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Definition  Term  التعريف  املصطلح 

لقوانني التقاعد املوظف القطري يف القطاعني العسكري واملدين اخلاضع   املشترك
  واملعاشات.

Qatari civil or military employees who are subjected to the 
retirement and pensions laws. Contributor 

لصاحل  قانونا املبلغ الذي يستقطع أو يسدد شهرياً بالنسب املقررة  االشتراك
  .الصندوق

The amount deducted or paid monthly according to the 
determined rates for the Fund. Contribution 

 The period of actual and notinal service. Service  .اعتباريةاملدة اليت قضيت يف اخلدمة سواء كانت فعلية أو   مدة اخلدمة
period 

 The service duration that is virtually calculated, when  املعاش. تسويةمدة اخلدمة اليت يتم حساا حكماً عند   املدة االعتبارية
calculating the pension settlement. 

Notional 
period 

مد احلماية 
  التأمينية

ممن  األخرى دول الس ملواطنيها العاملني يف دول السبه نظام تلتزم 
لدى صاحب عمل خيضع لقانون (التقاعد املدين / التأمينات يعملون 

وخيضع املشترك للقانون يف دولة ، االجتماعية) يف الدولة مقر العمل
  املواطن.

A system of GCC for its working citizens, who work in 
another GCC countries to an employer that is subject by the 
law of (civil retirement/ social insurance) in the workplace 
country, and the employee subject to his/her national law. 

Insurance 
protection 
extension 

 The due monthly amount of pensioners or beneficiaries. Pension  املبلغ املستحق شهرياً لصاحب املعاش أو املستحقني عنه.  املعاش

 The basic salary plus the social allowance. Monthly  الراتب األساسي مضافاً إليه العالوة االجتماعية.  شهريالراتب ال
salary 

هي السن احملددة يف نظامي التقاعد املدين والعسكري لإلحالة إىل   سن التقاعد
  التقاعد.

The determined age in both civil and military schemes for 
retirement. 

Retirement 
age 

 One who has finished his service and deserves a pension. Pensioner  من انتهت خدمته وتقرر له معاش.  صاحب املعاش



 

Definition  Term  التعريف  املصطلح 

 The Qatari who is entitled for a pension of a pensioner or share  القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب املعاش.  املستحق
some of it. Beneficiary 

فحص  جلنة
  املنازعات

جهات العمل واملوظفني والعاملني اليت تقوم باستقبال طلبات اللجنة هي 
  والبت فيها. وأصحاب املعاشات واملستحقني وغريهم

The committee that receives and settles the claims of 
employers, employees, pensioners, beneficiaries..etc. 

Dispute 
Examine 
Committee 

جلنة التقاعد 
 The committee that concerns about the military retirement and  .ة بشؤون تقاعد ومعاشات العسكرينياللجنة املختص  العسكري

pensions affairs. 

Military 
Retirement 
Committee 

 املعاشاتصندوق 
  ,2002) لسنة 24أحكام قانون ( وجبصندوق املعاشات املنشأ مب  املدين

 
The Civil Pension Fund that is established under the provisions 
of Law No. (24) Year 2002. 

Civil Pension 
Fund 

صندوق التقاعد 
 The Military Pension Fund that is established under the  .2006) لسنة 13صندوق املعاشات العسكري املنشأ مبوجب أحكام  قانون (  العسكري

provisions of the Law No. (13) Year 2006. 
Military 
Pension Fund 

النفقات 
  التأمينية

املبالغ املصروفة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم، واملشتركني املنتهية 
  خدمام دون استحقاق املعاش.

The amounts that are paid to the pensioners, beneficiaries and 
contributors who are illegible to a pension when ending their 
service. 

Insurance 
expenditure 

اإليرادات 
 The monthly contributions plus any amounts that are relevant  إيرادات االشتراكات وأية مبالغ أخرى متعلقة باحلقوق التأمينية.  التأمينية

to the insurance rights. 
Insurance 
revenues 

اإليرادات 
 The fund investment revenues. Investment  .إيرادات استثمار أموال الصندوق  االستثمارية

revenue 
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First: Employers Subject to Law No. (24) Year 2002 
The employers’ number subject to the scheme, as in 31/12/2011, is (479) 
employer. In excess of (55) employers, and by (13%), compared to the 
previous fiscal year ended in 31/12/2010. It represents governmental 
entities by (50.7%) of the total employers’ number. Table (1-1) and graph 
(1-1) show the growth of employers’ number during 2007-2011. 

 2002) لسنة 24ت العمل اخلاضعة للقانون رقم (جها أوال: 
ــام كمــــا يف        ــعة للنظــ ــات العمــــل اخلاضــ ــدد جهــ ــغ عــ  )479(، 31/12/2011بلــ

ــدرها    ــادة قـ ــل، بزيـ ــة عمـ ــبة   )55(جهـ ــة، وبنسـ ــة   %)13(جهـ ــنة املاليـ ــن السـ ، مـ
، ومتثـــــل اجلهـــــات احلكوميـــــة نســـــبة     31/12/2010الســـــابقة املنتهيـــــة يف  

والشــــكل  )1-1(العمــــل. ويــــبني اجلــــدول رقــــم   قطــــاعمــــن إمجــــايل  %)50.7(
 .2011-2007تطور عدد جهات العمل خالل السنوات  )1-1(رقم 

 
 

  2011-2007 السنوات خاللتطور عدد جهات العمل  . )1-1(جدول 
Table (1-1). Growth of employers’ number during 2007–2011 

 
 

 العمل قطاع
Business Sector 

2007 2008 2009 2010 2011 

  العدد
No. 

  نسبة التطور
Growth 

Rate 

  العدد
No. 

  نسبة التطور
Growth 

Rate 

  العدد
No. 

  نسبة التطور
Growth 

Rate 

  العدد
No. 

  نسبة التطور
Growth 

Rate 

  العدد
No. 

  نسبة التطور
Growth 

Rate 

 ةجهات حكومي
Governmental Entities 146 14.1% 162 11.0% 178 9.9% 220 23.6% 243 10.5% 

  قرار جملس الوزراء
Council of Ministers’ Resolution 

32 28.0% 38 18.8% 43 13.2% 46 7.0% 67 45.7% 

  مسامهة شركات
Companies 111 11.0% 121 9.0% 121 0.0% 122 0.8% 133 9.0% 

  ماية التأمينيةاحلمد 
Extension of Insurance Protection 

40 0% 40 0.0% 40 0.0% 36 -10.0% 36 0.0% 

 مجايلاإل
Total 329 30.0% 361 9.7% 382 5.8% 424 11.0% 479 13.0% 

 Contributors Department: Source                                                                                                                                                                                                              : إدارة املشتركنيصدرامل
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 2011-2007خالل السنوات  تطور عدد جهات العمل ).1-1( رسم بياني
Graph (1-1). Growth of employers’ number during 2007-2011 
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Second : Contributors subject to the Law 
The data in table (2-1) show the total active contributors’ number until 
31/12/2011, which was (46,818) contributors against (48,074) 
contributors in 31/12/2010. It decreases by (1,256) contributors, which is 
represented by (2.6%). The males form (51.3%) of the total number of the 
active contributors with a little difference on the proportion compered to 
the females, as shown in graph (2-1), of the growth of active contributors’ 
number by gender during 2007-2011. 
In this regard, we would like to demonstrate that the decrease of the 
contributors’ number has negative effects, which is decreasing the 
financing rates Fund’s of the Fund which have a direct impact on the 
Fund’s asset and investment by decreasing its growth in the required way. 
This decrease is resulted by the high retirement referrals’ number of the 
civil sector in 2011, which is about (110%) added to the cumulative 
number of pensioners of the previous years, plus the disproportionate rate 
with the increasing the new contributors during the year which forms 
(44.6%), as shown in graph (3-1), growth of the new active contributors’ 
number by gender, as in 31/12/2011. 

 املشرتكون اخلاضعون للقانون: ثانيا 
ــات الـــــواردة يف اجلـــــدول   إىل تطـــــور عـــــدد املشـــــتركني  )2-1(تشـــــري البيانـــ

مشـــــتركاً   )46,818(حيـــــث بلـــــغ عـــــددهم    31/12/2011 حـــــىت  النشـــــطني
ــل  ــتركاً يف  )48,074(مقابـــــ ــدره   31/12/2010مشـــــ ــاض قـــــ  )1,256(باخنفـــــ

مـــن إمجـــايل    )%51.3(، وتشـــكل نســـبة الـــذكور    )%2.6(مشـــتركاً متثـــل نســـبة   
 بفــــارق ضــــئيل عــــن نســــبة اإلنــــاث، كمــــا يشــــري إليــــه  املشــــتركني النشــــطني

ــاين   ــم البيــ ــطني   )2-1(الرســ ــتركني النشــ ــدد املشــ ــور عــ ــنس  لتطــ ــب اجلــ  حســ
  .2011-2007خالل السنوات 

ــت    ــدد املشــ ــاض عــ ــح أنّ اخنفــ ــود أن نوضــ ــدد نــ ــذا الصــ ــار ويف هــ ــه آثــ ركني لــ
ــلبية  ــىسـ ــر يف      علـ ــر مباشـ ــا أثـ ــيت هلـ ــندوق والـ ــل الصـ ــدالت متويـ ــاض معـ اخنفـ

ــع     ــوب، وترجــ ــو املطلــ ــى النحــ ــتثمارات الصــــندوق علــ ــول واســ ــو أصــ عــــدم منــ
أســــباب ذلــــك االخنفــــاض إىل ارتفــــاع عــــدد احملــــالني للتقاعــــد خــــالل عــــام  

ــوايل     2011 ــبتهم حــ ــل نســ ــدين ومتثــ ــاع املــ ــن القطــ ــن   %)110(مــ ــادة عــ كزيــ
لتراكمـــــي للمتقاعـــــدين للســـــنوات الســـــابقة، باإلضـــــافة إىل عـــــدم العـــــدد ا

 املشــــتركني اجلــــدد خــــالل العــــامزيــــادة عــــدد هم مــــع نســــبة تتناســــب نســــب
ــبة   ــدرة بنســـ ــاين   )%44.6(واملقـــ ــم البيـــ ــحة يف الرســـ ــور  )3-1( واملوضـــ لتطـــ
 .31/12/2011 اجلدد حسب اجلنس كما يف عدد املشتركني النشطني

  2011-2007خالل السنوات  حسب اجلنس املشرتكني النشطنيتطور عدد  ).2-1(جدول 
Table (2-1). Growth of active contributors’ number by gender during 2007-2011 

 السنة
Year 

كورالذ  
Males 

 اإلناث
Females اإلمجايل 

Total العدد  
No. 

  نسبةال
Rate 

  العدد
No. 

  نسبةال
Rate 

2007 19889 52.5% 18026 47.5% 37915 

2008 20622 51.2% 19694 48.8% 40316 

2009 21945 51.0% 21118 49.0% 43063 

2010 24233 50.4% 23841 49.6% 48074 

2011 24021 51.3% 22797 48.7% 46818 
 Contributors Department: Source                                                                                                                                      : إدارة املشتركنيصدرامل



  
 

 2011-2007خالل السنوات  حسب اجلنس كني النشطنيتطور عدد املشرت ).2-1(رسم بياني 
Graph (2-1). Growth of active contributors’ number by gender during 2007-2011 
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Graph (3-1). Growth of new active contributors’ number by gender, as in 31/12/2011 
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The governmental entities represent the highest rate of the total business 
sector by (76.9%), followed by companies by (16.8%), while the 
employers outside the State that extend the insurance protection for Qatari 
employees have the lowest rate (0.1%), as shown below in table (3-1) and 
graph (4-1). 

متثـــل اجلهــــات احلكوميـــة أعلــــى نســـبة مــــن جممـــوع قطــــاع العمـــل بنســــبة       
، يف حــــــني شــــــكلت )%16.8(بنســــــبة  الشــــــركات، وتليهــــــا )%76.9(قــــــدرها 

ــا      ــاملني ـ ــريني العـ ــة للقطـ ــة التأمينيـ ــد احلمايـ ــة ملـ ــارج الدولـ ــل خـ ــات العمـ جهـ
والرســـــم  )3-1(هـــــو موضـــــح أدنـــــاه باجلـــــدول  ، كمـــــا)%0.1(أقـــــل نســـــبة 

 .)4-1(البياين 
 

 
 

 2011/12/31العمل واجلنس كما يف  قطاع حسب . توزيع املشرتكني النشطني)3-1(جدول 
Table (3-1). Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2011 

 

 العمل قطاع
Business Sector 

  الذكور
Males  

  اإلناث
Females 

 اموع
Total 

  العدد
No. 

 *نسبةال
Rate 

  العدد
No. 

 *نسبةال
Rate 

  العدد
No. 

 *نسبةال
Rate 

 ةجهات حكومي
Governmental Entities 17184 36.7% 18815 40.2% 35999 76.9% 

  قرار جملس الوزراء
Council of Ministers’ Resolution 

1602 3.4% 1314 2.8% 2916 6.2% 

  مسامهة شركات
Companies 5224 11.2% 2632 5.6% 7856 16.8% 

  ماية التأمينيةاحلمد 
Extension of Insurance Protection 

11 0.0% 36 0.1% 47 0.1% 

 مجايلاإل
Total 24021 51.3% 22797 48.7% 46818 100.0% 

 Note: (*) Rate represents the number divided by the total of contributors’ number.                      املشتركني الكلي. ) النسبة متثل العدد من إمجايل عدد*مالحظة: (
 Source: Contributors Department.                                                                                                                                                 املشتركني. املصدر: إدارة
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Graph (4-1). Distribution of active contributors percent by business sector and gender, as in 31/12/2011 
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The data in table (4-1) indicate that the number of contributors’ financial 
transactions represent the highest rate by (53%) of the total delivered 
transactions number in 2011, as shown in graph (5-1). that the job 
cancellation transactions represent the highest percentage of (84.3%) of 
the total service termination transactions that is (2,954), directly followed 
by service terminations due to resignation by (2.4%). Also, the graph     
(6-1) represent that the previous service apposition transaction is highest 
rate by (82.3%) of total financial transactions 

ــدول     ــواردة يف اجلــ ــات الــ ــري البيانــ ــة   )4-1(تشــ ــامالت املاليــ ــدد املعــ ، إىل أن عــ
ــى     ــبة األعلــ ــل النســ ــتركني متثــ ــامالت     %)53(للمشــ ــدد املعــ ــايل عــ ــن إمجــ مــ

ــام  ــزة يف عــ ــاين   2011املنجــ ــم البيــ ــح يف الرســ ــو موضــ ــا هــ إىل أن  )5-1(، وكمــ
ــاء الوظيفـــة متثـــل أعلـــى نســـبة           ــدد معـــامالت إـــاء اخلدمـــة بســـبب إلغـ عـ

ــددها     %)84.3( ــة وعــ ــاء اخلدمــ ــامالت إــ ــوع معــ ــن جممــ ــة،  )2,954(مــ معاملــ
. )%2.4(تليهــــا مباشــــرة معــــامالت إــــاء اخلدمــــة بســــبب االســــتقالة بنســــبة 

ــاين    ــم البيــ ــري الرســ ــني يشــ ــابقة)    )6-1(يف حــ ــة ســ ــم خدمــ ــة (ضــ أن معاملــ
  .من جمموع املعامالت املالية )%82.3(متثل النسبة األعلى مبعدل 

 
 2011 سنة  يفاملشرتكني عدد معامالت ).4-1(جدول 

Table (4-1). The number of contributors’ transactions in 2011 
 ةاملنجزعدد املعامالت   نوع املعاملة

The Number of Delivered Transaction Transaction type 

 Transactions of contributors whom services end.1  معامالت املشتركني ممن انتهت خدمتهم. 1
 Death due to work injury 2  وفاة بسبب أو أثناء العمل
 Death due to non-work injury 69  وفاة بسبب ال يعود للعمل

 Incapacity due to work injury 2  أثناء العملالعجز بسبب أو 
 Incapacity due to non-work injury 42  العجز بسبب ال يعود للعمل

 Reaching retirement age 99  بلوغ سن التقاعد
 Resignation 153  االستقالة

 Job Cancellation 2491  إلغاء الوظيفة
 Non-disciplinary discharging 71  الفصل بغري الطريق التأدييب

 Disciplinary discharging 1  الفصل بالطريق التأدييب
 Other reasons 24  أسباب أخرى

 Subtotal 2954  الفرعي اموع
 Financial transactions .2   . معامالت مالية2

 Previous Service Apposition 2740 ضم خدمة سابقة
 Nominal Service Purchase 397  شراء خدمة اعتبارية
 Unpaid Vacation Purchase 79  شراء إجازة دون راتب

 Contributions Revert 112  رد اشتراكات
 Subtotal 3328  الفرعي اموع

 Total of the Delivered Transactions 6282  امجايل عدد املعامالت املنجزة
 Source: Contributors Department.                                                                                                                                                                                                                       املشتركني. املصدر: إدارة



 2011 نسبة معامالت املشرتكني املنجزة ممن انتهت خدمتهم يف سنة .(1-5)رسم بياني 
Graph (5-1). The rate of transactions of contributors who have ended their service in 2011 

 7011نسبة املعامالت املالية املنجزة خالل سنة  (.6-1)رسم بياني 
Graph (6-1). The rate of financial transactions delivered during 2011 
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Third : The Monthly Contributions 
The data in table (5-1) and in graph (7-1) indicate that the total of 
contributionable salary is continuously increasing during 2007-2011, as a 
result of the growth of the contributors’ number in the previous years to 
2011. That is the normal and safe situation to maintain the continuity of 
the Fund. However, in 2011, despite the low contributors’ number 
compared to the previous year, there has been no decrease of the total 
salaries as a result of the Emiri Decree No. (50) Year 2011 on the 
increment of the basic salary and social allowance of the governmental 
sector employees. That has a positive impact to increase the monthly 
salary average rate by (30.4%) compared to the previous year. 

 الشهرية االشرتاكات: ثالثا 
إىل أن  )7-1(والرســـــم البيـــــاين  )5-1(تشــــري البيانـــــات الـــــواردة يف اجلـــــدول  

ــب  ــايل الرواتـــ ــن     إمجـــ ــنوات مـــ ــالل الســـ ــتمر خـــ ــد مســـ إىل  2007يف تزايـــ
ــابقة     2011 ــنوات الســ ــالل الســ ــتركني خــ ــدد املشــ ــد عــ ــة تزايــ ــك نتيجــ ، وذلــ

ــام  ــتمرارية      2011لعــ ــى اســ ــة علــ ــن للمحافظــ ــي واآلمــ ــع الطبيعــ ــو الوضــ وهــ
  الصندوق.

ورغـــــم اخنفـــــاض عـــــدد املشــــتركني عـــــن العـــــام الـــــذي   2011إال أن عــــام  
للقــــرار األمــــريي  يف امجــــايل الرواتــــب نتيجــــةً ايســــبقه، مل حيــــدث اخنفاضــــ

ــم  ــنة  )50(رقــ ــة     2011لســ ــالوة االجتماعيــ ــي والعــ ــب األساســ ــادة الراتــ بزيــ
ــط      ــاع متوسـ ــى ارتفـ ــايب علـ ــكل اجيـ ــر بشـ ــذي أثـ ــومي، والـ ــاع احلكـ ــوظفي القطـ ملـ

  عن العام السابق. %)30.4(الراتب الشهري بنسبة 
 

 2011-2007 ومتوسط الراتب الشهري خالل السنوات تطور عدد املشرتكني ).5-1(جدول 
Table (5-1). Growth of the contributors’ number and the monthly salary average during 2007-2011 

 

 السنة
Year 

 عدد املشتركني
Contributors no. 

 إمجايل الرواتب
Total salaries 

 متوسط الراتب الشهري
Monthly average salary  

2007 37915 4,359,881,117 9,583 

2008 40316 4,942,117,902 10,215 

2009 43063 5,672,306,050 10,977 

2010 48074 6,423,243,847 11,134 

2011 46818 8,157,493,615 14,520 

 Source: Contributors Department.                                                                                                                  املشتركني. املصدر: إدارة



 
 )بالريال القطري( 2011-2007خالل السنوات  تطور متوسط الراتب الشهري ).7-1( رسم البياني

Graph (7-1). Growth of the monthly salary average during  2007-2011 (Q.R.) 
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First : Qatari Citizens Who Work in GCC Countries 
The citizens’ number of the State of Qatar, who work in GCC Countries 
and are covered by the extension of insurance protection system, is (47). 
They work in both sectors governmental and non-governmental, and 
mostly work in the governmental sector by (68.1%). The workers in the 
State of Kuwait represent the largest proportion by (36.2%). Table (1-2) 
shows the number of Qatari citizens, who work in the GCC Countries as 
in the 31/12/2011. Graph (1-2) shows the distribution of Qatari employees 
in the GCC countries as in the 31/12/2011 (by country). Graph (2-2) 
shows the distribution of the Qatari citizens who work in GCC countries 
(by business sector), as in 31/12/2011. 
 

 العاملني بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية القطريني :أوال 
ــام         ــمولني بنظـ ــس واملشـ ــدول الـ ــاملني بـ ــر العـ ــة قطـ ــواطين دولـ ــدد مـ ــغ عـ بلـ

ــة    ــة التأمينيـــ ــد احلمايـــ ــاعني     )47(مـــ ــون يف القطـــ ــاً يعملـــ ــاً قطريـــ مواطنـــ
ــبة    ــاع احلكــــومي بنســ ــز معظمهــــم يف القطــ ــري احلكــــومي، ويتركــ احلكــــومي وغــ

ــل العـــــاملون بد %)68.1( ــبة  ، وميثـــ ــة الكويـــــت النســـ األكـــــرب بنســـــبة   ولـــ
ــم  %)36.2( ــدول رقــ ــبني اجلــ ــاملني    )1-2(، ويــ ــريني العــ ــواطنني القطــ ــدد املــ عــ

 )1-2(، ويوضــــــح الرســــــم البيــــــاين 31/12/2011الــــــس كمــــــا يف  لبــــــدو
(حســــب   31/12/2011توزيــــع القطــــريني العــــاملني بــــدول الــــس كمــــا يف      

ــاين   ــم البيــ ــبني الرســ ــدول)، ويــ ــر  )2-2(الــ ــع القطــ ــدول  توزيــ ــاملني بــ يني العــ
 (حسب قطاع العمل). 31/12/2011الس كما يف 

 2011/12/31عدد القطريني املشمولني بنظام مد احلماية التأمينية بدول جملس التعاون لدول اخلليج كما يف  ).1-2(جدول 
Table (1-2). Number of Qataris who are covered by the insurance protection extension in GCC countries, as in 31/12/2011 

 

 الدولة
Country 

 اع حكومي
Governmental Sector 

 قطاع غري حكومي
Non-Governmental 

Sector 
  مجايلاإل

Total 

 البحرينمملكة 
Kingdom of Bahrain 10 6 16 

 سلطنة عمان
Sultanate of Oman  1 0 1 

 الكويت
Kuwait  14 3 17 

 العربية املتحدة اإلمارات
United Arab Emirates 6 3 9 

 السعوديةاململكة العربية 
Kingdom of Saudi Arabia 1 3 4 

 اموع
Total 32 15 47 

 Source: Contributors Department.                                                                                                                      املشتركني. املصدر: إدارة
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Second : GCC Citizens Who Work in State of Qatar 
The number of GCC citizens who work in Qatar and are covered by 
common extension of insurance protection system is (2,111) who work in 
the governmental and non-governmental sectors. Most of them work in 
the governmental sector by (71.8%). The Omani citizens represent the 
greatest proportion of the Gulf citizens workers in the State by (61.3%). 
Table ( 2-2 ) shows the number of GCC citizens who work in Qatar, as in 
31/1/2011. Graph (3-2) shows the distribution of GCC citizens who work 
in Qatar (by country), as in 31/1/2011. Graph (4-2) shows the distribution 
of GCC citizens who work in Qatar (by business sector), as in 31/1/2011. 
 

 اخلليجني العاملني بدولة قطر :ثانيا 
بلـــغ عـــدد مـــواطين دول الـــس العـــاملني بدولـــة قطـــر واملشـــمولني بنظـــام          

مواطنــــاً خليجيــــاً يعملــــون يف القطــــاعني     )2,111(مــــد احلمايــــة التأمينيــــة   
ــبة    ــاع احلكــــومي بنســ ــز معظمهــــم يف القطــ ــري احلكــــومي، ويتركــ احلكــــومي وغــ

ــوع      %)71.8( ــن جممـــ ــرب مـــ ــبة األكـــ ــانيون النســـ ــون العمـــ ــل املواطنـــ ، وميثـــ
ــبة   ــة، بنســ ــاملني بالدولــ ــم  %)61.3(اخللــــيجني العــ ــدول رقــ ــبني اجلــ  )2-2(، ويــ

ــا يف       ــر كمــ ــة قطــ ــاملني بدولــ ــس العــ ــواطين دول الــ ــدد مــ ، 31/12/2011عــ
توزيـــع مـــواطين دول الـــس العـــاملني بدولـــة قطـــر       )3-2(والرســـم البيـــاين  

ــا يف  ــاين     31/12/2011كمـــ ــم البيـــ ــدول)، والرســـ ــب الـــ ــع  )4-2((حســـ توزيـــ
ــا يف    ــر كمــ ــة قطــ ــاملني بدولــ ــس العــ ــواطين دول الــ ــب  31/12/2011مــ (حســ

 قطاع العمل).
 
 

 31/12/2011بدولة قطر كما يف  والعاملني عدد مواطني دول جملس التعاون لدول اخلليج املشمولني بنظام مد احلماية التأمينية .)2-2(جدول 
Table (2-2). Number of the GCC citizens who are covered by insurance protection extension system and work in State of Qatar, as in 31/12/2011 

 

 الدولة
Country 

 اع حكومي
Governmental Sector 

 قطاع غري حكومي
Non-Governmental 

Sector 
  مجايلاإل

Total 

 البحرينمملكة 
Kingdom of Bahrain 215 220 435 

 سلطنة عمان
Sultanate of Oman  1085 209 1294 

 الكويت
Kuwait  12 13 25 

 العربية املتحدة اإلمارات
United Arab Emirates 35 24 59 

 السعوديةاململكة العربية 
Kingdom of Saudi Arabia 168 130 298 

 اموع
Total 1515 596 2111 

 Contributors Department: Source                                                                                                                         إدارة املشتركني: صدرامل
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اخلليج  توزيع مواطني دول جملس التعاون لدول (.4-7)الرسم البياني 

 )العمل املشمولني بنظام مد احلماية التأمينية بدولة قطر )حسب قطاع
 31/17/7011كما يف 

Graph (4-2). Distribution of the GCC citizens who are 
covered by insurance protection extension system in State 

of Qatar (by business sector), as in 31/12/2011 
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First : Retirees 
Data in table (1-3) and graph (1-3) indicates that the incense of pensioners 
and their beneficiaries during a year to (5,038) eligible in 31/12/2011, 
against (1,397) eligible in 31/12/2010, in excess by (68.1%), and thus to 
increase pension expenditures in the fiscal year 2011 by (101.1%) 
compared to the fiscal year 2010.    

 املتقاعدون: أوال 
إىل تزايــد عــدد   )1-3(والرســم البيــاين  ) 1-3( تشــري البيانــات الــواردة باجلــدول   

ــهم   ــتحقني عن ــات واملس ــحاب املعاش ــل إىل   أص ــد ليص ــام واح ــالل ع ــع  )5,038( خ منتف
ــدد  31/12/2011يف  ــل عـ ــع يف  )1,397(، مقابـ ــبتها  31/12/2010منتفـ ــادة نسـ ، بزيـ

ــة    %)68.1( ــنة املالي ــة يف الس ــات التقاعدي ــادة النفق ــايل إىل زي ــبة  2011، وبالت بنس
 .2010عن السنة املالية  %)101.1(

   2011-2007و النفقات التقاعدية خالل السنوات  تطور عدد أصحاب املعاش واملستحقني عنهم ).1-3( جدول
Table (1-3). Growth of pensioners’ number, their beneficiaries and pension expenditures during 2007-2011 

Unit: One thousand Qatari Riyals                                                                                                                                                                           الوحدة : ألف ريال قطري  
  * السنة

Year * 
 صحاب املعاشاتأ

Pensioners 
**املستحقني عنهم  

Beneficiaries **  
 اإلمجايل
Total  

 العدد  
No. 

  املبلغ
Amount 

 العدد
No. 

  املبلغ
Amount 

 العدد
No. 

  املبلغ
Amount 

2007 1939 181,569 1128 26,237 3067 207,806 
2008 2451 343,973 1524 34,630 3975 378,603 
2009 3589 494,222 2410 54,227 5999 548,449 
2010 4371 643,036 3025 76,901 7396 719,937 
2011 8624 1,314,340 3810 133,230 12434 1,447,570 

 .for Civil Retirees due to non-enforcement of Military Retirement Law 2007 (*)                                         .    للمتقاعدين املدنيني فقط، لعدم بدء تطبيق قانون التقاعد العسكري 2007) *(
                                                                                                                                                 .Beneficiaries of 1019 Deceased Retirees (**) متقاعد متويف. 1019) املستحقني عن **(

                                                                                                                                                                                                      .Source : Retirement Department التقاعد. صدر: إدارةامل
  2011-2007خالل السنوات أصحاب املعاش واملستحقني عنهم  تطور عدد ).1-3(رسم بياني 

Graph (1-3). Growth of numbers of the pensioners and their beneficiaries during 2007-2011 
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The data in table (2-3) below, indicates that the male retirees’ number 
represents (60.5%) of the total retirees as in 31/12/2011. In addition, the 
pensionors from governmental entities are (93.3%) of the total retirees. 
Also, it’s noticed that the retirees increasing concentrate in the 
governmental sector by (94.7%) in 2011. As shown in graph (2-3) and 
graph (3-3) below. 

الغغ كور   املتقاعغغديل أدنغغا  إىل أن عغغدد    (4-1)تشغغري البيانغغات الغغواردة يف اجلغغدول      
، باإل غغا ة إىل 13/34/4033مغغل جممغغو  املتقاعغغديل كمغغا يف    %(4045)ميثغغك نسغغبة  

جممغغو  املتقاعغغديل،  مغغل %(4141) متثغغكاملتقاعغغديل مغغل اجلهغغات احلكوميغغة   نسغغبةأن 
ويالحغغغن أن زيغغغادة املتقاعغغغديل تركغغغقت يف القطغغغا  احلكغغغومت حيغغغ  بلغغغغ  نسغغغبة 

والرسغغغم  (4-1)، علغغغ  النحغغغو املو غغا بالرسغغغم البيغغغا   4033يف  %(42.7)القيغغادة  
 أدنا . (1-1)البيا  

  2011/12/31العمل واجلنس كما يف  قطاعحسب  املتقاعدينتوزيع  .(7-3) جدول
Table ( 3-2 ). Distribution of retirees by business sector and gender, as in 31/12/2011 

 قطا  العمك
Business Sector 

2010-12-31 2011-12-31 
 اكور

Males 
 إناث

Females 
 اجملمو 
Total 

 اكور
Males 

 إناث
Females 

 اجملمو 
Total 

 حكومت
Governmental 3079 1543 4622 5228 3773 9001 

 غري حكومت
Non-governmental 508 30 538 604 38 642 

  ا اإل
Total 3587 1573 5160 5832 3811 9643 

                                                                                                                                                                                                      .Source : Retirement Department صدر: إدارة التقاعد.امل
 

  2011/12/31العمل كما يف قطاعحسب  ديناملتقاع (. توزيع عدد1-1رسم بياني )
Graph (3-3). Distribution of retirees’ number by business sector  

as in 31/12/2011 
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The data in table (2-3) below, indicates that the male retirees’ number 
represents (60.5%) of the total retirees as in 31/12/2011. In addition, the 
pensionors from governmental entities are (93.3%) of the total retirees. 
Also, it’s noticed that the retirees increasing concentrate in the 
governmental sector by (94.7%) in 2011. As shown in graph (2-3) and 
graph (3-3) below. 

الــذكور   املتقاعــدين أدنــاه إىل أن عــدد    )2-3(تشــري البيانــات الــواردة يف اجلــدول      
ــبة   ــل نس ــا يف    %)60.5(ميث ــدين كم ــوع املتقاع ــن جمم ــافة إىل 31/12/2011م ، باإلض

ــة   نســبةأن  جممــوع املتقاعــدين،  مــن %)93.3( متثــلاملتقاعــدين مــن اجلهــات احلكومي
ويالحـــظ أن زيـــادة املتقاعـــدين تركـــزت يف القطـــاع احلكـــومي حيـــث بلغـــت نســـبة 

والرســـم  )2-3(، علـــى النحـــو املوضــح بالرســـم البيـــاين  2011يف  %)94.7(الزيــادة  
 أدناه. )3-3(البياين 

  2011/12/31العمل واجلنس كما يف  قطاعحسب  املتقاعدينتوزيع  .)2-3( جدول
Table ( 3-2 ). Distribution of retirees by business sector and gender, as in 31/12/2011 

  قطاع العمل
Business Sector  

2010-12-31 2011-12-31 
 ذكور

Males 
 إناث

Females 
 اموع
Total  

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 اموع
Total  

 حكومي
Governmental  3079 1543 4622 5228 3773 9001 

 غري حكومي
Non-governmental 508 30 538 604 38 642 

 مجايلاإل
Total  3587 1573 5160 5832 3811 9643 

                                                                                                                                                                                                      .Source : Retirement Department صدر: إدارة التقاعد.امل
  

  2011/12/31العمل كما يف قطاعحسب  ديناملتقاع ). توزيع عدد3-3رسم بياني (
Graph (3-3). Distribution of retirees’ number by business sector  

as in 31/12/2011 
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Second : Pensions 
The retirement cases number due to job cancellation (Governmental 
Sector Only) forms the highest proportion by (45.2%) of the retirement 
cases total in 31/12/2011, followed by cases of resignation that form 
(11.2%), while the lowest number is incapacity due work injury by 
(0.2%), as shown in table (3-3) below. 

 املعاشات :ثانيا 
ــط)     ــومي فقـ ــاع احلكـ ــة (للقطـ ــاء وظيفـ ــبب إلغـ ــد بسـ ــاالت التقاعـ ــدد حـ ــكل عـ شـ

ــدرها   ــبة وقــــ ــى نســــ ــد يف    %)45.2(أعلــــ ــاالت التقاعــــ ــوع حــــ ــن جممــــ مــــ
، %)11.2(الت االســـــتقالة بنســـــبة   ، وتالهـــــا يف الترتيـــــب حـــــا  31/12/2011

ــاء         ــبب أو أثنـ ــز بسـ ــت للعجـ ــد فكانـ ــاالت التقاعـ ــدد حـ ــل عـ ــبة ألقـ ــا بالنسـ أمـ
 أدناه. )3-3(، كما هو موضح يف اجلدول %)0.2(العمل بنسبة 

 
  31/12/2011كما يف حاالت التقاعد ومتوسط املعاش الشهري حسب سبب انتهاء اخلدمة  .)3-3(جدول 

Table (3-3). Retirement cases and monthly pension average by reason of service termination, as in 31/12/2011 
 

Unit: Qatari Riyal                                                                                                                                                                                                                     الوحدة : ريال قطري  

 حالة التقاعد
Retirement status 

2010-12-31 2011-12-31  
  العدد
No. 

 متوسط املعاش
Pension Average 

  العدد
No. 

 متوسط املعاش
Pension Average 

 Reaching the age of regular retirement*                          * 21 17,113 25 36,184بلوغ سن التقاعد النظامي
 Public Interest*                                                                                 * 132 13,843 261 28,943الصاحل العام

 Retirement age                                                                                587 10,482 683 17,938سن التقاعد بلوغ
 Job cancellation** 755 14,046 4355 19,697                                                                          **إلغاء وظيفة

 Resignation 909 9,881  1080 17,016                                                                                               استقالة
 Disciplinary discharging 18 16,032 21 24,603                                                     الفصل بالطريق التأدييب

 Non disciplinary discharging 619 12,175 678 21,290                                          الفصل بغري الطريق التأدييب
 Retirement for other reasons                                                   872 16,053 974 35,387 التقاعد ألسباب أخرى

 Incapacity due to work injury 10 7,888 17 13,133                                          بسبب أو أثناء العملالعجز 
 Incapacity due to non-work injury  448 7,677 530 13,150                                    العجز بسبب ال يعود للعمل

 Death due to or work injury 31 6,734 37 12,037                                            الوفاة بسبب أو أثناء العمل
 Death due to non-work injury 621 8,140 805 14,806                                          بسبب ال يعود للعملالوفاة 

 Death after eligibility 137 9,114 177 17,033                                                              الوفاة بعد االستحقاق
 Total 5160 11,585 9643 20,415      اإلمجايل

                                                                                                                                                    Service termination reasons for military service only (*)) من أسباب انتهاء اخلدمة للعسكريني فقط*(
                                                                                                                                                                         Service termination reasons for civil service only (**)فقط) من أسباب إاء اخلدمة للمدنيني **(

                                                                                                                                                                                                                                     .Source : Retirement Department صدر: إدارة التقاعد.امل



Graph (4-3) below, shows that service termination cases due to incapacity 
and death either related to work or not, represent the lowest number that is 
(1,566) cases, compared to retirement cases for other reasons, which are 
(8,077) cases as in 31/12/2011. 

ــاين     ــم البيــ ــح الرســ ــبب     )4-3(يوضــ ــة بســ ــهاء اخلدمــ ــاالت انتــ ــاه، أن حــ أدنــ
ــل       ــل األقـ ــل متثـ ــارج العمـ ــل أو خـ ــق بالعمـ ــباب تتعلـ ــواًء ألسـ ــاة سـ ــز والوفـ العجـ

ــدره   ــدداً وقـ ــرى      )1,566(عـ ــباب أخـ ــد ألسـ ــاالت التقاعـ ــع حـ ــة مـ ــة باملقارنـ حالـ
 .31/12/2011حالة يف  )8,077(واليت تبلغ عدد 
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Graph (4-3). Distribution of Pensioners by reason of service termination, as in 31/12/2011 
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Graph ( 3-5 ) below, indicates that the monthly pension average as in 
31/12/2011 for the retirement cases of the other reasons represents an 
amount of (21,578) Q.R. That is compared to the monthly pension 
average of the incapacity cases that is (13,149) Q.R, and the death cases 
with monthly pension average of (15,093) Q.R, which is approximately 
double to the monthly pension average as in 31/12/2010, as a result of the 
Emiri Grant of pensions increment in September 2011. 

أدنــــاه إىل أن متوســـط املعـــاش الشـــهري كمــــا يف     )5-3(يشـــري الرســـم البيـــاين     
ــدره       31/12/2011 ــغ وقـــ ــل مبلـــ ــرى ميثـــ ــباب أخـــ ــد ألســـ ــاالت التقاعـــ حلـــ

وســـط املعـــاش   ريـــال، باملقارنـــة مـــع حـــاالت العجـــز الـــيت يبلـــغ مت       )21,578(
ــغ وقــــدره   ــا مبلــ ــغ   )13,149(الشــــهري هلــ ــيت يبلــ ــاة الــ ــاالت الوفــ ــال، وحــ ريــ

ريــــال، والــــيت متثــــل  )15,093(متوســــط املعــــاش الشــــهري هلــــا مبلــــغ وقــــدره 
، وذلـــــك 31/12/2010تقريبـــــاً ضـــــعف متوســـــط املعـــــاش الشـــــهري كمـــــا يف  

 .9/2011بسبب أثر املكرمة األمريية بزيادة املعاشات يف شهر 
 

  31/12/2011كما يف  متوسط املعاش الشهري حسب سبب انتهاء اخلدمة ).5-3(رسم بياني 
Graph ( 3-5 ). Monthly pension average by reason of service termination, as in 31/12/2011 
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Third: Deceased Retirees and Their Beneficiaries 
The data mentioned in table (4-3), indicates that daughters represent the 
greatest beneficiaries’ number by (28.6%) as in 31/12/2011, while widow 
gets the highest pension average due to the widow share which is the 
greatest within the shares legally determined for the beneficiaries by to 
the kinship. 

 املستحقون عن املتقاعدون املتوفون :الثثا 
ــو  ــات الـــ ــري البيانـــ ــدول تشـــ ــل   )4-3(اردة يف اجلـــ ــات ميثـــ ــدد البنـــ إىل أن عـــ

ــبة     ــتحقني بنســــ ــوع املســــ ــن جممــــ ــرب مــــ ــدد األكــــ ــا يف  %)28.6(العــــ كمــــ
ــهري    31/12/2011 ــاش الشــ ــط املعــ ــى متوســ ــل علــ ــة حتصــ ــني أن األرملــ ، يف حــ

األعلـــى وهـــذا يرجـــع إىل أن نصـــيب األرملـــة ميثـــل النصـــيب األكـــرب ضـــمن         
 حسب صلة القرابة.جدول األنصبة املقررة قانوناً للمستحقني 

  2011/12/31كما يف  توزيع املستحقني حسب صلة القرابة ومتوسط املعاش الشهري .)4-3(جدول 
Table (4-3). Distribution of beneficiaries by kinship and monthly pension average, as in 31/ 12/ 2011 

 
Unit: Qatari Riyals                                                                                                                                         الوحدة : ريال قطري  

  

                                                                                                                                   .Source : Retirement Department صدر: إدارة التقاعد.امل

 صلة القرابة
Kinship 

2010-12-31 2011-12-31  

  العدد
No. 

 متوسط املعاش الشهري
Monthly Pension  

Average 
  العدد
No. 

 متوسط املعاش الشهري
Monthly Pension 

Average 
 أرملة

Widow 489 4,591 662 8,467 

 زوج مستحق
Widower  47 2,022 54 3,329 

 األبناء
Sons 736 2,136 919 3,761 

 البنات
Daughters  833 2,013 1090 3,825 

 الوالدة
Mother 344 1,477 416 2,807 

 الوالد
Father  227 1,146 264 2,007 

 األخ
Brother 160 364 178 594 

 األخت
Sister  189 504 227 925 

 اموع
Total 3025 2,152 3810 4,048 







First : Investment of Pension Fund 
Data in table (1-4) below, shows that the investment value of the Pension 
Funds is (20,755) millions QR, as in 31/12/2011. 

 استثمارات صناديق املعاشات :أوال 
ــدول    ــواردة باجلـ ــات الـ ــري البيانـ ــناديق    )1-4(تشـ ــتثمارات صـ ــة اسـ ــاه، أن قيمـ أدنـ

 .31/12/2011مليون ريال قطري كما يف  )20,755(املعاشات تبلغ 
 
 

  31/12/2011 والعائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما يفتوزيع احملفظة االستثمارية  .)1-4(جدول 
Table (1-4). Distribution of investment portfolio & its return by investment type and location, as in 31/12/2011 

 
Unit: One thousand Qatari Riyals                                                                                                                                                                                                   الوحدة : ألف ريال قطري  

 االستثمار نوع
Investment Type 

  داخل قطر
In Qatar  

  خارج قطر
Outside Qatar 

 اموع
Total 

  كلفة االستثمار
Investment cost 

 *العائد
Return* 

  كلفة االستثمار
Investment cost 

 *العائد
Return* 

  كلفة االستثمار
Investment cost 

 *العائد
Return* 

 Deposits in Bank                                             4,196,058 154,898 0 0 4,196,058 154,898ودائع لدى البنوك

Local Listed Equity Funds                   صناديق استثمارية حملية 2,020,250 0 0 0 2,020,250 0 

 Local Islamic Murabaha 15,315 1,589 0 0 15,315 1,589                          مراحبة إسالمية حملية

 Governmental Bonds 3,720,412 242,564 0 0 3,720,412 242,564                                         سندات حكومية

Bonds and Sukuk                                              سندات وصكوك 1,446,019 78,511 105,028 6,917 1,551,047 85,428 

Listed Equity                                                        أسهم متداولة 6,102,000 214,834 979,674 5,261 7,081,674 220,095 

Unlisted Equity                                               أسهم غري متداولة 192,671 -10,658 206,171 1,981 398,842 -8,677 

Private Equity Funds                              صناديق االسهم اخلاصة 0 0 1,011,208 6,092 1,011,208 6,092 

Real Estates and Real Estates Funds    عقارات وصناديق عقارية 36,860 15,884 556,496 546 593,356 16,430 

 Hedge Funds 0 0 167,592 131 167,592 131                                                      حتوط صناديق

 Total 17,729,585 697,622 3,026,169 20,928 20,755,754 718,550       اموع
                                                                                                                                                                                               7/6/2012Source: Pension Funds Accounting Office in 7/6/2012: مكتب حسابات الصندوق املصدر

                                                                                                                                                                                                                                                                  Real Return on Investment (*)قق الفعليالعائد احمل) *(



Graph (1-4) below, shows that the most funds’ investments is in the State, 
which represent (85.4%) of the total Funds’ investment portfolio. 

أدنغغا ، أن أغلغغس اسغغتثمارات الصغغناديق داخغغك الدولغغة    (3-2)ويو غغا الرسغغم البيغغا    
 مل إ ا  ا فظة االستثمارية للصناديق. %(85.2)ومتثك نسبة 

 
  31/17/7011 كما يف دولةالتوزيع احملفظة االستثمارية داخل وخارج  (.1-4) رسم بياني

Graph (1-4). Distribution of investment portfolio by location, as in 31/12/2011 
 

Listed equity Investments represent the highest rate by (34.1%) of the 
total funds’ portfolio investments in 31/12/2011, as shown in graph (2-4). 

مغل إ غا     %(1243)وتستحوا االستثمارات يف األسهم املتداولة علغ  النسغبة األعلغ      
 .(4-2)، كما يتضا يف الرسم البيا  13/34/4033حمفظة استثمارات الصناديق كما يف 
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Graph (1-4) below, shows that the most funds’ investments is in the State, 
which represent (85.4%) of the total Funds’ investment portfolio. 
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 من إمجايل احملفظة االستثمارية للصناديق. %)85.4(ومتثل نسبة 
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The returns of the funds’ investment are (719) million QR, as in 
31/12/2011. Some local investments have achieved the highest returns by 
up to (8%) ,for the local Islamic Murabaha, as in 31/12 /2011, as shown in 
graph (3-4). 

ــغ       ــناديق مبلـ ــتثمارات الصـ ــد اسـ ــت عوائـ ــد بلغـ ــري    )719(وقـ ــال قطـ ــون ريـ مليـ
، وقـــــد حققـــــت بعـــــض االســـــتثمارات احملليـــــة أعلـــــى  31/12/2011كمـــــا يف 

ــل إىل  ــبة تصــ ــد بنســ ــة   %)8( العوائــ ــالمية احملليــ ــة اإلســ ــتثمارات املراحبــ الســ
 .)3-4(لنحو املوضح يف الرسم البياين ، على ا31/12/2011كما يف 

 
 31/12/2011 حسب نوع االستثمار كما يفالعائد االستثماري نسبة توزيع  ).3-4( رسم بياني

Graph (3-4). Distribution of the investment return rate by investment type, as in 31/12/ 2011  
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Graph (4-4) indicates that the best investment return in 2011 was achieved 
by the local investment, of which the highest investment return rate was 
(14.8%) of the local Real Estate and Real Estate Funds investment. 

أدنـــاه إىل أن أفضـــل عائـــد اســـتثماري يف عـــام       )4-4(ويشـــري الرســـم البيـــاين    
ــد       2011 ــبة عائـ ــى نسـ ــت أعلـ ــد بلغـ ــة، وقـ ــتثمارات احملليـ ــن االسـ ــق مـ ــد حتقـ قـ

 من استثمارات عقارات وصناديق عقارية بالدولة. %)14.8( استثماري
 

 31/12/2011نوع االستثمار كما يف  بداخل وخارج الدولة حسالعائد االستثماري نسبة توزيع  ).4-4( رسم بياني

Graph (4-4). Distribution of the investment return rate by type and location, as in 31/12/ 2011 
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Graph ( 4-5 ) below, shows that the best investments of the Funds, which 
achieved returns rate equal or far exceed the capital value of investment, 
was in the investments of Islamic Murabaha. It achieves a rate of return 
by (8%) of the invested capital value, even though, it represents (0.1%) of 
the total investments of the Funds. 

أدنــــاه، أن أفضــــل اســــتثمارات الصــــناديق والــــيت  )5-4(يــــبني الرســــم البيــــاين  
حققـــــت نســـــبة عوائـــــد تـــــوازي أو تتجـــــاوز بكـــــثري القيمـــــة الرأمساليـــــة   
لالســــتثمار كانــــت يف اســــتثمارات املراحبــــة اإلســــالمية والــــيت حققــــت نســــبة  

ــد ــل      %)8( عائـ ــا متثـ ــن أـ ــرغم مـ ــى الـ ــا علـ ــتثمر ـ ــال املسـ ــة رأس املـ ــن قيمـ مـ
 الصناديق.من إمجايل استثمارات  %)0.1(نسبة 

 
 31/12/2011 كما يفالعائد االستثماري احملفظة االستثمارية باملقارنة مع نسبة  توزيع ).5-4(رسم بياني 

Graph (5-4). Distribution of the investment portfolio in comparison to the investment return rate, as in 31/12/ 2011 
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Second : Revenues and Expenditures of  the Pension Funds 
The insurance revenues are the main tributary of the funds by (83.3%), 
while the investment revenues represent (16.7%) of the funds. The funds 
are based on the rules of solidarity system, which focuses on the financing 
policy of the monthly contributions and others, more than the investment 
policy, which aims to develop the funds' assets, as shown in table (2-4). 
 

 اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات :ثانيا 
ــبة      ــناديق بنس ــي للص ــد األساس ــة الراف ــرادات التأميني ــرب اإلي ــني  يف %)83.3(تعت ح

ــبة   ــل نســ ــتثمارية متثــ ــرادات االســ ــث أن   %)16.7(أن اإليــ ــناديق، حيــ ــن الصــ مــ
ــة مــن     ــى السياســة التمويلي ــذي يركــز عل ــى النظــام التكــافلي وال الصــناديق تقــوم عل
االشــتراكات الشــهرية  وغريهــا، أكثــر مــن التركيــز علــى السياســة االســتثمارية الــيت  

 .)2-4( ولدية أصول الصندوق، كما يتضح من اجلدف إىل تنم

 2011/12/31حسب نوعها كما يف  اإليرادات ).2-4( جدول
Table (2-4). Revenues by its type, as in 31/12/2011 

 
Unit: One thousand Qatari Riyals                                                                                                                                                                                                 الوحدة : ألف ريال قطري  

 اإليرادات
Revenues 

   Value change القيمةالتغري يف   2011-12-31 2010-12-31
  القيمة
Value 

 النسبة
Rate 

  القيمة
Value 

 النسبة
Rate 

  القيمةالتغري يف 
Value change 

 نسبة التغيري
Rate change 

 Net Insurance revenues                                                       1,743,638 72.5% 3,575,039 83.3% 1,831,401 105.0%اإليرادات التأمينيةصايف  

                            Monthly contribution 1,409,633 58.6% 1,779,713 41.5% 370,080 26.3%االشتراكات الشهرية 

                            Nominal period revenues 26,188 1.1% 89,096 2.1% 62,908 240.2%إيراد املدد االعتبارية 

 Previous period purchase 25,114 1.0% 33,074 0.8% 7,960 31.7%                                                       شراء املدة السابقة

                                                                      Additional amounts  264,985 11.0% 1,065,513 24.8% 800,528 302.1%املبالغ االضافية

 State compensation for the pensions increment  17,718 0.7% 607,643 14.2% 589,925 3329.5%تعويض الدولة مقابل زيادة املعاشات

 Net investment revenues                                               660,047 27.5% 718,344 16.7% 58,297 8.8%صايف اإليرادات االستثمارية

 Total 2,403,685 100.0% 4,293,383 100.0% 1,889,698 78.6%      اإلمجايل
                                                                                                                                                                                                                          Source: Contributors Department 31/5/2012 31/5/2012 املشتركنياملصدر : إدارة 

                                                                                                                                                                                                                           Rate: Represents the number divided to the totalالنسبة: متثل القيمة لإلمجايل



Graph (6-4) shows the growth of the insurance revenues rate by (83.3%) 
in 12/31/2011, compared to (72.5%) in 31/12/2210. That increment of the 
insurance revenues compared to the investment revenues is due to the 
Emiri Grant of the government sector employees’ salaries increment. 
 

يف  %(8141)إىل صغغغو اإليغغغرادات التأمينيغغغة بنسغغغبة   (6-2) يشغغغري الرسغغغم البيغغغا   
، وترجغغغ  أسغغغباب القيغغغادة  13/34/4030يف  %(7445)، مقابغغغك نسغغغبتها 13/34/4033

يف اإليغغغرادات التأمينيغغغة مقابغغغك اإليغغغرادات االسغغغتثمارية إىل املكرمغغغة األمرييغغغة     
 بقيادة رواتس مو فني الدولة يف اجلهات احلكومية.
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Graph (6-4). Revenues by its type, as in 31/12/2011 
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Graph (6-4) shows the growth of the insurance revenues rate by (83.3%) 
in 12/31/2011, compared to (72.5%) in 31/12/2010. That increment of the 
insurance revenues compared to the investment revenues is due to the 
Emiri Grant of the government sector employees’ salaries increment. 
 

ــاين   ــم البيـ ــري الرسـ ــبة   )6-4( يشـ ــة بنسـ ــرادات التأمينيـ ــو اإليـ يف  %)83.3(إىل منـ
ــبتها 31/12/2011 ــل نسـ ــادة  31/12/2010يف  %)72.5(، مقابـ ــباب الزيـ ــع أسـ ، وترجـ

ــة      ــة األمرييـ ــتثمارية إىل املكرمـ ــرادات االسـ ــل اإليـ ــة مقابـ ــرادات التأمينيـ يف اإليـ
 بزيادة رواتب موظفني الدولة يف اجلهات احلكومية.
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Graph (6-4). Revenues by its type, as in 31/12/2011 
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Table (3 4- ) indicates that the value of insurance expenditures is about to 
(1,461) million Q.R in 31/12/2011, compared to (706) million Q.R, in 
31/12/2010, by an excess of (755) million Q.R, with a rate of (106.9%), 
resulted by the Emiri Grant of the pensions increment. 

ــدول    ــري اجل ــغ    )3-4(يش ــة تبل ــات التأميني ــة النفق ــال   )1,461(إىل أن قيم ــون ري ملي
ــل 31/12/2011يف  ــال يف  )706(، مقابــ ــون ريــ ــدرها31/12/2010مليــ ــادة قــ  ، بزيــ

، والـــيت ترجـــع إىل املكرمـــة األمرييـــة    %)106.9(مليـــون ريـــال وبنســـبة    )755(
 بزيادة املعاشات.

 
   2011/12/31 النفقات التأمينية حسب نوعها كما يف). 3-4(جدول 

Table (3-4). Insurance expenditures by type, as in 31/12/ 2011 
Unit: One thousand Qatari Riyals                                                                                                                                                                                                      الوحدة : ألف ريال قطري  

 شاتمعا
Pensions 

   Value change القيمةالتغري يف   2011-12-31 2010-12-31
  القيمة
Value 

 النسبة
Rate 

  القيمة
Value 

 النسبة
Rate 

  القيمةالتغري يف 
Value change 

 التغيري نسبة
Rate change 

 Reaching the age of regular retirement*              * 4,262 0.6% 6,869 0.5% 2,607 61.2%بلوغ سن التقاعد النظامي
 Public Interest*                                                                     * 13,744 1.9% 57,120 3.9% 43,376 315.6%الصاحل العام

 Retirement age                                                                    73,720 10.4% 106,966 7.3% 33,246 45.1%بلوغ سن التقاعد
 Job cancellation** 118,999 16.9% 560,438 38.4% 441,439 371.0%                                                               **إلغاء وظيفة

 Resignation 99,386 14.1% 147,590 10.1% 48,204 48.5%                                                                                   استقالة
 Disciplinary discharging 2,880 0.4% 4,302 0.3% 1,422 49.4%                                          الفصل بالطريق التأدييب

 Non disciplinary discharging 85,625 12.1% 124,869 8.5% 39,244 45.8%                              الفصل بغري الطريق التأدييب
 Retirement for other reasons                                        163,611 23.2% 257,780 17.6% 94,169 57.6%التقاعد ألسباب أخرى

 Incapacity due to work injury 1,386 0.2% 2,975 0.2% 1,589 114.6%                              العجز بسبب أو أثناء العمل
 Incapacity due to non-work injury  40,991 5.8% 55,965 3.8% 14,974 36.5%                        العجز بسبب ال يعود للعمل

 Death due to work injury 2,693 0.4% 4,298 0.3% 1,605 59.6%                                     بسبب أو أثناء العملالوفاة 
 Death due to non-work injury 79,718 11.3% 102,353 7.0% 22,635 28.4%                              بسبب ال يعود للعملالوفاة 

 Death after eligibility 15,189 2.2% 25,390 1.7% 10,201 67.2%                                                  االستحقاقالوفاة بعد 
 Contributions revert 3,785 0.5% 3,741 0.3% -44 -1.2%                                                                 اشتراك رد

 Total 705,989 100.0% 1,460,656 100.0% 754,667 106.9%      اإلمجايل
                                                                                                                                                                                                                               Source: Retirement Department 31/5/2012 31/5/2012 املصدر : إدارة التقاعد

                                                                                                                                                                                                                           Rate: Represents the number divided to the totalالنسبة: متثل القيمة لإلمجايل
                                                                                                                                                                                             Service termination reasons for military service only (*)) من أسباب انتهاء اخلدمة للعسكريني فقط*(
                                                                                                                                                                             Service termination reasons for civil service only (**)ط) من أسباب إاء اخلدمة للمدنيني فق**(

    



The insurance expenditures for retirement cases due to retirement 
age, resignation, public interest, job cancellation, disciplinary and 
non-disciplinary service termination, and other reasons, represent 
the highest rate by (86.7%) of the total insurance expenditures as 
in 31/12/2011, followed by the death cases expenditures by (9%), 
as shown in graph (7-4). 

لتقاعغغغغد بسغغغغبس بلغغغغوغ سغغغغل التقاعغغغغد،   ا تاالمتثغغغغك النفقغغغغات التأمينيغغغغة حلغغغغ  
وإلغغغغغاء الو يفغغغغة، وإدغغغغاء اخلدمغغغغة بطريغغغغق    والصغغغغاحل العغغغغام، واالسغغغغتقالة،

مغغغغل جممغغغغو   %(8447)تغغغأدييب وغغغغغري تغغغغأدييب وأسغغغباب أخغغغغرى أعلغغغغ  نسغغغبة    
، تليهغغغغا نفقغغغغغات حغغغغاالت الو غغغغغاة   13/34/4033النفقغغغغات التأمينيغغغغة كمغغغغغا يف   

 .(7-2)، كما يتضا مل الرسم البيا  %(4)بنسبة 
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Graph (7-4). Insurance expenditure by retirement cases, as in 31/12/ 2011 
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The insurance expenditures for retirement cases due to retirement 
age, resignation, public interest, job cancellation, disciplinary and 
non-disciplinary service termination, and other reasons, represent 
the highest rate by (86.7%) of the total insurance expenditures as 
in 31/12/2011, followed by the death cases expenditures by (9%), 
as shown in graph (7-4). 

ــ   ــة حلــ ــات التأمينيــ ــل النفقــ ــد،   ا تاالمتثــ ــن التقاعــ ــوغ ســ ــبب بلــ ــد بســ لتقاعــ
ــتقالة، ــام، واالســ ــاحل العــ ــق    والصــ ــة بطريــ ــاء اخلدمــ ــة، وإــ ــاء الوظيفــ وإلغــ

مــــن جممــــوع  %)86.7(تـــأدييب وغــــري تــــأدييب وأســـباب أخــــرى أعلــــى نســـبة    
، تليهــــا نفقـــــات حــــاالت الوفـــــاة   31/12/2011النفقــــات التأمينيــــة كمـــــا يف   

 .)7-4(، كما يتضح من الرسم البياين %)9(بنسبة 
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Graph (7-4). Insurance expenditure by retirement cases, as in 31/12/ 2011 
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Data in table (4-4) and graph ( 4-8 ) shows the growth of the funds reserve 
that reaches (25,221) million Q.R in 31/12/2011, with an excess of 
(3,050) million and by (13.8%), of reserves value, as in 31/12/2010. 

إىل تطـور االحتيـاطي    )8-4(والرسـم البيـاين    )4-4(تشري البيانـات الـواردة باجلـدول     
 ، بزيادة قـدرها 31/12/2011ريال يف  مليون )25,221(للصناديق ليصل إىل مبلغ وقدره 

 .31/12/2010قيمة االحتياطي كما يف  ، عن%)13.8(وبنسبة  مليون )3,050(
 

  2011-2008تطور اإليرادات والنفقات واحتياطي صناديق املعاشات خالل السنوات  .)4-4(جدول 
Table (4-4). Growth of Pension Funds revenues, expenditures and reserve during 2008-2011 

Unit: One thousand Qatari Riyals                                                                                                                                                                                                            : ألف ريال قطري الوحدة  

 السنة
Year 

 اإليرادات التأمينية
Insurance revenues 

 النفقات التأمينية
Insurance expenditures 

 صايف اإليرادات االستثمارية
Net investment revenue 

 الناتج العام
General output 

 تعديالت سنوات سابقة
Previous year modification 

 االحتياطي
Reserve 

2008      18,911,124 

2009 1,467,482 595,490 591,380 1,463,372 103,055 20,477,551 

2010 1,743,638 705,989 660,047 1,697,696 -3,842 22,171,405 

*2011 3,575,039 1,461,374 718,344 2,832,009 217,633 25,221,047 
           Year 2011 is unaudited, and growth of income and surplus is modified according to the amendments (*) .2010يرادات والفائض وفقا لتعديالت القوائم املالية املدققة لسنة مت تعديل تطور اإلغري مدقق، و 2011) عام *(

  of the audited financial statements of 2010.  
 

  2011-2009اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات  تطور ).8-4(رسم بياني 
Graph (8-4). Growth of Pension Funds revenues and expenditures during 2009-2011 
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First : The Delivered Projects in 2011 on Programs Development, and 
Technical Help and Support 

 يف جمايل تطوير الربامج والدعم الفني واملساندة 2011املنجزة يف سنة  عاملشاري :أوال  

 
 
 

  

  .Projects  S  املشاريع  ,م

 Apply Oracle Financial, HR and Payroll systems. 1 تطبيق أنظمة أوراكل املالية وشؤون املوظفني والرواتب.  1

 Military pension replacement system. 2 نظام استبدال املعاش للعسكريني.  2

 Data registration system of GCC citizens who work in Qatar. 3 نظام تسجيل بيانات مواطين دول جملس التعاون العاملني بدولة قطر.  3

  تصميم موقع اهليئة على االنترنت وتطبيق حلول إدارة احملتوى.  4
Website with (SMS)  

Design GRSIA’s site on the internet and apply of content management 
solutions. Website with (SMS). 

4 

 Provide the required data for Qatari Labour Market study to the  تزويد وزارة العمل بالبيانات الالزمة ملشروع دراسة سوق العمل القطري.  5
Ministry of Labour. 

5 

6  
بقواعد  خدمة االستعالم بالرقم الشخصي اخلاصة بوزارة الشؤون االجتماعية ربط

  بيانات اهليئة لالستعالم عن قيمة املعاش للمتقاعد (مدين/عسكري) أو املستحق.
Link the query service by ID number of the Ministry of Social Affairs 
to the Database of the GRSIA, for (civil/ military) retires’ or 
beneficiaries’ pensions value queries. 

6 

7  
إىل اإلصدار   MenaHR & MenaPayحتديث إصدار نظام شؤون املوظفني والرواتب

 Update the version of MenaHR & MenaPay 7  األخري.

8  
ــ   ــة بــ ــة احلاليــ ــات املركزيــ ــوير اخلادمــ ــروع تطــ ــع  Blade Serversـمشــ مــ

 .Virtualization)(الـ
Project of developing the present central servers by the blade servers 
and (Virtualization). 

8 

 Project of developing the central storage devices (San Storages). 9 مشروع تطوير أجهزة التخزين املركزية.  9

 GN.( Project of the e-Government Network (GN). 10( مشروع الشبكة احلكومية االلكترونية  10

 Update the TSM project of backup copies for the central servers in the اخلاص بعمل نسخ احتياطية للخادمات املركزية يف اهليئة. TSMحتديث مشروع   11
GRSIA. 

11 

12  
إدارة التقاعد وإدارة املشتركني يف حتديث أنظمة األوراكل وقاعدة البيانات لكل من 

 اهليئة.
Update the Oracle and database system of the retirement and the 
contributors departments. 

12 



Second : Programs to be Completed in 2012 on Programs 
Development, and Technical Help and Support 

يف جمايل تطوير الربامج والدعم الفني  2012الربامج املزمع إجنازها يف سنة  :ثانيا  
 واملساندة

 
 
 

  
 
  

  .Projects  S  املشاريع  ,م

 Applying SMS messages service to connect with the customers. 1 تطبيق خدمة الرسائل النصية القصرية للتواصل مع املراجعني.  1

 Link management system and exchange data with employers. 2 إدارة الربط وتبادل البيانات مع جهات العمل. نظام  2

 Application technical help, support desk system and Network تطبيق نظام مكتب الدعم الفين واملساندة و مراقبة الشبكات.  3
monitoring system. 

3 

4  
(املرحلة  -)QDCالتعايف بعد الكوارث مع شركة كيوتل ومركز قطر للبيانات (مشروع 

 الثانية).
Project of Disaster Recovery with Qtel and Qatar Data Center (QDC) - 
(Phase II). 

4 

 Project of registration and asset tracking system - (phase II). 5 (املرحلة الثانية). -مشروع نظام تسجيل ومتابعة األصول  5

 Project of the application of ISO 27001 system. 6 .27001مشروع تطبيق نظام اآليزو   6

7  
مشروع تنظيم مركز البيانات يف اهليئة بزيادة املساحة االستيعابية له للمشاريع 

 اجلديدة.
Project of organizing the data center in the GRSIA by increasing its 
capacity for new projects. 

7 

 Active Directory & MS Exchange", Project of planning and updating the Active Directory & MS Exchange. 8"مشروع ختطيط وحتديث   8

 Update windows system applied in the computers of the GRSIA to .7حتديث نظام الويندوز املطبق يف أجهزة اهليئة إىل ويندوز   9
windows 7. 

9 

 Update virus protection systems of the devices in the GRSIA. 10 حتديث أنظمة احلماية من الفريوسات لألجهزة يف اهليئة.  10

 Update Microsoft System Center applied in the GRSIA. 11 حتديث مركز أنظمة ميكروسوفت املطبق يف اهليئة.  11

 VPN.(  Start the preparation of the infrastructure project for the application of( البدء يف إعداد البنية التحتية ملشروع تطبيق الشبكة اخلاصة  12
the virtual private network (VPN). 

12 







First : Legal studies and  procedures delivered in 2011   2011 الدراسات واإلجراءات القانونية املنجزة يف  :أوال 
 

 التقديريالعدد   املوضوع  ,م
Estimated number Topic  S.  

1  
الكتب واملراسالت ذات الطبيعة القانونية الصادرة باسم رئيس  إعداد

  اهليئة إىل اجلهات املختصة خارج اهليئة ويف خمتلف املوضوعات.
  كتاب 113

113 Letters 

Preparing letters of legal nature that are issued of 
GRSIA’s president name, to the competent entities 
outside GRSIA in different topics.   

1 

2  
إبداء الرأي القانوين يف خمتلف املسائل املتعلقة بنشاط اهليئة وأعمال 

  .الوحدات اإلدارية ا يف خمتلف املوضوعات
 مذكرة 123

123 Memo  

Submitting legal opinion in various issues related to 
GRSIA’s activity and its administrative units’ works 
units in different topics. 

2 

3  
مشروعات العقود واالتفاقيات املتعلقة مبشاريع اهليئة واليت  إعداد

  تنفذها بعض اإلدارات املعنية واملذكورة يف فصول هذا التقرير.
 عقد 47

 Contracts47   

Preparing contract and agreement drafts related to GRSIA 
projects implemented by the concerned departments, 
mentioned through this report. 

3 

 Preparing the circulations and resolution drafts that 47  إعداد مشروعات التعاميم والقرارات الصادرة من رئيس اهليئة.  4
are issued by GRSIA’s president. 

4 

5  
إعداد الردود على وسائل اإلعالم املتعلقة باملسائل القانونية يف خمتلف 

  .املوضوعات

 )الشرق(يف صحيفة  مانشر
وطين (الربنامج االذاعي و

 )احلبيب صباح اخلري
Through “Alsharq” 
newspaper and the 

national radio program  

Preparing the answers to the media related to legal 
issues of various topics. 

5 

 Participating in the internal committees in GRSIA. 6  6  .املشاركة يف اللجان الداخلية يف اهليئة   6

7  
املشاركة يف اللجان اخلارجية املشكلة بقرار جملس الوزراء اليت تلزم 

 2  وجود ممثل قانوين عن اهليئة.
Participating in the external committees formed by Cabinet 
Resolution which commit to have a legal representative of 
GRSIA. 

7 

8  
تنفيذ دورات تأسيسية لتعريف موظفي اهليئة بالتطبيق العملي لقانون 

  1  التقاعد واملعاشات.
Holding fundamental courses to introduce GRSIA 
staff to the implementation of Retirement and Pension 
Law. 

8 



 التقديريالعدد   املوضوع  م,
Estimated number Topic  S.  

9  
املشاركة يف تنفيذ دورة تدريبية للجوانب التطبيقية ألحكام قانون 
التقاعد واملعاشات ملوظفي املوارد البشرية مبختلف اجلهات بالتنسيق مع 

  معهد التنمية اإلدارية.
2 

Participating in delivering a training course of the 
implementation of the Retirement and Pension Law 
for the human resources personnel in different entities 
in coordination with the Administrative Development 
Institution. 

9 

10  
املتابعــة وإبــداء الـــرأي علــى مشــروع قـــانون التقاعــد والتأمينـــات      

  - االجتماعية اجلديد ورفعها للسلطة املختصة.
Following-up and submitting opinion in the Retirement and 
Social Insurance Law Draft, and submitting it to the 
competent authority.   

10 

11  
إعداد دراسة قانونية مقارنة حول األحكام املشتركة اليت متثل مزايا 

  -  .2006) لسنة 13والقانون ( 2002) لسنة 24بني القانونني (
Preparing a comparative legal study of the common 
provisions that present the features of Law no. (24) 
Year 2002 & the Law no. (13) Year 2006. 

11 

12  
االجنليزية للقوانني والقرارات ذات الصلة بعمل  الترمجةمراجعة 

  العربية باإلجنليزية. الترمجةاهليئة وانشائها ومطابقة 
 قرارات 8قوانني و 3

3 Laws and  
8 Resolutions 

Reviewing English translation version and identify the 
Arabic version with English one, Proof reading. 

12 

 Preparing a legal study on the termination of additional  -  إعداد دراسة قانونية بشأن انتهاء مدة اخلدمة اإلضافية.  13
services period. 

13 

14  
إعداد دراسة قانونية حول مواد القانون احملال بشأا إىل الالئحة 

 Preparing a legal study on the law articles on which -  التنفيذية.
the law assigned to the Executive List. 

14 



 التقديريالعدد   املوضوع  م,
Estimated number Topic  S.  

15  
إعداد دراسة قانونية بشأن كيفية خصم االشتراكات على املوظفني 

  -  .6/3/2003والعاملني املوجودين يف اخلدمة يف 
Preparing a legal study on the contributions deduction 
method of the contributors who were on service in 
6/3/2003. 

15 

16  
حتديث إصدارات اهليئة من املطبوعات واخلاصة بالوجيز يف التعريف 
بلجنة فحص املنازعات، واألسئلة واألجوبة للتعريف بقانون التقاعد 

  واملعاشات.
2  

Updating GRSIA’s publications versions concerning 
the brief in introducing the Dispute Examine 
Committee, and the questions and answers to 
introduce the Retirement and Pensions Law. 

 16 

17  
إعداد دراسة قانونية حول ضوابط اإلحالة للتحقيق واجلزاءات 

  -  التأديبية باهليئة.
Preparing a legal study on the Conversion Regulation 
of Investigation and Disciplinary Penalties for 
GRSIA’s employees.   

17 

18  
) 24مراجعة مشروع دليل جهات العمل اخلاضعة ألحكام القانون رقم (

 -  .، بالتنسيق مع إدارة املشتركني)2002لسنة (
Reviewing a draft guide of employers who are 
subjected to the provisions of Law No (24) Year 
2002. 

18 

19  
املشاركة يف تنفيذ دورة تدريبية للجوانب التطبيقية ألحكام قانون 

  1  مبركز الدراسات القانونية والقضائية.التقاعد واملعاشات 
Participating in delivering a training course of the 
application of the Retirement and Pension Law in the 
Centre for Legal and Judicial Studies. 

19 

20  
مراجعة مشروع دليل جهات العمل اخلاضعة لنظام مد احلماية 

  -  التأمينية املوحد ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
Review a draft guide of employers who are subjected 
to the provisions of Common Insurance Protection for 
GCC Citizens. 

20 



Second : Cases and investigations   القضايا والتحقيقات :ثانيا  
 

 
  

 العدد  املوضوع  ,م
Number Topic  S.  

  قضية 27  بشأن مواضيع خمتلفة. لذلكالسجل املعد حصر القضايا من واقع   1
27 Cases  

Inventory of cases from the table concerning different 
topics. 

1 

2  
) ضد اهليئة، 16) قضايا لصاحل اهليئة، وعدد (9( مت البت يف عدد

  ).3وحفظ امللف ( ،)10مدين)، شطب التظلم (( ) قيد الفحص11وعدد (
  قضية 49

49 Cases  

(9) Cases settled for GRSIA’s benefit, (16) Cases settled 
against GRSIA, and (11) Cases s are still under examination 
(civil). (10) Cancelled grievance cases, and (3) files are 
saved. 

2 

 Grievance files presented to the Examination of Disputes  61  ملفات التظلم املرفوعة أمام جلنة فحص املنازعات.  3
Committee. 

3 

4  
القضايا اليت مت مناقشتها أمام اخلرباء سواًء ضد اهليئة أو جهة 

 Cases that are discussed by experts either against GRSIA or  5  العمل، يف احملكمة االبتدائية. 
employer, in the first Instance Court. 

4 







First : The Actuarial and Statistical Studies 
1- Following- up and coordinating with the external actuarial 

expertise office for actuarial examination of the civil and military 
pension funds, as in 31/12/2010, and commenting on the 
completed actuarial studies. 

2- Preparing periodic reports with statistical data necessary for the 
civil and military pension funds that are submitted to the 
competent authorities. 

3- Preparing the necessary studies to determine the actuarial cost of 
pensions’ increment value according to the Emiri Dcree No.(50) 
Year 2011. 

4- Participating in the preparation of the retirement and social 
insurance law draft Year 2011, and preparing the applicable 
studies of the advantages and benefits that are mentioned in it. 

5- Preparing a periodic statistical study of data indicators of 
contributors, retirees and beneficiaries whose data is recorded in 
GRSIA’s database. 

6- Preparing the necessary studies for the actuarial cost calculation of 
early retirement cases in the civil fund. 

7- Following-up the preparation of the statistical work guide module 
for the pension funds. 

 الدراسات اإلكتوارية واالحصائية :أوال 
ــ  -1 ــال املتابعـ ــارجي       ةأعمـ ــة اخلـ ــربة االكتواريـ ــب اخلـ ــع مكتـ ــيق مـ والتنسـ

ألعمـــال الفحــــص االكتـــواري لصــــندوقي املعاشـــات املــــدين والعســــكري    
ــا يف  ــة   31/12/2010كمــــ ــات االكتواريــــ ــى الدراســــ ــب علــــ ، والتعقيــــ

 املنجزة.
ــة     -2 ــائية الالزمــــ ــات اإلحصــــ ــة بالبيانــــ ــارير الدوريــــ ــداد التقــــ إعــــ

ــلطات    ــكري املرفوعــــــة للســــ ــات املــــــدين والعســــ لصــــــندوقي املعاشــــ
 املختصة.

ــة       -3 ــة لقيمــ ــة اإلكتواريــ ــد التكلفــ ــة لتحديــ ــات الالزمــ ــداد الدراســ إعــ
ــرا    ــواردة يف القـ ــات الـ ــى املعاشـ ــادة علـ ــم  الزيـ ــريي رقـ ــنة) 50(ر األمـ  لسـ

2011. 
املشـــــــاركة يف إعـــــــداد مشـــــــروع قـــــــانون التقاعـــــــد والتأمينـــــــات  -4

ــنة   ــة لســ ــا   2011االجتماعيــ ــة للمزايــ ــات التطبيقيــ ــداد الدراســ ، وإعــ
 واملنافع الواردة به.

ــائي -5 ــارير اإلحصــ ــتركني   ةإعــــداد التقــ الدوريــــة ملؤشــــرات بيانــــات املشــ
 م بقواعــــد بيانــــات واملتقاعــــدين واملســــتحقني عنــــهم املســــجلة بيانــــا

 اهليئة.
إعــــداد الدراســــات الالزمــــة الحتســــاب التكلفــــة االكتواريــــة حلــــاالت    -6

 التقاعد املبكر للصندوق املدين .
 متابعة إعداد منوذج دليل العمل اإلحصائي لصناديق املعاشات. -7

 
 

Second : The Financial and Insurance Studies 
1- Following up submitting and evaluating the bids of tender of the 

accounting services of the civil fund project and completing the 
retirement procedures with the relevant company, which will start 
the implementations from January 2012 to 2014. 

2- Following up submitting and evaluating the bids to develop the 
financial structure and the accounting procedures of the funds 
project, plus completing the contracting procedures with the 
relevant company which will start the implementations in 2012. 
 

  املالية والتأمينيةالدراسات  :ثانيا 
متابعـــة طـــرح وتقيـــيم العطـــاءات املقدمـــة ملناقصـــة مشـــروع أعمـــال         -1

ــتكمال    ــذلك اســ ــدين، وكــ ــات املــ ــندوق املعاشــ ــبية لصــ ــدمات احملاســ اخلــ
ــذا      ــذ هـ ــتتوىل تنفيـ ــيت سـ ــة والـ ــركة املعنيـ ــع الشـ ــد مـ ــراءات التعاقـ إجـ

 .2014، وحىت حلول عام 2012 ينايرروع بدًء من شهر املش
متابعــــة طــــرح وتقيــــيم العطــــاءات املقدمــــة ملناقصــــة مشــــروع وضــــع   -2

اهليكــــل املــــايل واإلجــــراءات احملاســــبية لصــــناديق املعاشــــات، وكــــذلك  
اســــتكمال اجــــراءات التعاقــــد مــــع الشــــركة املعنيــــة والــــيت ســــتتوىل  

 .2012تنفيذ هذا املشروع يف عام 
  
 



3- Following up the external auditor appointment to audit the 
financial accounts of the funds for the fiscal year 2011. 

4- Coordinating with the external auditor to discuss his 
recommendations and solving the differences for the issuing audit 
reports’ of the civil and military funds for 2010. 

5- Preparing requirements to implement the projects of consultant 
and executive financial studies of the pension funds, that is 
required to be completed during the following fiscal year 
2012/2013. 

6- Preparing the periodic reports of receivables due by employers, 
and the state support value for the funds based on the results of the 
actuarial examination reports. 

7- Preparing the periodic reports of the accumulated revenues and 
expenses balances since the funds’ establishment to the date of 
preparing the report. 

8- Supervising the development of penalties calculating mechanism 
for delaying in paying monthly contributions that are stipulated in 
the law, to start the application by the competent department of 
GRSIA from 2012. 

9- Preparing the reports of the funds’ cash flows in coordination with 
the Funds’ Accounts Office.  

10- Preparing the financial reports for the financial position growth of 
pension funds which are requested periodically by the 
International Monetary Fund 

11- Preparing the financial analysis reports for the funds’ financial 
positions, and investment portfolios, for each. 

ــابات       -3 ــدقيق احلســ ــابات لتــ ــب احلســ ــيني مراقــ ــراءات تعــ ــة إجــ متابعــ
 .2011املالية لصناديق املعاشات عن السنة املالية 

ــة      -4 ــياته ومعاجلـــ ــث توصـــ ــابات لبحـــ ــب احلســـ ــع مراقـــ ــيق مـــ التنســـ
ــدين       ــات املــ ــندوقي املعاشــ ــدقيق صــ ــري تــ ــدار تقريــ ــات إلصــ الفروقــ

 .2010والعسكري لسنة 
ــات ا     -5 ــاريع الدراســ ــذ مشــ ــات تنفيــ ــداد متطلبــ ــارية  إعــ ــة االستشــ ملاليــ

ــنة    ــا خــــالل الســ ــات، واملطلــــوب إجراؤهــ ــناديق املعاشــ والتنفيذيــــة لصــ
 .2012/2013املالية الالحقة 

ــات   -6 إعـــــداد التقـــــارير الدوريـــــة باملـــــديونيات املســـــتحقة علـــــى جهـــ
ــائج تقـــارير         ــى نتـ ــاًء علـ ــة للصـــناديق بنـ ــم الدولـ ــة دعـ ــل، وقيمـ العمـ

 الفحص االكتواري.
ة اإليــــرادات والنفقــــات التأمينيــــة إعــــداد التقــــارير الدوريــــة بأرصــــد -7

 التراكمية منذ إنشاء الصناديق وحىت تاريخ إعداد التقرير.
اإلشــــراف علــــى وضــــع آليــــة الحتســــاب غرامــــات التــــأخري يف ســــداد   -8

االشــــتراكات الشــــهرية املنصــــوص عليهــــا يف القــــانون، لبــــدء تطبيقهــــا 
 .2012من اإلدارة املختصة يف اهليئة اعتباراً من عام 

ــا  -9 ــداد تقــ ــيق   إعــ ــات بالتنســ ــناديق املعاشــ ــة لصــ ــدفقات النقديــ رير التــ
 مع مكتب حسابات الصناديق.

ــات    -10 ــناديق املعاشــ ــور املركــــز املــــايل لصــ ــارير املاليــــة لتطــ إعــــداد التقــ
 واليت تطلب دورياً من صندوق النقد الدويل.

ــناديق،       -11 ــة للصـــ ــز املاليـــ ــايل للمراكـــ ــل املـــ ــارير التحليـــ ــداد تقـــ إعـــ
 ا.واحملافظ االستثمارية لكلٍ منه

 
Third : The Organization and Development Studies 

1- Developing the requirements of preparing GRSIA’s strategic plan 
regarding the transitive stage of the new law, to be completed 
during 2012. 
 

 دراسات التنظيم والتطوير :ثالثا  
ــذاً يف       -1 ــة أخــ ــتراتيجية للهيئــ ــة االســ ــداد اخلطــ ــات إعــ ــع متطلبــ وضــ

ــالل      ــا خــ ــد، إلجنازهــ ــانون اجلديــ ــة للقــ ــة االنتقاليــ ــار املرحلــ االعتبــ
 .2012سنة 

  
 



2- Supervising the content preparation and reviewing for the GRSIA 
website project, which is prepared by the relevant departments. 

3-  Preparing the annual and periodic reports of the GRSIA’s 
achievements and activities, that are submitted to the competent 
authorities. 

4- Preparing the responses to the media regarding the financial and 
insurance performance of the funds. 

5- Following up preparing the guide of preparation rules of periodic 
and annual reports of GRSIA’s activities and works that is 
expected to be completed in 2012. 

6- Following up preparing the requirements of the administrative 
procedures and work guides project of the GRSIA’s administrative 
units. 

7- Following up preparation of the annual report of GRSIA’s 
activities and work for the fiscal year 2011/2012, and fiscal year 
of funds 2010. 

8- Following-up the development of the library to be equipped by all 
systems and requirements during 2012, plus supplying it with the 
latest scientific references.  

9- Translating the laws, contracts, and the resolutions that organize 
the GRSIA work from Arabic into English and vice versa. 

ــراف -2 ــع      اإلشـــ ــروع املوقـــ ــات مشـــ ــة حمتويـــ ــداد ومراجعـــ ــى إعـــ علـــ
 االلكتروين للهيئة واملعدة من اإلدارات املعنية يف اهليئة.

إعـــداد تقــــارير دوريـــة وســــنوية بإجنــــازات وأنشـــطة اهليئــــة والــــيت     -3
 تطلب من السلطات املختصة.

ــائل املتعلقــــة    -4 ــأن املســ ــائل اإلعالميــــة بشــ إعــــداد الــــردود علــــى الوســ
 يين لصناديق املعاشات.باألداء املايل والتأم

ــارير الدوريـــة والســـنوية         -5 ــل بقواعـــد إعـــداد التقـ ــة إعـــداد دليـ متابعـ
 .2012بأنشطة وأعمال اهليئة، واملتوقع إجنازه يف سنة 

متابعـــــة إعـــــداد متطلبـــــات مشـــــروع اإلجـــــراءات اإلداريـــــة وأدلـــــة  -6
 العمل للوحدات اإلدارية يف اهليئة.

ل اهليئــــة للســــنة متابعــــة إعــــداد التقريــــر الســــنوي ألنشــــطة وأعمــــا -7
 .2011، ولصندوقي املعاشات للسنة املالية 2011/2012املالية 

متابعــــــة تطــــــوير مكتبــــــة اهليئــــــة، بكافــــــة األنظمــــــة اآلليــــــة   -8
ــنة   ــالل ســـ ــات خـــ ــع  2012واالحتياجـــ ــدث املراجـــ ــدها بأحـــ ، وتزويـــ

 العلمية.
القيــــــام بأعمــــــال الترمجــــــة مــــــن اللغــــــة العربيــــــة إىل اللغــــــة   -9

ــل  االجنليزيــــة والعكــــس للقــــوانني و ــود والقــــرارات املنظمــــة لعمــ العقــ
 اهليئة.

 

 
Forth: Studies, research and business proposed to take place during 
2012 

1- Completing the medium- term GRSIA’s strategy of 2012-2017. 
2- Following up preparing GRSIA work policies and programs, 

relevant to its strategic plan. 
3- Completing the preparing of the statistical guide for pension 

funds, and publishing the first version. 
4- Completing the actuarial study updating of the civil and military 

pension funds, as in 31/12/2011, by an office of actuarial 
expertise. 

  2012الدراسات والبحوث واألعمال املقرتح إجراؤها خالل سنة  :ابعا ر 
 

ــرة     -1 ــدى للفت ــة متوســطة امل ــن إعــداد اخلطــة اإلســتراتيجية للهيئ ــهاء م االنت
 .2017-2012من 

ــة         -2 ــذ اخلط ــة بتنفي ــة، املتعلق ــل للهيئ ــرامج العم ــات وب ــداد سياس ــة إع متابع
 االستراتيجية للهيئة.

ــدليل اإلحصــائي لصــناديق املعاشــات، وإصــدار العــدد     -3 االنتــهاء مــن إعــداد ال
 األول منه.

الدراســـة االكتواريـــة لصـــندوقي املعاشـــات املـــدين  االنتـــهاء مـــن حتـــديث  -4
 ، بواسطة مكتب اخلربة االكتوارية.31/12/2011والعسكري كما يف 



5- Completing the preparation of the periodic actuarial examination 
requirements as in 31/12/2012, according to the law provisions. 

6- Completing the financial structure, and the accounting policies and 
procedures for pension funds, in coordination with the relevant 
company. 

7- Developing the work systems of the contributors, retirement and 
investment departments, in cooperation with external experience 
firms. 

8- Preparing a manual of rules for preparing periodic and annual 
reports of GRSIA’s activities and work, and submitting the 
periodic reports to the competent authority. 

9- Completing the final law draft of retirement and social insurance 
according to the results of the actuarial and analysis studies of the 
advantages and benefits of the law. 

10- Supervising the preparation of the implementation resolution of 
the draft of the new law draft and review the last draft. 

11- Preparing the work procedures and documentation circle of the 
administrative units in GRSIA, according to the new law. 

12- Preparing the necessary studies on the organizational and 
functional structure of GRSIA, according to the impact of the new 
law draft. 

13- Preparing the applications necessary to conduct analytical studies 
for the investment and financial centers of the funds. 

14- Preparing the statistical, financial and administrative reports 
for activities of the Commission, annual and periodic, the 
competent authorities. 

15- Preparing the annual and periodic statistical, financial, 
administrative reports of GRSIA, and submitting them to the 
competent authorities.  

16- Inventorying and study the situation of retired prior to the issuance 
of Law No. (24) for the year 2002, as amended, and calculating 
the financial cost and actuarial if subjected to the law referred to. 

ــده        -5 ــل موعـ ــذي حيـ ــدوري، والـ ــواري الـ ــص االكتـ ــات الفحـ ــداد متطلبـ إعـ
 .31/12/2012وفق القانون يف 

ــراءات    -6 ــايل و السياســـــات واإلجـــ ــداد اهليكـــــل املـــ ــهاء مـــــن إعـــ االنتـــ
ملعاشــــات، بالتنســــيق مــــع الشــــركة املتعاقــــد     احملاســــبية لصــــناديق ا 

 معها.
ــد     -7 ــتركني والتقاعــ ــل إدارات املشــ ــة عمــ ــوير أنظمــ ــات تطــ ــع متطلبــ وضــ

 واالستثمار، بالتعاون مع بيوت اخلربة اخلارجية.
ــنوية      -8 ــة والســـ ــارير الدوريـــ ــداد التقـــ ــد إعـــ ــل بقواعـــ ــداد  دليـــ إعـــ

 بأنشطة وأعمال اهليئة، ورفع تقارير دورية للسلطة املختصة.
ــيغته   -9 اســــتكمال مشــــروع قــــانون التأمينــــات االجتماعيــــة اجلديــــد بصــ

النهائيـــــة، يف ضــــــوء نتــــــائج الدراســـــات االكتواريــــــة والتحليليــــــة   
 للمزايا واملنافع الوارد ه به.

ــانون     -10 ــروع القـــ ــة ملشـــ ــرارات التنفيذيـــ ــداد القـــ ــى إعـــ ــراف علـــ اإلشـــ
 اجلديد، ومراجعتها بصيغتها النهائية.

ملســــتندية للوحــــدات اإلداريــــة يف إعــــداد إجــــراءات العمــــل والــــدورة ا -11
 اهليئة، يف ضوء ما نص عليه القانون اجلديد.

إعــــداد الدراســــات الالزمــــة بشـــــأن اهليكــــل التنظيمــــي والـــــوظيفي       -12
 للهيئة، يف ضوء أثر مشروع القانون اجلديد.

إعــــداد التطبيقــــات الالزمــــة إلجــــراء الدراســــات التحليليــــة الالزمــــة   -13
 للصناديق.لالستثمارات واملراكز املالية 

ــة،    -14 ــة واإلداريــــة ألنشــــطة اهليئــ ــائية واملاليــ ــارير اإلحصــ إعــــداد التقــ
 الدورية والسنوية، للسلطات املختصة.

إعــــداد قاعــــدة البيانــــات لنظــــام التأمينــــات االجتماعيــــة والــــذي        -15
 سيشمل القطاع اخلاص يف القانون اجلديد.

ــانون رقـــم (       -16 ــدور القـ ــل صـ ــدين قبـ ــاع املتقاعـ ــة أوضـ ــر ودراسـ ) 24حصـ
ــنة  ــة      2002لســ ــة واالكتواريــ ــة املاليــ ــاب التكلفــ ــه، واحتســ وتعديالتــ

 يف حال إخضاعهم للقانون املشار إليه.
 







First : Operational Expenses to Run the GRSIA 
Table (1-8) below, indicates that the actual cost to run GRSIA to manage 
the pension funds is (84) million QR by (62.5%) of the amount 
appropriated in the estimated budget of (135) million QR, as in 
31/03/2012. This reduction is a result of postponing issuance of some 
project till the new Law of Social Insurance. Also, this table shows the 
general and administrative expenses value incurred by the State instead of 
loading them on the expenditures of the Fund. 

 املصروفات التشغيلية إلدارة اهليئة :أوال 
أدنـــاه، إىل أن التكلفـــة الفعليـــة لتشـــغيل اهليئـــة إلدارة      )1-8( يشـــري اجلـــدول  

ــت   ــال و بنســبة   )84(صــناديق املعاشــات بلغ ــون ري ــد يف   %) 62.5(ملي ــغ املعتم ــن املبل م
، ويرجــــع هــــذا 31/3/2012مليــــون ريــــال يف  )135(املوازنــــة التقديريــــة مببلــــغ 

ــات     ــانون التأمينـ ــني صـــدور قـ ــاريع حلـ ــذ بعـــض املشـ االخنفـــاض إىل تأجيـــل تنفيـ
االجتماعيــة اجلديــد. كــذلك فــإن هــذا اجلــدول يعطــي صــورة واضــحة وجليــة عــن    

الــيت تتحملــها الدولــة بــدالً مــن حتميلــها علــى   قيمــة املصــاريف اإلداريــة والعموميــة
 نفقات الصندوق.   

  
 2012-2011/2011-2010 السنتني املاليتني خالل موازنة التشغيليةبيان املصروفات  .)1-8(جدول 

Table (1-8). Statement of operating expenses through the budget of the fiscal years 2010-2011/2011-2012 
 

 البيانات
Statement 

  املنصرف فعليا تغيرينسبة  2012-2011 2011-2010
 عن السابق

Rate of the actually paid 
to the previous  املعتمد  

Certified 
 املنصرف فعليا

Actually paid 
 *النسبة

Rate* 
  املعتمد

Certified 
 *املنصرف فعليا

Actually paid* 
 **النسبة

Rate** 

 واألجورالرواتب 
Salaries and wages  

42,832,146 39,758,253 92.8% 75,500,000  52,463,386 69.5% 32.0% 

 املصروفات اجلارية
Current Expenses  

32,933,000  30,179,700 91.6% 55,000,000 29,877,385 54.3% -1.0% 

 الرأمساليةاملصروفات 
Capital and secondary Expenses  

4,962,000 4,954,023 99.8% 4,000,000 1,765,312  44.1% -64.4% 

 اإلمجايل
Total 80,727,146 74,891,976 92.8% 134,500,000 84,106,084 62.5% 12.3% 

                                                                                                                                  Rate equals to the actually paid divided by the approved in the fiscal year 2011/2012(*) 31/3/2012 إىل 1/4/2011 املصروفات متثل من)*( 
                                                                                                                                                       Service termination reasons for civil service only (**)2011/2012 السنة املالية املعتمد يفالنسبة تساوي املنصرف فعليا من )**(

                                                                                                                                                                                                                                              Source: Joint Service Department اخلدمات املشتركةاملصدر : إدارة 



  Second : Statistical Data of the GRSIA’s Employees  
The table (2-8) below, indicates the evolution of the employees’ GRSIA 
number from (162) employees in 31/12/2010, to (186) employees in the 
31/12/2011, with an excess of (14.8%). In addition, the females’ rate is 
(57.5%) that is more than the males’ rate, which is (42.5%) of the total 
GRSIA’s employees. 

 صائية ملوظفي اهليئةالبيانات اإلح :ثانيا 
ــدول   ــري اجلــ ــن    )2-8(يشــ ــة مــ ــوظفي اهليئــ ــدد مــ ــور عــ ــاه، إىل تطــ  )162( أدنــ

ــف يف  ــدد  31/12/2010موظــــــــ ــف يف  )186(إىل عــــــــ ، 31/12/2011موظــــــــ
ــادة نســــبتها   ــاث   %)14.8(بزيــ ــافة إىل أن نســــبة اإلنــ تفــــوق  %)57.5(، باإلضــ

 موع موظفي اهليئة. %)42.5( نسبة الذكور

 31/12/2011 كما يف جلنسوا اإلداراتحسب  اهليئةموظفي  توزيع ).2-8(جدول 
Table (2-8). Distribution of GRSIA’s employees by departments and gender, as in 31/12/2011  

 اإلدارة/الوحدة
Department/Unit 

2010/12/31 2011/12/31 
  ذكور

Males 
 إناث

Females 
 اموع
Total 

  ذكور
Males 

 إناث
Females 

 اموع
Total 

 مكتب الرئيس
President Office  

2 3 5 6 5 11 
 وحدة التدقيق الداخلي
Internal Audit Unit 1 1 2 1 1 2 

 وحدة العالقات العامة ووحدة خدمة املراجعني
Public Relation & Communication Unit and Customers Service Unit 6 7 13 5 11 16 

 والبحوثوحدة التخطيط 
Planning and Research Unit 3 9 12 5 11 16 

 إدارة املشتركني
Contributors Department  12 15 27 10 13 23 

 إدارة التقاعد
Retirement Department 7 16 23 7 16 23 

 االستثمارإدارة 
Investment Department  7 10 17 8 9 17 

 إدارة الشؤون القانونية
Legal Affairs Department 3 5 8 3 5 8 

 إدارة نظم املعلومات
Information System Department 9 7 16 10 9 19 

 إدارة اخلدمات املشتركة
Joint Services Department 19 14 33 21 22 43 

 مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات االجتماعية
Accounts of Retirement and Social Insurance Funds Office 4 2 6 3 5 8 

 اموع
Total 73 89 162 79 107 186 

                                                                                                                                                                                                                                              Source: Joint Service Department اخلدمات املشتركةاملصدر : إدارة 



Graph (1-8) below, shows that the highest employees’ GRSIA number is 
concentrated in the Joint Services Department by (23.1%), followed by 
both Contributors Department and Retirement Department by (12.4%) for 
each. It is noted that there is an increase in the staff number in most of the 
GRSIA’s administrative units until 31/ 12/2011.  
 

ــاين     ــم البيـ ــح الرسـ ــز      )1-8(يوضـ ــة يتركـ ــوظفي اهليئـ ــدد ملـ ــى عـ ــاه، أن أعلـ أدنـ
ــا كــــــالً مــــــن  إدارة %)23.1( يف إدارة اخلــــــدمات املشــــــتركة بنســــــبة ، تليهــــ

ــبة   ــد بنســ ــتركني وإدارة التقاعــ ــادة   %)12.4(املشــ ــظ أن زيــ ــها، ويالحــ ــلٍ منــ لكــ
عــــدد املــــوظفني قــــد حــــدثت يف معظــــم الوحــــدات اإلداريــــة للهيئــــة حــــىت   

31/12/2011. 

 
 2011-2010 خالل اإلداراتحسب  اهليئةتوزيع موظفي  ).1-8(رسم بياني 

Graph (1-8). Distribution of GRSIA’s employees by departments, during 2010-2011 
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The Qatari employees represent the majority of GRSIA’s employees in all 
administrative units of GRSIA in 31/12/2010. The Qatari employees 
represent (73.1%), and non-Qatari employees represent (26.9%), as 
shown in the table (3-8) and the graph (2-8) below. 

ــع        ــة ويف مجيـ ــوظفي اهليئـ ــن مـ ــى مـ ــة العظمـ ــريني الغالبيـ ــوظفني القطـ ــل املـ ميثـ
، حيــــث ميثــــل القطــــريني نســــبة  31/12/2011اإلداريــــة للهيئــــة يف  الوحــــدات

 )3-8(، كمـــا هـــو موضـــح باجلـــدول    %)26.9( ، وغـــري القطـــريني نســـبة  %)73.1(
 أدناه. )2-8( والرسم البياين

 
 31/12/2011 يفكما  واجلنسية اإلداراتحسب  اهليئةتوزيع موظفي  ).3-8(جدول 

Table (3-8). Distribution of the GRSIA’s employees by departments and nationality, as in 31/12/2011 
 اإلدارة/الوحدة

Department/Unit 
2010/12/31 2011/12/31 

  قطري
Qatari 

 غري قطري
Non-Qatari 

 اموع
Total 

  قطري
Qatari 

 غري قطري
Non-Qatari 

 اموع
Total 

 مكتب الرئيس
President Office  3 2 5 6  5  11 

 وحدة التدقيق الداخلي
Internal Audit Unit 1  1 2  1 1 2 

 وحدة العالقات العامة ووحدة خدمة املراجعني
Public Relation & Communication Unit and Customers Service Unit  12 1  13 16 0 16 

 وحدة التخطيط والبحوث
Planning and Research Unit 10 2  12 11 5 16 

 املشتركني إدارة
Contributors Department  16 11 27 13 10 23 

 إدارة التقاعد
Retirement Department 21 2 23 21 2 23 

 االستثمارإدارة 
Investment Department  9 8 17 9 8 17 

 إدارة الشؤون القانونية
Legal Affairs Department 6 2 8 6 2 8 

 إدارة نظم املعلومات
Information System Department 9 7 16 10 9 19 

 إدارة اخلدمات املشتركة
Joint Services Department 24 9 33 36 7 43 

 مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات االجتماعية
Accounts of Retirement and Social Insurance Funds Office 5 1 6 7 1 8 

 اموع
Total 116 46  162 136 50 186 

                                                                                                                                                                                                                                              Source: Joint Service Department اخلدمات املشتركةاملصدر : إدارة 
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Graph(2-8). Distribution of the GRSIA’s employees by departments and nationality, during 2010-2011 
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The GRSIA Qatari employees’ number increased more than non-Qatari, 
as shown in graph (3-8) below. 

إن القيغغادة الغغيف حغغد   يف عغغدد مغغو فت اهليئغغة، قغغد متغغ  بشغغكك أكغغب للقطغغريني      
   أدنا . (1-8)عل زيادة عدد غري القطريني عل  النحو املو ا بالرسم البيا  
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Graph (3-8). Distribution of GRSIA's employees by nationality, as in 31/12/2010 to 31/12/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table (4-8) indicates that GRSIA appends employees to all courses and 
programs, conferences and work visits on the field of work and 
competence that included the majority of Qatari employees. 

إىل قيغغغغام اهليئغغغغة باحلغغغغال مو فيهغغغغا بكا غغغغة الغغغغدورات   (2-8)يشغغغغري اجلغغغغدول  
والغغغغغغبامج واملغغغغغغؤمترات وزيغغغغغغارات العمغغغغغغغك املتعلقغغغغغغة مبجغغغغغغال عملغغغغغغغها      

 س املو فني القطريني.واختصاصاهتا وقد مشل  أغل
 

 7011برامج التدريب والتطوير خالل سنة  (.4-2)جدول 
Table (4-8). Training and development programs of 2011 

                                                                                                                                                                                                                                              Source: Joint Service Department اخلدمات املشتركةاملصدر : إدارة 

 البامج
 العدد
No. 

 عدد املو فني
Employees No. Programs 

 Training courses inside the State ( free )  122 55 دورات تدريبية داخك الدولة ) جمانية ( 
 Training courses inside the State (charges )  28 16 دورات تدريبية داخك الدولة ) بتكلفة ( 
 Training courses outside the State ( charges )  13 8 دورات تدريبية خارمل الدولة ) بتكلفة (  
 Training courses in the GRSIA for its staff  22 7 دورات تدريبية داخك اهليئة ملو فت اهليئة 
 Training courses in the GRSIA of individuals from outside GRSIA  2 2 دورات تدريبية داخك اهليئة أل راد مل خارمل اهليئة 
 Seminars  24 1 ندوات 
 Meetings of the boards of directors and technical committees  18 15 اجتماعات عمك جملالس اإلدارات واللجان الفنية 
 Work visits outside the State  4 3 زيارات عمك خارمل الدولة 
 Conferences  1 1 مؤمترات 
 Workshops  1 1 ورش عمك 

 قطري
  Qatari 

71.6% 

غير قطري  
Non-Qatari 

28.4% 

2010/12/31 

 قطري
Qatari 
73.1% 

غير قطري  
Non-Qatari 

26.9% 

2011/12/31 

The GRSIA Qatari employees’ number increased more than non-Qatari, 
as shown in graph (3-8) below. 

ــة، قــد متــت بشــكل أكــرب للقطــريني       إن الزيــادة الــيت حــدثت يف عــدد مــوظفي اهليئ
 أدناه. )3-8(عن زيادة عدد غري القطريني على النحو املوضح بالرسم البياين 

 
  31/12/2011 إىل 31/12/2010توزيع موظفي اهليئة حسب اجلنسية خالل املدة من  ).3-8(رسم بياني 

Graph (3-8). Distribution of GRSIA's employees by nationality, as in 31/12/2010 to 31/12/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table (4-8) indicates that GRSIA appends employees to all courses and 
programs, conferences and work visits on the field of work and 
competence that included the majority of Qatari employees. 

إىل قيــــام اهليئــــة بإحلــــاق موظفيهــــا بكافــــة الــــدورات   )4-8(يشــــري اجلــــدول  
والــــــربامج واملــــــؤمترات وزيــــــارات العمـــــــل املتعلقــــــة مبجــــــال عملـــــــها      

 ب املوظفني القطريني.واختصاصاا وقد مشلت أغل
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Table (4-8). Training and development programs of 2011 

                                                                                                                                                                                                                                              Source: Joint Service Department اخلدمات املشتركةاملصدر : إدارة 

 العدد  الربامج
No.  

 عدد املوظفني
Employees No. Programs  
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as shown in graph (3-8) below. 
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First : Events and services delivered during 2011   2011املنجزة خالل سنة الفعاليات واخلدمات  :أوال  
  .Achievements  S  اإلجنازات  ,م

1  

 اليت واخلدمات واملعاشات التقاعد بقانون التوعوية والكتيبات طباعة وإصدار النشرات
  : ومنها جهات العمل واملتعاملني مع اهليئة، على توزيعها على واالشراف اهليئة تقدمها

 وتعديالته. 2002 سنة 24 رقم القانون كتاب  
 للتوعية االجتماعية والتأمينات للتقاعد العامة اهليئة عن صادرة اعالمية نشرة  

  وتطبيقاته. واملعاشات التقاعد بقانون
 خاضعة عمل جبهات العاملني التعاون جملس دول االسترشادي ملواطين الدليل 

 العمل. صاحب دليل – التأمينية واملعاشات التقاعد لقانون

Publishing and distributing of brochures and booklets that introduce the 
retirement and pensions law and services provided by GRSIA, such as:  

 Law No. 24 Year 2002, and its amendments. 
 Newsletter of GRSIA to introduce the retirement and pensions law 

and applications. 
 Guide for GCC citizens who work to employers under the 

retirement and pension  law – The employer Guide. 

1 

 Preparing for and participating in the Qatar Career Fair 2011. 2  .2011املهين قطر  املشاركة يف معرضالتحضري و   2

 Participating in the National Day Celebrations 2011 through organizing a .2011 الوطين اليوم احتفاالت يف تنظيم املشاركة  3
competition for the staff. 3 

4  
 املدين التقاعد ألجهزة الدائمة الفنية للجنة والعشرون الثالث تنظيم االجتماع

 اخلليج العربية. التعاون لدول جملس بدول االجتماعية والتأمينات
Arranging the Twenty-third meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social insurance of GCC countries. 4 

5  
على نشر أخبار وأنشطة اهليئة يف الصحف احمللية، والعمل  اإلعالم وسائل مع التواصل

 باإلضافة إىل التغطية االعالمية لالجتماعات واملشاركات اخلاصة  باهليئة.
Communicating with the media and publishing GRSIA news and 
activities in the local newspapers, as well as the media coverage of its 
meetings and participations. 

5 

6  
 موضوع أي واالقتراحات عن الشكاوى يومياً، ورصد متابعة الصحف احمللية واإلذاعة

 عليها. و التنسيق مع اإلدارة املعنية يف اهليئة للرد باهليئة يتعلق
Following up the local newspapers and radio programmes to monitor the 
complaints and suggestions that are relevant to GRSIA and coordinating 
with the relevant department to respond. 

6 

7  
 التواصل مع جهات العمل األخرى يف الدولة من خالل إرسال التهاين يف املناسبات

 املختلفة.
Communicating with other employers in the state by sending relevant 
messages on different occasions. 7 

 Receiving foreign delegates, and coordinating visits to GRSIA. 8 استقبال الوفود اخلارجية، وتنسيق الزيارات امليدانية للجهات اخلارجية داخل اهليئة.  8

9  
شهرية داخلية، للتواصل االجتماعي بني  الكترونية نشرة وهي (تواصل) نشرة إصدار

  موظفي اهليئة.
Publishing (communication), a monthly electronic internal bulletin to 
enhance social communication among the staff. 9 

10  
تنظيم وحتضري متطلبات االجتماعات الداخلية يف اهليئة، واحتفاالت تكرمي 

  املوظفني.
Arranging and preparing the requirements of the internal meetings, and 
ceremonies. 10 

11  
بالتنسيق مع إدارة وذلك السفر والضيافة واإلقامة لضيوف اهليئة القيام بترتيبات 
  .اخلدمات املشتركة

Arranging travels, accommodation and hospitality to the guests of 
GRSIA and in coordination with the Joint Services Department. 11 

12  
بعض إصدارات اهليئة، مثل التقومي، املفكرة، وغريها من  على إخراج وطباعة اإلشراف

  األدوات املكتبية.
Supervising the designing and printing some of GRSIA’s publication, 
such as Calendar, Notepad…etc. 12 

 Preparing the public relations plan for 2012, and proposing the required  ، واقتراح املوازنة اخلاصة لتنفيذها.  2012إعداد خطة العالقات العامة لسنة   13
budget for its implementation. 13 



Second : Services provided by the Customer Service Unit during 2011   2011: اخلدمات املقدمة من وحدة خدمة املراجعني خالل سنة ثانيا 

 
Third : Events and Services to be completed in 2012  2012 املزمع إجنازها سنةاخلدمات الفعاليات و: ثالثا 

  العدد التقرييب  اإلجنازات  ,م
Estimated Number Achievements  S.  

 Answering phone inquiries 1 301 جابة على االستفسارات اهلاتفيةاإل  1
 Inquire about the retirement law - the period service 2 395 مدة اخلدمة -استفسار عن قانون التقاعد الرد   2
 Form of contribution revert request 3 183 منوذج طلب رد اشتراكات  3
 Form of nominal service purchase 4 149  منوذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية  4
 Form of previous service period/ periods apposition request 5 275 منوذج طلب ضم مدة/مدد خدمة سابقة  5
 Form of the total service period request 6 181 منوذج طلب امجايل مدة خدمة  6
 Certificate of retiree’s debt details 7 314 شهادة بيانات سلف متقاعد  7
 Certificate of un-receiving a pension 8 223 شهادة عدم استالم معاش تقاعدي  8
 Certificate of Retiree's pension  9 1072 شهادة معاش متقاعد  9

 Certificate of retiree’s pension allocation 10 423 شهادة ختصيص معاش متقاعد  10
 Certificate of the service period transaction 11 513 استالم معاملة شهادة مبدة اخلدمة  11
 Certificate of bank transfer for a pension transaction 12 277 استالم معاملة حتويل بنكي ملعاش تقاعدي  12

  .Achievements  S  اإلجنازات  ,م

1  
ــات تنظــيم ــرامج رياضــية فعالي ــة وب ــوظفني توعوي ــوم  مبناســبة للم ــي الي  الرياض
  .2012 للدولة

Arranging the sporting events and awareness programs for employees 
on the occasion of Sport Day of the State, year 2012. 1 

 Preparing to participate in Qatar Career Fair 2012. 2  .2012 املهين قطر معرض يف للمشاركة التحضري  2

3  
 وأنشطتها باهليئة وتعريفية توعوية وكتيبات نشرات إصدار على العمل

  طباعتها. على واإلشراف واختصاصاا
Publishing introducing bulletins and booklets of the GRSIA activities 
and functions. 3 

 Publishing the news of GRSIA on the website. 4  للهيئة. اهليئة على املوقع اإللكتروين نشر أخبار  4

 Arranging awareness programs for retirees. 5  للمتقاعدين. توعوية برامج تنظيم على العمل  5

6  
 دف وذلك املختلفة اإلعالم وسائل مع االعالمي التواصل خالل من اهليئة دور إبراز

   وخدماا. اهليئة بأنشطة التعريف
Highlighting the role of GRSIA through communication with the media 
in order to introduce the GRSIA’s activities and services. 6 

 Standardizing the design of the publications of GRSIA. 7   طباعتها. على واإلشراف اهليئة توحيد تصميم وإخراج مطبوعات  7







First: participation during 2011/2012  2011/2012ملشاركات خالل السنة أوال : ا 

 الفترة/البلد  املشاركات  ,م
Duration/Country 

Participations  S.  

1  
للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدين  العشرون الثاين االجتماع

  بدول جملس التعاون بدول اخلليج العربية. االجتماعية والتأمينات
7-8/3/2011  

  الرياض-اململكة العربية السعودية
Twenty second meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social insurance 
agencies of GCC countries. 

1 

2  
ألجهزة التقاعد املدين والتأمينات االجتماعية,  الثامنةالندوة الدورية 

  ودوره يف التحقق من حسن تطبيق القوانني). التفتيش التأميين(بعنوان 
30-31/3/2011  

 أبوظيب-اإلمارات العربية املتحدة
Eighth periodic seminar of the civil retirement and social 
insurance agencies, entitled of (Insurance Inspection and 
its Role to Verify the Proper Application of the Law). 

2 

3  
االجتماع األول لفريق يف احلاسب اآليل وممثلي اللجنة الفنية الدائمة 

  لنظام مد احلماية التأمينية.
10-11/4/2011  

 الرياض-العربية السعودية اململكة
The first meeting of the I.T team and the representatives 
of the Permanent Technical Committee of the insurance 
protection extension system. 

3 

4  
العشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدين  الثالث االجتماع

  بدول جملس التعاون بدول اخلليج العربية. االجتماعية والتأمينات
14-15/6/2011  

  الدوحة -دولة قطر
Twenty third meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social insurance 
agencies of the GCC countries. 

4 

5  
االجتماع الثاين لفريق يف احلاسب اآليل وممثلي اللجنة الفنية الدائمة 

  لنظام مد احلماية التأمينية.
6-7/9/2011  

 الرياض-اململكة العربية السعودية
The second meeting of the I.T team and the 
representatives of the Permanent Technical Committee of 
the insurance protection extension system. 

5 

6  
االجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد 
املدين والتأمينات االجتماعية بدول جملس التعاون بدول اخلليج 

  العربية.
4-5/10/2011  

 دولة الكويت
Twenty fourth meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social insurance 
agencies of the GCC countries. 

6 

7  
االجتماع احلادي عشر ألصحاب املعايل والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد 

  املدين و التأمينات االجتماعية.
20-21/11/2011 
 أبوظيب -اإلمارات العربية املتحدة

The eleventh meeting of their excellencies the presidents 
of the civil retirement and social insurance agencies. 7 

8  
االجتماع الثاين املشترك للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدين 

  والتأمينات االجتماعية مع اجلانب العسكري.
20-21/2/2012 
 الرياض-اململكة العربية السعودية

The second joint meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social insurance, 
and the military agencies. 

8 

9  
اخلامس والعشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد  االجتماع

املدين والتأمينات االجتماعية بدول جملس التعاون بدول اخلليج 
  العربية.

6-7/3/2012 
 املنامة -مملكة البحرين

Twenty fifth meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social insurance 
agencies in the GCC countries. 

9 

10  
ــات     ــدين والتأمينـ ــد املـ ــزة التقاعـ ــعة ألجهـ ــة التاسـ ــدوة الدوريـ النـ
االجتماعيـة، بعنــوان (هيكلـة املزايــا واملنــافع ألنظمـة التقاعــد املــدين    

  والتأمينات االجتماعية).
20-21/3/2012 

 الكويت -دولة الكويت

Ninth periodic seminar of the civil retirement and social 
insurance agencies, entitled of (structuring advantages and 
benefits of the civil retirement and social insurance 
systems). 

10 

11  
الورشة الدولية للضمان االجتماعي بعنوان (الضمان االجتماعي: 

  التعامل مع حتديات االستدامة).كيفية 
27-29/3/2012 
أبوظيب-اإلمارات العربية املتحدة  

International workshop of the social security, entitled of 
(Social Security: How to deal with the challenges of 
sustainability). 

11 



Second: Posts anticipated for the year 2012/2013  2012/2013 املشاركات املرتقبة لسنة: ثانيا 

 
 

 الفترة/البلد  املشاركات  ,م
Duration/Country Participations  S.  

2/4/2012  .إطالق شعار املنتدى العاملي للضمان االجتماعي  1  
الدوحة -دولة قطر  Launch the logo of the World Social Security Forum. 1 

2  
للمختصني يف احلاسب اآليل يف جلنة مد احلماية  االجتماع الثالث

  التأمينية.
22-23/4/2012  

-اململكة العربية السعودية
 الرياض

The third meeting of the I.T specialists of the insurance 
protection extension committee. 2 

3  
للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد  االجتماع السادس و العشرون

املدين والتأمينات االجتماعية بدول جملس التعاون بدول اخلليج 
 العربية. 

5-6/6/2012  
دولة اإلمارات العربية 

ديب-املتحدة  

Twenty sixth meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social security 
agencies of the GCC countries. 

3 

4  
االجتماع السابع و العشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد 
املدين والتأمينات االجتماعية بدول جملس التعاون بدول اخلليج 

 العربية. 
 الربع الثالث

مسقط -سلطنة عمان  
Twenty seventh meeting of the Permanent Technical 
Committee of the civil retirement and social security 
agencies in the GCC countries. 

4 

1/11/2012-30/10 منتدى الضمان االجتماعي اإلقليمي آلسيا والباسيفيك (احمليط اهلادي).  5  
 Regional Social Security Forum for Asia and the Pacific. 5 كوريا اجلنوبية -سيؤل

6  
االجتماع الثاين عشر لألصحاب املعايل و السعادة رؤساء أجهزة التقاعد 
املدين و التأمينات االجتماعية بدول جملس التعاون بدول اخلليج 

 العربية.

11-12/1/2012  
-اململكة العربية السعودية

 الرياض

The twelfth meeting of their highnesses and excellencies the 
presidents of the civil retirement and social insurance 
agencies in the GCC countries. 

6 

7  
الندوة الدورية العاشرة ألجهزة التقاعد املدين والتأمينات االجتماعية، 

 بعنوان(تقييم نظام مد احلماية).
2013 
املنامة –مملكة البحرين   

The tenth periodic seminar entitled of the civil retirement 
and social insurance agencies, entitled of (Evaluation of the 
protection extension system). 

7 





Thanks and appreciation to all administrative units for their continuous 
cooperation and constructive involvement in completing of this report. 
 
 

For any questions or notes please contact us at: 

ــى      ــدات علـــ ــة والوحـــ ــة إدارات اهليئـــ ــدير لكافـــ ــكر والتقـــ ــه بالشـــ نتوجـــ
  تعاوم املستمر ومشاركتهم البناءة يف إجناز هذا التقرير.

 
  

  :وإذا كان لديكم أية استفسارات أو مالحظات يرجى االتصال بنا على 
 

 
Email :  planning@GRSIA.GOV.QA  : الربيد اإللكتروين 

Tel. :  44090522   974+ 
44090568  974+ 
44090518  974+ 

  اهلاتف :

Fax. : 44090519  974+   الفاكس : 
  

Also, extend our sincere thanks to the Qatari photographer \ Al-Anoud 
Jarallah Al-Marri…for participating by her lens to capture some picture 
for the Annual Report 2011. 
  
Committee prepared the annual report of the Authority for 2011: 

Ms. / Moza Mohammad Al-Sulaiti 
Mr. / Walid Abdul-Kader Trabelsi 
Mr. / Saud Haji Ali 
Mr. / Riadh Mohamed Moncef Safi 
Ms. / Maryam Mohammed Al-Neami 
Ms. / Hend Abdul Hadi Al-Rakeb 
Ms. / Nouf Rashid Meqrhe 
Ms. / Nora Mohammed Nahiyyan 

ــة        ــورة القطريــ ــة املصــ ــامهة عدســ ــل ملســ ــكر اجلزيــ ــه بالشــ ــا نتوجــ  / كمــ
ــور اخلاصــــة        ـــه املري...اللتقاطهــــا بعــــض الصــ ــود جــــار اللــ للتقريــــر العنــ

  .2011السنوي 
  

 : 2011للتقرير السنوي للهيئة لعام  املعدةاللجنة 
  السيدة / موزه حممد السليطي

  السيد / وليد عبد القادر الطرابلسي
 السيد / سعود حاجي علي

  السيد/ رياض حممد املنصف الصايف
  الفاضلة / مرمي حممد النعيمي

  الفاضلة / هند عبد اهلادي الراكب
 السيدة/ نوف راشد املقارح

 نورة حممد حنيان الفاضلة /
  

   




