــ ــــن أوائـــــــــــــل الــــمــــواطــ ــ مـ
عملوا  الــذيــن  القطرييـن 

في مختبرات األغذية.
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف فــــــــــخــــــــــرو: 

دورات  عــلــى  حصلت 
عـــديـــدة خــــارج قطر 

ــــي الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــــ ــ فـ

 لــدولــة 
ً

دول الـــعـــالـــم، كــمــا حـــضـــرت مــمــثــال
قطر في مؤتمر األغــذيــة والــزراعــة العالمي 
وكان ذلك في رومــا، حيث شاركت بترشيح 
ــــوزراء، وـكــان الــمــؤتــمــر يركز  مــن مجلس الــ
عــلـــــى الـــوضـــع الــغــذائــي فـــي الــعــالــم وكيفية 
البشر  لجميع  الــغــذاء  تأميـن  على  العمل 
في  الكريمة خاصة  الحياة  بعدالة تضمن 
ظل األوضاع العالمية المتغيرة التي تؤثر 
علـى العديد من دول العالم خاصة الدول 
الفقيرة ومنها دول عربية تعاني من نقص 

الغذاء.

ماذا تعلمت 
من العمل في 
املختبرات؟ 
تـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــت 
الــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــــة 

والـــــحــرص فــي كــل شـــــيء، حــيــث كــنــا نتعامل 
مع جميع المنتجات الـــواردة إلــى دولــة قطر 
باهتمام وحــرص شــديــديــن، كما أن العمل 
ــــــحـــرص  ــتـــســـم بـــالـ فـــــي مـــخـــتـــبـــــــرات األغــــــذيــــــة يـ
عــلــى الــتــطــويــر المستمر مــن خـــالل األجــهــزة 
الحديثة، وتطبيق معايير عالمية في مجال 
الفحص، وهو ما يعكس حرص الدولة على 
توخي أق�ضى درجات الحذر في كل ما يتعلق 
بــصـــــحــة اإلنــــســــان الــــــذي تــضــعــه عـــلـــى رأس 

اهتماماتها.

رغم دقة العمل في املختبرات نفاجأ 
بتناقل أخبار على مواقع التواصل 

االجتماعي بشأن عدم صالحية منتج 
معين؟

هـــــذه األمــــــــور ال عـــالقـــة لـــهـــا بــــالــــواقــــع تــمــاًمــا 
ــقــــد تـــكـــون  ــلــــة، فــ ــمــــت لـــلـــــــحـــقـــيـــقـــة بــــصــ وال تــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مــنــصــة لنشر 
الـــــشـــــائـــــعـــــات، فــــفــــي مـــــجـــــال األغـــــــذيـــــــة عــلــى 
سبيل المثال نجد أن الدولة حريصة على 
فحص جميع المنتجات الـــواردة للبالد من 
كــافــة الــمــنــافــذ، وبــالــتــالــي فــال مــجــال لحدوث 
مــثــل هـــذه األمــــور الــتــي يتناقلها الــبــعــض من 
مسألة فساد منتج معين أو عدم صالحيتة 

لالستهالك.
ــــاك  ــنــ ــ ــــه وهــ ــــصـ ــــحـ ــــم فـ ــتــ ــ كــــــــل شـــــــــــــــيء يــ
تـــابـــعـــون للصحة  مــفــتــشــون 
العينات  بجلب  يقومون 
لتحليلها  الــمــنــافــذ  مـــن 
وفــحــصــهــا، كــمــا أن 
هــــنــــاك مــفــتــشــيـــــن 
تــابــعــيـــــن لــلــبــلــديــة 
يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــون 
بــــــــالــــــــتــــــــفــــــــتــــــــيــــــــش 
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تعلمت الدقة من عملي في التفتيش على الغذاء 

العمل في مختبرات 
املدارس أعاد بصمتي 

للحياة مرة أخرى 

خبير األغذية يعود للعمل بعد التقاعد.. محمد فخرو 
لـ “التأمينات االجتماعية”:
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ــــــــي عــــلــــى الــــمــــطــــاعــــم واألغــــــــذيــــــــة فــي  الـــــداخـــــلـــ
الــمـــــجــمــعــات الــتــجــاريــة، ومـــن ثـــم فـــال مــجــال 
للحديث عن إهمال من أي نوع فيما يتعلق 

بفحص األغذية.

كم كان عمرك عندما تقاعدت؟ ولماذا 
قررت العودة للعمل مرة أخرى؟

تــقــاعــدت مــبــكــًرا وـكــان عــمــري 47 عــاًمــا بعد 
فــي العمل باملختبرات،  25 عــاًمــا  أن قضيت 
ولكنني بدأت حياة عملية جديدة بعد مرور 
ــتـــقـــاعـــد، حـــيـــث الــتــحــقــت  ــنــــوات مــــن الـ 3 ســ
التعليم والتعليم الحالي، فاإلنسان  بــوزارة 
ال يجب أن يتوقف عن العمل طالما لديه 
الــقــدرة والطاقة على اإلنــتــاج وهــو شعوري 
الـــذي دفعني لــلــعــودة مــرة أخـــرى، فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت 
الساعة وفــي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، 
الله  النبـي صلى  يعلمنا  الــحــديــث  هــذا  ففي 
عــلــيــه وســـلـــم دروًســـــــا عــظــيــمــة مـــن أعــظــمــهــا 
اإليجابية في حياة المسلم، إذ البد أن يكون 
ا يشارك في هذه الحياة بكل  المسلم إيجابيًّ
مــا يستطيع وبــقــدر مــا يمكنه ولــو كــان ذلك 
في آخــر لحظات الحياة، كما أنــه صلى الله 
ــى الــمــديــنــة  ــ ــلـــم هـــاجـــر مــــن مـــكـــة إلـ عــلــيــه وسـ
يــتــجــاوز الخمسين عــاًمــا وبــــدأ حياة  وعــمــره 
ـــا فــيــه  ــنـ ــــورة، ولــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــي الـــمـــديـــنـــة الـ ــ ــــدة فـ ــــديـ جـ

القدوة واألسوة الحسنة.

ا؟ حدثنا عن مجال عملك حاليًّ
ـــا فــــي مــخــتــبـــــر مــــدرســــة عـــمـــر بــن  أعـــمـــل حـــالـــيًّ
ــانـــويـــة، حـــيـــث أقــــــوم بــتــجــهــيـــــز  ــثـ الـــــــخـــطـــاب الـ
ــــارات والــــتــــجــــارب الــعــمــلــيــة فــــي مــــادة  ــبـ ــ ــتـ ــ االخـ
ــــوم الــــــــمــــــــدرس بــــشــــرح  ـــقــ ــ ــيـــــث يـ ــ األحـــــــــيـــــــــاء، حـ
الدروس على الطبيعة في املختبر بمساعدة 
العديد  إجـــراء  يتم  كما  باملختبر،  العاملين 
من األبحاث في مجال األحياء من قبل طالب 
الــمــدرســة الـــذيـــن يــشــاركــون بـــــهــذه األبــحــاث 
فـــي مــســابــقــات بــيــن الــــمــــدارس، وأعـــمـــل على 
مساعدة الطالب بشتى السبل حتى يصلوا 
فالعمل  المطلوبة،  وأهدافهم  نتائجهم  إلــى 
في مختبرات الــمــدارس أعــاد بصمتي للحياة 
 

ً
مــــرة أخـــــرى حــيــث أشـــعـــر أنــنـــــي أؤدي عــمــال

مفيًدا في املجتمع أخدم به أبناء وطني. 

هل يحتاج المتقاعدون في الوقت الحالي 
مزيًدا من الرعاية واالهتمام؟

ــاعــــدون يــــحــــظــــون بــــرعــــايــــة مــتــمــيـــــزة  ــقــ ــتــ ــمــ الــ
بــفــضــل قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة الـــتـــــــى ال تــدخــر 
جــهــًدا فــي االهــتــمــام بجميع الــفــئــات بالدولة 
خـــاصـــة كـــبـــار الـــســـن والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن حــيــث 
تماًما  مناسبة  المتقاعدين  معاشات  نجد 
ــــا أمــامــنــا  ــًمـ ــ ــيـــاة، ولـــكـــن دائـ ــــــحـ لــمــتــطــلــبــات الـ
طـــمـــوح نــحــو الــمــزيــد واألفـــضـــل بــاســتــمــرار، 
فهذه الفئة تحتاج إلى المزيد من االمتيازات 
ســــواء فــي الــرعــايــة الصـحية أو فــي الــفــنــادق 
في  المتنوعة  الـخدمية  والـــــجــهــات  واألنـــديـــة 
الدولة مثل البنوك التي يجب أن توفر لهم 
الــــقــــروض بــشــكــل مــيــســر وبــــــدون إجــــــراءات 
وتجعله  المتقاعد  معاناة  من  تزيد  معقدة 

يشعر أن الـحياة تضيق عليه.

 ما هي أهم املحطات أو المواقف التي 
أثرت في حياتك الشخصية؟

لــقــد ـكـــان الـــــــزواج هـــو الــمـــــحــطــة الــرئــيــســيــة 
فــي حــيــاتــي والــــذي ســاهــم فــي خــلــق شـخصية 

جديدة تتحلى بكثير من المسؤولية، حيث 
 عـــن زوجـــة 

ً
يــجــد اإلنــــســــان نــفــســه مــــســــؤوال

وأبــنــاء يجب عليه أن يدير أمــورهــم ويوفر 
لــهــم الـــــحــيــاة الــكــريــمــة، ويــعــمــل عــلــى تقديم 
نــمــاذج صــالـــــحــة للمجتمع مــن خـــالل تربية 
الله  الــذي ير�ضي  المناسب  بالشكل  أبنائه 

ورسوله.
تــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة هــــي أهـــــم مــــا يـــجـــب أن 
ــاء مـــنـــذ الــــصــــغــــر، ويـــجـــب  ــ ــنــ ــ ــــي األبــ نـــغـــرســـه فـ
الــعــمــل عــلــى تعليم الـــــجــيــل الـــــجــديــد كيفية 
 

ً
مستقبال نضمن  حتـى  الــمــســؤولــيــة  تحمل 

الـحبيبة، فقد تعلمت تحمل  أفضا لبالدنا 
ـــو مــــا جــعــل  الـــمـــســـؤولـــيـــة مـــنـــذ الـــصـــغـــر، وهــ
مـــســـألـــة الـــــــــزواج وتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة عــن 
ــــًرا، بـــخـــالف  ـــ ــــي أمـــــــــًرا يــــســــيــ أســـــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
العديد من الشباب في الوقت الحالي الذين 
ال يــتــحــمــلــون الــمــســؤولــيــة ونـــجـــد أن نسب 
الشباب  بين جيل  الــطــالق مرتفعة خــاصــة 

نتيجة لذلك.

ما هي هواياتك المفضلة؟
أهــــوى الـــقـــراءة بــشــدة مــنــذ الــصــغــر خــاصــة 
ــي الــــتــــاريــــخ وأمـــــــــور الـــســـيـــاســـة وفــــــي مـــجـــال  ــ فـ
ــا كــــنــــت فــــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــنــــدمــ الــــكــــيــــمــــيــــاء، فــــعــ
الجامعية كنت دائم الذهاب إلى المكتبة في 
أوقات الفراغ وبين املحاضرات حيث كنت 
حـــريـــًصـــا عـــلـــى اســـتـــعـــارة الـــكـــتـــب الــمــتــنــوعــة 
ســواء كانت في مجال الدراسة التي أدرسها 

أو في مجال آخر. 

نشعر باهتمام كبير 
باملتقاعدين ونتطلع 

دائًما للمزيد
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تــحــت شـــعـــار “حــمــايــة الـــنـــاس فـــي عـــالـــم مــتــغــيـــــر”، 
تــســتــضــيــف الـــعـــاصـــمـــة الــبــلـــــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، 
االجتماعي،  للضمان  الخامس  العالمي  المنتدى 
خالل الفترة من 14 – 18 أكتوبر 2019 المقبل.

ــــدى، الــــــــــذي تــــــشــــــارك فــــيــــه قـــطـــر،  ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ويـــــعـــــد الـ
ــمـــان االجــــتــــمــــاعــــي، ومــــن  ــلـــضـ أهـــــــم حـــــــدث دولــــــــي لـ
مــن  1000 شـــخـــص  فـــيـــه  ــــارك  ــــشـ يـ أن  الـــمـــتـــوقـــع 
ــتـــظـــر أن  ــنـ الـــمـ ــــم، ومـــــــن  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ بـــــلـــــًدا حـــــــول   150

النظم  تــواجــه  الــتــي  الرئيسية  الــتــحــديــات  يناقش 

ــنـــيـــة، ومـــــــدى حـــاجـــتـــــــهـــا لـــمـــنـــاهـــــــج مــبــتــكــرة  ــيـ الـــتـــأمـ

التحديات، وتعزيز  هــذه  تساعدها على مواجهة 

الــتــأثــيـــــر اإليــجــابــي لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي مــن أجــل 

حماية الناس، باإلضافة إلى استراتيجيات إدارته 

فـــي ظـــل الــتــغــيـــــرات الــتــكــنــولــوجــيــة والــديــمــغــرافــيــة 

واالقتصادية السريعة.

ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ ــلــ ــة لــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة الـ ــ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ افـــــتـــــتـــــحـــــت الــ
االجتماعية الكويتية فرًعا جديًدا لها ليصل عدد 
األفــــرع الــتــابــعــة لــهــا إلـــى ســبــعــة، حــيــث يــقــع الــفــرع 
الـــجـــديـــد فـــى مــديــنــة ســعــد الــعــبــدالــلــه )الـــــــجـــهـــراء( 
وقد جاء االفتتاح بحضور وزير المالية ورئيس 
مجلس إدارة المؤسسة د. نايف فالح الحجرف، 
ومدير عام المؤسسة السيد مشعل عبدالعزيز 
العثمان، وقدم الـحـجرف التـهنئة للمؤسسة على 
 إن الصرح الـجديد 

ً
افتتاح فرعها السابع، فائال

الــمــتــكــامــل بـــمـــراِفـــقـــه، ُيـــعـــد بــمــثــابــة مــقــر إقــلــيــمــي 

والمتقاعدين  عليهم  المؤّمن  ويخدم  للمؤسسة 
ــًدا بـــجـــهـــود الـــمـــؤســـســـة الـــرامـــيـــة  ــيـ ــالـــكـــامـــل، مـــشـ بـ
لــتــوفــيـــــر خـــدمـــات شــامــلــة وســلــســة بــمــا يــصــب في 

مصلحة مراجعيها.
ــحـــــجــرف عــــن أمـــنـــيـــاتـــه لــلــمــؤســســة  ــــرب الـــ كـــمـــا أعــ

بدوام التقدم واالزدهار.
 الـجدير بالذكر أن الفرع الـجديد يخدم قاطنـي 
األخــرى  المـحافظات  وجميع  الـــــجــهــراء  محافظة 
عــبـــــر تــوفــيـــــر ـكـافــة الـــــخــدمــات بــمــا فـــي ذلــــك إدارة 
والتسـجيل  االشتـراكات  مثل  التأمينية  الـخدمة 

وضم المدد والمعاشات وخدمات المستحقيـن 

ومتابعة السداد والسـجل العام واإلدارة المالية 

الـجديد  الصرح  اآللية.ويتميـز  الـخدمات  وإدارة 

ــا  بـــقـــدرة اســتــيــعــابــيــة لــخــدمــة 1900 مـــراجـــع يــومــيًّ

من خالل 100 نافذة خدمة، أي ما يقدر بحوالي 

450 ألــف مــراجــع فــي الــســنــة، كما يضم مواقف 

عامة بسعة 168 سيارة، باإلضافة إلى تخصيص 

450 مــــوظــــًفــــا لـــخـــدمـــة مــــراجــــعــــي الــــفــــرع وإنــــجــــاز 

معامالتهم على أكمل وجه. 

قطر تشارك يف املنتدى العاملي للضامن االجتامعي 

نــظــمــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
الــُعــمــانــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــكــتــبــة الــطــفــل الــعــامــة 
ورشـــــة بـــعـــنـــوان “هـــيـــا نـــكـــتـــب”، قــدمــتـــــهــا الــكــاتــبــة 
الــُعــمــانــيــة د. وفـــاء الــشــامــســيــة، وشــــارك فيـها 20 
والتخصصات،  المـجاالت  مختلف  من  شـخًصا 
وذلك إلثراء معرفة الطالب بالمـجاالت التأمينية.

بيـن  التعاون األكاديمـي  الــورشــة لتعزيز  وجــاءت 
الـخروج  بـهدف  التعليمية،  والمؤسسات  الهيئة 
ـــعـــزز مــفــاهــيــم الــتــأمــيــنــات 

ُ
بــمــجــمــوعــة قــصــصــيــة ت

االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــدى الـــنـــاشـــئـــة، والـــمـــســـتـــمـــدة مــن 
التراث العربي واإلسالمي، ومن المؤمل أن تسهم 
بحزمة برامج تدعم المناهج الدراسية.فــــي رفـــــد مــــصــــادر الـــتـــعـــلـــم فــــي مــــــــدارس الــســلــطــنــة 

نــظــمــت الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي 
ــة بـــعـــنـــوان “الــــوقــــايــــة مــــن املــخــاطــر  ــ األردنــــــــي ورشــ
المهنية” بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان 
االجتماعي، وبالتنسيق مع مكتب ارتباط الدول 
العربية للجمعية في عمان، وذلك بحضور ممثلي 
6 دول عربية هي األردن وليبيا والكويت والجزائر 
ــنــــة ُعـــــــمـــــــان، حــــيــــث تــــبــــادل  ــلــــطــ ــــا وســ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ ومـ

المشاركون الـخبرات وآليات توطينها.
كــــمــــا نــــاقــــش الــــمــــشــــاركــــون فـــــي الــــــورشــــــة الـــدلـــيـــل 
الـــــخــاص بــالــوقــايــة، والــمــبــادئ التوجيهية فــي هذا 
املــجــال لــــ”اإليـــســـا” )الـــــجــمــعــيــة الــدولــيــة للضمان 

االجتماعي(، وكيفية التعامل مع حاالت األمراض 
الــمــهــنــيــة، وتــضــمــيـــــن هــــذه الـــمـــبـــادئ فـــي الــبـــــرامــج 
الــوطــنــيــة.كــمــا بــحــث الــمــشــاركــون كــيــفــيــة العمل 
التأمينية  الهيئات  فــي  العاملين  قـــدرات  بناء  على 
فــي مــجــال السالمة  لــوضــع وتطوير أطــر متكاملة 
والــصــحــة المهنية فــي مــكــان العمل واالســتــخــدام 
اآلمن للتكنولوجيا في مجال الوقاية من املخاطر 
الــمــهــنــيــة، والــتـــــركــيـــــز عــلــى أهــمــيــة نــشــر الــتــوعــيــة 
الالزمة حول قدرات وسلوكيات األفراد في مكان 
العمل لتحقيق أق�ضى درجات الحماية ألنفسهم 

من هذه املخاطر.

بحضور ممثلي 6 دول 

ورشة إقليمية تناقش 
املخاطر املهنية 

ا افتتاح فرع جديد للتأمينات الكويتية يستوعب 1900 مراجع يوميًّ

ورشة لتعزيز معرفة الطالب باملجاالت التأمينية يف ُعامن  
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قسم متابعة التقاعد املدني 
الوجهة األولى للُمحالين للتقاعد 

أكد تحديث أنظمة صرف المعاشات .. 
عبداهلل راشد الكواري:

ــعــــد قـــســـم مـــتـــابـــعـــة الـــتـــقـــاعـــد الــــمــــدنــــي حــلــقــة  ــ ُي
الوصل بيـن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــن جــــهــــة، وبــــيــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن 
الــمــدنــيــيـــــن والــمــســتــحــقــيـــــن لــلــمــعــاش مـــن جهة 
أخــرى، حيث يعتبـر الشريان األســا�ضــي لتدفق 
الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة وضــــمــــان وصـــولـــهـــا إلـــى 
ــهــا، كــمــا ُيــعــنـــــى الــقــســم بــتــلــقــي طــلــبــات  أصـــــحــابـــ
إحـــالـــة الــمــوظــفــيـــــن إلــــى الـــتـــقـــاعـــد، واســتــكــمــال 

اإلجراءات لصرف معاشاتهم.
ولــلــوقــوف بشكل أكــثـــــر عــلــى طبيعة عــمــل هــذا 
ــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة”  ــيـ ــأمـ ــتـ الـــقـــســـم، حــــــــاورت “الـ
الــســيــد عــبــدالــلــه راشــــد مــحــمــد الـــكـــواري رئــيــس 
قــســم مــتــابــعــة الــتــقــاعــد الــمــدنــي لــيــلــقــي الــضــوء 
على نوعية الخدمات والتطورات التى يشهدها 

القسم فى سبيل تحسين الخدمة لمستحقيها.
- ُيــعــد الــقــســم الــوجــهــة األولــــى لــلــمــوظــف بعد 
الــمــهــام والـخدمات  مــا هــي  للتقاعد..  إحــالــتــه 

التي يقدمها القسم للمتقاعدين؟
- فـــي الـــبـــدايـــة يــتــولــى الــقــســم مــســؤولــيــة تــوفــيـــــر 
والمستحقيـن  للمتقاعدين  الــخــدمــات  أفــضــل 
ملفاتـهم واستكمالها  بــإعــداد  تــبــدأ  والــتـــــي  لــهــا، 
حسب األصـــول والــلــوائــح، ومــن ثــم متابعتها في 
 بأول، 

ً
مراحل الحقة، والعمل على تحديثها أوال

كي تكون مواكبة للتغيرات التي قد تطرأ عليها، 
كـــمـــا يــــقــــوم بـــالـــمـــتـــابـــعـــة مــــع الـــجـــهـــات املــخــتــلــفــة 
ــتـــقـــاعـــديـــة إلـــى  لـــضـــمـــان وصـــــــول الـــمـــعـــاشـــات الـ

أصحابها ومستحقيها.
تلقي  تتـركز على  فهـي  القسم  لمهام  بالنسبة   -
طلبات اإلحالة للتقاعد، واستكمال اإلجراءات 
الالزمة لصرف المعاش بعد التدقيق والتثبت 
ــنـــــدات، وتــــلــــقــــي ومـــتـــابـــعـــة  ــ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــــحــــة الـ ـــ مــــــن صــ
المدنييـن  المتقاعدين  بيانات  تعديل  طلبات 
ــــاذ اإلجـــــــــــراءات الــــالزمــــة  ــــخـ والــمــســتــحــقــيـــــن، واتـ

ــي وبـــلـــوغ  ــــاالت الــــوفــــاة والـــعـــــــجـــز الــطــبـــ بـــشـــأن حــ
وسـحب  والــطــالق  واالستقالة  القانونية  السن 
الجنسية وإعادتها وذلك بالتنسيق مع الجهات 
املــــخــــتــــصــــة بـــــاالضـــــافـــــة الــــــــى حــــفــــظ الــــســــجــــالت 
والــقــيــود والــمــســتــنــدات والــوثــائــق والــمــطــالــبــات 
بالمتقاعدين  الـــــخــاصــة  والــمــالــيــة  المـحاسبية 

المدنييـن، وإرسال اإلشعارات السنوية لهم.
- هــل هــنــاك تـــطـــورات شــهــدهــا الــقــســم خــالل 

الفترة الماضية؟
تــم مــؤخــًرا تحديث األنظمة الخـاصة بصرف   -
المدنيين والعسكريين والمستحقين  معاشات 
نظم  إدارة  مــع  بالتنسيق  وفــاتـــــهــم،  بــعــد  عنـهم 
ــــذه األنـــظـــمـــة  الـــمـــعـــلـــومـــات، حـــيـــث أصـــبـــحـــت هــ
العالمية،  ــــان  األيــــزو واألمـ مــع معاييـر  تــتــمــا�ضــى 

األمر الذي ساهم في ضمان دقة البيانات.
تعديل  طــلــبــات  ومــتــابــعــة  بتلقي  الــقــســم  يـهتم 
بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين.. 

فكيف يتم التحقق من صحة ذلك؟
- قد يكون التعديل بناًء على طلب جهة العمل، 
فــي االعتماد  وبــالــتــالــي فــإن دور القسم ينحصر 
والــتــســلــيــم بــصــحــة هــــذه الـــبـــيـــانـــات شــريــطــة أال 
تــــكــــون مـــخـــالـــفـــة لــــمــــواد الــــقــــانــــون، فـــقـــد يــكــون 
للمتقاعد عالوة أو ترقية بأثر رجعي قبل انتهاء 
ــهــذا األمــــر،  الـــخـــدمـــة، وهـــنـــا ال عـــالقـــة لــلــهــيــئــة بـــ
ألنـــــهــا لــيــســت جــهــة رقـــابـــيـــة عــلــى جـــهـــات الــعــمــل 

مـــن نــاحــيــة تــرقــيــتــه أو تــعــديــل وضـــعـــه، وال دور 
ــــذه الـــبـــيـــانـــات،  لــلــهــيــئــة إال الــتــســلــيــم بــصـــــحــة هـ
وصرف الفروقات للمتقاعد بأثر رجعي إن كان 

ا لها. مستحقًّ
- وقد يكون التعديل بناًء على طلب المتقاعد 
اسمه  كتغييـر  نفسه،  المستحق  أو  ا  شـخصيًّ
، أو تغييـر رقــم هــاتــفــه، أو رقــم الـحساب 

ً
مــثــال

البنكي، وهنا تعتمد الهيئة على الكتب الواردة 
مـــن الـــــجــهــات الــرســمــيــة، مـــع تــوقــيــع الــمــتــقــاعــد 
الـــراغـــب فــي تــعــديــل بــيــانــاتــه عــلــى صـحتـها، بعد 
إحاطته علًما بالمسؤولية القانونية، والتي قد 
أيــًضــا  ينطبق  وهـــذا  حـــال مخالفتها،  تــقــع عليه 
عــلــى الــمــســتــحــقــيــن عـــن صـــاحـــب الـــمـــعـــاش بعد 

وفاته.
ــاة  ــ ــــوفـ ــــع حـــــــــاالت الـ ــامــــل مــ ــعــ ــتــ ــتــــم الــ ــيــــف يــ - كــ

والطالق والزواج وسحب وإعادة الجنسية؟
- يوجد لدينا ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية، 
ويـــتـــم مـــن خـــاللـــه االســتــفــســار بـــواســـطـــة الــرقــم 
الـــشـــخـــ�ضـــي عــــن الـــبـــيـــانـــات الــــخــــاصــــة بــتــعــديــل 
االســم وسحب وإعـــادة الجنسية، وهناك ربط 
آخر مع إدارة الصـحة الوقائية بوزارة الصـحة 
الــعــامــة بــخــصــوص الــمــوالــيــد والـــوفـــيـــات، وعلى 
ــانـــات لــديــنــا  ــيـ ــبـ ــاعــــدة الـ ضـــوئـــهـــا يـــتـــم تـــحـــديـــث قــ
الــزواج  بشكل دوري، أمــا فيما يتعلق بــحــاالت 
ــــطـــــالق فــتــتــم مـــخـــاطـــبـــة مــحــكــمــة األســــــــرة فــي  والـ

املحكمة االبتدائية لموافاتنا بذلك.
 مـــا هـــي الــنــصــائــح الــتـــــي تــوجــهــونـــــهــا مـــن خــالل 

قسمكم للمتقاعدين؟ 
وواجباتهم  حقوقهم  بمعرفة  الـجميع  ننصـح   -
ــلـــى قــــانــــون الــتــقــاعــد  الـــتـــقـــاعـــديـــة، واالطــــــــــالع عـ
بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في جهات 
عملهم، والتأكد من صحة بياناتـهم، والتفكير 

ا قبل اإلقدام على التقاعد. مليًّ

ربط إلكتروني مع 
وزارتي الداخلية 

والصحة لتحديث 
ا قاعدة البيانات دوريًّ

العدد السابع - يوليو  2019 3637



التي يعيشها  يكتسب اإلنسان خبرات متنوعة في حياته الوظيفية 
عــلــى مــر الــســنــوات، وذلــــك مــن خـــالل عــمــلــه فــي جــهــة معينة وقسم 
يبدع فيه حتى يصل لسن التقاعد، فتجد البعض مبدًعا في مجال 
إدارة الموارد البشرية وآخر في العالقات العامة والتدريب وغيرها 
من املجاالت الوظيفية التي تؤهل الشخص في مرحلة التقاعد أن 
يبدأ بدخول عالم تدريب الموظفين واألشخاص المهتمين بتطوير 
حياتهم المهنية، ففي هذا المقال سوف أسلط الضوء على أهمية 
التدريب وشروطه، وطريقة الوصول إلى الجهات التي توفر خدمات 
التدريب للموظفين في دولة قطر بحيث تكون له وظيفة المستقبل 

التي ليس لها عمر محدد في الحياة.
في البداية التدريب عبارة عن نشاط يقوم به الشخص، من خالله 
للمستفيدين مهارات وخبـرات متنوعة، وأول �ضــيء يحتاجه  يقدم 
المدرب لتحقيق توصيل تلك المهارات دخول دورة عنوانها “تدريب 
الــمــدربــيـــــن” لــيــحــصــل عــلــى شـــهـــادة مـــــدرب مــعــتــمــد تــؤهــلــه لــلــتــدريــب 
بــاإلضــافــة  بــالــدولــة،  المتخصصة  الــجــهــات  فــي  يــقــدم  ويستطيع أن 
ــا بــالــشـــــيء الـــذي يــطــرحــه وعــنــده رســالــة  إلـــى أنـــه يــجــب أن يــكــون مــلــمًّ
 إذا كــنــت خــبــيـــــًرا فــي مــجــال الـــمـــوارد الــبــشــريــة لمدة 

ً
واضـــــحــة، فــمــثــال

ثالثين سنة أنصحك أن تــقــدم دورة فــي نفس الــمــســار، مــع التركيز 
على حاجة الموظفين لها، ومعرفة ما ال�ضيء الــذي يريدونه هل في 
حتى  ذلــك  وأهمية  البشرية  الــمــوارد  إدارة  أم  والبيانات  التخطيط 

تقدم شيًئا متخصًصا. 
وبعد هذه المرحلة يجب أن يفكر المدرب بأن رحلة التدريب ليست 
فقط معلومات أكاديمية، ولكن هي عبارة عن علم ومهارة وتمارين، 
بمعنى اليوم أعطي المتدربين مهارة تحليل الوظائف وأدربهم عليها، 
وال أنتقل لــمــهــارة ثانية قبل الــتــأكــد مــن وصــولــهــا لهم عــن طــريــق ما 
ُيسمى بتمرين أو مشاهدة فيديو أو دراسة حالة واقعية أو نقاش 
عام أو تفكير إبداعي للوصول لبعض الحلول، فالتدريب ليس شيًئا 
ا بحًتا وإنما هو فن إيصال المهارة والمعلومة بطرق ممتعة،  أكاديميًّ
بين  فــرق  للمستفيد بشكل بسيط دون ملل، فهناك  بحيث تصل 
التدريب والتعليم العادي الذي يعتمد على إيصال المعلومة أكثر 

من التدريبات العملية. 
ومرحلة أساسية هي كيف أبدأ، من المهم أن يسعى المدرب 

للبحث عــن الــفــرص التدريبية فــي دولــة قطر والتـي توفر مثل هذه 
ــــة والــــذي يــحــرص عــلــى تقديم  الــمــهــنــة، أولــهــا مــعــهــد الــتــنــمــيــة اإلداريــ
الـــــخــبـــــرات الــمــتــنــوعــة لــفــئــات الــمــســتــفــيــديــن فـــي الــمــهــن الــمـــــخــتــلــفــة، 
الـخاص ومشاهدة  الــقــارئ للدخول على موقعهم  وأدعـــوك عزيزي 
أجندة التدريب لديهم، باإلضافة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، 
الـخدمات فــال تتوقف عن  أيــًضــا تقدم تلك  وهــنــاك جهات خاصة 
تقديم خبـراتك ونفسك لهم بــإعــداد سيرتك الــذاتــيــة، وابــحــث عن 
األشخاص الذين يساعدونك في ذلــك ألن التدريب بحاجة إلــى من 
ُيصمم لك المادة التدريبية ويضع لك التمارين، وهناك من يقدم 
تــلــك الـــــخــدمــات فـــقـــط، عــلــيــك كـــمـــدرب أن تـــشـــرف وتـــــدرب وتــكــون 

متمكًنا من المادة التي تقدمها. 
أن  اإلنــســان   حيث يستطيع 

ً
الـختام ال شـــــيء مستحيال فــي  رسالتـي 

يتعلم مهما بلغ به العمر، ويمكنه أن يمارس عملية التدريب بشكل 
قوي، ولكن يجب على من يريد أن يصبح مدرًبا عليه بالقراءة كثيًرا 
وتوصيف  التدريبية،  الجلسات  إدارة  وكيفية  التدريب،  عملية  في 
التمارين وتقسيمها مع املحتويات الهامة للدورة، ومعرفة األوقات 
للمتدرب،  للمدرب وأيضا  التدريبي  المنهج  والمنهج وطريقة كتابة 
 لها في دورة تدريب المدربين التي تقدمها 

ً
كل هذه األمور تجد حلوال

فــي عالم  الــدخــول  الـخاصة، وأيــًضــا  بعض المؤسسات والــشــركــات 
اليوتيوب والبحث عن الكثير من المقاطع التدريبية في هذا املجال 
ويلبي خبراتك  يساعدك  فريق  إعـــداد  وأيــًضــا  كثًيـرا  تساعدك  فهي 

فجرب ذلك ولن تخسر شيًئا. 

كيف يصبح املتقاعد مدرًبا؟ 

أحمد يوسف املالكي
إعالمي وباحث تربوي
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طرق الوقاية من انخفاض 
نسبة السكر في الدم
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ُيعد داء الســكري من أكثر األمراض انتشــاًرا على املســتوى العاملـــي، وهو مرض يحدث عندما يعجز 

البنكريــاس عــن إنتــاج اإلنســولين بكميــة كافيــة، أو عندما يعجز الجســم عن االســتخدام 

الفعال لإنسولين الذي ينتجه.

واإلنســولين هو هرمون ينظم مســتوى الســكر في الدم.. وُيعد انخفاض الســكر في الدم حالة ناجمة 

عــن انخفــاض مســتوى الســكر فــي الــدم )الجلوكــوز( الذي يمثل املصدر الرئيس للطاقة في الجســم، 

ري، غيـــر أنــه يمكــن ملجموعــة 
َ

وغالًبــا مــا يرتبــط انخفــاض الســكر فــي الــدم باإلصابــة بمــرض الســك

لــدى األشـــخاص غيـــر  الــدم  فــي  النــادرة أن تســبب انخفــاض نســبة الســكر  الـــحاالت  مــن  متنوعــة 

ــى، والتـــي 
َ
ري، فانخفاض السكر في الدم ليس مرًضا في حد ذاته، مثل الُحّمـ

َّ
ك املصابيـــن بمرض السُّ

تعتبـــر مؤشــًرا علــى وجــود مشــكلة صحية.

وتعتبر نسبة السكر بالدم منخفضة في حال كان أقل من )70ملجم/ ديسيلتر(

أعــراضـه
الشعور بالجوع. 1

الشعور بالدوار والصداع. 2

فقدان التوازن والتركيز. 3

شحوب اللون. 4

تصبب العرق. 5

سرعة دقات القلب. 6

عدم الرؤية بوضوح. 7

فقدان الوعي. 8

إعداد قسم برامج التثقيف الصحي - إدارة الصحة العامة وزارة الصحة العامة 
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وحول مخاطر ارتفاع ضغط الدم، 
أشار إلى أن أهم المخاطر، تشمل:

أسبابه

ا . 1 فحص نسبة السكر بالدم دوريًّ
وخصوًصا في فترات الصباح وقبل 

ممارسة الرياضة.
الحرص على املحافظة على نسب . 2

السكر في الدم ضمن الحدود 
الطبيعية .

تناول كميات مناسبة من الطعام . 3
تحتوي على الكربوهيدات 

والبروتينات واأللياف، وتجنب إلغاء 
أو تأخير الوجبات الرئيسية.

الوقـــايـــة 

تنــاول جرعــة كبيـــرة مــن اإلنســولين أو األدويــة . 1  

للســكر. املخفضــة 

عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات.. 2

 تأخير أو إلغاء الوجبات الرئيسية.. 3

 القيام بمجهود بدني كبير غير معتاد.. 4
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النفس وتمنح  اكــتــشــاف مكنونات   تحمل معها بشائر 
ٌ
 جــديــدة

ٌ
حــيــاة

الــذاتــي، واستعادة النشاط واالندماج  للتقييم  األفــراد فرصة ثمينة 
مـــجـــدًدا مـــع محيطهم االجــتــمــاعــي بــتــفــاؤل وحــيــويــة وتـــحـــرر مـــن أعــبــاء 

الوظيفة ودوامها الرسمي الرتيب.
بعد أعوام طويلة ومسيرة حافلة، يحق للمتقاعدين أن يعودوا برؤية 
الــعــمــل خــلــف المكاتب،  مختلفة وتــفــاعــل اجــتــمــاعــي عطلته ســاعــات 
وحجبته جدران المباني الوزارية ومـهام وقيود الوظائف الـحكومية، 

وقد كانوا يؤدون خدمات جليلة بال شك للوطن والمواطن.
آباؤنا وإخوتنا المتقاعدون كنوز نفيسة ومخزون زاخر من الـخبرات 
ــابـــرة فـــي مــجــاالت  ــثـ والـــتـــجـــارب الــعــمــيــقــة الـــتـــي وظـــفـــوهـــا بــكــل تـــفـــاٍن ومـ
أعمارهم،  فيها سنوات عديدة من  التي قضوا  الوظيفية  القطاعات 
دفعوا ثمنها غالًيا من صحتهم وحاجاتهم النفسية واالجتماعية، وهذه 
الجوانب الرئيسة في تكوينـهم النف�ضي واالجتماعي ينبغي االلتفات إليها 
بعناية فائقة، فمن حقهم أن يشعروا بالتوافق النف�ضي واالجتماعي 
مع من حولهم من األهل والجيران واألصحاب وكافة فئات املجتمع، 
وإزالة ما يعتـريـهم من إحساس بالوحدة وضعف التأقلم مع اآلخرين، 
ا كبيـرة في العمل والعطاء وتشييد 

ً
إنهم موظفون كبار قطعوا أشواط

لــنــؤدي مسؤوليتنا االجتماعية  مــجــدًدا  إلينا  عـــادوا  ثــم  المؤسسات، 
الكبرى نحو تهيئة األوضاع المالئمة لدمجهم معنا في مجاالت الحياة 
االجتماعية وإشعارهم بأهميتهم ودورهــم البّناء في المشورة وتقديم 
الـــــخــبـــــرة والــجــلــوس إلــيــهــم وتــلــّمــس مــطــالــبـــــهــم، وتــســهــيــل مــعــامــالتــهــم في 
الـجهات والدوائر الرسمية، وتلك مسؤولية مشتركة نتقاسم معهم 
ـــا بـــالـــزيـــارات والــلــقــاءات  أرـكــانـــهـــا، لــنــبــادر نــحــن وإيـــاهـــم فـــي الــعــمــل ســـويًّ
التوعوية  الـحمالت  وإطــالق  االجتماعية،  والــنــدوات  البرامج  وتنظيم 
والــتــثــقــيــفــيــة الــمــتــعــلــقــة بــدمــج الــمــتــقــاعــديــن الــعــائــديــن مـــن الــوظــائــف 
والــمــهــام الــرســمــيــة إلـــى محيطهم االجــتــمــاعــي بــرؤيــة جــديــدة وتطلعات 
مختلفة عــبـــــر وســائــل ومــنــصــات اإلعـــــــالم، وأن يــشــارك الــمــتــقــاعــدون 
أنفسهم فــي إعـــداد وتــقــديــم تلك الــبـــــرامــج والــنــشــرات الــتــوعــويــة، ومن 
المقترحات المهمة في هذا الشأن أن يتبنى املجلس البلدي المركزي 
مسؤولية تشكيل مجالس المستشارين الحكماء من المتقاعدين في 
كل دائــرة انتخابية باالنتخاب والتـرشيح الحر بالتـزامن مع كل دورة 
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مرحًبا بالعائدين 
إلينا مجدًدا 

راشد العودة الفضلي 

بلدية، يتبعها إنشاء بيوت خبـرة وطنية تستقطب المتقاعدين وتوظف 
التدريبية  والـــدورات  في مجاالت االســتــشــارات  الثرية  خبراتهم وطاقاتهم 
والتأهيلية للموظفين الشباب الـجدد خاصة، وبقية موظفي الدولة، مع 
مراعاة أن تتبنى الجهات المعنية تهيئة مكان أو ناد اجتماعي يلتقي فيه 
وترفيهية،  وثقافية  اجتماعية  أنشطة  خــاللــه  ويــمــارســون  المتقاعدون 
عــلــى أن يــوفــر خــدمــات تلبي مــطــالــب واحــتــيــاجــات عــائــالت المتقاعدين 
كنوع من المكافأة للمتقاعد وأسرته جزاء ما قدموه من جهود وخدمات 

جليلة. 
وعلينا جميًعا أن نصـحـح المفهوم السلبـي عن التقاعد والمتقاعدين، 
إلى  التقاعد وكأنه دعــوة  التي تصور  سعًيا نحو تغييـر النظرة الشائعة 
القعود عــن النشاط أو الــركــون نحو االنــطــواء والــعــزلــة، بــل هــو مرحلة 
جـــديـــدة تــتــفــتــح مــعــهــا آفـــــاق واســـعـــة مـــن الـــعـــطـــاء والـــــحــيــويــة والــتــفــاعــل 
ا 

ً
االجتماعي المنتج، والتكامل السليم مع بقية شرائح املجتمع، انطالق

مــن تــقــديــر الــــذات ورفــــع درجــــة االهــتــمــام بــالــمــتــقــاعــديــن وتــحــقــيــق أعلى 
معدالت الرضا النف�ضي والتوافق الداخلي.

تــقــول الــكــاتــبــة والـــمـــدربـــة الــقــطــريــة إيـــمـــان راشــــد فــــارس إن الـــــحــيــاة بعد 
التقاعد والدة جــديــدة لإلنسان يعيد فيها ترتيب خــيــاراتــه، وهــي فرصة 
ــــذات، والــتــقــاعــد بــاب  لــلــعــودة مــــرة أخــــرى لــلـــــحــيــاة، واكـــتـــشـــاف خــبــايــا الــ
 
ً
للتجديد والتغيير الذي كنا نبـحث عنه منذ زمن، فالتقاعد ليس اعتزاال

 منا 
ً
بــأن كــال للحياة بل إعــادة النشاط في جسد أنهكه التعب، مؤمنين 

يــؤدي دوره الوظيفي ليم�ضي به العمر ويسلم الراية من بعده ألجيال 
قادمة تعمل وتبتكر وتنهل من معين الـخبرات السابقة، فتكمل مسيرة 
سهم في مسيرتنا التنموية المستدامة، وتلك سنة الله 

ُ
البناء والعطاء وت

في خلقه منذ نشأة الحياة. 
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بحث تطوير نظام مّد 
الحماية التأمينية 

ملواطني دول التعاون

قطر تشارك في 
املنتدى العالمي 

للضمان اإلجتماعي

مقهى غنيمة..
مشروع إلحياء التراث 

القــــــطـــــــــري

رئيس قسم متابعة التقاعد املدني:
ننصح الجميع بمعرفة حقوقهم 

وواجباتهم التقاعدية

د. الحمادي.. األمين العام للهالل األحمر: 
املتقاعدون قادرون على املساهمة

 فى األنشطة اإلنسانية
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خدماتنا بني يديك
تطبيق GRSIA �ساطة�وجودة�عالية

متقاعدون ومحامون يطالبون البنوك 
بمزايا وحوافز خاصة للمتقاعدين


