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كلمة الرئي�س
                                                

هيئة التقاعد واملعا�شات .. اإجنازات تتطلع اإىل املزيد

عام جديد تدخله الهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات ، عازمة على امل�سي قدمًا 

يف حتقيق كل االأهداف التي اأن�سئت من اأجلها ، ووفق القانون ال�سادرة به 

رقم )24( ل�سنة 2002 ب�ساأن التقاعد واملعا�سات وتعديالته ، والذي يهدف 

اإلـى  حتقيق احلياة الكرمية للمواطنني القطريني .

وعام بعد االآخر ، توؤكد الهيئة اأن االأهداف التي انطلقت من اأجلها، قادرة على حتقيقها بخطى مت�سارعة 

ت�ست�سرف امل�ستقبل .. ال تغفل خالله احلا�سر ، وترنو منه اإىل  الغد ، وال تتوقف عند اليوم.

ومن هنا ، فاإن الهيئة ويف اإطار �سعيها اإىل توفري احلياة الكرمية وحتقيق الرعاية للمتقاعدين ، لت�سع على 

اآل ثاين اأمري البالد  اإياها ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة  نف�سها عبء امل�سوؤولية التي كلفنا 

املفدى و�سمو ال�سيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين ويل عهده االأمني ، حفظهما اهلل ، خدمًة للمواطنني 

واملتقاعدين .

اأ�سواطًا هائلة على طريق  اأن�سطة الهيئة يجدها قد قطعت  وعلى مدى ال�سنوات املا�سية، فاإن املطلع  على 

حتقيق منجزاتها، لت�ساف هذه املنجزات اإىل ما قبلها من اأن�سطة وفعاليات وخدمات م�سرفة ، كان هدفها 

العـام خدمة املتقاعدين وامل�ستحقني وامل�سرتكني يف اآن واحـد ، وتقدمي كل رعاية لهم، حر�سًا على النجاح ، 

لي�ساف اإىل جناح �سابق يف م�سرية عمل الهيئة ، عاما بعد االآخر .

خلدمة  مهامها  من  مزيد  نحو  للم�سي  ت�سعى  تزال  وال  اأهدافها  حققت  قد  الهيئة  تكون  اأن  الغرو  لذلك 

املتقاعدين ، على الرغم من عمرها الق�سري ، الذي كانت معه االإرادة وال�سمود والرغبة يف اإنهاء املهام 

لتحقيق املنجزات هي الغالب وامل�سيطر على االأداء طوال ال�سنوات املا�سية ، ويف الوقت نف�سه التحفيز للمزيد 

من االإجنازات خالل ال�سنوات القادمة.

ولعل الرا�سد لهذه االأن�سطة ، يجد اأن الهيئة حر�ست خالل االأعوام ال�سابقة على اإ�سفاء احلماية االجتماعية 

انتهاء خدمته من خالل توفري  اأ�سرته من بعده بعد  على املواطن القطري وتاأمني حياة كرمية له والأفراد 

املعا�سات مل�ستحقيها وفقا الأحكام القانون ، والئحته التنفيذية .

اأموال  باإدارة  املرتبط  وهو   ، املرجوة  االأهداف  اأحد  لتحقيق  م�سنية  جهود  هناك  كانت  نف�سه  الوقت  ويف 

اإطار  اأكرب عوائد ممكنة يف  اأق�سى اجلهود ال�ستثمارها ب�سورة مثلى ومبا يحقق  املعا�سات وبذل  �سندوق 

مراعاة معايري االأمان وال�سيولة وال�سمان . 
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عبد اهلل بن �شعود اآل ثاين

رئي�س جمل�س االإدارة

وعالوة على ما �سبق ، ف�سوف يظل حر�سنا على ن�سر الوعي بقانون التقاعد واملعا�سات وتطبيقاته واأهميته 

اإىل   ن�سعى  التي  االأخرى  اأو  حتققت  التي  واأهدافنا  مهامنا  �سمن  ال�ساغل  �سغلنا  هو  يوفرها  التي  واملزايا 

حتقيقها ، بهدف اإر�ساء ثقافة جمتمعية حول اأهمية هذا الت�سريع وانعكا�ساته االإيجابية على تنمية االأفراد 

واالأ�سر واملجتمع . 

وياأتي ذلك كله بهدف اأن تكون الهيئة بحق مالذًا اآمنا للمواطن القطري ، وحري�سة على تعزيز احلماية 

نتيجة  وذلك   ، املجتمع  يف  والت�سامن  التكافل  اأوا�سر  تر�سيخ  عن  ف�ساًل   ، له  واالقت�سادية  االجتماعية 

الفاعلية يف  اأق�سى درجات  بلوغ  املادية ، مبا ي�ساهم يف  والفنية واالإمكانات  الب�سرية  القدرات  المتالكها 

االأداء واالإجناز لتحقيق اأهدافها والو�سول اإىل  مكانة مرموقة وم�سرفة يف الوقت نف�سه . 

اإن اأمامنا اأهدافا دائمة و ا�سرتاتيجية ، ال ميكن اإغفال العمل على ا�ستمرار التعاطي معها لت�سل اإىل كافة 

املواطنني القطريني املتقاعدين، مبا ي�سمن لهم حياة م�ستقبلية كرمية بعيدًا عن العوز والفاقة ، انطالقا من 

الدقة وال�سفافية اللتني نحر�س على حتقيهما يف اآن واحد .

كما �سيظل هدفنا اأي�سا احلر�س على اإر�ساء نظام تقاعدي ع�سري، ياأخذ يف االعتبار االأبعاد االجتماعية 

واالقت�سادية يف البالد، ويحافظ على احلقوق التقاعدية للم�سمولني به، مبا يحقق لهم ولذويهم احلماية 

برعاية  العمل م�سمواًل  يكون هذا  اأن  ي�سرفنا  وما  واإخال�س،  تفاٍن  بكل  والعمل على حتقيق ذلك  املن�سودة، 

كرمية، ودعم من قيادتنا احلكيمة، خدمًة للوطن واملواطنني.
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كلمة املدير العـام 

ُتويل الهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات جهدها على اأهم املعايري املعتمدة 

وذلك  االجتماعية،  نه�ستها  ومدى  واالأمم  ال�سعوب  متييز  يف  عامليًا 

التغطية  خالل  من  القطريني  املواطنني  جتاه  النبيلة  اأهدافها  بتحقيق 

يف  الطماأنينة  وغر�س  لهم  والكرمية  االآمنة  احلياة  ل�سمان  االجتماعية 

نفو�سهم واأفراد عائالتهم .

فقد حر�س امل�سرع القطري على اإيجاد منظومة متكاملة تراعي امل�سلحة 

الف�سلى للمواطنني وذويهم من خالل نظام للتقاعد واملعا�سات الذي �سّنه القانون رقم )24( ل�سنة 

2002 �ساماًل بتغطيته جميع املوظفني والعاملني باخلدمة املدنية والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات 

امل�ساهمة وكذلك اجلهات االأخرى التي يرى جمل�س الوزراء اإخ�ساعها الأحكامه بقراٍر منه . 

التقاعد  حيث  من  الع�سكريني  تغطية  �سمل  الذي   2006 ل�سنة   )13( رقم  القانون  اإ�سدار  ذلك  وتلي 

2007 ب�ساأن النظام املوحد ملّد احلماية التاأمينية  واملعا�سات ، كما مت اإ�سدار القانون رقم )4( ل�سنة 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والعاملني يف غري دولهم باأية دولة ع�سو يف املجل�س.

ومن ثم فاإن الهيئة ت�سعى جاهدة اإىل النظر بعني فاح�سة اإىل امل�ستقبل وتتطلع اإىل غٍد تاأميني م�سرق، 

اإليه ،  2002 امل�سار  وذلك من خالل اإقرار التعديالت املراد اإدخالها على القانون رقم )24( ل�سنة 

و�سواًل اإىل الغاية املن�سودة بتحقيق تغطية تاأمينية مميزة للمواطن القطري .

العمل  يف  العامل  اأو  املوظف  ا�ستمرارية  اأهمية  على  الرتكيز  ينبغي  املقبلة  املرحلة  متطلبات  ولتحقيق 

ل�سمان اال�ستفادة الق�سوى من املوارد الب�سرية للدولة وتفادي اخلروج املبكر من اخلدمة ، واال�ستمرار 

يف تطوير اخلدمات التي تقدمها الهيئة للم�سرتكني واملتقاعدين وامل�ستحقني عنهم ، وحتقيق مبداأ العدالة 

يف احلقوق التقاعدية للخا�سعني الأحكام القانون ، ووفقًا ملا تق�سى به اأحكامه .

وتتطلع الهيئة دائمًا اإىل تعزيز جناحاتها ببذل املزيد من اجلهد يف التحديث والتطوير لكل ن�ساطاتها 

وامل�ساهمة بفعالية ومتيز يف امل�سرية ال�ساملة للتنمية التي تعي�سها دولة قطر يف ظل القيادة احلكيمة 

ملقام ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ / حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى ، وويل عهده االأمني 

حفظهما اهلل .

واهلل ويل التوفيق ،

تركي بن حممد اخلاطر

 املدير العام
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نظرة على

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
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نظرة على الهيئة العامة للتقاعد واملعا�شات

اإن�شاء الهيئة : 

اأن�سئت الهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات مبوجب القانون رقم )24( ل�سنة 2002 ب�ساأن التقاعد واملعا�سات وهي هيئة عامة 

تتمتع با�ستقالل اإداري وذات موازنة م�ستقلة ، ولها جمل�س اإدارة مكون من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من االأع�ساء ال يقل 

عن )5( وال يزيد على )9( اأ�سخا�س ، يتم تعيينهم بقرار اأمريي ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ، ويتوىل اإدارة الهيئة 

وت�سريف �سوؤونها من كافة النواحي الفنية واالإدارية واملالية مدير عام يعمل حتت اإ�سراف جمل�س االإدارة .

والهيئة ع�سو يف اجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي )International Social Security Association( منذ 

عام 2004م . 

اأهدافها :  

انتهاء خدمته والأفراد  له بعد  وتاأمني حياة كرمية  القطري  املواطن  اإ�سفاء احلماية االجتماعية على  اإىل  الهيئة  تهدف 

اأ�سرته من بعده من خالل توفري املعا�سات مل�ستحقيها وفقًا الأحكام قانون التقاعد واملعا�سات .

مهامها :

m  تطبيق قانون التقاعد واملعا�سات املدين والئحته التنفيذية مبا ي�سمن احلفاظ على احلقوق التقاعدية للمواطن 

القطري واأفراد اأ�سرته من بعده وتقدمي خدمة مميزة لهم .

m  اإدارة اأموال �سندوق املعا�سات وبذل اأق�سى اجلهود ال�ستثمارها ب�سورة مثلى ومبا يحقق اأكرب عوائد ممكنة يف 

اإطار مراعاة معايري االأمان وال�سيولة وال�سمان .

m  �سرف املعا�سات التقاعدية للمتقاعدين الع�سكريني وم�ستحقيهم يف حاالت الوفاة مبوجب القانون رقم 13 ل�سنة 

2006 م ب�ساأن معا�سات التقاعد الع�سكري .

m  ا�ستثمار اأموال �سندوق املعا�سات الع�سكري واإدارتها .

ثقافة  اإر�سال  بهدف  وذلك  يوفرها  التي  واملزايا  واأهميته  وتطبيقاته  واملعا�سات  التقاعد  بقانون  الوعي  ن�سر    m

جمتمعية حول اأهمية هذا الت�سريع وانعكا�ساته االإيجابية على تنمية االأفراد واالأ�سر واملجتمع .

m  اقرتاح وتقدمي التعديالت القانونية ال�سرورية على القانون والالئحة يف �سوء التطبيق وامل�ستجدات وما تتطلبه 

التغطية االجتماعية من تطوير .

m  القيام بالدرا�سات االكتوارية الالزمة لبيان املركز املايل ل�سندوق املعا�سات يف �سوء التزاماته م�ستقبالً  .
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روؤيتها :

ت�سعى الهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات لتكون مالذًا اآمنًا للمواطن القطري من خالل عملها على تعزيز احلماية االجتماعية 

واالقت�سادية ، وتر�سيخ اأوا�سر التكافل والت�سامن يف املجتمع ، وامتالكها القدرات الب�سرية والفنية واالإمكانات املادية لبلوغ 

اأق�سى درجات الفاعلية يف االأداء واالإجناز لتحقيق اأهدافها والو�سول اإىل مكانة مرموقة بني الهيئات املحلية واالأخرى .  

ر�شالتها : 

مد مظلة التغطية التقاعدية لت�سمل كافة املواطنني القطريني العاملني مبا ي�سمن لهم حياة م�ستقبلية كرمية بعيدًا عن 

العوز والفاقة ، وذلك من خالل اإر�ساء نظام تقاعدي ع�سري ياأخذ باالعتبار االأبعاد االجتماعية واالقت�سادية يف البالد 

، ويحافظ على احلقوق التقاعدية للم�سمولني به ، ويحقق لهم ولذويهم احلماية املن�سودة كما هو مبني يف الروؤية العامة 

والود  امل�سوؤولية  من  بروح  للجمهور  متميزة  خدمة  تقدمي  عرب  وذلك   ، املجتمع  يف  بو�سوح  هويتها  يعك�س  ومبا   ، للهيئة 

ومراعاة القيم االأ�سا�سية التي ت�ستند اإليها الهيئة يف اأدائها الأعمالها .

قيمها الأ�شا�شية :

m  التحلي بامل�سوؤولية الكاملة وااللتزام بالعمل املوؤ�س�سي . 

m  االلتزام مبعايري ال�سهولة واملرونة والدقة وال�سفافية . 

m  التميز يف االأداء والتفاين يف العطاء .

m  التطلع الدائب اإىل التطوير والتحديث يف االإدارة والت�سريع .

m  ا�ست�سراف امل�ستقبل واملراجعة الدورية خلطط العمل وتقييم االأداء .
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مالمح من

قانون التقاعد والمعاشات المدني 
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مالمح من قانون التقاعد واملعا�شات املدين 

�شدور قانون التقاعد : 

�سدر القانون رقم )24( ل�سنة 2002 ب�ساأن التقاعد واملعا�سات بتاريخ 2002/8/6 ومت العمل به اإعتبارًا من 2003/3/6 

، وقد مت تعديله بالقانون رقم )33( ل�سنة 2004 وبالقانون رقم )15( ل�سنة 2008 .

اخلا�شعون للقانون :

املوظف القطري الذي يعمل بوظيفة دائمة يف جهة حكومية خا�سعة الأحكام قانون اخلدمة املدنية . 

املوظف اأو العامل القطري الذي يعمل يف اإحدى الهيئات اأو املوؤ�س�سات العامة اأو ال�سركات امل�ساهمة اأو اجلهات التي ي�سدر 

ب�ساأنها قرار من جمل�س الوزراء . 

مالحظة :  حتفظ كامل حقوق املوظف اأو العامل القطري الذي ينتقل بني اأكرث من جهة عمل خا�سعة للقانون .

ال�شرتاكات :  

ن�سبة اال�سرتاك ت�ساوي )15%( من الراتب اخلا�سع لال�سرتاك )االأ�سا�سي + العالوة االجتماعية( موزعة بني امل�سرتك 

وجهة عمله )5% تقتطع �سهريًا من راتب امل�سرتك ، 10% من جهة العمل( .

وتورد اال�سرتاكات يف ميعاد ال يتجاوز اليوم اخلام�س من ال�سهر التايل لل�سهر الواجب دفع اال�سرتاكات امل�ستحقة عنه .

وكل تاأخري ُتفر�س عليه غرامة مقدارها )2%( �سهريًا من املبلغ املتاأَخر عن �سداده من تاريخ وجوب ال�سداد حتى تاريخ 

ال�سداد الفعلي .

حالت ا�شتحقاق املعا�ش : 

m  انتهاء اخلدمة ب�سبب بلـوغ ال�سن القانونية املقررة لذلك ، مع توافر مـدة ا�سرتاك ال تقل عن )15( �سنة . 

m  انتهاء اخلدمة ب�سبب اال�ستقالة : ي�سرتط اأن ال تقل مدة اال�سرتاك عن )15( �سنة ، واأن ال يقل العمر عن )40( عامًا .

m  انتهاء اخلدمة بالطريق التاأديبي : وي�سرتط اأن ال تقل مدة اال�سرتاك عن )15( �سنة . 

m  انتهاء اخلدمة ب�سبب اإلغاء الوظيفة اأو بغري الطريق التاأديبي : وي�سرتط ال�ستحقاق املعا�س اأن ال تقل مدة اخلدمة 

عن خم�س �سنوات ، وذلك فقط بالن�سبة للعاملني يف االأجهزة احلكومية والهيئات واملوؤ�س�سات العامة . 

m  انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة اأو عدم اللياقة الطبية الأ�سباب تعود اإىل العمل اأو يف اأثنائه ، وال ي�سرتط اأي مدة خدمة لذلك .

m  انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة اأو عدم اللياقة الطبية الأ�سباب ال تعود اإىل العمل ، وال ي�سرتط اأي مدة خدمة لذلك .

m  اأية اأ�سباب اأخرى مل ُتذكر ب�سرط توافر مدة خدمة ال تقل عن )15( �سنة .  
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ح�شاب املعا�ش : 

اأو الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ، يح�سب املعا�س على  اإحدى اجلهات احلكومية  بالن�سبة للم�سرتك الذي يعمل يف    m

اأ�سا�س )5%( من راتبه ال�سهري االأخري )االأ�سا�سي + العالوة االجتماعية( م�سروبًا يف عدد �سنوات اخلدمة ، على 

اأن ال يتجاوز املعا�ُس الراتب االأخري .

املعا�س = الراتب ال�سهري االأخري )االأ�سا�سي + العالوة االجتماعية( × )5%( × عدد �سنوات اخلدمة

m  بالن�سبة للم�سرتك الذي يعمل يف اإحدى ال�سركات امل�ساهمة ، ُيح�سب معا�سه على اأ�سا�س )5%( من متو�سط راتبه 

املعا�ُس ذلك  اأن ال يتجاوز  ، على  ال�سنوات اخلم�س االأخرية من خدمته م�سروبًا يف عدد �سنوات اخلدمة  خالل 

املتو�سط . 

املعا�س = متو�سط الراتب ال�سهري خالل ال�سنوات اخلم�س االأخرية × )5%(× عدد �سنوات اخلدمة.

تخفي�ش املعا�ش : 

يخف�س املعا�س يف احلاالت التالية :

يف حالة انتهاء اخلدمة ب�سبب اال�ستقالة يتم تخفي�س املعا�س بن�سبة )2%( منه عن كل �سنة من �سنوات الفرق يف العمر 

عند انتهاء اخلدمة و�سن ال�ستني بالن�سبة للذكور ، و�سن اخلام�سة واخلم�سني بالن�سبة لالإناث .

يف حالة انتهاء اخلدمة بالطريق التاأديبي يتم تخفي�س املعا�س بن�سبة )2.5%( منه عن كل �سنة من �سنوات الفرق يف 

العمر كما بينا يف احلالة ال�سابقة .

يف حالة انتهاء اخلدمة الأ�سباب غري اال�ستقالة اأو بلوغ ال�سن املقررة للتقاعد ، اأو الوفاة اأو العجز اأو بالطريق التاأديبي اأو بغري 

الطريق التاأديبي اأو باإلغاء الوظيفة  مع توافر مدة خدمة ال تقل عن )15( �سنة ، اأي يتم تخفي�س املعا�س بواقع )2%( عن كل 

�سنة من �سنوات الفرق بني العمر عند انتهاء اخلدمة و�سن ال�ستني للذكور ، واخلام�سة واخلم�سني بالن�سبة لالإناث . 

امل�شتحقون :  

يف حالة وفاة املوظف اأو العامل القطري امل�سرتك اأو �ساحب املعا�س ي�سرف املعا�س للم�ستحقني عنه من اأفراد عائلته وفقًا 

لالأن�سبة التي حددها القانون .

الأولد غري القطريني للمراأة القطرية : 

يف حالة وفاة امل�سرتكة اأو �ساحبة املعا�س القطرية ، يتم معاملة اأوالدها غري القطريني مثل معاملة امل�ستحقني القطريني ، 

وت�سرف االأن�سبة امل�ستحقة لهم من معا�س والدتهم .

�شم مدة اخلدمة ال�شابقة : 

اأجاز قانون التقاعد للم�سرتك اأن يطلب �سم مدد خدمته ال�سابقة اإىل مدة خدمته احلالية �سريطة اأن تكون هذه املدد قد 

ق�سيت يف اإحدى اجلهات اخلا�سعة الأحكام القانون ، واأن تكون املدة املراد �سمها كاملة غري جمّزاأة وال تقل عن )12( 

�سهرًا ، واأن ي�سدد اال�سرتاكات امل�ستحقة عنها للهيئة .
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�شراء مدة اعتبارية :

اأجاز قانون التقاعد للم�سرتك فر�سة �سراء مدة خدمة اعتبارية ت�سم اإىل مدة خدمته الفعلية لتمكينه من احل�سول على 

معا�س اأو زيادة معا�سه �سريطة اأن ال يقل عمر امل�سرتك عن )50( �سنة للذكور ، اأو )45( �سنة لالإناث ، واأن ال تقل مدة 

خدمته الفعلية عن )10( �سنوات ، واأن يوؤدي اال�سرتاكات امل�ستحقة عن املدة املراد �سراوؤها اإىل الهيئة . 

عودة �شاحب املعا�ش اإىل العمل : 

يوقف �سرف املعا�س يف احلالة التي يعود فيها �ساحبه للعمل اأو يعني باإحدى اجلهات اخلا�سعة لقانون التقاعد واملعا�سات 

كما اأجاز قانون التقاعد ل�ساحب املعا�س الذي يعود اإىل عمل يف اإحدى اجلهات اخلا�سعة الأحكام القانون اأن ي�سرتك يف 

�سندوق املعا�سات ويتم ح�ساب معا�س له عن مدته اجلديدة اإذا بلغت ثماين �سنوات فاأكرث ي�ساف اإىل معا�سه ال�سابق .
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مالمح من

قانون تقاعد ومعاشات العسكريين
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مالمح من قانون تقاعد ومعا�شات الع�شكريني

القانـون املنظـم :

�سدر القانون رقم )13( ل�سنة 2006 ب�ساأن تقاعد ومعا�سات الع�سكريني بتاريخ 2006/5/25م وعلى اأن يعمل به من تاريخ 

ن�سره باجلريدة الر�سمية ، وقد ن�سر باجلريدة العدد ال�ساد�س بتاريخ 2006/6/27م .

اخلا�سعـون للقانـون :

ت�سري اأحكام القانون على الع�سكريني القطريني العاملني بوزارتي الدفاع  والداخلية ، وجهازي اأمن الدولة واال�ستخبارات 

الع�سكرية ، وقوة االأمن الداخلي ، اأو اأي جهاز اأو قوة ع�سكرية اأو اأمنية اأخرى .

ال�شرتاكـات :

امل�سرتك  يتحمل  االجتماعية(  العالوة   + )االأ�سا�سي  لال�سرتاك  اخلا�سع  الراتب  من  ت�ساوي )%15(  اال�سرتاكات  ن�سبة 

)5%( ت�ستقطع �سهريًا من راتبه ملدة ال جتاوز ع�سرين �سنة من مدة اخلدمة ، وتلتزم جهة العمل ب�سداد )10%( وتورد 

اال�سرتاكات يف ميعاد ال يتجاوز اليوم اخلام�س من ال�سهر التايل لل�سهر الواجب دفع اال�سرتاكات امل�ستحقة عنه .

وتفر�س غرامة تاأخري مقدارها )2%( �سهريًا من املبالغ املتاأخر �سدادها عن املدة من تاريخ وجوب ال�سداد حتى تاريخ ال�سداد 

الفعلي .

حـالت ا�شتحقاق املعا�ش :

ي�ستحق املعا�س للع�سكري اإذا كانت مدة خدمته خم�س ع�سرة �سنة على االأقل وانتهت خدمته الأحد االأ�سباب التالية :

m  بلوغ ال�سن املقررة للتقاعد يف قوانني اخلدمة .

m  الوفاة .

m  العجز اأو عدم اللياقة ال�سحية .

m  اال�ستقالة .

m  اإنهاء اخلدمة بغري الطريق التاأديبي .

m  الف�سل من اخلدمة بحكم اأو قرار تاأديبي ، وقرر الوزير اأو الرئي�س اأو القائد �سرف املعا�س له .

وي�سوى املعا�س للع�سكري عند ا�ستحقاقه يف اأي من احلاالت ال�سابقة على اأ�سا�س مدة اخلدمة ، اأما اإذا قلت مدة اخلدمة 

عن خم�س ع�سرة �سنة يف احلاالت املن�سو�س عليهـا يف البنود )5،3،2،1( امل�سار اإليها ، ي�سوى املعا�س على اأ�سا�س مدة 

خدمة اإجمالية خم�س ع�سرة �سنة ، كما ي�سوى املعا�س للع�سكري اأيًا كانت مدة خدمته بن�سبة )100%( من راتب الرتبة التي 

تلي رتبته مبا�سرة يف جدول الرواتب، اإذا انتهت خدمته الأحد االأ�سباب التالية :

m  اال�ست�سهاد .

m  الفقد .

m  العجز ب�سبب العمليات احلربية اأو اأثناء االأ�سر .

m  الوفاة اأو العجز اأثناء تاأدية واجبات وظيفته اأو ب�سببها .
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ح�شاب املعا�ش :

يح�سب املعا�س على اأ�سا�س )5%( من الراتب ال�سهري االأخري الذي كان يتقا�ساه الع�سكري عند انتهاء خدمته )االأ�سا�سي 

+ العالوة االجتماعية( م�سروبًا يف عدد �سنوات اخلدمة املح�سوبة يف املعا�س وبحد اأق�سى ع�سرين �سنة ، على اأال يجاوز 

املعا�س مقدار الراتب .

m  املعا�س = الراتب ال�سهري االأخري )االأ�سا�سي+ العالوة االجتماعية( × )5%( × عدد �سنوات اخلدمة 

امل�شتحقون :

m  اإذا تويف الع�سكري اأو �ساحب املعا�س ي�سرف املعا�س اإىل امل�ستحقني عنه من اأفراد عائلته وفقًا لالأن�سبة التي 

حددها القانون .

m  الع�سكري املحال اإىل قوة االحتياط :

m  ت�ستمر جهة العمل يف �سرف راتب املحال اإىل االحتياط قبل العمل باأحكام القانون ، ويف حالة وفاته ي�سرف 

املعا�س للم�ستحقني عنه .

�شم مدة اخلدمة ال�شابقة :

اأعيد اإىل اخلدمة يف  اأجاز القانون للع�سكري الذي انتهت مدة خدمته وتقا�سى عنها املكافاأة قبل تاريخ العمل به ، ثم 

اال�سرتاكات  ي�سدد  اأن  على   ، املعا�س  ال�سابقة يف  مدة خدمته  بع�س  اأو  كل  �سم  يطلب  اأن   ، القوة  اأو  اجلهاز  اأو  الوزارة 

امل�ستحقة عنه على اأ�سا�س الراتب يف تاريخ طلب ال�سم .

عودة �شاحب املعا�ش الع�شكري اإىل اخلدمة الع�شكرية :

يوقف �سرف معـا�س الع�سكري الذي تقرر اإعادته للخدمة الع�سكرية وي�سرف لـه راتب الوظيفة اجلديدة ، على اأن ت�ستقطع 

اال�سرتاكات عن مدة خدمته اجلديدة مبا يكمل ع�سرين �سنة ، اإذا مل يكن قد اأكملها اأثناء مدة خدمته ال�سابقة وت�ساف 

هذه املدة اإىل مدة اخلدمة ال�سابقة ويعاد ت�سوية ح�ساب املعا�س وفقًا الأحكام القانون .

تعيني �شاحب املعا�ش الع�شكري باإحدى اجلهات اخلا�شعة لأحكام القانون رقم )24( ل�شنة 

2002 ب�شاأن التقاعد واملعا�شات وتعديالته : 

فاإنه  اإليه  امل�سار   2002 ل�سنة  القانون رقم )24(  باإحـدى اجلهات اخلا�سعة الأحكام  الع�سكري  املعا�س  ُعنّي �سـاحب  اإذا 

ي�ستمر فـي �سرف معا�سه الع�سكري ، ويجوز لـه اال�سرتاك عند مدة خدمتـه اجلديدة ، وعند انتهاء خدمته بها يعاد ت�سوية 

املعا�س وفقًا الأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2002 امل�سار اإليه .
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جلنة التقاعد الع�شكري :

ن�ساأت اللجنة مبوجب اأحكام املادة )27( من القانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه ، وقد �سدر قرار جمل�س الوزراء 
ُ
اأ

رقم )43( ل�سنة 2007 بتعيني    رئي�س ونائب رئي�س واأع�ساء جلنة التقاعد الع�سكري )خم�سة اأع�ساء( مت�سمنًا يف مادته 

الثالثة حتديد اخت�سا�سات اللجنة ومن اأهم تلك االخت�سا�سات :

�سروط  فيه  توافرت  ملن  وت�سويته  املعا�س  ا�ستحقاق  حيث  من  خدمتهم  انتهت  الذين  الع�سكريني  حاالت  درا�سة    m

اال�ستحقاق .

m  حتديد مقدار املعا�س امل�ستحق ل�ساحب املعا�س ، وحتديد اأ�سماء امل�ستحقني عنه يف حالة وفاته ون�سيب كل منهم 

واإخطارهم بذلك .

m  درا�سة طلبات اال�ستبدال واإحالتها اإىل الهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات .

m  اإبالغ تعليمات الهيئة املتعلقة بتقاعد ومعا�سات الع�سكريني ، اإىل اجلهات املخت�سة .

�شندوق املعا�شات الع�شكري :

اأن�ساأ القانون �سندوق املعا�سات الع�سكري على اأن تكون تبعيته للهيئة العامة للتقاعد واملعا�سات ، وتوؤدى اإليه اال�سرتاكات 

واملبالغ املن�سو�س عليها يف هذا القانون  واأّية مبالغ اأخرى تخ�س�س له يف موازنة الدولة ، وعلى اأن تقوم الهيئة باتخاذ ما 

يلزم لتح�سيل موارد ال�سندوق املالية ولها حق اإدارته واالإ�سراف عليه   وا�ستثمار اأمواله و�سرفها يف املعا�سات واحلقوق 

املالية االأخرى تنفيذًا لقرارات  جلنة التقاعد الع�سكري .

ملحوظـة :

مت اإعداد م�سروع الالئحة التنفيذية للقانون رقم )13( ل�سنة 2006 امل�سار اإليه ورفعت اإىل االأمانة العامة ملجل�س الوزراء 

التخاذ االإجراءات املقررة قانونًا الإ�سدارها .

ح�سب  2008/12/31م  تاريخ  حتى  واملعا�سات  للتقاعد  العامة  للهيئة  املحولة  الع�سكريني  املتقاعدين  حاالت  )عدد 

اجلدول املرفق( .



التقـــــــــــــــرير الســــــنــــــــــــــــوي32

A N N U A L  R E P O R T



33 التقـــــــــــــــرير الســــــنــــــــــــــــوي

A N N U A L  R E P O R T

الخـطط والمتابعـات
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خطة عمل الهيئة ل�شنة  2008م : 

2008م اثنى ع�سر هدفًا رئي�سيًا ، ترّكزت على النواحي الت�سريعية ، والفنية واالإدارية،  ت�سمنت خطة عمل الهيئة لعام 

، كما ركزت على  الهيئة  واملعا�سات املطبقة يف  التقاعد  اأنظمة  بياناتها وتطوير  الهيئة على حتديث قاعدة  حيث ركزت 

درا�سة مدى مالءمة �سريان قانون التقاعد واملعا�سات على جميع العاملني القطريني يف القطاع اخلا�س باالإ�سافة اإىل 

درا�سة التعديالت على قانون التقاعد واملعا�سات رقم )24( لعام 2002.

 

 وقد تلخ�شت اأهداف خطة 2008م يف الأهداف الرئي�شة التالية :

املدين  للقانونني  التنفيذية  والالئحة  القانون  كتعديالت  التقاعد  بنظام  املتعلقة  الت�سريعات  ا�ستكمال  متابعة    m

والع�سكري، ون�سر التوعية بها .

m  دعم وتطوير نظم تكنولوجيا املعلومات من خالل حتديث ال�سفحة الداخلية للهيئة وكذلك موقع الهيئة على 

االنرتنت وتطوير اأنظمة حا�سوبية جديدة لدعم بيئة العمل يف الهيئة . 

m  ال�سعي اإىل متكني الهيئة من الو�سول اإىل قاعدة بيانات حمدثة و�سحيحة.

m  تنفيذ قانون التقاعد الع�سكري و�سرف املعا�سات التقاعدية للمتقاعدين الع�سكريني وامل�ستحقني عنهم .

m  اإعداد الدرا�سات االكتوارية واالإح�سائية ل�سندوق التقاعد املدين .

m  تنمية وتاأهيل املوارد الب�سرية يف الهيئة .

m  اال�ستمرار يف تطوير م�ستوى اخلدمات املقدمة للجمهور .

m  اإعداد م�سروع قانون للتاأمينات االجتماعية للقطريني غري امل�سمولني بنظم للمعا�سات .

m  املتابعة القانونية لتطبيق نظام مّد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون العاملني يف غري دولهم .

m  تعظيم عوائد ا�ستثمار اأموال �سندوق املعا�سات .

m  رفع معنويات املوظفني وتنمية روح انتمائهم للهيئة .

الهيئة وما تقدمه من خدمات جلمهورها  واإبراز دور   ، التقاعد  بت�سريعات ونظم  التوعية  ن�سر  اال�ستمرار يف    m

وللمجتمع .

وا�ستطاعت الهيئة كما �سيت�سح فيما بعد حتقيق ن�سبة كبرية من هذه االأهداف ، حيث عملت جاهدة على تنفيذ خطتها، 

على الرغم من بع�س املعوقات التي واجهت العمل ، وكان معظمها خارجًا عن اإرادة الهيئة ، ومن اأبرز هذه املعوقات : 

عدم �سدور تعديالت قانون التقاعد والئحته التنفيذية ، وعدم االعتماد النهائي مل�سروعات لوائح الهيئة الداخلية وهيكلها 

القوى  والنق�س يف   ، الهيئة  التي حتتاجها  واخلربات  التخ�س�سات  بع�س  الكفاءات يف  ا�ستقطاب  و�سعوبة   ، التنظيمي 

الب�سرية ب�سبب التناف�س احلاد يف �سوق العمل ، اإ�سافة اإىل كل ذلك ، مل يكن تعاون بع�س جهات العمل مع الهيئة كافيًا 

فيما يخ�س حتديث بيانات موظفيها رغم املتابعة امل�ستمرة لها يف امل�ستوى املطلوب . 
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جلـان وفرق عمل :

قامت اإدارة الهيئة خالل عام 2008م بت�سكيل عدد من اللجان التي ا�ستدعت �سرورة ومتطلبات العمل ت�سكيلها، باالإ�سافة 

اإىل ا�ستمرار بع�س اللجان يف عملها منذ العام املن�سرم 2007م ، وفيما يلي اإيجاز لهذه االأعمال : 

:    مت ت�سكيل اللجان التالية : اأوًلً

m  جلنة م�سروع تطبيق اأنظمة اأوراكل املالية و�سوؤون املوظفني .

m  جلنة درا�سة وت�سوية املبالغ املعلقة الراجعة ل�سندوق املعا�سات .

m  جلنة جرد االأ�سول الثابتة والعهد بالهيئة للعام املايل 2008/2007م .

m  جلنة ح�سر ودرا�سة الديون املرتتبة على املتقاعدين وامل�ستحقني .

ثانيًا : اإعادة ت�سكيل كل من جلنة املناق�سات ، جلنة املمار�سات، وجلنة متابعة حتديث موقع الهيئة على �سبكة االنرتنت . 

ثالثًا : ا�ستمرار جلنة االإعداد لت�سُلم املبنى اجلديد للهيئة يف اأعمالها .

فح�ش املركز املايل لل�شندوق اإكتواريًا : 

 ، 2009/12/31م  للبيانات امل�سجلة يف  بداأت الهيئة يف االإعداد والتجهيز لفح�س املركز املايل لل�سندوق املدين طبقًا 

والذي �سوف يتم اإجنازه باإذن اهلل ، حيث مت البدء يف االإعداد لتجهيز وتطوير قاعدة البيانات بالتعاون مع مركز نظم 

املعلومات بالهيئة .

واي�سًا مت البدء يف اإعداد فح�س املركز املايل ل�سندوق التقاعد الع�سكري وذلك طبقًا للبيانات امل�سجلة يف 2009/12/31م، 

ويعترب هذا االإعداد االأويل لفح�س املركز املايل لل�سندوق الع�سكري منذ �سدور قانون التقاعد الع�سكري وبالتعاون مع 

جلنة التقاعد الع�سكري . 
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المقترحات التشريعية

والشـــــؤون القــانـونيـة
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املقرتحات الت�شريعية وال�شـوؤون القانـونيـة

قامت الهيئة بتقدمي عدد من املقرتحات الت�سريعية والدرا�سات القانونية ، اإ�سافة اإىل عدد من املذكرات واالأدلة وم�سروعات 

القوانني، وغريها ، وقد متثلت اإجنازات الهيئة يف هذه املجاالت فيما يلي :

التاأمني  �سركات  مع  بالتن�سيق  القطريني  غري  املوظفني  لتقاعد  اختياري  نظام  م�سروع  اإعداد  يف  امل�ساركة    m

الوطنية.

m  امل�ساركة يف اإعداد درا�سة عن مدى مالئمة �سريان قانون التقاعد واملعا�سات على جميع القطريني العاملني يف 

القطاع اخلا�س ، مقارنة بالقوانني املطبقة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، ومدى قدرة اجلهات 

العاملة يف هذا القطاع على حتمل االلتزامات املالية املرتتبة على �سريان القانون وذلك بالتن�سيق مع وزارتي 

املالية وال�سوؤون االجتماعية .

مراجعة قانون التاأمينات االجتماعية واإعداد م�سروعي القانونني وم�سروع الالئحة التنفيذية لقانون التقاعد    m

واملعا�سات بال�سيغة املنا�سبة .

m  اإر�ساء االإجراءات ومتطلبات النظام الداخلي للجنة فح�س املنازعات على �سوء قرار جمل�س الوزراء رقم )27( 

ل�سنة 2007 بت�سكيل جلنة فح�س املنازعات املعدل بقرار جمل�س الوزراء رقم )35( ل�سنة 2008 وقرار رئي�س 

جمل�س اإدارة الهيئة رقم )9( ل�سنة 2008 بت�سمية رئي�س واأع�ساء جلنة فح�س املنازعات النا�سئة عن تطبيق 

اأحكام قانون التقاعد واملعا�سات واإعداد النماذج وال�سجالت اخلا�سة بها .

اإعداد عدد من الدرا�شات القانونية ب�شاأن املوا�شيع التالية :

m  احلد االأدنى للمعا�س .

m  الزيادة الدورية يف املعا�س .

m  اال�ستبدال .

ودرا�سة  القانون  بتطبيق  املتعلقة  امل�سائل  حول  العام  املدير  اإىل  املوجهة  العمل  جهات  ت�ساوؤالت  على  االإجابة    m

االنتفاع  اأو  للقانون  اخل�سوع  ناحية  من  الأ�سحابها  القانوين  الو�سع  على  للوقوف  للهيئة  الواردة  املعامالت 

باأحكامه .

ال�سرتداد  اإتباعها  الواجب  واالإجراء  منها  واحدة  كل  معاجلة  وطرق  للمتقاعدين  املديونيات  حاالت  درا�سة    m

م�ستحقات الهيئة واال�سرتاك يف ع�سوية اللجنة امل�سكلة للغر�س .

m  اإعداد الدرا�سات القانونية ال�سرورية الإ�سدار الفتاوى املعرو�سة على املدير العام بناءًا على ت�ساوؤالت االإدارات 

الداخلية بالهيئة حول امل�سائل التي تعرت�سها يف تطبيق القانون اأو اللوائح الداخلية بالهيئة .
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m  اإعداد م�ساريع املذكرات املرفوعة اإىل االأمانة العامة ملجل�س الوزراء ب�ساأن املوافقة على اإخ�ساع بع�س اجلهات 

لقانون التقاعد واملعا�سات املدين .

m  اإعداد عدد من م�ساريع العقود التي اأبرمتها الهيئة مع الغري ومراجعة م�سمونها ومدى مطابقتها للقانون مبا 

من �ساأنه �سمان حقوق الهيئة .

m  االنتهاء من اإعداد م�سروع الالئحة املالية للهيئة واإحالتها اإىل االأمانة العامة ملجل�س الوزراء بعد موافقة كل من 

وزارة املالية وديوان املحا�سبة .

m  اإعداد م�ساريع التعاميم والقرارات اخلا�سة بتنظيم اأعمال الهيئة يف خمتلف املجاالت �سواء تلك املرفوعة اإىل 

�سعادة رئي�س جمل�س االإدارة اأو اإىل �سعادة املدير العام .

m  متابعة الق�سايا املقامة من طرف الهيئة �سد الغري بالتن�سيق مع اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل .

m  امل�ساركة يف ع�سوية جلان دائمة يف الهيئة مثل جلنة املناق�سات وجلان موؤقتة مثل جلنة متابعة حتديث موقع 

الهيئة على االنرتنت .

m  اال�سرتاك يف ع�سوية اللجنة امل�سكلة من قبل الهيئة لبحث تاريخ اال�ستحقاق ل�ساحب املعا�س �سواء كان متقاعدًا 

قبل القانون اأو بعده ، وتوزيع قيم التخفي�س مبعا�س الزوج واملعا�س املوقوف على بقية امل�ستحقني .

االإعداد لتنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي الهيئة حول قانون التقاعد املدين وذلك ملزيد تعميم الفائدة    m

والرفع يف م�ستوى االأداء وحت�سينه مبا له من نفع للم�سرتك وجهة العمل .
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االشتراكات والمشـتركون
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اال�شرتاكات وامل�شـرتكون

ملراجعة  جهودها  الهيئة  كثفت  فقد   ، خطتها  يف  املحددة  واملهام  لالأهداف  ووفقًا   ، القانون  اأحكام  تطبيق  يف  الهيئة  ا�ستمرت 

وحتديث بيانات امل�سرتكني ، كما  قامت  بت�سجيل عدد من جهات العمل اجلديدة واخلا�سعة لقانون التقاعد واملعا�سات يف دولة 

قطر، مما كان له االأثر الكبري يف حتقيق اأهداف هذه اخلطة .

وميكن اإيجاز اأبرز ما حققته الهيئة يف هذه املجال يف االآتي : 

اأوًل     : ت�سجيل )40( جهة عمل جديدة خا�سعة الأحكام قانون التقاعد من �سمنها )27( من جهات العمل بدول جمل�س 

التعاون اخلليجي وفقا لنظام مد احلماية ، وقد و�سل عدد جهات العمل امل�سجلة كما يف 2008/12/31م اإىل )315( 

جهة . 

ثانيـــــًا : ت�سجيل )2220( م�سرتكًا، منهم مْن يتم ت�سجيله الأول مرة، ومنهم من مت اإعادة ت�سجيله ب�سبب عودته اإىل العمل، 

وقد بلغ عدد امل�سرتكني الفعالني )على راأ�س عملهم كما يف 2008/12/31م ( حوايل )48140( م�سرتكًا ) ذكورًا 

واإناثًا (. 

ثالثـــــًا : اجناز العديد من حاالت انتهاء اخلدمة من اجلهات اخلا�سعة للقانون ، وذلك ملختلف اأ�سباب انتهاء اخلدمة .

با�ستخدام خدمة اال�ستعالم عن  ِقبل جهات عملهم  واملكلفني من  العمل  لقاءات مع ممثلي  جهات   رابعـــًا : متابعة تنظيم 

طريق االنرتنت التي مت تطويرها من قبل مركز نظم املعلومات يف الهيئة، حيث مت منح هوؤالء املمثلني كلمة املرور 

اخلا�سة بجهاتهم ، وتلقوا �سرحًا عن كيفية ا�ستخدام هذه اخلدمة ، وقد �سملت هذه اخلدمة الهيئة العامة للتاأمينات 

االجتماعية مبملكة البحرين وذلك بتمكني اجلهات التي يعمل بها البحرينيون يف دولة قطر من اال�ستعالم عن بيانات 

موظفيهم امل�سجلني لدى هذه الهيئة ، والعمل جاٍر ل�سمول اجهزة التقاعد يف دول املجل�س االخرى بهذه اخلدمة .

واحت�ساب  البيانات  باإعداد  املكلفني  العمل  مع ممثلي جهات  التن�سيقية  واالت�ساالت  العمل  جل�سات  اال�ستمرار يف  خام�شًا : 

اال�سرتاكات اخلا�سة مبوظفيهم اخلا�سعني للتقاعد ، وذلك بهدف تعريفهم باالإجراءات املطلوبة من جهات العمل 

لتحديث هذه البيانات ومطابقة احل�سابات .

�شاد�شـًا : متابعة اإدخال وتعديل بيانات امل�سرتكني من خالل نظام اال�سرتاكات االآيل ، باالإ�سافة اإىل اال�ستمرار بتحديث قاعدة 

بيانات جهات العمل . 
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�شــــــــــــابعـًا : متابعة حت�سيل اال�سرتاكات امل�ستحقة على جهات العمل من خالل توجيه مطالبات باملبالغ االإ�سافية 

واالعتبارية ومبالغ ال�سم للجهات امل�ستحقة عليها تلك املبالغ وفقًا الأحكام القانون .

ثــــامـــــــنــــًا : االنتهاء من تطوير نظام حما�سبي  بنظام امل�سرتكني لت�سجيل جميع احلركات املحا�سبية التي تتم على 

ح�سابات جهات العمل )مدين ، دائن( واحت�ساب غرامات التاأخري واإعداد املطالبات اآليًا ، والعمل جاٍر 

على و�سعه يف مراحل االختبار .

تـــــا�شــــــــعًا : مت  اإجناز املعامالت التالية : 

m  44 معاملة �سم مدد خدمة �سابقة و�سراء مدد خدمة اعتبارية . 

m  75 معاملة رّد ا�سرتاكات . 

m  277 معاملة م�سرتك اأحيل اإىل التقاعد .

ملّد احلماية  املّوحد  النظام  ب�ساأن  2007م  ل�سنة  القانون رقم)4(  لتطبيق  املبذولة  للجهود  ا�ستمرارا   عا�شـــــــــرًا : 

التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�سو 

املجل�س  دول  مواطني  ببيانات  الهيئة  لتزويد  العمل  جهات  جميع  خماطبة  الهيئة  تابعت   ، باملجل�س 

العاملني لديها ومت فتح ح�سابات بنكية للهيئة يف كل من: اململكة العربية ال�سعودية ، ودولة االمارات 

العربية املتحدة ، باالإ�سافة اإىل احل�سابات التي مت فتحها �سابقًا يف كل من مملكة البحرين ، ودولة 

الكويت و�سلطنة ُعمان.

كما مت ، وبالتن�سيق مع �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ب�سلطنة عمان ،  عقد اجتماع بني ممثلي 

ال�سندوق ب�سلطنة عمان واملوظفني العمانيني العاملني بالدولة وم�سوؤويل جهات العمل لتوعيتهم بنظام 

مد احلماية .  

حادي ع�شر : التدقيق على قاعدة البيانات :

قامت وحدة املراقبة والتفتي�س بالتدقيق على بيانات )32( جهة عمل وقد مت حتديث بيانات عدد 

ــ قنوات  للبرتول  كليًا وهذه اجلهات هي )قطر   2008 نهاية  2003 وحتى  من اجلهات ( من عام  

�سبكة اجلزيرة »الف�سائية ، الريا�سية ، االجنليزية ، االأطفال« ــ �سركة مري�سك- �سركة اخلطوط 

اجلوية القطرية، �سركة اأك�سن موبيل ، كلية �سمال االطلنطي( . كما مت التدقيق على جهات اأخرى 

وحتديث بياناتها جزئيًا وبن�سب خمتلفة ، نذكر منها بع�س اجلهات التي مت حتديث بياناتها بن�سبة 

80% مثل ال�سركة القطرية للخدمات االأمنية ، كلية قطر لعلوم الطريان........ ( .

مالحظة : للمزيد من التفا�سيل يرجى االإطالع على امللحق االإح�سائي املرفق .
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التقاعد وصرف المعاشات
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مالحظة : للمزيد من التفا�سيل يرجى االإطالع على امللحق االإح�سائي املرفق .

التقاعد و�شرف املعا�شات

تقوم الهيئة با�ستقبال واإجناز معامالت انتهاء اخلدمة وفقًا الأحكام القانون ، ويف هذا املجال مت االآتي : 

العدد  لي�سل  الأ�سحابها،  التقاعدية  املعا�سات  �سرف  ومت  2008م  عام  خالل  تقاعد  حالة    )381( اإجناز   : اأوًل    

االإجمايل الأ�سحاب املعا�سات اإىل)2579(  متقاعدًا من خمتلف حاالت انتهاء اخلدمة وذلك كما يف تاريخ 

2008/12/31م . 

ثانيــــًا : اإ�سدار )742( �سهادة موزعة ما بني �سهادات تخ�سي�س معا�س، و�سهادات عدم تقا�سي معا�س من الهيئة، 

و�سهادات »ملن يهمه االأمر« باللغتني العربية واالجنليزية بناءًا على طلب املتقاعدين مع اإ�سدار جمموعة من 

هذه ال�سهادات التي تو�سح قيمة ال�ُسلف واملديونية املرتتبة عليهم. 

ثالثــــًا : اال�ستمرار يف اإدخال بيانات املتقاعد على نظام التقاعد االآيل، اإ�سافة اإىل اإدخال بيانات جميع امل�ستحقني )يف 

حاالت الوفاة( ممن تزيد اأعمارهم على )18( �سنة على النظام وحتويل اأن�سبتهم اإىل ح�ساباتهم البنكية.

رابعــــًا : ا�ستمرار التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ب�ساأن معاجلة البيانات الواردة منها ، ومن ذلك : 

مراجعة البيانات اخلا�سة باملتقاعدين ) وامل�ستحقني عنهم يف حاالت الوفاة ( ومقارنتها بالبيانات الواردة 

من جهات العمل �سهريًا وذلك قبل البدء ب�سرف املعا�سات التقاعدية حتى ال يحدث اأي ازدواج يف �سرف 

املعا�سات مع جهات عملهم ال�سابقة . 

التدقيق امل�ستمر لبيانات املتقاعدين، واملراجعة الدورية لبيانات الزواج والطالق واملواليد والوفيات لتحديث 

هذه البيانات ب�سورة �سهرية، اإ�سافة اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات ت�سم معظم املتقاعدين ، وذلك بحفظ اأرقام 

هواتفهم وعناوينهم لت�سهيل االت�سال بهم الإجناز العمل . 

خام�شًا : التن�سيق مع مركز نظم املعلومات ب�ساأن ا�ستخراج كتب �سرف املعا�سات املوجهة للبنوك من نظام التقاعد 

االآيل ) اأوراكل ( حيث مت العمل بها ابتداء من �سهر مار�س 2008م .

كما مت تفعيل خدمة ا�ستخراج كتب �سرف املعا�سات املوجهة جلهات العمل ابتداء من �سهر اإبريل 2008م .

�شاد�شا : البدء يف �سرف املعا�سات التقاعدية للمتقاعدين الع�سكريني وامل�ستحقني عنهم يف حاالت الوفاة منذ �سهر 

يوليو 2008م ، وذلك بالتن�سيق مع جلنة التقاعد الع�سكري .

كما وا�ستمرت الهيئة يف متابعة البيانات املتعار�سة مثل بيانات املواليد والوفيات والزواج والطالق و�سحب 

واإ�سقاط واإعادة اجلن�سية وعمل او انتهاء خدمة امل�ستحقني والعودة للعمل بالن�سبة للمتقاعدين الع�سكريني.

كما قامت الهيئة  بتطبيق  املادة 20 من قانون التقاعد الع�سكري التي تن�س على  �سرف املعا�سات للم�ستحقني 

يف حاله وفاة املحالني لالحتياط .
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النشــاط االسـتثماري
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الن�شــاط اال�شـتثماري

كالنار يف  وانت�سرت  املتحدة  الواليات  بدايتها يف  كانت  مالية  اأزمة  العامل يف  2008 دخول  عام  االأخري من  الربع  �سهد   

اله�سيم لت�سمل جميع دول العامل ، وعلى الرغم من ذلك وبف�سل من اهلل عز وجل اأوال ثم ب�سبب �سيا�سة تنويع ا�ستثمارات 

الهيئة من حيث نوع اال�ستثمار اأو املناطق اجلغرافية امل�ستثمر فيها فقد كان تاأثري االأزمة املالية على ا�ستثمارات الهيئة اقل 

بكثري من تاأثر ال�سناديق اال�ستثمارية امل�سابهة على م�ستوى املنطقة .                    

وقد كانت اجنازات الهيئة يف جمال اال�ستثمار ، على النحو الوارد فيما يلي : 

اأوًل - ال�شتثمارات املحليـة :

          على م�ستوى اال�ستثمار املحلي ، قامت الهيئة باالأن�سطة اال�ستثمارية التالية : 

1 ــ  �سراء عدد 1.720.100 �سهم يف �سركة اخلليج للخدمات الدولية من خالل االكتتاب مببلغ )37.15( مليون 

ريال وب�سعر )21.60( ريال لل�سهم . 

ريال   )142.35( وب�سعر  ريال  مليون   )22.38( مببلغ  الوطني  قطر  بنك  يف  �سهمًا   157.273 عدد  �سراء  ــ    2

لل�سهم. 

ــ  �سراء اأ�سهم اإ�سافية عددها 109.500 �سهم يف م�سرف قطر االإ�سالمي مببلغ )8.34( مليون ريال وب�سعر   3

)76( رياال لل�سهم لي�سبح عدد االأ�سهم اململوكة للهيئة )271.488( �سهمًا . 

 4 ــ  �سراء اأ�سهم اإ�سافية عددها 307.429 �سهما يف البنك التجاري القطري مببلغ )20.04( مليون ريال وب�سعر 

)65.19( ريال لل�سهم لي�سبح عدد االأ�سهم اململوكة للهيئة )405.385( �سهمًا .

5 ــ  �سراء عدد 297.994�سهما يف بنك الدوحة مببلغ )11.98( مليون ريال وب�سعر )40.20( ريال لل�سهم . 

رياال   )55( وب�سعر  ريال  مليون   )3.7( مببلغ  االإ�سالمي  الدويل  قطر  بنك  يف  �سهما   67.270 عدد  �سراء  ــ    6  

لل�سهم. 

 7 ــ  �سراء اأ�سهم اإ�سافية عددها 94.000 �سهم يف �سناعات قطر مببلغ )9.98( مليون ريال وب�سعر )106( رياالت 

لل�سهم لي�سبح عدد االأ�سهم اململوكة للهيئة )6.969.000( �سهم . 

ـ  �سراء اأ�سهم اإ�سافية عددها ) 3.610.998 �سهما( ب�سعر )160( رياال لل�سهم يف �سركة ات�ساالت قطر- كيوتل   8ـ 

من خالل اكتتاب خا�س لي�سبح عدد االأ�سهم اململوكة للهيئة )14.443.993 �سهما( .

ـ  �سراء �سندات اإ�سافية عددها) 300.000 �سند( ب�سعر)91.5( دوالر اأمريكي لل�سند يف �سندات راأ�س لفان3 من  9ـ 

خالل بنك قطر الوطني لي�سبح عدد ال�سندات اململوكة للهيئة )1.000.000 �سند( .

10 ــ  �سراء �سندات اإ�سافية عددها ) 200.000 �سند( ب�سعر )92( دوالرا اأمريكيا لل�سند يف �سندات ناقالت من 

خالل بنك قطر الوطني لي�سبح عدد ال�سندات اململوكة للهيئة )400.000 �سند( .
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11 ــ  ا�ســتثمار مبلغ )50( مليون ريال يف �سركة بيت التمـــويل القطري –وكالة باال�ســتثمار – ملــــدة �سنة مبعدل 

عائد %8 .

 .The Pearl Qatar Real-estate Development Fund Investment Co 12 ــ  اال�ستثمار يف �سندوق

مببلغ )10( مليون دوالر اأمريكي من خالل البنك التجاري واملتحدة للتنمية .

Mezzanine Investment Partners II LTD-Amwal Co. مببلغ )5(  �سندوق  اال�ستثمار يف  ــ    13

ماليني دوالر اأمريكي من خالل �سركة اأموال والذي يهدف لال�ستثمار يف م�سروع مدينة الوعب .

14 ــ  اال�ستثمار يف �سندوق Jawhara Greens Investment مببلغ )10( ماليني دوالر اأمريكي من خالل بنك 

اخلليج العقاري يف البحرين والذي يهدف لال�ستثمار يف م�سروع لو�سيل- قطر .

ثانيًا- ال�شتثمارات الإقليمية :

 قامت الهيئة ب�سراء �سندات ) Taqa Abu Dhabi National 6.5% ( ا�ستحقاق 2036 من خالل بنك قطر الوطني 

مببلغ )20( مليون دوالر . 

ثالثًا - ال�شتثمارات العاملية : 

 تنوعـت ا�ستثمارات الهيئة العاملية ما بني  اال�ستثمار العقاري واالأ�سهم اخلا�سة واال�ستثمار يف االأ�سواق النامية وذلك من 

خالل اال�ستثمار فيما يلي : 

 )ARCAPITA - North American Power Generation I )ANAPGI 1 ــ  اال�ستثمار يف �سندوق

لالأ�سهم اخلا�سة مببلغ )20( مليون دوالر اأمريكي.

2 ــ  اال�ستثمار يف �سركة Varel International Ind.L.p يف اأمريكا مببلغ )5( مليون دوالر اأمريكي من خالل 

. ARCAPITA بنك

ــ  اال�ستثمار يف �سندوق Morgan Stanley للبنية التحتية والذي يهدف اإىل اال�ستثمار يف البنية التحتية يف   3

اأمريكا ال�سمالية واأوروبا مببلغ )10( مليون دوالر اأمريكي .

4 ــ  اال�ستثمار يف �سندوق Advent International GPE VI L P لالأ�سهم اخلا�سة مببلغ )10( مليون دوالر 

اأمريكي.

5 ــ  اال�ستثمار يف �سندوق Lehman Brothers Secondary Opportunities Fund II لالأ�سهم اخلا�سة 

وي�ستهدف ال�سندوق الفر�س اال�ستثمارية �سغرية احلجم يف االأ�سواق الثانوية يف اأمريكا واأوروبا مببلغ )10( 

مليون دوالر اأمريكي .

6 ــ  اال�ستثمار يف �سندوق LaSalle Asia Opportunity Fund III L.P. العقاري يف اآ�سيا مببلغ )10( مليون 

دوالر اأمريكي.
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قيمة ال�شتثمار 

يف 2008/12/31

)مليون ريال(

ن�شبة العائد 

)ملجموع الأ�شول(
القطــــاع

العائد 

من2008/1/1 

حتى2008/12/31

)مليون ريال(

119-

521-

145-

100-

53

104

728-

453

5689

1201

786

916

1808

10853

املبلغ امل�شتثمر 

)مليون ريال(

510

4328

1315

843

928

1823

9747

%23-

%12-

%11-

%12-

%  6   

%  6   

%   7-

�سناديق التحوط 

االأ�سهم املحلية والعاملية 

االأ�سهم اخلا�سة 

العقارات ال�سناديق   العقاريـة

ال�سنـدات

الودائـع 

املجمــوع 

اجلدول اأدناه يو�شح خمتلف قطاعات ال�شتثمار ومعدل العائد عليها 

ريال قطري

مالحظة : للمزيد من التفا�سيل يرجى االإطالع على امللحق االإح�سائي املرفق .

رابعًا - عوائـد ال�شتثمار :

بلغت قيمة االأ�سول لل�سندوق املدين 10.85 مليار ريال موزعة على جماالت اال�ستثمارات اخلارجية والداخلية وبلغ �سايف 

العائـد على اال�ستثمار فـي 2008/12/31م حوايل )-727.68( مليون ريال قطري . 

كما بلغ معدل العائد على اال�ستثمارات حوايل )-7.47% ( وذلك ملجمل االأ�سول امل�ستثمرة ،  بينما لو مت ا�ستبعاد تاأثري 

العائـد على اال�ستثـمارات حوايل  اأن معـدل  املاليـة لوجدنا  االأ�سواق  العاملية املدرجة يف  ال�سوقية لالأ�سهم  القيمة  التغري يف 

)-1.26%( فقط  .

والرتاجـع يف اأرباح ال�سندوق املدين بن�سبة -7% نتيجة لالأزمة املالية العاملية ، حيث ال يزال ال�سندوق يحقق معدل ربح 

5% وذلك ملجمل االأ�سـول  40% ،  اأمـا ال�سندوق الع�سكري فقد حقق معـدل عائد على اال�ستثمارات حوايل  مرتاكم بلـغ 

امل�ستثمـرة . 

اأنواع االأ�سول هو انهيار االأ�سواق املالية والتقليدية العاملية واالإقليمية  اأداء ال�سندوق جلميع  ال�سبب الرئي�سي يف تراجع 

نتيجة االأزمة االقت�سادية .

، حيث مت  واالإقليمية  املحلية  اال�ستثمارية  الفر�س  اإيجاد  الهيئة يف  ا�ستمرت  فقد  الع�سكري  ال�سندوق  يخ�س  فيما  اأمـا 

اال�ستثمار على النحو التايل :
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اأوًل : ال�شتثمارات املحلية :

1 ــ   �سراء �سندات عددها ) 360.000 �سند( ب�سعر)91( دوالرا اأمريكيا لل�سند يف �سندات راأ�س لفان 3 من 

خالل بنك قطر الوطني .

500.000 �سند( ب�سعر )91.5( دوالر اأمريكي لل�سند يف �سندات ناقالت من  ــ   �سراء �سندات عددها )   2

خالل بنك قطر الوطني .

ثانيًا : ال�شتثمارات الإقليمية :

اال�ستثمار يف �سندوق Gulf Premier Fund - لالأ�سهم اخلليجية مببلغ )20( مليون دوالر اأمريكي 

من خالل موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار . 

ثالثًا : عوائد ال�شتثمار :

اال�ستثمارات اخلارجية  ، موزعة على جماالت  الع�سكري  ال�سندوق  5.12 مليار ريال يف  االأ�سول  بلغت قيمة 

منها  قطري  ريال  مليون   )266.96( حوايل   2008/12/31 يف  اال�ستثمار  على  العائد  �سايف  وبلغ  والداخلية 

عوائد حمققة مبلغ )125.30( مليون ريال قطري ، والعوائد غري املحققة مبلغ )141.66( مليون ريال قطري 

5.37% وذلك  اال�ستثمارات حوايل  العائد على  بلغ  كما   ،  %5.5 الودائع حوايل  العائد على  بلغ متو�سط  وقد 

ملجمل االأ�سول امل�ستثمرة .

رابعًا : التطوير والتدريب :

قامت اإدارة االإ�ستثمار باإبتعاث عدد من موظفي االإدارة لدورات تدريبية خارجية ، ومت اإخ�ساع عدد اأخر من 

املوظفني لدورات اإقليمية يف التحليل املايل واالإ�ستثمار العقاري .  وكما متت زيارة عدد من �سناديق االإ�ستثمار 

وروبا ودول جمل�س التعاون اخلليجي 
ُ
وال�سركات املندرجة �سمن الن�ساطات االإ�ستثمارية للهيئة يف كل من قارة اأ

 .

مالحظة : للمزيد من التفا�سيل يرجى االإطالع على امللحق االإح�سائي املرفق .



55 التقـــــــــــــــرير الســــــنــــــــــــــــوي

A N N U A L  R E P O R T

مـركـز نظـم المعلـومـات 
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مركز نظم املعلومات 

نظم  من   )Call Center( اجلمهور  خدمة  ات�ساالت  مركز  عمليات  واإدارة  ت�سغيل  احتياجات  بدرا�سة  الهيئة  قامت 

برجميات واأجهزة ومعدات واأدوات ، للتاأكد من جتهيز البنية التحتية لالت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات التي مت تاأ�سي�سها 

يف مبنى الهيئة اجلديد مبا ي�سمن كفاءة ت�سغيل مركز االت�ساالت .

كما ا�ستطاعت الهيئة خالل عام  2008م حتقيق االإجنازات التالية :

 يف جمال حتليل وتطوير الربجميات :

على  الهيئة  �سفحة  على  العمل  وجهات  اجلمهور  خلدمة  امل�ستخدمة  الطلبات  مناذج  من  اإلكرتونية  ن�سخة  حتميل     m

االأعلى  املجل�س  يف  املعنيني  مع  بالتن�سيق  بها  يتعلق  وما  الهيئة  �سفحة  مبتابعة  املكلفة  اللجنة  وتو�سية  االإنرتنت، 

. »Hukoomi« لالت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات لربط النماذج مع موقع حكومي

m   موا�سلة االجتماعات واللقاءات مع ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال الربط االلكرتوين بني بيئات العمل ملناق�سة مقرتح 

مركز نظم املعلومات ب�ساأن الربط بني الهيئة وجميع جهات العمل ذات العالقة بتطبيق قانون التقاعد لتبادل البيانات 

ب�سكل اآيل، دقيق واآمن .

m   موا�سلة دعم وتطوير اأنظمة التقاعد واملعا�سات املطبقة يف الهيئة .

m   التن�سيق مع �سركة كيوتل لتوفري اأرقام اجلواالت اخلا�سة باملتقاعدين وامل�ستحقني والوكالء لغايات التوا�سل معهم عن 

طريق خدمة الر�سائل الن�سية الق�سرية .

m   م�ساركة اللجنة املكلفة مبتابعة م�سروع تطبيق اأنظمة اأوراكل املالية )Oracle Financial( واأنظمة اأوراكل الإدارة 

املوارد الب�سرية والرواتب )Oracle HR and Payroll( يف الهيئة من خالل توجيه دعوة ل�سركة اأوراكل وبع�س 

ا�ستف�سارات  اأوراكل واالإجابة على  اأنظمة  ال�سركات املتخ�س�سة يف هذا املجال لالإطالع على مميزات وخ�سائ�س 

اأع�ساء اللجنة بهدف حتديد املنهجية االأف�سل للتطبيق واآلية العمل املقرتحة والوقوف على املعوقات التي ميكن اأن 

تواجه مثل هذا امل�سروع .

m   م�ساركة اللجنة املكلفة مبتابعة م�سروع تطوير �سفحة الهيئة على االنرتنت من خالل توجيه دعوة ل�سركة مايكرو�سوفت 

 Microsoft( وبع�س ال�سركات املتخ�س�سة يف هذا املجال لالطالع على مميزات وخ�سائ�س اأنظمة مايكرو�سوفت

SharePoint Server( واالإجابة على ا�ستف�سارات اأع�ساء اللجنة بهدف حتديد املنهجية االأف�سل للتطبيق واآلية 
العمل املقرتحة والوقوف على املعوقات التي ميكن اأن تواجه مثل هذا امل�سروع .

m   موا�سلة حتديث ال�سفحة الداخلية للهيئة وكذلك موقع الهيئة على االنرتنت .

m   تطوير اأنظمة حا�سوبية جديدة تدعم بيئة العمل يف الهيئة، وهي :

m   نظام التقاعد الع�سكري .

m   نظام م�سك ح�سابات جهات العمل .
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يف جمال الدعم الفني وامل�شاندة :

m   حتديث اإ�سدارات اخلادمات التي تعمل بنظام الت�سغيل ويندوز وكذلك االإ�سدار اخلا�س باجلدار الناري  امل�سوؤول 

عن منع اخرتاق �سبكة الهيئة .

m   تنفيذ م�سروع يهدف لتوفري قواعد بيانات احتياطية مماثلة لتلك الرئي�سية يتم حتديثها اأوال باأول وب�سفة اآلية ل�سمان 

ا�ستخدامها يف حال التوقف املفاجئ لقواعد البيانات الرئي�سية عن العمل الأي �سبب كان .

m   تنفيذ م�سروع تطبيق )Microsoft System Management Sever )SMS  والذي يهدف اإىل 

توفري حل �سامل الإدارة التغيري والتكوين يف النظام االأ�سا�سي مليكرو�سوفت، مما ميكن  من توفري الربامج والتحديثات 

املنا�سبة للم�ستخدمني ب�سرعة .

m   تنفيذ م�سروع تطبيق MOM( Microsoft Operations Manager( الذي يهدف اإىل توفري املعرفة لتجنب 

ما ميكن جتنبه، تخفيف التعقيدات املقرتنة باإدارة عمليات تكنولوجيا املعلومات احلالية وتخفي�س تكلفتها، وتنظيم 

العملية املتعلقة بتحديد ال�سبب اجلذري للم�سكلة وي�ساعد على الو�سول اإىل احللول ال�سريعة ال�ستعادة اخلدمات ومنع 

امل�ساكل املحتملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات .

البنية التحتية لتكنولوجيا االت�ساالت واملعلومات يف  تنفيذ م�سروع ت�سميم وتوريد وتركيب وت�سغيل و�سيانة حلول     m

املبنى اجلديد للهيئة .

m   تنفيذ م�سروع تطبيق ورفع كفاءة نظام مكافحة الفريو�سات .

m   تنفيذ اأعمال الفح�س الدوري ال�سهري للبنية التحتية لتكنولوجيا االت�ساالت واملعلومات .
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الشؤون اإلدارية والمالية
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ال�شوؤون االإدارية واملالية

وا�سلت الهيئة �سعيها لتطوير خمتلف جماالت العمل االإدارية واملالية ، وتقدمي خدمات الدعم وامل�ساندة ملختلف اإداراتها من خالل 

الهيئة،  اإىل �سبط ح�سابات  اإ�سافة   ، العمل  ت�ستدعيها ظروف وحاجات  التي  واملمار�سات  املناق�سات  والتعيني وطرح  التدريب 

واإعداد كافة بيانات املركز املايل ل�سندوق املعا�سات ب�سورة دورية .

ومن اأبرز اإجنازات واأن�سطة الهيئة يف هذااملجال االإ�سراف املبا�سر على جلنة االإعداد ال�ستالم املبنى اجلديد للهيئة ، اإ�سافة اإىل 

ما يلي :

يف جمال املناق�شات واملمار�شات :

  مت طرح واإغالق املناق�سات التالية :

1 ــ  اإغالق ملف املناق�سة رقم : ) 2007/17( ومو�سوعها تنفيذ اأعمال الديكور للمبني اجلديد .

االت�سال  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  و�سيانة حلول  وت�سغيل  وتركيب  توريد  ومو�سوعها   )2008/18  ( رقم  املناق�سة  ــ  طرح   2

واملعلومات للمبني اجلديد .  

3 ــ  طرح املناق�سة رقم ) 19/ 2008( ومو�سوعها توريد وتركيب اأثاث املكاتب للمبني اجلديد للهيئة .

التدريب والتعيني :

دورات  يف  للم�ساركة  وموظفة  موظفًا   )37( باإيفاد  الهيئة  قامت 

تدريبية داخلية وخارجية بلغ عددها )27( دورة تناولت مو�سوعات 

قانونية واإدارية ومالية وا�ستثمارية وعالقات عامة وغريها .

كما قامت بتعيني )18( موظفًا وموظفة )17 منهم قطريني( با�سروا 

اأعمالهم يف خمتلف اإدارات الهيئة ، لي�سل العدد االإجمايل ملوظفي 

ي�سّكل   ، وموظفة  موظفًا   )104( اإىل  2008م  عام  نهاية  يف  الهيئة 

القطريون منهم ما ن�سبته )%57( .

ح�شابات الهيئة :

التقارير  واإعداد  اليومية  واملهام  االأعمال  اإجناز  يف  اال�ستمرار  مت 

التقديرية  املوازنة  واإعداد   ، الهيئة  مب�سروفات  املتعلقة  الدورية 

واعتمادها  املالية  وزارة  مع  ومناق�ستها   2010/2009 املايل  للعام 

، اإ�سافة اإىل اإجراء الت�سويات املحا�سبية الالزمة حل�سابات الهيئة 

لدى البنوك .
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ح�شابات �شندوق املعا�شات : 

ويف جمال البيانات املالية ل�سندوق املعا�سات ، مت االآتي : 

m  اإعداد البيانات املالية النهائية لل�سندوق كما يف 2007/12/31م . 

m  اإعداد القيود املحا�سبية الالزمة الإثبات العمليات املالية الإيرادات ونفقات ال�سندوق اال�ستثمارية والتقاعدية وترحيلها 

اإىل نظام االأ�ستاذ العام . 

m  اإعداد الت�سويات البنكية حل�سابات ال�سندوق لدى البنوك . 

m  اإعداد كتب وحتويل رد اال�سرتاكات .

m  اإعداد املراكز املالية ال�سهرية لل�سندوق املدين والع�سكري .

اخلدمات الإدارية : 

 ويف جمال اخلدمات االإدارية ، قامت الهيئة مبا يلي : 

m  متابعة جتهيز مبنى الهيئة اجلديد يف منطقة بن عمران ، والتن�سيق مع كل من جلنة االإعداد لت�سليم املبنى اجلديد.

m  واالإدارات املعنية ، حيث اأ�سبح املبنى يف نهاية عام 2008م جاهزًا تقريبًا لالنتقال اإليه .

m  جتديد التعاقد مع اإحدى �سركات االأمن واحلماية لتقدمي خدمات االأمن واحلرا�سة يف الهيئة .

m  جتديد بولي�سة التاأمني للهيئة ملدة عام جديد .

m  جتديد التعاقد مع اإحدى �سركات النظافة وال�سيافة لتقدمي خدمات النظافة وال�سيافة ملبنى ومكاتب الهيئة . 
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التعاون والمشاركات الخارجية



التقـــــــــــــــرير الســــــنــــــــــــــــوي64

A N N U A L  R E P O R T



65 التقـــــــــــــــرير الســــــنــــــــــــــــوي

A N N U A L  R E P O R T

التعاون وامل�شاركات اخلارجية

ا�ستمرت الهيئة خالل عام 2008م يف ن�ساطها اخلارجي ، حيث �ساركت يف العديد من املوؤمترات واملنتديات التي تدخل 

يف طبيعة عملها ون�ساطاتها الكت�ساب ونقل املزيد من اخلربات الدولية واالإقليمية بهدف تطوير عمل الهيئة ، ومن اأبرز 

هذه امل�ساركات :

اأوًل  :    امل�ساركة يف اأعمال املنتدى العاملي لل�سمان االجتماعي واجتماعات املكتب التنفيذي للجمعية الدولية لل�سمان 

االجتماعي ISSA بتاريخ 15-2008/10/19م .

ثـانيــــــًا: التعاون مع مكتب ارتباط الدول العربية باجلمعية الدولية لل�سمان االجتماعي يف اإعداد وا�ست�سافة ور�سة 

ال�سمان  هيئات  يف  املتوازن  االأداء  وبطاقات  اال�سرتاتيجي  التخطيط  تطبيقات   ( بعنوان  قطر  يف  عمل 

االجتماعي( بتاريخ 15-2008/11/16م. 

ثـــالثــــًا:  امل�ساركة يف االجتماع الثامن لروؤ�ساء اأجهزة التقاعد املدين والتاأمينات االجتماعية بدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية املنعقد يف اأبوظبي بتاريخ 21-2008/12/22م .  

جمل�س  بدول  االجتماعية  والتاأمينات  املدين  التقاعد  اأجهزة  عن  املنبثقة  اللجان  اجتماعات  يف  امل�ساركة   : رابعـــــًا 

التعاون لدول اخلليج العربية، والتي تعقد ب�سكل دوري يف اإطار التعاون والتن�سيق بني هذه االأجهزة .

خام�شًا :  امل�ساركة يف عدد من الندوات واملوؤمترات االإقليمية التي يتم عقدها يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية يف اإطار نظام مد احلماية التاأمينية بها لت�سمل مواطنيها العاملني يف دول املجل�س .

�شاد�شًا :  قيام اإدارة الهيئة بزيارة عمل اإىل دول اخلليج العربي و اأوروبا ملتابعة ا�ستثمارات الهيئة .

�شـابعـًا : امل�ساركة يف عدد من املوؤمترات املتخ�س�سة منها :

m  موؤمتر ال�سكان املنعقد بفندق املاريوت بالدوحة بتاريخ  31 / 1 / 2008 م .

m   موؤمترات باملجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة عن واقع امل�سنني بالدوحة .

m   موؤمتر ن�سر الرتاث الق�سائي املنعقد يف م�سر بتاريخ 6-2008/3/15 م .

m   موؤمتر اأبراج املنعقد يف دبي بتاريخ 7-2008/3/10م .

m   موؤمتر ال�سرق االأو�سط اخلام�س الإدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات .

m  موؤمتر Hedge Funds Conference  املنعقد بدبي بتاريخ 3-2008/3/6م .
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 ن�شر واإعالم : 

m  مت ن�سر عدد من االأخبار يف ال�سحف واملجالت املحلية عن ن�ساطات الهيئة للتعريف باخلدمات التي تقدمها اأو تقوم 

بتطويرها، كما �ساهمت الهيئة يف ن�سر اأخبار تخ�س قانون التقاعد القطري يف ن�سرة )التوا�سل( التي ت�سدر عن 

مكتب ارتباط الدول العربية التابع للجمعية الدولية لل�سمان االجتماعي .

املواطنني فيما يخ�س قانون  ا�ستف�سارات  الهيئة يف برنامج »وطني احلبيب« لالجابة على  ا�ست�سافة مدير عام  مت    m

التقاعد واملعا�سات .

m  اإعداد ون�سر التقرير ال�سنوي للهيئة لعام 2007.
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البحوث والدراسات الفنية 
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البحوث والدرا�شات الفنية 

الدرا�شات الإكتوارية والإح�شائية لعام 2008:

قامت الهيئة  بتنفيذ بع�س الدرا�سات االإكتوارية واالإح�سائية لعام 2008، وكان هناك بع�س التطورات واالإجنازات التي كان لها االأثر 

يف تطوير الدرا�سات واالإح�سائيات داخل الهيئة ، ومن اأهم االإجنازات اخلا�سة بالدرا�سات االكتوارية واالإح�سائية ما يلي :

االكتواري  الفح�س  بتقرير  الواردة  النتائج  2007/12/31 وذلك مع   املالية يف  املوازنة  بيانات  تقرير متابعة  االنتهاء من   - 1

اأحد مكاتب اخلربة االإكتوارية  2006/12/31م ، والذي مت مبعرفة  ل�سندوق التقاعد واملعا�سات املدين طبقًا للموقف يف 

وطبقًا ملا هو متفق عليه بني الهيئة ومكتب اخلربة ، ولعمل املتابعة امل�سار اإليها اأعاله .

2 -  اإعداد الدرا�سات الالزمة لتحديد التكلفة االإكتوارية لقيمة الزيادة 40% على املعا�سات ملن ينطبق عليهم قرار الزيادة .

3 -  اإعداد جداول اال�ستبدال طبقًا للتعديالت املُقرتحة يف هذا ال�ساأن . 

4 -  اإعداد درا�سة اإح�سائية ملوؤ�سرات بيانات امل�سرتكني واملتقاعدين وامل�ستحقني امل�سجلة بياناتهم بقاعدة بيانات الهيئة .

5 - اإعداد الدرا�سات الالزمة الحت�ساب التكلفة االإكتوارية حلاالت زيادة بع�س املعا�سات امل�ستحقة .

6 - االإعداد الالزم فنيًا لتجهيز قاعدة البيانات الالزمة لغايات الفح�س االكتواري القادم اأن �ساء اهلل، لل�سندوق املدين طبقًا 

للموقف يف 2009/12/31م .
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الملحق اإلحصائي
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امللحق االإح�شائي

اأوًل- املوارد الب�شرية:

 جدول رقم )1(

اأعداد موظفي الهيئة املوزعني ح�شب

 موؤهالتهم العلمية كما يف تاريخ 2008/12/31م

الن�سبة للمجم�عالعـــــــددامل�ؤهــل العـلمـــي

6.3%6درا�سات عليا

65.3%62بكالوريو�س

3.2%3دبلوم

21%20ثانوية عامة

4.2%4 اأقل من ثانوية

100%95الـمـجـمــــــــــوع
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 جدول رقم )2(

اأعداد موظفي الهيئة املوزعني ح�شب اإداراتهم كما يف 2008/12/31م

املجم�عالعــــــــــــددالإدارة 

اإنـــــاثذكــــــور

325مكتب املدير العام 

15621اإدارة ال�سوؤون االإدارية واملالية

8311اإدارة اال�ستثمار

8513اإدارة التقاعد 

111425اإدارة امل�سرتكني 

314ال�سوؤون القانونية 

7512مركز نظم املعلومات

123اإدارة العالقات العامة وخدمة اجلمهور

2-2التدقيق الداخلي

573895الـمـجـمـــــــوع
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ثانيًا- امل�شرتكون وجهات العمل:

جدول رقم )3( 

امل�شرتكون الن�شطون امل�شنفون ح�شب )الفئة العمرية ونوع اجلن�ش(

املجموعاإنــــاثذكــــورالفئـــة العمريـــة

201126041816 �سنة فاأقل

25 – 21314425835727

30 – 26373838297567

35 – 31368337797462

40 – 36325833316589

45 – 41232825094837

50 – 46179713933190

55 – 5112507271977

60 – 5672898826

25527282اأكرب من 60 �سنة

213931888040273الـمـجـمــــــوع
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جدول رقم )4( 

 امل�شرتكون الن�شطون امل�شنفون ح�شب )فئات العمل ونوع اجلن�ش(

املجم�عاإنــــاثذكــــ�رفئـة جهـة العمـل

79071451922426جهـات حكومية

353352705قرار جمل�س الوزراء

390815375445�سركـات م�ساهمـة

572911176846موؤ�س�ســات

131730مـد حمايـة

348313384821هيئـات

213931888040273الـمـجـمـــــــوع

جدول رقم )5( 

 عدد جهات العمل امل�شجلة بالهيئة كما يف 2008/12/31م م�شنفة ح�شب فئاتها 

العــــددفئــة جهــة العمــل

133جهات حكومية

16هيئات عامة

14موؤ�س�سات عامة

115�سركات م�ساهمة

37خا�سعة مبوجب قرار جمل�س الوزراء

27مد احلماية

342الـمـجـمــــــوع
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ثالثًا - املتقاعدون وامل�شتحقون:

جدول رقم )6(

حالت التقاعد امل�شنفة ح�شب حالت اجلن�ش و�شبب انتهاء اخلدمة

نــ�ع احلـالـــة 

ع�سكريمدين

املجم�ع ذك�راإناثذك�ر

216-14 الوفاة )ب�سبب اأو اأثناء العمل(

255483306الوفاة )ب�سبب ال يعود للعمل اأو خارج العمل(

63-4815 وفاة بعد اال�ستحقاق

7-52العجز )ب�سبب العمل اأو اأثناء العمل(

902088306العجز )ب�سبب ال يعود للعمل اأو خارج العمل(

14--14 الف�سل بالطريق التاأديبي

 الف�سل بغري الطريق التاأديبي )قطاع

حكومي(

3557-362

1684454617ا�ستقالة

415-32986 بلوغ �سن التقاعد

469-279190اإلغاء الوظيفة )قطاع حكومي(

249249--االإحالة للتقاعد

11--ال�سالح العام

21-183اأ�سباب اأخرى )مع تخفي�س ب�سبب العمر(

157510042672846االإجمـالــــــــي 
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جدول رقم)7(  

املتقاعدون ح�شب فئات جهات العمل واجلن�ش

فئــة جهــة العمــل

ع�سكريمدين

املجم�ع ذك�راإناثذك�ر

32-257بنوك

1509-868641 جهات حكومية خا�سعة لقانون املوارد الب�سرية

709-362347 جهات حكومية غري خا�سعة لقانون املوارد الب�سرية

323-3176�سركات

1--1فنادق

5-23مدار�س

267267--اأخرى

157510042672846االإجمـالــــــــــــي 

جدول رقم )8(

 امل�شتحقون ح�شب حالت التقاعد واجلن�ش

  

حـالـة التقـاعــد

ع�سكـــريمدنــــي

املجم�ع
اإناثذك�راإناثذك�ر

21354363الوفاة )ب�سبب اأو اأثناء العمل(

522724861260الوفاة )ب�سبب ال يعود للعمل اأو خارج العمل(

194--60134وفاة بعد اال�ستحقاق

6038931291517االإجمايل 
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جدول رقم)9(  

املعا�شات التقاعدية و متو�شطاتها ح�شب حالت التقاعد

حـالـة التقـاعـد

ع�سكـــــريمدنــــــي

املبلغ

)األف ريال قطري(

مت��سط املعا�ش

)األف ريال قطري(

املبلغ

)األف ريال قطري(

مت��سط املعا�ش

)األف ريال قطري(

835.994.5الوفاة )ب�سبب اأو اأثناء العمل(

23107.693الوفاة )ب�سبب ال يعود للعمل اأو خارج العمل(

--5068وفاة بعد اال�ستحقاق 

--598.3العجز )ب�سبب العمل اأو اأثناء العمل(

21277.1729العجز )ب�سبب ال يعود للعمل اأو خارج العمل(

--16812الف�سل بالطريق التاأديبي 

--436912.1الف�سل بغري الطريق التاأديبي )قطاع حكومي(

54708.94210.4ا�ستقالة

--38089.2بلوغ �سن التقاعد 

--616813.2اإلغاء الوظيفة )قطاع حكومي(

502620.2--االإحالة للتقاعد

55.4--ال�سالح العام

--1919.1اأ�سباب اأخرى )مع تخفي�س ب�سبب العمر(

252599.8516419.3املجموع واملتو�سط العام للمعا�س
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جدول رقم )10( 

املعامالت املنجزة ح�شب حالت التقاعد واجلن�ش

حـالــــة التقـاعــــد

ع�سكريمدين

املجم�ع
ذك�راإناثذك�ر

26-4الوفاة )ب�سبب اأو اأثناء العمل(

4215360الوفاة )ب�سبب ال يعود للعمل اأو خارج العمل(

27-207 وفاة بعد اال�ستحقاق

1--1العجز )ب�سبب اأو اأثناء العمل(

1241861العجز )ب�سبب ال يعود للعمل اأو خارج العمل(

1--1 الف�سل بالطريق التاأديبي

20--20الف�سل بغري الطريق التاأديبي )قطاع حكومي(

37934134ا�ستقالة

25-223 بلوغ �سن التقاعد

30-246اإلغاء الوظيفة )قطاع حكومي(

249249--االإحالة للتقاعد

11--ال�سالح العام

6--6اأ�سباب اأخرى )مع تخفي�س ب�سبب العمر(

189165267621املجمـــــوع
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رابعا ً : اإدارة ال�شتثمار :

جدول رقم )11( 

توزيع املحفظة ال�شتثمارية كما يف 2008/12/31 م 

نــــ�ع ال�ستثمــــار

املبـلـــغ امل�ستثمـــر

)ملي�ن ريال قطري(

الن�سبـة مـن  اإجمايل 

املحفظة

33.3%3.250 االأ�سهم و�سناديق االأ�سهم املحلية املدرجة

0.7%64 اأ�سهم ال�سركات املحلية غري املدرجة

1.1%111عقاري حملي

27%2.628الدخل الثابت )ال�سندات والودائع( املحلية

5.2%510 �سناديق التحوط )دولية(

8%781 �سناديق االأ�سهم العاملية

3.1%297االأ�سهم العاملية املدرجة

12.8%1.251�سناديق االأ�سهم اخلا�سة العاملية

7.5%732ال�سناديق العقارية العاملية

1.3%123 �سندات عاملية

100%9.747 اإجمـالــــي املحفظـــة
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(á«ŸÉY äGQÉªãà°SG)

%1^26

%33^34

%0^66

%1^14

%26^96

%5^23

%11^06

%12^84

%7^51
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á«∏fi äGQÉªãà°SG
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%37^90
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لكـم ومن أجلكـم

Totally Yours
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