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»تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر، وهي تواصل جهودها في هذا الشأن على املستوى 

 لرؤيتها الوطنية 2030 التي تشدد على التنمية البشرية.«
ً
التشريعي واملؤس�سي تنفيذا

صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاني

أمري دولة قطر

) حفظه اهلل (

الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لألمم املتحدة في  2018

“Human development and the protection and promotion of human rights are in the forefront of the priorities of State of Qatar, 

which pursues its efforts at the legislative and institutional levels to implement its National Vision 2030 that emphasizes human 

development.”

H.H Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani
 Emir of  State of  Qatar

 (May Allah Protect Him) 
                           The 73rd Session of the UN General Assembly in 2018





»ما أشعر به منذ أن توليت مهمة قيادة البالد وبدأنا نفكر في االستثمار في املستقبل لنكون واثقين بأن األجيال القادمة ستحصل على نفس 

مستويات املعيشة، فإن أحد األمور التي أفكر فيها هي صندوق التقاعد، فأنا أريد أن أضخ ما يكفي من األموال في الصندوق بحيث ال يحتاج 

إلى أي تمويل أو مساعدة مالية من قبل الدولة في املستقبل.« 

صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاني

 األمري الوالد 

)حفظه اهلل(

 الفاينانشال تايمز 

 24 - اكتوبر- 2010

“What I felt right from the start when I assumed authority of running the country, and we started thinking of investing for the future 

and making sure that the future generations will be guaranteed their standard of living. Also, one of the things I’m thinking of is the 

retirement fund. I want to inject enough money now into it so that in the future, it will not require any financing or financial help from 

the State.”

H.H Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani
The Father Emir

 (May Allah Protect Him)
Financial Times

24-October-2010  
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 سعادة السيد/علي شريف العمادي
وزير املالية 

His Excellency Mr. Ali Shareef Al Emadi

Minister of  Finance



يسرني أن أقدم إليكم التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 

نشئت من أجلها في مد التغطية 
ُ
2018، حيث تواصل الهيئة تحقيق الرؤى التي أ لعام 

االجتماعية  والحماية  الكريمة  الحياة  لتكفل  العاملين،  القطريين  لجميع  التأمينية 

واالقتصادية املنشودة. وفي هذا اإلطار تمت املوافقة على سريان قانون التقاعد لـ )3( 

ليصل بذلك عدد جهات العمل الخاضعة بقرار من مجلس   2018 جهات خالل عام 

الوزراء إلى 122 جهة، بنسبة نمو بلغت 2.5 % عن العام املا�ضي، وليصبح بذلك إجمالي 

الجهات الخاضعة ألحكام قانون التقاعد واملعاشات رقم )24( لسنة )2002( عدد 374 

جهة.

بما  االستثماري للصناديق،  وفي الجانب االستثماري واصلنا العمل على تحسين األداء 

عوائد  املعاشات  صناديق  حققت  فقد  االستثمارية،  السياسة  أهداف  مع  يتناسب 

143 % عن  وبنسبة نمو   2018 ريال قطري في عام  مليار     8 استثمارية بما يزيد عن 

محققة بذلك أعلى عائد للصناديق خالل السنوات الخمس املاضية،  العام املا�ضي، 

وسنواصل املسير لتحقيق عوائد استثمارية مناسبة وتنمية أموال الصناديق بأقل قدر 

من املخاطر.

، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو/ الشيخ تميم بن حمد آل 
ً
وختاما

ثاني أمير البالد املفدى على دعمه املتواصل لتذليل التحديات والصعوبات الستدامة 

الصناديق. كما أشكر كافة املوظفين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 

 
ً
على جهودهم لتحقيق هذه اإلنجازات، سائلين املولى العلي القدير أن يأخذ بأيدينا جمعيا

لبناء هذا الوطن املعطاء.

وهللا ولي التوفيق،،،

علي شريف العمادي
وزير املالية

I am pleased to present you the Annual Report of the GRSIA of 2018, as 

it is achieving visions of enhancing social security coverage to all Qatari 

workers. That is to ensure a decent life and the desired social and eco-

nomic protection. In this context, the Pension Law covered 3 entities 

during 2018. The number of employers subject to the Pension Law by a 

decision of the Council of Ministers is 122, 2.5% higher than the previ-

ous year. Thus, the total number of entities subject to the Pensions Law 

No. (24) Year (2002) is 374.

For investment, we continued to improve the investment performance 

of the funds, in line with the investment policy objectives. The pen-

sion funds achieved more than 8 billion QR in 2018 with a growth rate 

of 143% in comparison with the previous year. That is considered the 

highest in the last five years. We will continue to pursue appropriate 

investment returns and funds development with minimal risk.

In conclusion, I extend my sincere thanks and appreciation to His High-

ness the Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani for his continuous sup-

port to overcome the challenges and difficulties for the funds’ sustain-

ability. I also thank the GRSIA’ staff for their performance. I wish we all 

participate effectively in the progress of State of Qatar.

Success be granted by Allah,

Ali Shareef Al Emadi
Minister of Finance



 سعادة السيد/تركــي بــن حممد اخلاطر
رئيس الـهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 

His Excellency Mr. Turki bin Mohamed Al- Khater 

President of the General Retirement & Social Insurance Authority



تخطو الهيئة بكل ثبات وثقة نحو التميز املؤس�ضي في مجال الضمان االجتماعي، فقد تم إعداد 

مجموعة من األدلة واإلجراءات لتنظيم عمل الهيئة، بناًء على استراتيجية الهيئة املتسقة مع 

 ،2030 التي تسعى لتحقيق غايات رؤية قطر   )2022-2018( استراتيجية التنمية الوطنية 

حيث تتبنى الدولة ثقافة العمل املؤس�ضي الذي يرتبط بمراعاة الحوكمة الرشيدة على جميع 

األصعدة.

71 ألف مشترك  وعلى صعيد الشفافية، فإن الهيئة تتيح ملنتسبيها الذين يزيد عددهم عن 

مدني، و21 ألف من املتقاعدين واملستحقين في النظامين املدني والعسكري االطالع على كافة 

 ملبادرات حكومة قطر الرقمية، 
ً
بياناتهم ضمن الخدمات اإللكترونية التي تقدمها، وذلك تعزيزا

والسعي لتحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمات متميزة.

بالتعاون مع كل من بورصة قطر  كما نفذت الهيئة عدًدا من املبادرات لخدمة املتقاعدين، 

قطر  وبنك  “إحسان”  السن  كبار  ورعاية  وتمكين  “مدى”  املساعدة  التكنولوجيا  ومركزي 

للتنمية، وقد نتج عن هذا التعاون توعية املتقاعدين بأسس االستثمار في البورصة، والتقنيات 

 عن إكسابهم املهارات الالزمة لفتح وإدارة املشاريع 
ً
الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي، فضال

الصغيرة واملتوسطة.

يسر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية أن تضع بين يدي القارئ الكريم   ،
ً
أخيرا

واإلنجازات  اإلحصائيات   
ً
متضمنا  ،2018 عام  خالل  أدائها  يترجم  الذي  السنوي  التقرير 

واملشاريع والفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها خالل العام.

وال شك أن اإلنجازات التي تم تنفيذها خالل العام قد تحققت بتظافر الجهود من قبل كافة 

العمل  بما يخدم توجهات  الحكيمة  القيادة  الهيئة وبدعم متواصل من قبل  في  العاملين 

التأميني في الدولة ويساهم في مسيرة التنمية.

وهللا ولي التوفيق،،،

تركي بن محمد الخاطر
رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

The GRSIA has worked diligently and confidently towards institutional ex-
cellence in the field of social security. A set of guidelines and procedures 
have been prepared, based on the Authority’s strategy consistent with the 
National Development Strategy (2018-2022) that seeks to achieve Qatar 
Vision 2030, where State of Qatar adopts a culture of institutional work 
relevant to good governance at all levels.
Regarding transparency, the GRSIA provides more than 71 thousands civil 
contributors, and 21 thousands retirees and beneficiaries of civil and mili-
tary schemes the capability of electronic access to their data. That sup-
ports Qatar digital government initiatives and the GRSIA objectives in pro-
viding outstanding services.
In addition, the GRSIA has implemented a number of initiatives to serve 
retirees, in cooperation with Qatar Exchange, Assistive Technology Center 
“Mada”, the Empowerment and Care of the Elderly “Ihsan” and Qatar De-
velopment Bank. That provides retirees with the basics of investing in the 
stock exchange, modern technologies and means of social communica-
tion, as well as providing them with the skills needed to start and manage 
small and medium enterprises.
Finally, the GRSIA is pleased to present the annual report, which translates 
its performance during 2018, including the statistics, achievements, pro-
jects, events and activities carried out during the year.
These achievements made during the year are with no doubt a result of 
efforts by all employees of the GRSIA together with the continuous sup-
port of the wise leadership to serve the insurance policies in the State and 
contribute to the development process.
Success be granted by Allah,

Turki bin Mohamed Al- Khater 
President of the General Retirement and Social Insurance Authority
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للمواطن القطري،   
ً
آمنا  

ً
اهليئة...تسعى الهيئة لتكون مالذا رؤية 

داعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030،واستراتيجية التنمية 

الوطنية لدولة قطر2018-2022،من خالل عملها على تعزيز مبادرات 

التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية، الرامية لتحقيق استدامة 

صناديق املعاشات لألجيال القادمة ويكفل رفاهية املجتمع.

اهليئة...تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين واملستحقين  رسالة 
عنهم، وإدارة واستثمار أموال صناديق املعاشات.

GRSIA Vision....The GRSIA endeavors to be a peaceful 

shelter for the Qatari citizen supporting Qatar national vision 

2030 and Qatar National Development Strategy 2018-2022 

through promoting social, economic and human development 

initiatives for both sustainability of pension funds for future 

generations and welfare of society.

GRSIA Mission....Ensure decent life for pensioners and 

beneficiaries. Manage and invest pension funds.
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اخلريطة التنظيمية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

Organizational Chart of GRSIA

وزير املالية
Minister of  Finance

مكتب الرئيس 

President Office

إدارة التخطيط والجودة
Planning and Quality Department

إدارة التدقيق الداخلي

Internal Audit Department

إدارة الخدمات املشتركة

Joint Services Department

إدارة نظم املعلومات

I.T Department

إدارة العالقات العامة واالتصال
Public Relation & Communication 

Department

إدارة الشؤون القانونية

Legal Affairs Department

إدارة تحليل املخاطر

 Risk Analysis
Department

مكتب حسابات صناديق التقاعد 

والتأمينات االجتماعية

 Pension and Social
Insurance Accounts Office

إدارة   التفتيش واملراقبة 
 Inspection and

Monitoring Department

إدارة املشتركين 
Contributors 
Department

إدارة التقاعد
 Retirement
Department

إدارة االستثمار
 Investment
Department

رئيس اهليئة 
GRSIA President
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)2-1(41Growth of numbers of the alive and deceased pensioners during 2014-2018تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات 2018-2014)1-2(

)2-2(43Distribution of alive pensioners by service termination, as in 2017 & 2018توزيع أصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء الخدمة كما في 2017 & 2018)2-2(

)3-2(
متوسط املعاش الشهري ألصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء الخدمة كما في 2017 & 

2018
43

 Monthly pension average of alive pensioners by service termination, as in

2017 & 2018
)2-3(
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Graph List    قائمة الرسوم البيانية
رقم

الرسم 
البياني

املوضوع
رقم الصفحة
Page NO.

Topic
Graph

No.

)2-4(45Distribution of deceased pensioners by death condition, as in 2017 & 2018توزيع أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في 2017 & 2018)4-2(

)2-5(45Distribution of deceased pensioners by death condition, as in 31/12/2018توزيع أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في 2018/12/31)5-2(

47توزيع أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في  2017 & 2018)6-2(
 Distribution of deceased pensioners during service by death reason, as in 2017

& 2018
)2-6(

47توزيع أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في 2018/12/31)7-2(
 Distribution of deceased pensioners during service by death reason, as in

31/12/2018
)2-7(

)8-2(
توزيع أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق حسب حالة انتهاء الخدمة كما في 

2018/12/31
49

 Distribution of deceased pensioners after eligibility by service termination

cases, as in 31/12/2018
)2-8(

)3-1(55Distribution of investment portfolio by location, as in 2017 & 2018توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة كما في 2017 & 2018)1-3(

)3-2(57Revenues by type, as in 2017 & 2018اإليرادات حسب نوعها كما في 2017 & 2018)2-3(

)3-3(59Insurance expenditure by service termination cases, as in 31/12/2018النفقات التأمينية حسب حاالت انتهاء الخدمة كما في 2018/12/31)3-3(

)3-4(61Growth of pension funds revenues and expenditures during 2014-2018تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات 2018-2014)4-3(

)4-1(65Distribution of GRSIA’s employees by gender, as in 31/12/2018توزيع موظفي الهيئة حسب الجنس كما في 2018/12/31)1-4(

)4-2(65Distribution of GRSIA's employees by nationality, as in 31/12/2018توزيع موظفي الهيئة حسب الجنسية كما في 2018/12/31)2-4(
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  List of Terms Definitions  قائمة تعريف املصطلحات
DefinitionTermالتعريفاملصطلح

املوظف القطري في القطاعين العسكري واملدني الخاضع لقوانين التقاعد واملعاشات.املشترك*
Qatari civil or military employees who are subjected to the retire-

ment and pensions laws.
Contributor*

مد الحماية التأمينية

نظام تلتزم به دول املجلس ملواطنيها العاملين في دول املجلس األخرى ممن يعملون لدى 

صاحب عمل يخضع لقانون )التقاعد املدني / التأمينات االجتماعية( في الدولة مقر 

العمل، ويخضع املشترك للقانون في دولة 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 retire-

ment/ social insurance) in the workplace country, and the employee 

subject to his/her national law.

Consolidate Insur-
 ance protection

  إليه العالوة االجتماعية.الراتب الشهري
ً
The basic salary plus the social allowance.Monthly salaryالراتب األسا�سي مضافا

االشتراك
 لصالح 

ً
 من الراتب الشهري بالنسب املقررة قانونا

ً
املبلغ الذي يستقطع أو يسدد شهريا

الصندوق، )5 %( من املشترك و )10 %( من صاحب العمل.

The amount deducted or paid monthly according to the determined 

rates for the Fund, (5%) from contributor & (10%) from employer.
Contribution

The period of actual and notional service.Service periodاملدة التي قضيت في الخدمة سواء كانت فعلية أو اعتبارية.مدة الخدمة

 عند تسوية املعاش.املدة االعتبارية
ً
مدة الخدمة التي يتم حسابها حكما

The service duration that is notionally calculated, when calculating 

the pension settlement.
Notional period

مدة الخدمة السابقة التي يتم سداد اشتراكات عنها ليتم ضمها إلى مدة الخدمة.ضم الخدمة السابقة
Previous service period of which contributions are paid to be added 

to the service period.

Previous Service Ap-
position

رد اإلشتراك
إذا لم تتوافر  في املوظف أو العامل شروط استحقاق املعاش، ترد إليه اشتراكاته )5 %( 

التي سددها عن مدة خدمته.

In the event the employee or worker does not meet the conditions 

of pension eligibility, contributions of (5%) paid for the service pe-

riod will be paid back.

 Contributions
Revert

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

.Deceased pensioners after retirementصاحب املعاش املتوفى بعد التقاعد.وفاة بعد استحقاق
 Deceased after

Eligibility

املستحق

القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب املعاش، )األرملة/الزوج/األبناء 

والبنات/ الوالدين/ األخوة واألخوات/ ابناء وبنات اإلبن في حالة وفاة والدهم املستحق 

للمعاش(.

The Qatari who is entitled for a pension of a pensioner or share of 

it.( Widow/ Widower/ Sons/ Daughters/ Perants/ Brother/ Sister/ 

Sons and daughters of the pension eligible deseeded son).

Beneficiary

Contributor : The annual report includes civil contributors’ data only (*))*( املشترك: يغطي التقرير بيانات املشتركين املدنيين فقط
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  List of Terms Definitions  قائمة تعريف املصطلحات
DefinitionTermالتعريفاملصطلح

هي السن املحددة في نظامي التقاعد املدني والعسكري لإلحالة إلى التقاعد.سن التقاعد
The determined age in both civil and military schemes for retire-

ment.
Retirement age

 لصاحب املعاش أو املستحقين عنه.املعاش
ً
The due monthly amount of pensioners or beneficiaries.Pensionاملبلغ املستحق شهريا

حساب املعاش للنظام املدني

x )القطاع الحكومي: )املعاش= الراتب الشهري األخير )األسا�سي + العالوة االجتماعية

)x )% 5 عدد سنوات الخدمة(، على أال يجاوز املعاش الراتب.

القطاع غيرالحكومي: )املعاش= متوسط الراتب الشهري )األسا�سي + العالوة 

االجتماعية( خالل السنوات الخمس االخيرة   x ) x  )% 5 عدد سنوات الخدمة ، على أال 

يجاوز املعاش الراتب.

Government Sector: (Pension = last monthly salary (basic + social 

allowance( x (5%) x the number of years of service) provided the 

pension is not exceeding the salary.

Non-Government Sector: (Pension = average of last 5 yeras monthly 

salary (basic + social allowance) x (5%) x the number of years of 

service) provided the pension is not exceeding the salary.

Calculating the pen-
sion for civil scheme

حساب املعاش للنظام 
العسكري

املعاش= الراتب الشهري األخير )األسا�سي + العالوة االجتماعيةx  )% 5 ( x ) عدد سنوات 

الخدمة وبحد أق�سى عشرين سنة، على أال يجاوز املعاش مقدار الراتب.

Pension = last monthly salary (basic + social allowance) x (5%) x the 

number of years of service (twenty years maximum), provided the 

pension is not exceeding the salary.

 Calculating the
 pension for military

scheme

لجنة فحص املنازعات
هي اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات جهات العمل واملوظفين والعاملين وأصحاب 

املعاشات واملستحقين وغيرهم والبت فيها.

The committee that receives and settles the claims of employers, 

employees, pensioners, beneficiaries...etc.

 Dispute Examine
Committee

اللجنة املختصة بشؤون تقاعد ومعاشات العسكريين.لجنة التقاعد العسكري
The committee that concerns about the military retirement and 

pensions affairs.

 Military Retirement
Committee

صندوق املعاشات املدني املنشأ بموجب أحكام قانون )24( لسنة 2002.صندوق املعاشات املدني
The Civil Pension Fund that is established under the provisions of 

Law No. (24) Year 2002.
Civil Pension Fund

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

of the Law No. (13) Year 2006.

 Military Pension
Fund

النفقات التأمينية
املبالغ املصروفة ألصحاب املعاشات واملستحقين عنهم، واملشتركين املنتهية خدماتهم دون 

استحقاق املعاش.

The amounts that are paid to the pensioners, beneficiaries and 

contributors who are non-eligible to a pension when ending their 

service.

Insurance expendi-
ture
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  List of Terms Definitions  قائمة تعريف املصطلحات
DefinitionTermالتعريفاملصطلح

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

the insurance rights.
Insurance revenues

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

غرامة التأخير
نسبة )2 %( من االشتراكات املتأخر سدادها تتحملها جهة العمل في حال عدم دفع 

االشتراكات في ميعاد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي.

(2%) of the arears contributions borne by the employer in the event 

of non-payment of contribution by the fifth day of the following 

month.

Delay fees
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امللخص التنفيذي
املعاشات  وأصحاب  املدنيين  باملشتركين  املتعلقة  واإلحصاءات  األرقام  أبرز  التقرير  هذا  يعرض 

واملستحقين واستثمارات صندوقي املعاشات املدني والعسكري خالل عام 2018.

 وبنسبة 
ً
 بارتفاع قدره )2993( مشتركا

ً
حيث بلغ عدد املشتركين النشطين املدنيين )71867( مشتركا

)4.3 %( عن عام 2017، وتشكل نسبة اإلناث )54 %( من إجمالي املشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن 

نسبة الذكور، يعملون في )374( جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد، ويتركز معظم املشتركين في القطاع 

الحكومي وبنسبة )80.8 %( حتى نهاية عام 2018.

وبلغ عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون واملشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 

، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة )79.4 %(.
ً
 قطريا

ً
)34( مواطنا

في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر واملشمولين بنظام مد الحماية 

.
ً
 خليجيا

ً
التأمينية )2455( مواطنا

ووصل إجمالي عدد أصحاب املعاشات إلى )16313(، حيث يبلغ عدد أصحاب املعاشات األحياء )13838( 

صاحب معاش، مقابل )2475( صاحب معاش متوفي لديهم )7418( مستحق، وقد بلغت قيمة املعاشات 

)4.3( مليار ريال قطري في عام 2018.

 قيمة استثمارات صناديق املعاشات تبلغ )101.9( مليار ريال 
ّ
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن

قطري. حيث أن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة )99 %( من إجمالي املحفظة 

االستثمارية للصناديق.

وتمثل اإليرادات االستثمارية نسبة )68.2 %( مقابل )31.8 %( لإليرادات التأمينية للصناديق من اجمالي 

إيرادات الصناديق في عام 2018.

هذا التقرير يعرض في الفصل األخير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف املجاالت   
ّ
باإلضافة إلى أن

لضمان تقديم خدامتها حسب أفضل املعايير العاملية املتعلقة بالضمان االجتماعي.

Executive Summary
This report presents the most prominent figures and statistics of civil contributors, 

pensioners and beneficiaries, and civil and military funds’ investment in 2018.

The active civil contributors are (71867), increased by (2993) contributors and by 

(4.3%) compared to 2017. The proportion of females is (54%) of the total active con-

tributors, which is slightly different to the male proportion, working in (374) entities 

subject to the pension scheme. Most of the contributors are concentrated in the 

government sector by (80.8%) until the end of 2018.

The number of citizens of State of Qatar working in GCC, who are subject to the 

consolidated insurance protection system, is (34). They are mostly concentrated in 

the government sector by (79.4%).

The number of GCC citizens working in State of Qatar, who are subject to the con-

solidated insurance protection system, is (2455).

The total number of pensioners is (16313), and the alive pensioners are (13838), 

while the number of deceased pensioners is (2475) and the number of beneficiaries 

is (7418), and the value of pensions is (4.3) billion QR in 2018.

Data included in this report indicate that the value of pension funds’ investments is 

(101.9) billion QR. The funds’ investments are mostly within the State and represent 

(99%) of the total funds’ portfolio.

The funds’ investment revenues represents (68.2%) against (31.8%) of insurance 

revenues rate of the total funds’ revenue in 2018.

In addition, this report presents in the last chapter the efforts made by the GRSIA in 

various fields to ensure offering service according to the best international stand-

ards relevant to social security.
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     Chapter One     الفصل األول

املشتركون املدنيون

Civil Contributors
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ولكي نكون  لقد نشأ في قطر مجتمع حديث ودولة عصرية واقتصاد متطور وحولنا اقتصاد النفط والغاز إلى صناعة متطورة،   “

قادرين على مواصلة التطور وتحقيق االستدامة، وال ننزلق في مهاوي اقتصاد االستهالك وثقافة االتكالية والالمباالة، ال بد من التأكيد 

على العمل وأخالقياته”

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر 

افتتاح دور االنعقاد السابع واألربعين ملجلس الشورى

نوفمبر 2018

“ In Qatar, a modern society, and a modern State and a developed economy have emerged. We transformed the 
oil and gas economy into an advanced industry. In order to be able to pursue development and achieve sustain-
ability, and avoid slipping into the chasms of the economy of consumerism and the culture of social reliance 
and indifference, it is necessary to emphasize work and its ethics”

H.H Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar

 The Opening of the 47th Advisory Council Session
November 2018
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: جهات العمل اخلاضعة للقانون رقم (24) لسنة 2002
ً
أوال

وتبلغ نسبة   ،2018/12/31 جهة عمل كما في   )374( بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للنظام 

الشركات املساهمة )35.6%( وتمثل النسبة الكبرى من إجمالي قطاعات العمل، وتليها مباشرة 

جهات العمل الخاضعة بقرار مجلس الوزراء والتي تشكل نسبة )32.6 %(. ويبين كل من الجدول 

رقم )1-1( والشكل رقم )1-1( تطور عدد جهات العمل خالل السنوات 2018-2014.

First: Employer Subject to Law No. (24) Year 2002

The employers’ number subject to the scheme is (374), as in 31/12/2018, 
The companies are (35.6%), which represents the largest percentage of the 
business sector, directly followed by Council of Ministers’ Resolution which 
represent (32.6%). Table (1-1) and Graph (1-1) shows the growth of employ-
ers’ number during 2014-2018.

جدول )1-1(. تطور عدد جهات العمل خالل السنوات 2018-2014

Table (1-1).Growth of employers’ number during 2014-2018

)*( في سنة 2015 تم وضع رقم اشتراك واحد يضم )171( مدرسة مستقلة والخاضعة بقرار مجلس الوزراء، وهذا ما يوضح 

سبب انخفاض عدد جهات العمل

)**( في سنة 2016 تم دمج عدد من جهات العمل داخل دولة قطر، باإلضافة إلى إنهاء خضوع بعض جهات العمل بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم وجود مشتركين قطريين يعملون لديها، وهذا ما يوضح سبب انخفاض عدد 

جهات العمل

املصدر: إدارة املشتركين

(*) In 2015 one contribution number placed for (171) independent schools which 
are subjected upon a Council of  Ministers’ Resolution, which explains the de-
crease of  employer number
(**) In 2016 a number of  employer in State of  Qatar were merged, in addition 
there are some terminated GCC employer due to no Qatari contributors working 
for them,which demonstrates the decrease of  employer number
Source: Contributors Department

قطاع العمل

Business Sector

2014*2015**201620172018

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

جهات حكومية
Governmental Entities866.2%80-7.0%75-6.3%761.3%76-

قرار مجلس الوزراء
Council of Ministers’ Resolution2626.9%101-61.5%1108.9%1198.2%1222.5%

شركات مساهمة
Companies1411.4%141-137-2.8%1380.7%133-3.6%

مد الحماية التأمينية
 Extension of Insurance

Protection
545.9%587.4%33-43.1%3815.2%4313.2%

اإلجمالي
Total5435.2%380-30.0%355-6.6%3714.5%3740.8%
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رسم بياني )1-1(. تطور عدد جهات العمل خالل السنوات 2018-2014

Graph (1-1).Growth of employers’ number during 2014-2018
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: املشرتكون املدنيون اخلاضعون للقانون رقم (24)
ً
ثانيا

لسنة 2002

 2018/12/31 إلى تطور عدد املشتركين النشطين حتى   )2-1( تشير البيانات الواردة في الجدول 

قدره  بارتفاع   2017/12/31 في   
ً
مشتركا  )68874( مقابل   

ً
مشتركا  )71867( بلغ عددهم  حيث 

من إجمالي املشتركين   )%  54( وتشكل نسبة اإلناث   ،)%  4.3( وبنسبة تطور   
ً
مشتركا  )2993(

إلى تطور عدد   )2-1( كما يشير الرسم البياني   ،)%  46( بينما نسبة الذكور تمثل  النشطين، 

املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات 2018-2014.

في حين يوضح الرسم البياني )1-3( توزيع املشتركين الجدد حسب الجنس في سنة 2018.

 Second: Civil contributors subject to Law No. (24) Year

2002

The data in Table (1-2) shows the growth of the active contributors’ num-
ber until 31/12/2018, which is (71867) contributors against (68874) in 
31/12/2017. It increases by (2993) contributors, which represents a growth 
by (4.3%). The females form (54%) of the total active contributors, while the 
male represent (46%), and Graph (1-2), shows the growth of active contribu-
tors’ number by gender during 2014-2018.
Also, the Graph (1-3) shows the distribution of new contributors’ number by 
gender in 2018.

جدول )1-2(. تطور عدد املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات 2018-2014

Table (1-2). Growth of active contributors’ number by gender during 2014-2018

)*( قاعدة بيانات الهيئة              

املصدر: إدارة املشتركين                                                                                                                          

(*) GRSIA Database
Source : Contributors Department 

السنة

Year

الذكور

Males

اإلناث

Femalesاإلجمالي

Total العدد
No.

النسبة
Percentage

العدد
No.

النسبة
Percentage

20142918547.7%3200252.3%61187

20153109048.1%3356151.9%64651

20163165147.6%3483252.4%66483

*20173241347.1%3646152.9%68874

*20183303846.0%3882954.0%71867
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رسم بياني )1-2(.تطور عدد املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات 2018-2014

Graph (1-2).Growth of active contributors’ number by gender during 2014-2018

رسم بياني )1-3(.توزيع املشتركين الجدد حسب الجنس خالل سنة 2018

Graph (1-3).Distribution of  new contributors’ number by gender, during 2018

 Males     الذكور

Females  اإلناث

Year    السنة



التقرير السنوي - 2018 28

يليهم   ،)%  80.8( املشتركون العاملون في الجهات الحكومية يشكلون النسبة الكبرى وقدرها 

املشتركون العاملون في الشركات املساهمة بنسبة )13 %(، في حين شكلت جهات العمل خارج 

الدولة ملد الحماية التأمينية للقطريين العاملين بها أقل نسبة )0.05 %(، كما هو موضح بالجدول 

رقم )1-3( والرسم البياني رقم )4-1(.

The contributors of government entities represents the largest percentage 
of the total business sector by (80.8%), followed by the contributors who are 
working in companies by (13%), while the employers outside the State of the 
consolidate insurance protection for Qatari employees have the lowest per-
centage by (0.05%), as shown in Table (1-3) and Graph (1-4).

جدول )1-3(.توزيع املشتركين النشطين حسب قطاع العمل والجنس كما في 2018/12/31

Table (1-3).Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2018

Percentage represents the number divided by the total of (*) )*( النسبة تمثل العدد من إجمالي عدد املشتركين الكلي  contributors’ number

قطاع العمل

Business Sector

الذكور

Males

اإلناث

Females

اإلجمالي

Total

العدد
No.

النسبة*
Percentage*

العدد
No.

النسبة*
Percentage*

العدد
No.

النسبة*
Percentage*

جهات حكومية
Governmental Entities2478434.5%3327846.3%5806280.8%

قرار مجلس الوزراء
Council of Ministers’ Resolution23363.3%20702.9%44066.1%

شركات مساهمة
Companies59128.2%34534.8%936513.0%

مد الحماية التأمينية
Extension of Insurance Protection60.01%280.04%340.05%

اإلجمالي
Total3303846.0%3882954.0%71867100.0%
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رسم بياني )1-4(. توزيع املشتركين النشطين حسب قطاع العمل والجنس كما في 2018/12/31 

Graph (1-4). Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2018

Business Sector  قطاع العمل

 Males     الذكور

Females  اإلناث
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تشير البيانات الواردة في الجدول )1-4(، إلى أن معامالت إنهاء خدمة مشترك تمثل النسبة األعلى 

وهي )79.5 %( من إجمالي عدد املعامالت املنجزة في عام 2018، وكما هو موضح في الرسم البياني 

)1-5( إلى أن معامالت إنهاء الخدمة بسبب )االستقالة( تمثل أعلى نسبة )51.8 %( من مجموع 

)بلوغ سن  الخدمة بسبب  تليها معامالت إنهاء  معاملة،   )811( الخدمة وعددها  معامالت إنهاء 

التقاعد( بنسبة )23.4 %(.

إلى أن معظم   2018 والخاص باملعامالت املالية املنجزة في   )6-1( في حين يشير الرسم البياني 

املعامالت املنجزة تتمثل في )رد االشتراكات( بنسبة )39.7 %( وتليها مباشرة )ضم خدمة سابقة( 

بنسبة )39.2 %( من إجمالي املعامالت املالية وعددها  )209(.

The data in Table (1-4) indicate that the contributors’ end of service trans-

action represent the highest percentage by (79.5%) of the total delivered 

transactions number in 2018, as shown in Graph (1-5) the (resignation) trans-

actions represent the highest percentage by (51.8%) of the total service ter-

mination transactions that is (811), directly followed by service terminations 

due to (reaching retirement age) by (23.4%).

Graph (1-6) for the financial transactions delivered during 2018 represents 

that the most of the delivered transactions are (contributions revert transac-

tion) by (39.7%), directly followed by (previous service apposition) by (39.2%) 

of total financial transactions that is (209).

جدول )1-4(.عدد معامالت املشتركين في سنة 2018

Table (1-4).The number of contributors’ transactions in 2018

عدد املعامالت املنجزةنوع املعاملة

The Number of Delivered Transaction

Transaction type

End of service transaction of contributor .11. معامالت إنهاء خدمة مشترك

4Death due to work injuryوفاة بسبب أو أثناء العمل

83Death due to non-work injuryوفاة بسبب ال يعود للعمل

Incapacity due to work injury-العجز بسبب أو أثناء العمل

72Incapacity due to non-work injuryالعجز بسبب ال يعود للعمل

190Reaching retirement ageبلوغ سن التقاعد

420Resignationاالستقالة

14Job Cancellationإلغاء الوظيفة

8Non-disciplinary dischargingالفصل بغير الطريق التأديبي

4Disciplinary dischargingالفصل بالطريق التأديبي

16Other reasonsأسباب أخرى

811Subtotalاملجموع الفرعي
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عدد املعامالت املنجزةنوع املعاملة

The Number of Delivered Transaction

Transaction type

Financial transactions .22. معامالت مالية

82Previous service appositionضم خدمة سابقة

32Notional service purchaseشراء خدمة اعتبارية

12Unpaid vacation purchaseشراء إجازة دون راتب

83Contributions revertرد اشتراكات

209Subtotalاملجموع الفرعي

1020Total of the Delivered Transactionsإجمالي عدد املعامالت املنجزة

Source: Contributors Department املصدر: إدارة املشتركين                                                                                                                                                     
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رسم بياني )1-5(. معامالت املشتركين املنجزة ممن انتهت خدمتهم خالل سنة 2018

Graph (1-5).The transactions of contributors who have ended their service during 2018

رسم بياني )1-6(. املعامالت املالية املنجزة خالل سنة 2018

Graph (1-6). The financial transactions delivered during 2018
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: االشرتاكات الشهرية
ً
ثالثا

تشير البيانات الواردة في الجدول )1-5( إلى أن إجمالي االشتراكات )15 %( في تزايد مستمر خالل 

السنوات من 2014 وحتى 2018، وذلك نتيجة تزايد عدد املشتركين خالل السنوات السابقة لعام 

2018 وهو الوضع الطبيعي واآلمن للمحافظة على استمرارية الصندوق. وقد بلغت نسبة الزيادة 

إلجمالي الرواتب )5 %(، وبلغ متوسط الراتب الشهري )25,764( ريال قطري في عام 2018، ويشير 

الرسم البياني )1-7( إلى تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات 2018-2014.

Third: The Monthly Contributions

The data in Table (1-5) indicate that the total of contributions (15%) is continuously 
increasing during 2014-2018, as a result of the growth of contributors’ number be-
fore 2018. That is the normal and safe situation to maintain the continuity of the 
Fund. The increase rate of the total salaries is (5%) and the average is (25,764) Qatari 
Riyals in year 2018, and graph (1-7) shows the growth of the monthly salary average 
during 2014-2018.

جدول )1-5(.تطور االشتراكات ومتوسط الراتب الشهري خالل السنوات 2014-2018 )بالريال القطري(

Table (1-5). Growth of the contributions and the monthly salary average during 2014-2018 (Q.R)

السنة

Year

إجمالي الرواتب

Total salaries

إجمالي االشتراكات )15%(

Total contributions  )15%(

متوسط الراتب الشهري

Monthly average salary

201416,271,136,3152,453,713,11523,658

201518,306,596,9342,745,989,54023,599

201619,474,895,4532,920,934,31825,290

201720,594,350,3273,089,152,54925,679

201821,626,020,1803,243,903,02725,764

Source: Contributors Department املصدر: إدارة املشتركين                                                                                                                                                            

رسم بياني )1-7(.تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات 2014-2018 )بالريال القطري(

Graph (1-7).Growth of the monthly salary average during 2014-2018 (Q.R)

Year    السنة



التقرير السنوي - 2018 34

: النظام املوحد ملد احلماية التأمينية ملواطني دول جملس 
ً
رابعا

أي  العاملني يف غري دوهلم يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
دولة عضو يف اجمللس

1.القطريين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الحماية  مد  بنظام  واملشمولين  التعاون  بدول مجلس  العاملين  قطر  دولة  مواطني  بلغ عدد 

 يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركز معظمهم في 
ً
 قطريا

ً
التأمينية )34( مواطنا

القطاع الحكومي بنسبة )79.4 %(، ويمثل العاملون في اإلمارات العربية املتحدة العدد األكبر 

بنسبة )38.2%( من إجمالي عددهم، ويبين الجدول رقم )1-6( عدد املواطنين القطريين العاملين 

بدول املجلس كما في 2018/12/31، ويوضح الرسم البياني )1-8( توزيع القطريين العاملين بدول 

املجلس كما في 2018/12/31 )حسب الدول(، ويبين الرسم البياني )1-9( توزيعهم )حسب قطاع 

العمل(.

 Fourth: The Consolidate System of  the Extend
Insurance Protection of  the GCC Citizens Who Work Out-
side Their Countries, in One of  the GCC Member Countries

1.Qatari Citizens Who Work in GCC Countries

The number of State of Qatar citizens, who work in GCC Countries and are subject 

to the consolidate insurance protection system, is (34). They work in both govern-

ment and non-government sectors; they mostly work in the government sector by 

(79.4%). The workers in the United Arab Emirates represent the largest percentage 

by (38.2%). Table (1-6) shows the number of Qatari citizens, who work in the GCC 

Countries as in the 31/12/2018. Graph (1-8) shows the distribution of Qatari em-

ployees in the GCC countries as in 31/12/2018 (by country). And Graph (1-9) shows 

their distribution (by business sector).

جدول )1-6(.القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج كما في 2018/12/31

Table (1-6).Qataris who are covered by the consolidate insurance protection system in GCC countries, as in 31/12/2018

Source: Contributors Departmentاملصدر: إدارة املشتركين                                                                                                                                                       

الدولة

Country

قطاع حكومي

Governmental Sector 

قطاع غير حكومي

Non-Governmental Sector

اإلجمالي

Total

Kingdom of Saudi Arabia                                                                     22-اململكة العربية السعودية

United Arab Emirates                                                                               11213اإلمارات العربية املتحدة

State of Kuwait                                                                                                                  628دولة الكويت

Sultanate of Oman                                                                                                         2-2سلطنة عمان

Kingdom of Bahrain                                                                                                   819مملكة البحرين

                                                                                                                                           Total                                                                                                                                                 27734اإلجمالي
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رسم بياني )1-8(.توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينيةبدول مجلس التعاون 

لدول الخليج )حسب الدول(كما في 2018/12/31       
Graph (1-8). Distribution of Qataris who are covered by the consolidate

 insurance protection system in GCC countries (by country), as in 31/12/2018

رسم بياني )1-9(. توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج )حسب قطاع العمل(كما في 2018/12/31       
Graph (1-9). Distribution of Qataris who are covered by the consolidate insurance 

protection system in GCC countries (by business sector), as in 31/12/2018
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2. الخليجيين العاملين بدولة قطر

الحماية  مد  بنظام  واملشمولين  بدولة قطر  العاملين  التعاون  دول مجلس  مواطني  بلغ عدد 

 يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركز معظمهم 
ً
 خليجيا

ً
التأمينية )2455( مواطنا

في القطاع الحكومي بنسبة )65.6 %(، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين 

العاملين بالدولة بنسبة )44.8  %(، ويبين الجدول رقم )1-7( عدد مواطني دول املجلس العاملين 

توزيع مواطني دول املجلس العاملين   )10-1( 2018، ويوضح الرسم البياني  بدولة قطر كما في 

)1-11( توزيعهم )حسب قطاع  2018 )حسب الدول(، ويبين الرسم البياني  بدولة قطر كما في 

العمل(.

2.GCC Citizens Who Work in State of Qatar
The number of GCC citizens who work in Qatar and are covered by consolidate 

extension of insurance protection system is (2455) who work in both the govern-

ment and non-government sectors. Most of them work in the government sector by 

(65.6%). The Omani citizens represent the greatest percentage of the GCC citizen’s 

workers in the State by (44.8%). Table (1-7) shows the number of GCC citizens who 

work in Qatar, as in 2018. Graph (1-10) shows the distribution of GCC citizens who 

work in Qatar (by country), as in 2018. Graph (1-11) shows their distribution (by 

business sector).

جدول )1-7(.مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية والعاملين بدولة قطر كما في 2018/12/31

Table (1-7). GCC citizens who are covered by the consolidate insurance protection system and work in State of Qatar, as in31/12/2018

الدولة

Country

قطاع حكومي

Governmental Sector 

قطاع غير حكومي

Non-Governmental Sector

اإلجمالي

Total

Kingdom of Saudi Arabia                                                                     391239630اململكة العربية السعودية

United Arab Emirates                                                                               171532اإلمارات العربية املتحدة

State of Kuwait                                                                                                                  324072دولة الكويت

Sultanate of Oman                                                                                                         8382631101سلطنة عمان

Kingdom of Bahrain                                                                                                   333287620مملكة البحرين

                                                                                                                                           Total                                                                                                                                                 16118442455اإلجمالي

Source: Contributors Departmentاملصدر: إدارة املشتركين                                                                                                                                                       
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رسم بياني )1-10(. توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد 

الحماية التأمينية بدولة قطر )حسب الدول(  كما في 2018/12/31
 Graph (1-10).Distribution of the GCC citizens who are covered by the consolidate

insurance protection system in State of Qatar (by country), as in 31/12/2018

رسم بياني )1-11(. توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد 

الحماية التأمينية بدولة قطر )حسب قطاع العمل ( كما في 2018/12/31  
Graph (1-11). Distribution of the GCC citizens who are covered by the consolidate in-

surance protection system in State of Qatar (by business sector), as in 31/12/2018



     Chapter Two     الفصل الثاني

أصحاب املعاش واملستحقون 

Pensioners and
Beneficiaries 



“ ويبقى اإلنسان موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها. فارتفاع مستوى معيشة املواطن يجب أن يواكبه تطور قيمي وثقافي 

واهتمام باألخالق، وإال فقد ينشأ احتمال أن تتحول الرفاهية إلى حالة من اإلفساد االجتماعي القائم على الثقافة االستهالكية غير 

املنتجة واملتذمرة باستمرار، وشعور باالستحقاق ال يقوم على العمل والكفاءة”

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر 

افتتاح دور االنعقاد السابع واألربعين ملجلس الشورى

نوفمبر 2018

“ The human being remains, the core, focus and target of the development plans. High living standard of citi-

zens must be coupled with values, cultural evolution and care for morality. Otherwise, a possibility of welfare 

degenerating into a state of social corruption based on an unproductive and constantly resentful culture of 

consumerism and a sense of entitlement that is not based on work and efficiency, may arise”

H.H Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar

 The Opening of the 47th Advisory Council Session
November 2018



التقرير السنوي - 2018 40

: أصحاب املعاش
ً
أوال

إلى تزايد عدد أصحاب املعاشات   )1-2( والرسم البياني   )1-2( تشير البيانات الواردة بالجدول 

2014-2018 ليصل عددهم إلى )16313( صاحب معاش من األحياء والوفيات  خالل السنوات 

في عام 2018 ، وبزيادة تبلغ )1194( صاحب معاش، وبنسبة )7.9 %( عن العام املا�سي 2017، 

وتبلغ نسبة األحياء )84.8 %( بينما تبلغ نسبة الوفيات )15.2 %( كما في 2018/12/31.

 First: Pensioners

Data in Table (2-1) and Graph (2-1) indicate the increase of pensioners during 2014-

2018, which is (16313) of the alive and deceased pensioners in 2018, with an in-

crease of (1194) pensioners, by (7.9%) compared to the previous year 2017, and the 

proportion of alive pensioners is (84.8%), while the proportion of deceased pension-

ers equals to (15.2%) as in 31/12/2018.

جدول )2-1(. تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات 2018-2014 

Table (2-1).Growth of numbers of the alive and deceased pensioners during 2014-2018

السنة

Year

األحياء

Alive

الوفيات

Deceased

اإلجمالي

Total

201410408160612014

201511062180912871

201612031205914090

201712861225815119

201813838247516313
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رسم بياني )2-1(. تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات 2018-2014

Graph (2-1).Growth of numbers of the alive and deceased pensioners during 2014-2018

Alive   األحياء

Deceased  الوفيات

Year    السنة
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: أصحاب املعاش األحياء
ً
ثانيا

أعلى نسبة  الوظيفة(  )إلغاء  بسبب  الخدمة ألصحاب املعاش األحياء  شكل عدد حاالت انتهاء 

وقدرها )31.2 %( من مجموع حاالت انتهاء الخدمة كما في 2018/12/31، ويليها في الترتيب حاالت 

)االستقالة( بنسبة )21.9 %(، أما بالنسبة ألقل عدد حاالت انتهاء الخدمة فكانت )للعجز بسبب 

أو أثناء العمل( وبنسبة )0.2 %(، كما هو موضح في الجدول )2-2( أدناه.

Second: Alive Pensioners

The service termination cases of alive pensioners due to (job cancellation) repre-

sents the highest proportion by (31.2%) of the total service termination cases in 

31/12/2018, followed by cases of (resignation) that forms (21.9%), while the low-

est proportion is (incapacity due to work injury) by (0.2%), as shown in Table (2-2) 

below.

جدول )2-2(.أصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء الخدمة ومتوسط املعاش الشهري كما في 2018/12/31

Table (2-2).Alive pensioners by service termination cases and monthly pension average, as in 31/12/2018
Unit:Qatari Riyalsالوحدة:ريال قطري

حاالت انتهاء الخدمة

Service termination cases

2017-12-312018-12-31
العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

                                                   Regular retirement age *                          *7236,0028138,089بلوغ سن التقاعد النظامي

   Public Interest*                                                                    * 94032,549108334,996الصالح العام

                       Retirement age                                                                 156430,017187234,657بلوغ سن التقاعد

Job cancellation **                                                              **434321,247432320,858إلغاء وظيفة

Resignation                                                                                        262522,241302524,293استقالة

Disciplinary discharging                               8519,6839819,580الفصل بالطريق التأديبي

Non disciplinary discharging               70522,92570123,514الفصل بغير الطريق التأديبي

Retirement for other reasons                          162032,674168032,676التقاعد ألسباب أخرى

Incapacity due to work injury               2916,4082117,748العجز بسبب أو أثناء العمل

Incapacity due to non-work injury     87814,18695414,610العجز بسبب ال يعود للعمل

   Total                                                                                                       1286124,4531383825,808اإلجمالي

)*( من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط                                                                                                                                             

)**( من حاالت إنتهاء الخدمة للمدنيين فقط                                                                                                                                             

املصدر: إدارة التقاعد                                                                                                                                         

(*)Military service termination cases only                                                                                                                     
(**) Civil service termination cases only
 Source:Retirement Department
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رسم بياني )2-2(. توزيع أصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء الخدمة

 كما في2017 & 2018
Graph (2-2). Distribution of alive pensioners by service termination

as in 2017 & 2018

يشير الرسم البياني )2-2( إلى أن معظم حاالت انتهاء الخدمة كانت بأسباب حاالت انتهاء الخدمة 

األخرى* وتبلغ )10910(، بينما حاالت انتهاء الخدمة بسبب )بلوغ سن التقاعد( فيبلغ عددهم 

.
ً
)1953(، وكانت حاالت انتهاء الخدمة بسبب )العجز( األقل عددا

أن أعلى متوسط معاش شهري هو ألصحاب املعاش املنتهية   )3-2( كما يوضح الرسم البياني 

خدمتهم بسبب )بلوغ السن( ويبلغ )34,799( ريال قطري كما في 2018/12/31.

Graph (2-2) indicates that the most service termination cases due to retire-

ment of the other service termination cases* which form (10910), while the 

cases of service termination due to (retirement age) are (1953), and the least 

service termination cases are (incapacity).

Graph (2-3) shows the highest average of service terminated pensioners due 

to (retirement age) of (34,799) QR as in 31/12/2018.

رسم بياني )2-3(. متوسط املعاش الشهري ألصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء الخدمة 

كما في 2017 & 2018
 Graph (2-3). Monthly pension average of alive pensioners by service termination,

as in 2017 & 2018

)*( التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة األخرى: االستقالة، إلغاء الوظيفة، الفصل بنوعية، التقاعد ألسباب أخرى، والصالح 

العام

 (*)  Retirement of  the other service termination cases: resignation, job cancella-
tion, both discharging, retirement for other reasons, and public interest

2017

2018

   Service termination case حالة انتهاء الخدمة   Service termination case حالة انتهاء الخدمة

2017

2018
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: أصحاب املعاش املتوفون
ً
ثالثا

إلى أن إجمالي عدد أصحاب املعاش املتوفون بلغ   )4-2( )2-3( والرسم البياني  يوضح الجدول 

2018/12/31 وبزيادة قدرها )217( وبنسبة )9.6%( عن  ى كما في 
َّ
)2475( صاحب معاش متوف

العام املا�سي.

كما يشير الرسم البياني )2-5( إلى أن نسبة أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة تبلغ 

تساوي  )أي بعد التقاعد(  بينما نسبة أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق   )%  73.9(

)26.1 %( وذلك كما في 2018/12/31.

Third: Deceased Pensioners

Table (2-3) and Graph (2-4) show that the total number of deceased pension-

ers is (2475) as in 31/12/2018 with an increase of (217) and by (9.6%) com-

pared to the previous year.

Graph (2-5) indicates that the percentage of deceased pensioners during the 

service is (73.9%), while the percentage of deceased pensioners after eligibil-

ity (after retirement) equals to (26.1%) as in 31/12/2018.

جدول )2-3(.أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة ومتوسط املعاش الشهري كما في 2018/12/31

Table (2-3).Deceased pensioners by death condition and monthly pension average, as in 31/12/2018

Unit:Qatari Riyalsالوحدة:ريال قطري

حالة الوفاة

 Death Condition

2017-12-312018-12-31
العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

       Death during the service                                                   168916,314183016,552الوفاة أثناء الخدمة

Death after eligibility                                         56918,01564518,761الوفاة بعد االستحقاق

   Total                                                                                                       225816,743247517,128اإلجمالي

Source:Retirement Department املصدر: إدارة التقاعد                                                                                                                                         
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رسم بياني )2-4(.توزيع أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في 2017 & 2018
 Graph (2-4).Distribution of deceased pensioners by death condition, as in

 2018 & 2017

رسم بياني )2-5(.توزيع أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في 2018/12/31  
 Graph (2-5).Distribution of deceased pensioners by death condition, as in

31/12/2018

2017

2018

 Death Condition حالة  الوفاة
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يوضح كل من الجدول )2-4( والرسم البياني )2-6( زيادة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم )بسب 

الوفاة( ليصل عددهم إلى )1830( كما في 2018/12/31 وبنسبة زيادة )8.3 %( عن العام املا�سي.

كما يشير الرسم البياني )2-7( إلى أن نسبة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم )بسبب الوفاة الذي 

وبفارق كبير عن نسبة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم   )%  95.7( تشكل  ال يعود إلى العمل( 

)بسبب الوفاة  أثناء العمل( والتي تساوي )4.3 %(  كما في 2018/12/31.

Table (2-4) and Graph (2-6) show the increase the pensioners who ended their ser-
vice (due to death) of (1830) as in 31/12/2018, by an increase of (8.3%) compared 
to the previous year.
Graph (2-7) indicates that the pensioners who ended their service (death due to 
non-work injury) is (95.7%), which highly different concerning the proportion of the 
pensioners who ended their service (death due to work injury) that equels (4.3%) 
as in 31/12 /2018.

جدول )2-4(.أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة ومتوسط املعاش الشهري كما في 2018/12/31

Table (2-4).Deceased pensioners during service by death reason and monthly pension average, as in 31/12/2018

Unit:Qatari Riyalsالوحدة:ريال قطري

سبب الوفاة

 Death reason

2017-12-312018-12-31
العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

Death due to work injury                          7517,1077916,860الوفاة بسبب أو أثناء العمل

Death due to non-work injury                   161416,278175116,538الوفاة بسبب ال يعود للعمل

   Total                                                                                                       168916,314183016,552اإلجمالي

Source:Retirement Department املصدر: إدارة التقاعد                                                                                                                                         
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رسم بياني )2-6(.توزيع أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في  

 2018 & 2017
Graph (2-6).Distribution of deceased  pensioners during service by death reason, 

as in 2017 & 2018

رسم بياني )2-7(.توزيع أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في 

  2018/12/31
Graph (2-7). Distribution of deceased pensioners during service by death reason, 

as in 31/12/2018

2017

2018

 Death Reason سبب  الوفاة
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وتشير البيانات الواردة في الجدول )2-5( إلى زيادة أصحاب املعاش )املتوفون بعد االستحقاق( 

ليصل عددهم إلى )645( في نهاية عام 2018 وبنسبة زيادة )13.4 %( عن العام املا�سي.

كما يشير الرسم البياني )2-8( إلى أن أعلى نسبة لحاالت انتهاء الخدمة ألصحاب املعاش )املتوفون 

بعد االستحقاق(، هم ممن كان انتهاء خدمتهم بسبب )بلوغ سن التقاعد( وتشكل )33.2  %( ويليها 

في الترتيب ممن انتهت خدمتهم بسبب )إلغاء الوظيفة( وبنسبة )21.7 %( كما في 2018/12/31.

Data in Table (2-5) show the increase of (deceased pensioners after eligibility) to be 

(645) in 2018, by an increase of ( % 13.4) compared to the previous year.

Graph (2-8) shows the highest percentage of service termination cases of (deceased 

pensioners after eligibility), who ended their service due to (retirement age) by 

(% 33.2), followed by those who ended their service due to (job cancellation) by              

(% 21.7) as in 31/12/2018.

جدول )2-5(.أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق حسب حالة انتهاء الخدمة ومتوسط املعاش الشهري كما في 2018/12/31

Table (2-5).Deceased pensioners after eligibility by service termination cases and monthly pension average, as in 31/12/2018

Unit:Qatari Riyalsالوحدة:ريال قطري

حاالت انتهاء الخدمة

Service termination cases

2017-12-312018-12-31
العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

   Public Interest*                                                                    * 2429,433          26,288 20الصالح العام

                       Retirement age                                                                 21415,158          14,433 185بلوغ سن التقاعد

Job cancellation **                                                              **14018,320          18,420 129إلغاء وظيفة

Resignation                                                                                        4213,509          13,375 37استقالة

Disciplinary discharging                               422,560          11,605 2الفصل بالطريق التأديبي

Non disciplinary discharging               5217,473          16,827 46الفصل بغير الطريق التأديبي

Retirement for other reasons                          10128,231          29,054 86التقاعد ألسباب أخرى

Incapacity due to work injury               110,788          10,788 1العجز بسبب أو أثناء العمل

Incapacity due to non-work injury     6717,279          13,915 63العجز بسبب ال يعود للعمل

   Total                                                                                                       64518,761          18,015 569اإلجمالي

)*( من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط                                                                                                                                             

)**( من حاالت إنتهاء الخدمة للمدنيين فقط                                                                                                                                             

املصدر: إدارة التقاعد                                                                                                                                         

(*)Military service termination cases only                                                                                                                     
(**) Civil service termination cases only
 Source:Retirement Department
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رسم بياني )2-8(.توزيع أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق حسب حالة انتهاء الخدمة كما في 2018/12/31

Graph (2-8).Distribution of deceased pensioners after eligibility by service termination cases, as in 31/12/2018

   Service termination case حالة انتهاء الخدمة
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: املستحقون عن أصحاب املعاش املتوفون
ً
رابعا

في سنة   )%6.3( إلى أن عدد املستحقين ارتفع بنسبة   )6-2( تشير البيانات الواردة في الجدول 

باملقارنة مع العام السابق، وأن  عدد البنات يمثل العدد األكبر من مجموع املستحقين   2018

بنسبة )26.7 %( كما في 2018/12/31، في حين أن األرملة تحصل على متوسط املعاش الشهري 

 
ً
األعلى وهذا يرجع إلى أن نصيب األرملة يمثل النصيب األكبر ضمن جدول األنصبة املقررة قانونا

للمستحقين حسب صلة القرابة.

 Fourth: Beneficiaries of  Deceased Pensioners

Data in table (2-6), indicates that the number of beneficiaries increases by 

(6.3%) in 2018 compared to the previous year, and daughters represent the 

greatest beneficiaries’ number by (26.7%) as in 31/12/2018. The widow gets 

the highest pension average due to the widow share is the greatest within 

the shares legally determined for the beneficiaries by the kinship.
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جدول )2-6(. املستحقين حسب صلة القرابة ومتوسط املعاش الشهري كما في 2018/12/31 

Table (2-6). Beneficiaries by kinship and monthly pension average, as in 31/12/2018

Unit:Qatari Riyalsالوحدة:ريال قطري

Source:Retirement Department املصدر: إدارة التقاعد                                                                                                                                                                                                                     

صلة القرابة

Kinship

2017-12-312018-12-31
العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

Widow                                                                                                        144210,121158110,482األرملة

Widower                                                                                      1263,5541453,658الزوج املستحق

Sons                                                                                                            14894,84115955,061األبناء

Daughters                                                                                              18935,53119845,787البنات

   Mother                                                                                                   8693,5189333,703الوالدة

Father                                                                                                        5182,3385412,375الوالد

       Brother                                                                                                          262794268844األخ

 Sister                                                                                                          3781,2263711,412األخت

   Total                                                                                                       69775,39874185,682اإلجمالي



     Chapter Three     الفصل الثالث

صناديق  أموال  واستثمار  إدارة 
املعاشات

 Manage and Invest the
Pension Funds



“ وتمكنت قطر إلى حد بعيد من تجاوز آثار الحصار. وتشاركنا املؤسسات االقتصادية واألسواق املالية التفاؤل إذ يتوقع البنك الدولي 

أن يصل معدل النمو االقتصادي في قطر إلى 2.8 % عام 2018 وأن يرتفع إلى نحو 3 % في األعوام التي تليها”

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر 

افتتاح دور االنعقاد السابع واألربعين ملجلس الشورى

نوفمبر 2018

“ Qatar has been able to overcome the impacts of the blockade to a large extent. Economic institutions and fi-
nancial markets share optimism with us. The World Bank expects Qatar’s economic growth rate to reach 2.8% 
in 2018, and will rise to around 3% in the following years”

H.H Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar

 The Opening of the 47th Advisory Council Session
November 2018
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: استثمارات صناديق املعاشات
ً
أوال

تشير البيانات الواردة بالجدول )3-1( أدناه، أن قيمة استثمارات صناديق املعاشات تبلغ )101.9( 

مليار ريال قطري كما في 2018/12/31.

First: Investment of  Pension Funds

Data in Table (3-1) below, shows that the investment value of the Pension 

Funds is (101.9) billion QR, as in 31/12/2018.

جدول )3-1(.توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في 2018/12/31

Table (3-1).Distribution of investment portfolio by investment type and location, as in 31/12/2018

 Unit:One thousand Qatari Riyalsالوحدة:ألف ريال قطري

املصدر: إدارة االستثمار 2019/04/30                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Source: Investment department in 30/04/2019

نوع االستثمار

Investment Type

قيمة االستثمار
Investment value

 داخل قطر
In Qatar

 خارج قطر
Outside Qatar

اإلجمالي
Total   

                                             Deposits in Bank & Bonds & Sukuk             42,895,47035,26042,930,730ودائع لدى البنوك والسندات والصكوك

Local Investment Funds                                                              4,384,90080,3004,465,200صناديق استثمارية محلية

Listed Equity                                                                                                            41,688,29090,04041,778,330أسهم متداولة

Unlisted Equity                                                                                               5,419,490173,7705,593,260أسهم غير متداولة

Private Equity Funds                                                                        482,600482,600-صناديق األسهم الخاصة

    Real Estates and Real Estates Funds                                       6,579,370129,3306,708,700عقارات وصناديق عقارية

Hedge Funds                                                                                                          12,71012,710-صناديق تحوط

   Total                                                                                                                         100,967,5201,004,010101,971,530اإلجمالي
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ويوضح الرسم البياني )3-1( أدناه، أن معظم استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة 

)99 %( من إجمالي املحفظة االستثمارية للصناديق كما في 2018/12/31.

Graph (3-1) below, shows that the most funds’ investments is in the State, which 

represent (99%) of the total Funds’ investment portfolio as in 31/12/2018.

رسم بياني )3-1(. توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة كما في 2017 و 2018

Graph (3-1). Distribution of investment portfolio by location, as in 2017 & 2018

2018 2017
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: اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات
ً
ثانيا

في  كما  الصناديق  إيرادات  إجمالي  من   )%  31.8( نسبة  التأمينية  اإليرادات  صافي  يمثل 

2018/12/31، في حين أن صافي اإليرادات االستثمارية شكلت نسبة )68.2 %(، والتي تهدف فيها 

السياسة االستثمارية إلى تنمية أصول الصندوق، كما يتضح من الجدول )2-3(.

 Second: Revenues and Expenditures of  the Pension

Funds

The net insurance revenues represent (31.8%) of total funds revenues as in 

31/12/2018. While the net investment revenues represent (68.2%) which aims the 

investment policy to increase the funds’ assets, as shown in table (3-2).

جدول )3-2(. اإليرادات حسب نوعها كما في 2018/12/31

Table (3-2). Revenues by type, as in 31/12/2018

 Unit:One thousand Qatari Riyalsالوحدة:ألف ريال قطري

)*( النسبة: تمثل القيمة لإلجمالي

)**(إيرادات أخرى: مبالغ اكتوارية وغرامات التأخير

 للبيانات املدققة
ً
بيانات عام 2017 عدلت وفقا

األرقام بين االقواس  )  (  تعبر عن قيم سالبة

املصدر : حسب البيانات املتوفرة في مكتب حسابات الصناديق  2019/03/26 ، وغير مدققة.

(*)Rate: Represents the number divided by the total
(**) Other revenue: Actuarial amounts and delay fees
Data of  2017 modified according to the audited data
Numbers between parentheses ( ) are minus value
Source: Funds Account Office data in 26/03/2019, Unaudited.

اإليرادات

Revenues

التغير في القيمة2017-12-312018-12-31
Value change

القيمة
Value

* النسبة 
Rate*

القيمة
Value

* النسبة 
Rate*

التغير في القيمة
Value change

نسبة التغير
Rate change

                                                Net Insurance revenues                                        0.3()12,185(%4,134,78931.8%4,146,97453.2صافي اإليرادات التأمينية%(

   Monthly contribution                                                                219,0295.7%4,028,64531.0%3,809,61648.9االشتراكات الشهرية%

Notional period revenues                                                      3280.9%38,3640.3%38,0360.5إيراد املدد االعتبارية%

Previous period purchase                                                         3,2289.8%36,2290.3%33,0010.4شراء املدة السابقة%

Additional amounts                                                                           38.4()16,535(%26,4700.2%43,0050.6املبالغ االضافية%(

Other  revenues**                                                                            ** 97.7()218,235(%5,0810.0%223,3162.9 إيرادات أخرى%(

                                       Net investment revenues                              5,205,510142.7%8,854,16368.2%3,648,65346.8صافي اإليرادات االستثمارية%

   Total                                                                                                                         5,193,32566.6%12,988,952100.0%7,795,627100.0اإلجمالي%
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يشير الرسم البياني )3-2( إلى نمو اإليرادات االستثمارية لتصل إلى )68.2 %( في 2018/12/31، 

مقابل نسبتها )46.8 %( في 2017/12/31.

Graph (3-2) shows a growth of the investment revenues rate by (68.2%) in 

31/12/2018, against (46.8%) in 31/12/2017. 

رسم بياني )3-2(.اإليرادات حسب نوعها كما في 2017 و 2018

Graph (3-2).Revenues by type, as in 2017 & 2018

20172018
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يشير الجدول )3-3( إلى أن قيمة النفقات التأمينية تبلغ )4.4( مليار ريال كما في 2018/12/31، 

مقابل )4( مليار ريال في 2017/12/31، بزيادة قدرها )0.4( مليار ريال وبنسبة )8.7 %(.

Table (3-3) indicates that the value of insurance expenditures is about (4.4) billion 
Q.R in 31/12/2018, compared to (4) billion Q.R, in 31/12/2017, by an excess of (0.4) 
billion Q.R, with a rate of (8.7%).

جدول )3-3(.النفقات التأمينية حسب نوعها كما في 2018/12/31 

Table (3-3).Insurance expenditures by type, as in 31/12/2018
 Unit:One thousand Qatari Riyalsالوحدة:ألف ريال قطري

النسبة: تمثل القيمة لإلجمالي

)*( من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط

)**( من حاالت انتهاء الخدمة للمدنيين فقط

بيانات عام 2017 عدلت بناًء على البيانات املدققة

األرقام بين االقواس  )  (  تعبر عن قيم سالبة

املصدر: مكتب حسابات الصناديق 2019/03/26

Rate: Represents the total value
(*) Military service termination cases only
(**) Civil service termination cases only
Data of  2017 modified according to the audited data
Numbers between parentheses ( )  are minus value
Source: Funds Account Office 26/03/2019

النفقات التأمينية

Insurance expenditures

التغير في القيمة2017-12-312018-12-31
Change in Value

القيمة
Value

 النسبة 
Rate

القيمة
Value

 النسبة 
Rate

التغير في القيمة
Value change

نسبة التغير
Rate change

Reaching the age of regular retirement*                   * 1,6015.2%32,2670.7%30,6660.8بلوغ سن التقاعد النظامي%

                                                               Public Interest*                                                                                            *24,8716.9%384,9558.8%360,0849.0الصالح العام%

                                                                    Retirement age                                                                                    119,61622.3%655,03515.0%535,41913.3بلوغ سن التقاعد%

Job cancellation**                                                                                   **0.1()1,368(%1,020,88523.4%1,022,25325.5إلغاء وظيفة%(

Resignation                                                                                                            116,76018.6%743,10717.0%626,34715.6استقالة%

Disciplinary discharging                                                   4,65025.6%22,7860.5%18,1360.5الفصل بالطريق التأديبي%

Non disciplinary discharging                                   5,8133.2%188,1254.3%182,3124.5الفصل بغير الطريق التأديبي%

                                       Retirement for other reasons                                            15,1182.4%637,56614.6%622,44815.5أسباب التقاعد األخرى%

Incapacity due to work injury                                    5.5()277(%4,7210.1%4,9980.1العجز بسبب أو أثناء العمل%(

Incapacity due to non-work injury                         16,35211.6%157,1073.6%140,7553.5العجز بسبب ال يعود للعمل%

Death due to work injury                                            0.7()113(%15,5550.4%15,6680.4الوفاة بسبب أو أثناء العمل%(

Death due to non-work injury                                  26,0108.2%343,1617.9%317,1517.9الوفاة بسبب ال يعود للعمل%

Death after eligibility                                                             21,46217.9%141,2643.2%119,8023.0الوفاة بعد االستحقاق%

Contributions revert                                                                                      13.3()1,833(%11,9770.3%13,8100.3رد اشتراك%(

        Contributions transferred to Civil Fund  1,35724.4%6,9110.2%5,5540.1اشتراكات منقولة للصندوق املدني%

   Total                                                                                                                         350,0198.7%4,365,422100.0%4,015,403100.0اإلجمالي%
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تمثل معاشات التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة بسبب )بلوغ سن التقاعد، واالستقالة، والصالح 

العام، وإلغاء الوظيفة، وإنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي وأسباب أخرى( أعلى نسبة وهي 

)84.5 %( من إجمالي النفقات التأمينية كما في 2018/12/31، تليها معاشات املستحقين بنسبة 

)11.5 %(، في حين تمثل معاشات العجز نسبة )3.7 %( ورد االشتراك نسبة )0.3 %( كما يتضح 

من الرسم البياني )3-3(.

The retirement pensions for service termination cases due to (retirement age, res-

ignation, public interest, job cancellation, disciplinary and non-disciplinary service 

termination, and other reasons), represent the highest percentage by (84.5%) of the 

total insurance expenditures as in 31/12/2018, followed by the beneficiaries’ pen-

sions by (11.5%), while the incapacity pensions form (3.7%) and the contributions 

revert is (0.3%), as shown in graph (3-3).

رسم بياني )3-3(.النفقات التأمينية حسب حاالت انتهاء الخدمة كما في 2018/12/31

Graph (3-3).Insurance expenditures by service termination cases, as in 31/12/2018
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تشير البيانات الواردة بالجدول )3-4( إلى تطور االحتياطي للصناديق ليصل إلى مبلغ وقدره )105( 

مليار ريال في 2018/12/31، بزيادة قدرها )8.6( مليار وبنسبة )8.9 %( عن قيمة االحتياطي كما 

في 2017/12/31، ويشير الرسم البياني )3-4( إلى تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات 

خالل السنوات 2018-2014.

Data in table (3-4) shows the growth of the funds reserve that reaches (105) billion 

Q.R in 31/12/2018, with an excess of (8.6) billion and by (8.9%) of reserves value as 

in 31/12/2017, and graph (3-4) shows the growth of pension funds revenues and 

expenditures during 2014-2018.

جدول )3-4(.تطور اإليرادات والنفقات واحتياطي صناديق املعاشات خالل السنوات 2018-2014

Table (3-4).Growth of pension funds revenues, expenditures and reserve during 2014-2018

 Unit:One thousand Qatari Riyalsالوحدة:ألف ريال قطري

)*( تم التعديل وفقا لتعديالت القوائم املالية املدققة لسنة 2017

)**( 2018 غير مدقق

األرقام بين  األقواس )  ( تعبر عن قيم سالبة

املصدر : مكتب حسابات الصناديق  2019/03/26

(*)Modified according to the amendments of  the audited financial statements in 2017

(**) 2018 unaudited

Numbers between parentheses ( ) are of  minus value

Source: Funds Account Office 26/03/2019

السنة

Year

اإليرادات التأمينية

Insurance revenues

النفقات التأمينية

Insurance expenditures

صافي اإليرادات االستثمارية

Net investment revenue

الناتج العام

General output

تعديالت سنوات سابقة

Previous years modification

االحتياطي

Reserve

20143,334,9512,942,8075,883,2636,275,40710,25382,559,646

20153,517,3073,211,7184,496,6544,802,243)295(87,361,594

20163,841,4893,606,1263,463,1023,698,465)106,061(90,953,998

*20174,146,9744,015,4033,648,6533,780,2241,859,60296,593,824

**20184,134,7894,365,4228,854,1638,623,53010,020105,227,374
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رسم بياني )3-4(.تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات 2018-2014

Graph (3-4).Growth of pension funds revenues and expenditures during 2014-2018

Year    السنة

Insurance revenues    اإليرادات التأمينية

Insurance expenditures   النفقات التأمينية



     Chapter Four     الفصل الرابع

األنشطة التشغيلية والخدمية 
للهيئة 2018

 Operational and Service
Activities of  GRSIA 2018



، واحترام أوقات العمل وتنفيذ الوعود، والصدق في 
ً
 وكيفا

ً
“ وتتلخص أخالقيات العمل باإلخالص في أدائه على أحسن وجه، كما

التقارير املرفوعة عن املهمات وهي تقوم على اإلحساس بالواجب والشعور باملسؤولية تجاه املجتمع والدولة واملشاركة في تحمل 

األعباء”

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر 

افتتاح دور االنعقاد السابع واألربعين ملجلس الشورى

نوفمبر 2018

“ The work ethics are summed up in performing it in the best way, both quantitatively and qualitatively, re-

specting work time, fulfilling promises, and observing honesty in assignment reports. They are based on a 

sense of duty and responsibility towards society and the State and participating in burden-shouldering ”

H.H Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar

 The Opening of the 47th Advisory Council Session
November 2018
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: البيانات اإلحصائية ملوظفي اهليئة
ً
أوال

يوضح الجدول )4-1( أدناه، توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والبالغ عددهم )241( موظف 

في 2018/12/31، وبنسبة زيادة  )3.9 %( عن العام املا�سي، وتبلغ نسبة اإلناث )60.6 %( وتفوق 

إلى أن نسبة املوظفين   )2-4( وكما يوضح الرسم البياني   ،)%  39.4( نسبة الذكور والتي تبلغ 

القطريين تبلغ )77.2 %( ملجموع موظفي الهيئة.

 First: Statistical Data of  the GRSIA’s Employees

Table (4-1) below, indicates the distribution of GRSIA’s employees number that is 

(241) employees in 31/12/2018, with increase by (3.9%) compared to the previous 

year. In addition, the females’ percentage is (60.6%) that is more than the males’ 

percentage, which is (39.4%), and graph (4-2) shows that the Qatari employees rep-

resent (77.2%) of the total GRSIA’s employees.

جدول )4-1(.موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنس كما في 2018/12/31

Table (4-1).GRSIA’s employees by departments and gender, as in 31/12/2018

اإلدارة

Department
الذكور
Males

 اإلناث 
Females

 اإلجمالي 
Total

                                                                          President Office                                                                                                               11617مكتب الرئيس

                                                Internal Audit Department                                                                         336إدارة التدقيق الداخلي

Public Relation & Communication Department          101020إدارة العالقات العامة واالتصال

                                       Planning & Quality Department                                                         51217إدارة التخطيط والجودة

                                                            Contributors Department                                                                                        101727إدارة املشتركين

                                                                    Retirement Department                                                                                              62228إدارة التقاعد

                                                                 Investment Department                                                                                          9716إدارة االستثمار

                                                   Legal Affairs Department                                                                         5813إدارة الشؤون القانونية

                                            Information System Department                                                               16925إدارة نظم املعلومات

                                               Joint Services Department                                                                      184361إدارة الخدمات املشتركة

مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات االجتماعية
 Pension and Social Insurance Accounts Office

2911

   Total                                                                                                                                                95146241اإلجمالي

                                   Source: Joint Service Departmentاملصدر: إدارة الخدمات املشتركة                     
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رسم بياني )4-1(.توزيع موظفي الهيئة حسب الجنس كما في 2018/12/31

 Graph (4-1).Distribution of GRSIA’s employees by gender, as

in 31/12/2018

رسم بياني )4-2(.توزيع موظفي الهيئة حسب الجنسية كما في 2018/12/31

Graph (4-2).Distribution of GRSIA’s employees by national-

ity, as in 31/12/2018

و يشير الجدول )4-2( إلى قيام الهيئة بإلحاق موظفيها بأهم الدورات والبرامج واملؤتمرات وزيارات 

العمل املتعلقة بمجال عملها واختصاصاتها وقد شملت أغلب املوظفين القطريين.

Table (4-2) indicates that GRSIA appends employees to the courses and programs, 
conferences and work visits relevant to its competences that included the majority 
of Qatari employees.

جدول )4-2(. برامج التدريب والتطوير خالل سنة 2018

Table (4-2).Training and development programs in  2018

البرامج
العدد

No.

عدد املوظفين

Employees No.
Programs

)free ( Local training courses 3773 دورات تدريبية داخل الدولة ) مجانية (

)charges( Local training courses 314 دورات تدريبية داخل الدولة ) بتكلفة ( 

)charges ( Abroad training courses 14دورات تدريبية خارج الدولة ) بتكلفة (

914Abroad work visitsزيارات عمل خارج الدولة

38Conferencesمؤتمرات

21Work shopsورش عمل

                                   Source: Joint Service Departmentاملصدر: إدارة الخدمات املشتركة                     
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: األنشطة املتعلقة بتطوير أنظمة املعلومات 
ً
ثانيا

12c 1. مشروع ترقية تكنولوجيا تطبيقات التقاعد واملعاشات لإلصدار أوراكل

2. مشروع تطوير نظام املراسالت واألرشفة االلكترونية

3. مشروع نظام إدارة طابور املراجعين 

4. مشروع تطوير البنية التحتية لقواعد البيانات على أحدث تكنولوجيا 

5. تطوير البنية التحتية لقواعد البيانات 

ERP 6. مشروع ترقيه نظام اوراكل

7. تطوير وتحديث الشبكة الالسلكية

 PT 8. مشروع كشف الثغرات األمنية لألنظمة لتأمينها ضد االختراق من الخارج

9. توفير نظام حماية وتدقيق على قواعد البيانات

   RSA10. مشروع التحليل األمني

PAM 11. مشروع إدارة الوصول املميز

12. تطوير وحدة التخزين املركزية واالحتياطية

13. تحديث نظام الدخول املوحد )SSO( الخاص بأنظمة أوراكل

VMware 14. تطوير وتحديث تكنولوجيا وخوادم األنظمة االفتراضية باستخدام تكنولوجيا الـ

Second: Activities of  Developing Information Technol-
ogy Systems

1. Pension Applications Technology Migration to Oracle 12c

2. Implementation for new CMS & DMS

3. Queue Management Solution

4. Oracle Sparc Machines

5. SPARK Platform for DB layer

6. ERP (DB & Application) Migration

7. Wireless Network Upgrade 

8. Penetration Testing

9. Oracle Database Security Enhancement

10. RSA Fine Tuning

11. Privilege Access Management

12. VMAX250F Technology Refresh

13. Oracle Access Manager for SSO- OAM

14. VMWare IBM Flex Servers Upgrade

: األنشطة املتعلقة بالشؤون القانونية
ً
ثالثا

انجاز األعمال املختلفة املتعلقة بمجال اختصاص الشؤون القانونية، ومنها على وجه الخصوص 

العقود  مشاريع  إعداد  بالهيئة،  االدارية  الوحدات  ملختلف  القانونية  االستشارات  تقديم 

والقرارات والتعاميم،عقد الدورات التدريبية لقانون التقاعد واملعاشات ملوظفي هيئة التقاعد 

 فيها وعددها )91( 
ً
والتأمينات اإلجتماعية ومتابعة املنازعات القانونية التي تكون الهيئة طرفا

قضية.

Third: Activities of  Legal Affairs

Legal Affairs department conducts relevant activities such as, provide legal consulta-

tions to various departments, prepares draft contracts, resolutions, and circulations, 

conducts pension law training courses for the GRSIA’s employees, follows up about 

(91) disputes of GRSIA.
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: األنشطةاملتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير 
ً
رابعا

أنظمة العمل
1. إعداد مسودة الخطة االستراتيجية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 2022-2018.

2. إعداد مسودة الخطة التشغيلية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 2022-2018.

3. إعداد دليل تنظيم وإدارة الفعاليات.

4. إعداد مشروع سياسة البرامج التوعوية واإلعالمية )التواصلية(.

5. تنفيذ عملية قياس رضا جهات العمل ودراسة نتائجها وإعداد التوصيات لتحسين رضا جهات 

العمل عن خدمات الهيئة.

تنفيذ عملية قياس الرضا الوظيفي ودراسة نتائجها وإعداد التوصيات لتحسين مستوى   .6

الرضا الوظيفي.

7. إعداد دليل املوظف الجديد.

8. إعداد وإصدار دليل األمن والسالمة بالهيئة.

9. إعداد دليل التشريعات املنظمة للعمل.

10. إعداد ميثاق أخالقيات الوظيفة.

في  كما  والعسكري  املدني  املعاشات  لصندوقي  االكتوارية  املراجعة  أعمال  من  اإلنتهاء   .11

.2017/12/31

12. االنتهاء من الدراسات االكتوارية املتعلقة بصناديق املعاشات.

13. إعداد وتحديث الدراسات التأمينية واملالية املتعلقة بصناديق املعاشات.

14. إعداد التقارير اإلحصائية الدورية.

 Fourth: Activities of  Planning,Applicable Researches

and Business System Development

1. Develop the draft strategic plan of the GRSIA 2018-2022.

2. Develop the draft operational plan of the GRSIA 2018-2022.

3. Develop events arrangement and management guide.

4. Develop draft awerness and media programs policy (communication).

5. Measure employers’ satisfaction and develop relevant recommendations 

to improve their satisfaction about the GRSIA services.

6. Measure job satisfaction and develop relevant recommendations for im-

provement.

7. Develop employees’ manual.

8.Issue the GRSIA security and safety manual.

9. Develop labor legislation guide.

10. Develop code of ethics.

11. Complete the actuarial review of the civil and military pension funds as 

in 31/12/2017.

12. Complete the actuarial studies of pension funds.

13. Prepare and update insurance and financial studies relevant to pension 

funds.

14. Prepare periodic statistical reports.
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: األنشطة املتعلقة بالعالقات العامة واالتصال
ً
خامسا

1. االنتهاء من تطبيق معايير وشروط النفاذ للموقع االلكتروني للهيئة الخاصة بذوي اإلعاقة.

 من املبادرات، بالتعاون مع كل من بورصة قطر، ومركزي التكنولوجيا املساعدة 
ً
2. تنفيذ عددا

وقد نتج عن هذا التعاون،  وبنك قطر للتنمية،  “إحسان”،  تمكين ورعاية كبار السن  “مدى”، 

الحديثة  التقنيات  وتدريبهم على  البورصة،  في  املتقاعدين بأسس االستثمار املدروس  توعية 

املشروعات  وإدارة  لفتح  الالزمة  املهارات  إكسابهم  عن   
ً
فضال االجتماعي،  التواصل  ووسائل 

الصغيرة واملتوسطة.

3. تحديث برنامج خصومات املتقاعدين بإضافة شركات جديدة.

4. تفعيل نظام الرصد اإلعالمي )علومك(.

5. تنظيم محاضرات تثقيفية عن قانون التقاعد واملعاشات ملوظفي الهيئة الجدد.

احتياجاتهم  ملعرفة  العامة  العالقات  برامج  في  الهيئة  موظفي  آراء  قياس  استبيان  تنفيذ   .6

وتوقعاتهم ومستوى رضاهم عن الفعاليات والبرامج التي يتم تنفيذها.

7.  تقديم ما يقارب )43528( خدمة، يوضحها الجدول أدناه:

Fifth: Activities of  Public Relation and Communication

1. Complete the GRSIA’s website standards and conditions required to special needs 

users.

2. Implement a number of initiatives, in cooperation with Qatar Exchange, Mada 

Assistive Technology Centers, the empowerment and care of the elderly (Ihsan), and 

Qatar Development Bank. This cooperation resulted in educating retirees on the 

basics of investment in the stock exchange.plus, Modern and social media,as well 

as provide them with the skills necessary to open and manage small and medium 

enterprises.

3. Updat the pensioners’ discount program by adding new companies.

4. Activate the media monitoring system.

5. Organize educational lectures on the law of retirement and pensions for the new 

employees of the GRSIA.

6. Measure the opinions of the staff of the GRSIA in public relations programs to 

know their needs and expectations and the level of satisfaction with the activities 

and programs that are implemented.

7. Provide about (43528) Services, as in the below table:

نوع الخدمةم
العدد التقريبي

Estimated Number
ServiceNo.

24824Responding to all types of  inquiries1 اإلجابة على االستفسارات الهاتفية واملباشرة1

474Receive different service inquiries forms2 استالم نماذج طلب خدمات مختلفة2

16013Issue certificate3اصدار شهادات3

2217Issue pensioners cards4اصدار البطاقات ألصحاب املعاش4

43528Totalاإلجمالي
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: التعاون واملشاركات اخلارجية خالل السنة 2018
ً
Sixth:External Cooperation and Participations during 2018سادسا

الفترة / البلداملشاركاتم
Duration/CountryParticipationsNo.

والتدبير 1 اإليداع  بين صندوق  التفاهم  مذكرة  برامج  االستثمار ضمن  ورشة عمل 
للملكة املغربية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 

19-22 فبراير 2018
اململكة املغربية-مراكش

Kingdom of Morocco – Marrakesh
 19-22 February 2018

 Investment Workshop under programs of the MOU between Deposit
and Management Fund )The Kingdom of Morocco( & GRSIA1

االجتماع الثاني حول تبادل الخبرات في األنظمة املعلوماتية والخدمات اإللكترونية 2

16-20 إبريل 2018
اململكة املغربية-الرباط

Kingdom of Morocco – Rabat 
 16-20 April 2018 

Second Meeteng, Exchange experience in IT and electronic services2

اجتماع فريق العمل الخاص بدراسة إجراءات اإلصالح على أنظمة التقاعد املدني 3
والتأمينات االجتماعية

02-03 سبتمبر 2018
دولة الكويت-الكويت

State of Kuwait - Kuwait
02-03 September 2018

Meeting of pension and social insurance reforms team3

االجتماع األربعون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني و التأمينات االجتماعية 4
بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

04-06 سبتمبر 2018
دولة الكويت-الكويت

State of Kuwait - Kuwait
04-06 September 2018

 The Fourty meeting of the Permanent Technical Committee of the civil
retirement and social security devices in the GCC countries4

االجتماع السابع عشر ألصحاب املعالي و السعادة رؤساء أجهزة التقاعد املدني 5
و التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

25-26 سبتمبر 2018
دولة الكويت-الكويت

State of Kuwait - Kuwait
25-26 September 2018

 The Seventeenth meeting of the heads of civil retirement and social
security devices in the GCC countries5

املنتدى اإلقليمي للضمان االجتماعي لدول منطقة آسيا واملحيط الهادئ6

02-04 اكتوبر 2018
ماليزيا- كواالملبور

Malaysia -Kuala Lumpur
02-04 October 2018 

Regional Social Security Forum for Asia and the Pacific6

املؤتمر العاملي أوراكل أوبن وورلد 72018

22-25 أكتوبر 2018
الواليات املتحدة األمريكية- سان فرانسيسكو

United States of America - San Francisco
22-25 October 2018

International forum Oracle OpenWorld 20187

املؤتمر الدولي التاسع عشر لإليسا لإلكتواريين واإلحصائيين واملختصين في االستثمار 8
في مجال الضمان االجتماعي

06-08 نوفمبر 2018
دولة الكويت-الكويت

State of Kuwait - Kuwait
06-08 November 2018       

 The nineteenth forum ISSA of Actuaries, Statisticians and Specialists in
Investment in Social Security8

االجتماع الثاني ملمثلي الحاسب اآللي في أجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية9

03-04 ديسمبر 2018
دولة الكويت-الكويت

State of Kuwait - Kuwait
03-04 December 2018 

 The second meeting of the representatives of the ICT in the civil
pension and social security9
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