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تهنئكــم أســرة مجلــة "التأمينــات االجتماعيــة" بحلــول شــهر رمضــان املبــارك، أعــاده 
اهلل علينــا وعليكــم بالصحــة واليُمــن والبَــركات، و يســّرها أن تضع بــن أيديكم عددها 
التاســع، الــذي حرصــت فيــه علــى اســتعراض كل أخبــار وأنشــطة ومشــروعات الهيئــة 

العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة.

و يْزخــر هــذا العــدُد مبوضوعــاٍت متنوعــٍة، تتعلــق باملســائل التقاعديــة واالســتثمارية، 
باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن املقاالِت واحلــواراِت، والتقارير والدراســات، ولقــاءاٍت مع 

منــاذج مــن املتقاعديــن الذيــن جنحــوا فــي مســيرِتهم احلياتّيــة واملهنّية بعــد التقاُعد.

كمــا يتنــاول العــدد مجموعًة من القضايا املتعلقة بالتقاعد، وسياســة احلماية التأمينّية، 
وكيفيــة حتقيــق األمــن املالــي للمتقاعديــن، وغيرهــا من املوضوعــات ذات الفائــدة التي 
نأمــل أن حتظــى باهتمامكــم، منهــا نصائح حليــاة املتقاعــد الصحّية، قّدمها الشــيخ د. 
محمــد بــن حمــد آل ثاني، مديــر إدارة الّصحة العاّمة بــوزارة الّصحة العاّمــة، في حوار 

خاّص شــامل.

وِمــن ُمنطلــق مســؤولّيتنا املجتمعّيــة، كوننــا شــركاء فــي احملافظــة علــى الّصحــة العامة 
للمجتمــع، خاصــةً مع دخول الشــهر الفضيــل، وبهدف مكافحة انتشــار فيروس ) كورونا 
كوفيد-١٩( ، فنهيب بأنفســنا و كافة منتســبي الهيئة الكرام ضرورة تبّني ثقافة التباعد 
االجتماعــي حتــت شــعار »مــن أجــل قطر.. خلك فــي البيــت« والتكاتف مــع املجتمع في 
دعــم جهــود الدولــة، كّل حســب موقعــه وقدرته، مــع أهمية زيــادة الوعــي، حملاربة ومنع 
انتشــار الفيــروس. ســائلن اهلل العلــي القديــر أن يدفــع هــذا البــالء عن بالدنا وســائر 

بالد املســلمن.

هيئة التحرير

ألجل قطر كّلنا في البيت...
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12 د. محمد بن حمد آل ثاني:
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تبدأ بالحفاظ على الصحة
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قطر عضًوا في املجلس 
التنفيذي لإليسا
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ISSA قطر عضًوا في املجلس التنفيذي

التقاعد تشارك بـ »فنية« و »تقنية معلوماتها« بالكويت

ربط إلكتروني ألجهزة التأمينات الخليجية
شــــاركــــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد والـــتـــأمـــيـــنـــات 
الفنية  للجنة   44 الـــ  االجتماعين  فــي  االجتماعية 
الـــدائـــمـــة ألجـــهـــزة الــتــقــاعــد الـــمـــدنـــي والــتــأمــيــنــات 
االجــتــمــاعــيــة الـــــخــلــيــجــيــة، والــثــالــث لــفــريــق تقنية 
الــلــذيــن استضافتـهما  مــعــلــومــات هـــذه األجـــهـــزة، 
ــتـــمـــاعـــيـــة  الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات االجـ

الكويتية مؤخًرا.
ل الهيئة في االجتماع األول، الــذي عقد يومي 

ّ
مث

2020، وفــد برئاسة مدير إدارة  11 و12 فبراير 
عبدالله  علي  السيد  اللجنة  عضو  المشتركين، 
الكواري، وقد خصص لبحث الدراسة المتعلقة 
بإصالح أنظمة الصناديق، والــرؤى والتصورات 
الــمــطــروحــة لــتــقــيــيــم وتـــطـــويـــر الـــنـــظـــام الـــــخــلــيــجــي 
الموحد لمد الحماية التأمينية، إلى جانب خطة 

عمل لجنة الرؤساء.
ووفًقا للكواري استعرض المشاركون المؤشرات 
اإلحصائية الخاصة بأعداد الخليجيين العاملين 
بـــــدول الــمـــــجــلــس، ومــســتــجــدات تــطــبــيــق الــنــظــام 
على مواطني الــتــعــاون، وأطــلــعــوا على اإلجـــراءات 
الــقــانــونــيــة الــمــلــزمــة ألربـــــاب الــعــمــل لحملهم على 
ــــــراـكــات غــيـــــر الـــمـــســـددة، ومــتــطــلــبــات  ــتـ دفــــع االشـ
باإلضافة  الــمــوحــدة،  المرئية  اإلعــالمــيــة  الحملة 
إلـــى مــهــام فــريــق عــمــل االتـــصـــال الـــدولـــي، وغيـرها 
من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل هذه 

األجهزة، والمدرجة في جدول األعمال.
 بــدورهــا، مثلت السيدة فاطمة عبدالله العلي، 
أخـــصـــائـــيـــة تــحــلــيــل نــــظــــم، الـــهـــيـــئـــة فــــي االجـــتـــمـــاع 
الــثــانــي، الــذي عقد فــي العاشر مــن الشهر ذاتــه، 

وناقش إمكانية إيجاد برمجيات موحدة لتبادل 
الــبــيــانــات الــتــأمــيــنــيــة الــخــلــيــجــيــة، وربــــط األجــهــزة 
توحيد  متطلبات  وحــصــر  الخليجية،  بالشبكة 

الربط اآللي فيما بين هذه األجهزة.
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ــعــــادة  ــــر، مــــمــــثــــلــــة بــــســ ــــطــ ــبـــــت دولـــــــــــة قــ ــ ــــخـ ــُتـ ــ انـ
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات 
االجتماعية، السيد تركي بن محمد الخاطر، 
ــيـــذي لــلــجــمــعــيــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــًوا فـــــي املـــجـــلـــس الـ ــ ــــضـ عـ
ــــا«،  ــــسـ ــاعـــي »اإليـ ــمـ ــتـ الــــدولــــيــــة لـــلـــضـــمـــان االجـ

للفترة من 2020 - 2022.
جــاء انتخاب الــخــاطــر، خــالل الـــدورة الـــ 38 
للمجلس، التي عقدت على هامش المنتدى 
العالمي الخامس للضمان االجتماعي، الذي 
استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، 
ـــار »حـــــمـــــايـــــة الـــــــنـــــــاس فـــــــي عــــالــــم  ــ ــعـ ــ ــــحـــــت شــ تـ
14 - 18 أكتوبر  الــفــتــرة مــن  متغير«، خــالل 
ــــى جــانــب  إلــ فـــيـــه ســـعـــادتـــه  2019، وشــــــــارك 
1000 شخصية من كبار مسؤولي الضمان 

االجتماعي من 150 بلًدا حول العالم. 
ــــروفــــيــــســــور  ـــ ورحــــــــــب رئـــــيـــــس الـــــــجـــمـــعـــيـــة الــــبــ
الـخاطر،  بانتخاب  بــرويــر  يــواكــيــم  الــدكــتــور 
ــيــــار، وبــــقــــدرة  ــتــ ــــــهـــذا االخــ مـــعـــرًبـــا عــــن ثـــقـــتـــه بـ
ســعــادتــه عــلــى الــمــســاهــمــة فــي تــعــزيــز أهـــداف 

اإليسا وبرامجها.
ــيـــذي لــلـــــجــمــعــيــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــــــجـــلـــس الـ ــــــر الـــمـ ويـــعـــتـــبـ
هـــو الــســلــطــة اإلداريــــــــة لــلـــــجــمــعــيــة، ويــتــكــون 
مــن الــرئــيــس واألمــيـــــن الــعــام واألمــيـــــن الــمــالــي 
ــاء الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــــــن، الـــــذيـــــن يــمــثــلــون  ــ ــ ــــضـ ــ واألعـ
مختلف المناطق الجغرافية للعالم، ووفًقا 
المنتخبيـن  األعـــضـــاء  فــــإن  اإليـــســـا  لــمــيــثــاق 
هــم الــمــؤهــلــون للتصويت فــي االجــتــمــاعــات، 
وحـــضـــورهـــم الــشــخــصـــــي ضـــــــروري لــضــمــان 
املجلس  لتمكين  الـــــالزم  الــقــانــونــي  الــنــصــاب 
من اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة عمل 

الجمعية. 
ومـــن الــمــقــرر أن يــعــقــد الــمـــــجــلــس اجتماعه 
121 فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــســـريـــة، جــنــيــف، 
يومي 8 و9 يونيو 2020، حيث تتمثل مهامه 
فـــي تــحــديــد خــطــة الــعــمــل والـــــــجـــدول الــزمــنـــــي 
في  اتباعها  ينبغي  التـي  التوجيهية  والــمــبــادئ 

إعداد أنشطة الجمعية وغيرها.
لـــلـــضـــمـــان  ـــة  ــ ــيـ ــ ــــدولــ الــ الــــجــــمــــعــــيــــة  يـــــذكـــــر أن 

االجــتــمــاعــي تــأســســت فــي 1927، وتــتــخــذ من 
 لــهــا، 

ً
مــكــتــب الـــعـــمـــل الــــدولــــي بــجــنــيــف مــــقــــرا

وتضم تحت سقفها الوكاالت المعنية بهذا 
الـــشـــأن حــــول الـــعـــالـــم، ومــــن ضــمــنــهــا الــهــيــئــة 

العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية.
وـكـــــانــــــت الـــــــدوحـــــــة قــــــد اســــتــــضــــافــــت خــــالل 
2013، فعاليات  15-10 نوفمبر  الفترة من 
100 شخصية  العالمي، بمشاركة  منتداها 

من 127 دولة.
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من خالل جهاز آلي مرتبط ببوابتها اإللكترونية

 أمام املراجعين
ً
هيئة التقاعد تطلق خدماتها ذاتيا

أطـــلـــقـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد والـــتـــأمـــيـــنـــات 
ــًيـــا لــكــافــة مــراجــعــيـــــهــا،  االجــتــمــاعــيــة خــدمــاتـــــهــا ذاتـ
ــهــا  ــبـــط بــبــوابــتـــ ــهــــاز آلــــــي مـــرتـ ــــــر جــ مـــــن خــــــالل تـــوفـــيـ
اإللكترونية، يستطيع المراجع من خالله إنجاز 
الجودة  أعلى مقاييس  وفــق  معامالته شخصًيا، 

العالمية.
وتتما�شى التقنية الجديدة مع التوجهات الرامية 
إلـــى تحسيـن مــســتــوى الـــــخــدمــة الــمــقــدمــة لعموم 
الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــــــن لـــلـــهـــيـــئـــة، وتـــســـتـــجـــيـــب لــمــتــطــلــبــات 
استراتيجيتها  وتـــواكـــب  اإللــكــتـــــرونــيــة،  الـــــحــكــومــة 
ــيـــة إلــــى االرتــــقــــاء بــالـــــخــدمــات  لـــعـــام 2020، الـــرامـ
ــلـــى تــســهــيــل  ــا عـ ــ ــاًب ــا يــنــعــكــس إيــــجــ وتــــطــــويــــرهــــا، بـــمـ
الـــتـــواصـــل مـــع الـــــجــمــهــور، والــتــمــيـــــز فـــي خــدمــتــه، 

وتوفير الوقت والجهد عليه.
ويــــوفــــر الـــــــجـــهـــاز الـــــــجـــديـــد 27 خـــدمـــة بــالــلــغــتــيـــــن 
ــلـــب الــــشــــهــــادات  ــــــزيـــة مــنـــــهــا طـ ــيـ ــلـ ــيـــة واإلنـــجـ الـــعـــربـ
متقاعد،  بــطــاقــة  ــــدار  وإصـ المـختلفة،  بــأنــواعــهــا 

ــتـــفـــادة مــنــهــا يجب  ولـــكـــي يــســتــطــيــع الـــمـــراجـــع االسـ
عــلــيــه اخــتــيــار الــلــغــة الــمــفــضــلــة لــديــه، والــدخــول 
بالرقم الشخ�شي، ومن ثم إدخال رمز التحقق، 
الـــــــذي ســيــصــلــه عـــبـــــــر رســــالــــة نـــصـــيـــة إلـــــى هــاتــفــه 
املحمول، المسجل مسبًقا باسِمه، وتحديد نوع 
إنجازها،  إرشــــادات  واتــبــاع  المطلوبة،  المعاملة 
وأخيًرا طباعتها واستالمها من نافذة الجهاز فوًرا.

ــــحــــصــــول عــلــى  ـــ ويـــــــــهــــدف الــــنــــظــــام إلـــــــى تـــســـهـــيـــل الــ
منتسبيها،  لعموم  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات 
إنــجــاز معامالتهم خــارج ساعات  يتيح لهم  حيث 
إدارات  بمراجعة  التقيد  دون  الــرســمـــــي،  الــــدوام 

وأقسام الهيئة للحصول عليها.
الــتــامــة،  الـــــجــهــاز بالـخصوصية والــســريــة  ويــمــتــاز 
والــمــرونــة فــي تصفح شاشة االســتــعــالم، والتنقل 
بين نوافذ خدماته المتاحة بكل راحة وسهولة، 
 توزيع 3 أجهزة أخرى على أنـحاء 

ً
وسيتم مستقبال

متفرقة من الدولة، لخدمة أكبر شريحة ممكنة 

من منتسبي الهيئة.

يــذكــر أن الــجــهــاز جـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة الهيئة 

الــتــحــول الرقمـي، ويــوفــر لجمـهورها  إلــى  الــرامــيــة 

ــار الــــحــــرص عــلــى  ــ ــ تـــجـــربـــة مـــبـــتـــكـــرة، ويــــأتــــي فــــي إطـ

تــبــســيــط الـــخـــدمـــات، وجــعــلــهــا فـــي مـــتـــنـــاول الــيــد، 

ومتاحة على مدار الساعة.

بهدف زيادة التعاون مع الجهات الرقابية بالدولة

رفع التنسيق بين إدارات التقاعد لدعم التدقيق الداخلي
نــظــمــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة فــي الـــرابـــع من 
ديسمبر 2019، اجتماًعا حول التدقيق الداخلي، لمديري إداراتـها ومن 
ينوب عنهم، بحضور ممثلي معهد اإلدارة العامة وديوان املحاسبة، حيث 
الــتــواصــل بين إدارة التدقيق  تــم خــالل االجــتــمــاع مناقشة سبل تفعيل 
الداخلي والـجهات الخارجية من ناحية، وبيـن اإلدارة ذاتـها وبقية إدارات 
الـخاصة  السامية  للتوجيهات  استجابة  وذلــك  ثانية،  ناحية  من  الهيئة 

بتفعيل املحاسبة والرقابة والشفافية في الوحدات الحكومية.
وقد جاء االجتماع، بهدف بناء عالقة تشاركية مهنية بين إدارات الهيئة 
 إلى تحسين ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الرقابية 

ً
املختلفة، وصوال

في الدولة، وعلى رأسها ديوان املحاسبة ووزارة المالية.
التدقيق  تفعيل وترسيخ مفهوم  في  الهيئة  إدارات  وبحث االجتماع دور 
الداخلي، من حيث استجابة المديرين لعملياته، وتسهيل مهام المدقق 
المطلوبة،  والبيانات  بالمعلومات  وتزويده  استفساراته،  على  واإلجابة 
الــعــام، كــون إدارة التدقيق  والتعاون المتبادل من أجــل تحسين األداء 

جهة رقابية.
ــا دور ديــــــوان املــحــاســبــة والــمــتــمــثــل بــتــوفــيـــــر  ــًضـ كــمــا نـــاقـــش االجـــتـــمـــاع أيـ
البيانات الصحيحة ومناقشة المالحظات قبل اعتماد التقارير، والتأكد 
من االستغالل األمثل لمصادر الدولة، واالرتقاء بمبادئ املحاسبة عن 
طريق إنشاء إدارة للتطوير والتدريب في الديوان لخدمة جميع الجهات 

الـحكومية.
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موظفو التقاعد يطلعون على برنامج ريادة األعمال

بهدف إكسابهم مهارات تطوير مشروعاتهم

استضافت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
2019، ورشـــة  نــوفــمــبـــــر   21 فـــي  االجــتــمــاعــيــة، 
تعريفية ببرنامج التفرغ لريادة األعمال، حيث 
البـرنامج  فــكــرة  الــمــوظــفــون على  اطــلــع خاللها 
الـــرامـــيـــة إلــــى نــشــر هــــذه الــثــقــافــة بــيـــــن مــوظــفــي 
القطاع الحكومي، وإكسابهم المهارات الالزمة 
ــهــم الــشـــــخــصــيــة، وكــيــفــيــة  لــتــطــويــر مــشــروعــاتـــ
النهوض بها من أجل تعزيز النمو االقتصادي.

وقـــد أقــيــمــت الــورشــة بــالــتــعــاون مــع بــنــك قطر 
للتنمية، وقـــدم خــاللــهــا كـــلٌّ مــن الــســيــد عــادل 
الجلهم رئيس قسم البرنامج، والسيدة شيخة 
عــبــدالــعــزيــز بــورشــيــد مـــســـؤول مــشــاركــة رواد 
 عن 

ً
األعـــمـــال، لــمــوظــفــي الــهــيــئــة عــرًضــا شــامــال

لمدة  ا 
ً
تفرغ المتأهليـن  يمنح  الــذي  البـرنامج، 

على  التـركيـز  فــي  مساعدتـهم  بـــــهــدف  سنتيـن، 
مشروعاتـهم، مع االحتفاظ بالراتب األساسـي 

والعالوة االجتماعية؛ بما ال يزيد عن 50 ألف 
ريال.

ويـهدف البرنامج إلى تعزيز الريادة بين موظفي 
الــحــكــومــة، وتـــزويـــدهـــم بـــالـــمـــهـــارات الــمــطــلــوبــة 
في  والتغلب عليها، ســواء  التحديات  لمواجهة 
إدارة مشروعاتهم الخاصة أو وظائفهم الحًقا، 
كما يـهدف إلى المساهمة في تعزيز االقتصاد 

الــقــطــري، وإنـــشـــاء جــيــل جــديــد مــن الــشــركــات 
ــلـــة، ورفــــــع قـــدرتـــــــهـــا الــتــنــافــســيــة مــحــلــًيــا  الـــفـــاعـ

وخارجًيا.
ويـــتـــم تــنــفــيــذ الــبـــــرنــامــج تــحــت شـــعـــار »تــحــدي 
ــعـــاون ثـــنـــائـــي بــيـــــن الــبــنــك  ــتـ ولـــيـــس عـــطـــلـــة« ، بـ
الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والـــعـــمـــل والـــشـــؤون  ووزارة 

االجتماعية.
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ــــد والــــتــــأمــــيــــنــــات  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ احــــتــــفــــلــــت هــــيــــئــــة الـ
ديسمبر   18 فــي  الوطنـي  باليوم  االجتماعية 
الـــهـــيـــئـــة،  ــيــــس  رئــ ــــادة  ــعـ ــ سـ بـــحـــضـــور   ،2019
الــســيــد تــركــي بــن محمد الـــــخــاطــر، وموظفو  
االحتفال  تضمن  حيث  ومراجعيـها،  الهيئة 
فــقــرات وطــنــيــة وتــراثــيــة تجسد روح الــيــوم، 

وتترجم الوالء واالنتماء.
ــبــــادل مــنــتــســبــو   ــتــــفــــال، تــ وعـــلـــى هـــامـــش االحــ
الهيئة التـهاني، سائلين المولى عز وجل أن 
يعيد هذا اليوم على دولتنا وهي تنعم باألمن 
واألمــان، منوهيـن بحنكة المؤسس الراحل 
طــّيــب الــلــه ثــــراه، الـــذي كـــّرس جــهــده ووقــتــه 

ألجل قطر  ورفعتها.
وهـــنـــأت الــهــيــئــة دولــــة قــطــر قـــيـــادة وحــكــومــة 
البيعة  مــجــددة  المـجيدة،  بالذكرى  وشعًبا 

ــــــر الــــبــــالد الـــمـــفـــدى،  لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو أمـــيـ
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، مــعــاِهــدة 
سموه على مواصلة العمل من أجل االرتقاء 

بالوطن.
ووجــه الخاطر  موظفي الهيئة للعمل مًعا، 

 في مسيـرة بناء دولتنا، 
ً

ليكونوا عنصًرا فاعال
الــتـــــي تــبــذل مـــا بــوســعــهــا لــتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة 
 إنــنــا 

ً
لــلــمــواطــن والــمــقــيــم عــلــى أرضـــهـــا، قـــائـــال

مــطــالــبــون الـــيـــوم بــبــذل الــنــفــيــس والــغــالــي في 
سبيل الدفاع عن الوطن.

بحضور  رئيس الهيئة واملوظفي واملراجعين

التقاعد تحتفل باليوم الوطني 
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دعـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات 

تحديث  ضــــرورة  إلـــى  منتسبيها  االجــتــمــاعــيــة 

بــالــتــطــورات  وإبــالغــهــا  الشخصية،  بياناتهم 

، لـــمـــا لــهــذه 
ً

الـــتـــي قــــد تـــطـــرأ عــلــيــهــا مـــســـتـــقـــبـــال

فــي تعزيز قنوات  بالغة  الــخــطــوة مــن أهمية 

 عــن بــنــاء قــاعــدة 
ً
الــتــواصــل الــفــّعــال، فــضــال

معلومات متطورة توفر لمتخذي القرارات 

إحصائية شاملة عن متقاعدي دولة قطر، 

مــصــنــفــة حــســب مـــؤشـــرات الــجــنــس والــعــمــر 

والمستوى األكاديمي وغيرها.

تــــخــــدم  الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  هـــــــــــذه  ومـــــــــــن شـــــــــــأن 

التنموية،  وخططها  الــدولــة  استـراتيجيات 

وتسهل عملية تبادل المعلومات، وتوفيرها 

في االستعانة  الراغبة  المؤسسات  ملختلف 
ــهــم عـــنـــد طــرحــهــا  أو االســــتــــفــــادة مــــن خــبـــــراتـــ

للمبادرات الخاصة بهم. 
كـــمـــا تـــســـاعـــد فــــي إطــــــالع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن عــلــى 
الـــــخـــــدمــات الـــمـــقـــّدمـــة لـــهـــم، والـــتـــعـــرف على 

 بأول، والعمل على تحسين 
ً
آرائـهم حولها أوال

مخرجاتها بما يلبي احتياجاتـهم وتطلعاتـهم، 
إليهم  كما تضمن سرعة الوصول المباشر 
عــنــد الـــــحــاجــة، والـــوقـــوف عــلــى مالحظاتـهم 

ومقترحاتهم.

بهدف تعزيز التواصل بين الطرفين

الهيئة تدعو منتسبيها إلى تحديث بياناتهم الشخصية

فعالية توعوية ملنتسبي التقاعد حول العادات الصحية السلمية

»
ً
تحت عنوان » صحتك أوال

الهيئة  نظمت   ،  »
ً

أوال »صحتك  عــنــوان  تحت 
الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد والـــتـــأمـــيـــنـــات االجــتــمــاعــيــة، 
يــوًمــا صحًيا تــم خالله   ،2020 10 فبراير  يــوم 
توعية منتسبيها بالعادات الصحية والغذائية 
السليمة، وإجراء الفحوصات الحيوية الالزمة 
لــهــم حـــول الــضــغــط والــســكــري وكــتــلــة الجسم 

التي تتضمن الوزن والطول.
وتــــم تــنــظــيــم الــفــعــالــيــة بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة 
الرعاية الصحية األولية، وركزت على ضرورة 
اتــبــاع نــظــام غــذائــي وريــاضـــــي يــضــمــن للجسم 
نـــشـــاطـــه الــــيــــومــــي، حـــيـــث تــــم خـــــالل الــفــعــالــيــة 
على  المترتبة  باملخاطر  الهيئة  منتسبي  توعية 
الــمــمــارســات الـــــخــطــأ الــتــي يــقــوم بـــــهــا الــبــعــض، 
ـــان، وكــيــفــيــة  ــهــا عــلــى صــحــة اإلنــــسـ وانــعــكــاســاتـــ
تــجــنــبـــــهــا لــلـــــحــيــلــولــة دون اإلصــــابــــة بــــاألمــــراض 
بأنواعها  الــســرطــانــات  مقدمتها  وفــي  الشائعة، 

املختلفة، وأمراض القلب والشرايين وغيرها.

وقــدم الــكــادر الطبي والتمري�شي الــذي شارك 

فى الفعالية شرًحا عن مكونات الطبق الصحي 

الــمــتــوازن، وأبـــرز األلــيــاف والعناصر الرئيسة 

الطاقة  تمنحه  والــتــي  الـجسم،  يحتاجها  الــتــي 

الـــكـــافـــيـــة لـــتـــأديـــة وظـــائـــفـــه بــــصــــورة طــبــيــعــيــة، 

وتناسب فــي الــوقــت ذاتـــه الــوضــع الصحي لكل 

شخص.

ــــي خــــتــــام الـــفـــعـــالـــيـــة كــــرمــــت الـــهـــيـــئـــة الــــكــــادر  وفــ

الطبي والتمري�شي المشارك، مؤكدة الحرص 

عــلــى نــشــر الــثــقــافــة الــصــحــيــة بــيـــــن منتسبيها، 

ــهــا بــأهــمــيــة تــعــزيــز األنـــمـــاط  مـــن مــنــطــلــق إيــمــانـــ

الصحية في بيئة العمل، لما لها من دور فّعال 

في تـحسين مخرجاته على نحو يخدم أهداف 

االستراتيجية التنموية للدولة.
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17 عاًما من الــريــادة، تخللتها إنــجــازات تجاوزت 
ســـقـــف الــــطــــمــــوح، ومـــحـــطـــات مـــضـــيـــئـــة، شــكــلــت 
عــالمــة فـــارقـــة فـــي مــســيـــــرة الــعــمــل الــتــأمــيــنــي، حتى 
غـــدت نــمــوذًجــا مــؤســســًيــا رغـــم قــصــر عــمــر هــذه 
التجربة، التي لم تكمل بعد حبات عقدها الثاني.
فــقــد شــكــل عــــام 2002، نــقــطــة تـــحـــول فـــي تــاريــخ 
اـلحماية االجــتــمــاعــيــة عــلــى مــســتــوى دولـــة قطر، 
بـــــــــوالدة الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد والـــتـــأمـــيـــنـــات 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة، تـــلـــك الـــتـــــــي أخـــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا 
 
ً
مــالذا لتكون  التأمينية،  التغطية  مــد  مسؤولية 

القيم  لــه، وفــق  القطري وحماية  للمواطن   
ً
آمــنــا

األســـاســـيـــة والــمــعــايــيـــــر الــتــأمــيــنــيــة الـــتـــــــي تــســتــنــد 
إلــيـــــهــا، بــمــا يــعــكــس هــويــة املــجــتــمــع وخصوصيته 

ورفاهيته.
وفـــي اســتــعــراض ســريــع ألبــــرز مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر 
المعاشات  بلغت  فقد  للهيئة،  األخيـر  السنوي 
الــمــصــروفــة ألصـــــحــابــهــا فـــي 2018 مـــا يـــقـــارب 4.3 
13838 متقاعًدا حًيا،  مليار ريــال، استفاد منها 
ــْيـــــن، الــبــالــغ 

َ
 لــمــعــاش الــمــتــوف

ً
و74 18 مــســتــحــقــا

تعدادهم حتى نهاية العام المذكور قرابة 2475، 
ــيــــاء  ــــــحـــاب الـــمـــعـــاشـــات )األحــ  إجـــمـــالـــي أصـ

ً
مــــقــــدرا

والمتوفْون( بنحو 16313.
وبـــلـــغ عــــدد الــمــشــتـــــركــيـــــن الــنــشــطــيـــــن الــمــدنــيــيـــــن 
 ،

ً
مشتركا  2993 قــدره  بارتفاع   ،

ً
مشتـركا  71867

2017، شكلت  فـــي  مــعــدلــهــم  4.3% عـــن  وبــنــســبــة 
اإلنـــــاث مـــا نــســبــتــه %54 مـــن مــجــمــوعــهــم الــكــلــي، 
وبفارق ضئيل عن الذكور، يعملون في 374 جهة 
خــاضــعــة ألحـــكـــام قـــانـــون الــتــقــاعــد والــمــعــاشــات، 
الـــــحــكــومــي بنسبة  الــقــطــاع  فــي  ويــتـــــركــز غالبيتـهم 

.%80.8
بــدول  العاملين  القطرييـن  مــجــمــوع  بــلــغ  فــي حيـن 
الخليج العربية، والمشمولين بنظام مد الحماية 
في  يعملون  منهم   %79.4  ،

ً
مــواطــنــا  34 التأمينية 

الـخليجيين  بلغ إجمالي  بينما  الحكومي،  القطاع 
العاملين في دولة قطر حتى نهاية ديسمبر 2018، 
 ،

ً
2455 خــلــيــجــيــا الـــنـــظـــام  لــــــذات  والـــــخــاضــعــيـــــن 

يــعــمــل 65.6% مــنــهــم بــالــقــطــاع الـــــحــكــومــي، حيث 
مجموع  مــن  العظمى  الغالبية  الــعــمــانــيــون  يمثل 

الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة %44.8.
99% مــن  وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن مــــا مــجــمــوعــه 
املــحــفــظــة االســتــثــمــاريــة لــصــنــدوقــي الــمــعــاشــات، 
اســــتــــثــــمــــارات  هـــــي  ريــــــــال  مــــلــــيــــار   101.9 الــــبــــالــــغــــة 
داخلية، وذلــك من أجــل تحفيز نمو القطاعات 
االقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للناتج املحلي 

اإلجمالي للدولة.
ويــمــثــل صــافــي اإليــــــرادات االســتــثــمــاريــة مــا نسبته 
الــتــأمــيــنــيــة  لـــــإيـــــرادات   %31.8 مــقــابــل   ،%68.2
ــــرادات الــصــنــاديــق، لتحقق بذلك  مــن إجــمــالــي إيـ

أعــلــى عــائــد اســتــثــمــاري خــالل الــســنــوات الخمس 
الماضية، بفضل ما تطبقه لجنة االستثمار من 
الصناديق،  تنمية أصــول  معايير صارمة هدفها 

وتنويع مجاالتها االستثمارية.
ــفــــقــــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 4.4  ــنــ فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــ
2017، بزيادة  فــي  4 مــلــيــارات  مليار ريـــال، مقابل 
8.7%، وتشكل  ريـــال، وبنسبة  0.4 مليار  قــدرهــا 
انتهاء الخدمة بسبب  معاشات التقاعد لحاالت 
)بــلــوغ الــســن، االســتــقــالــة، الــصــالــح الــعــام، إلغاء 
الــوظــيــفــة، إنـــهـــاء الــخــدمــة بــطــريــق تــأديــبـــــي وغــيـــــر 
ــــاب أخـــــــــرى( أعــــلــــى نـــســـبـــة، وهـــي  ــبــ ــ ــــي، وأســ ـــ ــبــ تــــأديــ
84.5% مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــفـــقـــات، تــلــيــهــا مــعــاشــات 
مــعــاشــات  تــمــثــل  حــيـــــن  فــي   ،%11.5 المستحقين 
وتــطــور   %0.3 ــراكــات  االشــتـــ ورد   ،3.7% الــعـــــجــز 
ريــال،  مليارات   105 ليصل  الصناديق  احتياطي 
8.9% عن  8.6 مــلــيــارات، وبنسبة  بــزيــادة قــدرهــا 

قيمة االحتياطي في العام األسبق.
وشــهــدت الــفــتــرة األخــيــرة تــطــورات مــهــمــة، تمثلت 
بوصول عدد الجهات الخاضعة لمظلة القانون 
ـــ 122 جـــهـــة عــمــل،  بــــقــــرار مــــن مــجــلــس الـــــــــوزراء لــ
بنسبة نمو بلغت 2.5% عن عددها في 2017، ما 

يحفز القطريين على العمل في القطاع الـخاص.
ــا لــكــافــة  ــ ــًيـ ــ تـــقـــنـــًيـــا: أطـــلـــقـــت الـــهـــيـــئـــة خـــدمـــاتـــــــهـــا ذاتـ
ــــــن  ــيـ ــــا، مـــــــن مــــتــــقــــاعــــديــــن ومـــســـتـــحـــقـ ــهـ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــــعـ مـــــراجـ
آلــي مرتبط  ومشتـركيـن، مــن خــالل توفيـر جــهــاز 

•خطة خمسية لتطوير أنظمة العمل. 

•تحديث الدراسات التأمينية والمالية.

•شراكات جديدة لدعم برنامج خصومات. 

•مشاركة فاعلة في األنشطة محلًياوعالمًيا.

•توسعة الحماية االجتماعيةواالقتصادية.

•تعزيز أداء الصناديق للوفاء بالتزاماتها.

ـة
ــ

يـ
اع

ـم
جت

اال
ت   

ـنا
يـ

أم
ــ

لت
- ا

ة 
يئ

له
ار ا

خب
أ

إنجازات واعدة في 2019 تجاوزت سقف الطموح

هيئة التقاعد.. استدامة املعاشات لألجيال القادمة

العدد التاسع - أبريل  2020 89



بــبــوابــتــهــا اإللـــكـــتـــــــرونـــيـــة، يــســتــطــيــع الـــمـــراجـــع مــن 
خـــاللـــه إنــــجــــاز مـــعـــامـــالتـــه شـــخـــصـــًيـــا، وفـــــق أعــلــى 
مقاييس الجودة العالمية، وبأسرع وقت ممكن، 

دون الـحاجة لمراجعة الموظفين.
ونفذت 14 مشروًعا تقنًيا، أهمها مشروع ترقية 
ــتـــقـــاعـــد والـــمـــعـــاشـــات  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــطـــبـــيـــقـــات الـ
إلصدار أوراكل 12C، باإلضافة إلى تطوير نظام 
إدارة طابور المراجعين، وتطوير البنية التحتية 
لقواعد البيانات، وتحديث الشبكة الالسلكية، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة والــتــحــلــيــل األمــنـــــي، كــمــا نــفــذت 
المميـز، وتطوير وحــدة  الــوصــول  إدارة  مــشــروع 

التخزين المركزية واالحتياطية.
ــئــــة الــــتــــقــــاعــــد مــــــشــــــروع األرشـــــفـــــة  ــيــ وأنـــــــجـــــــزت هــ
اإللكترونية لجميع وثائقها ومراسالتها الداخلية 
والخارجية بهدف تبسيط اإلجراءات واالستغناء 
عـــن الــمــلــفــات الـــورقـــيـــة؛ لــضــمــان حــفــظ أفــضــل 
والمتقاعدين  المشتركين  وبــيــانــات  لــمــســتــنــدات 
وغيرهم، ودربــت موظفيها على تطبيقات أوفيس 

.365
قــانــونــًيــا: أنــجــزت الهيئة كــافــة األعــمــال المتعلقة 
باملجاالت القانونية، ومنها على وجه الخصوص 
ــارات، وتــــعــــريــــف الـــمـــوظـــفـــيـــــــن  ــ ــ ــــشـ ــ ــتـ ــ ــ تــــقــــديــــم االسـ
الــجــدد بــقــانــون الــتــقــاعــد والــمــعــاشــات، ومتابعة 
ــا 91  ـــا فــيــهــا وعـــددهـ

ً
الــمــنــازعــات الــتـــــي تــكــون طـــرف

قضية.
وبــــخــــصــــوص الــــبــــحــــوث الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة وتــحــســيـــــن 
ــهــا، فـــقـــد أعــــدت  جــــــودة الـــعـــمـــل وتـــطـــويـــر أنــظــمــتـــ
الــهــيــئــة مـــســـودة خــطــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة لـــأعـــوام 
إلــى جانب إعــداد مسودة الخطة   ،2022-2018
وتنظيم  دلــيــل  وإعــــداد  ذاتــهــا،  للفترة  التشغيلية 
التوعوية  البرامج  سياسة  ومشروع  الفعاليات، 
ــــا جـــهـــات الـــعـــمـــل، كــمــا  ــيــــة، وقــــيــــاس رضـ واإلعــــالمــ
الوظيفي، وإصــدار  الــرضــا  بقياس  الهيئة  قامت 
ــهــــا: دلــــيــــل الـــمـــوظـــف  ــنــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن األدلـــــــــــة، مــ
الجديد، األمن والسالمة، التشريعات المنظمة 
ــــــًرا  لــلــعــمــل، مـــيـــثـــاق أخـــالقـــيـــات الـــوظـــيـــفـــة، وأخـــيـ
المتعلقة  والمالية  التأمينية  الدراسات  تحديث 
ــــات، وإجـــــــــــــراء الـــــــدراســـــــات  ــاشـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــنــــدوقــ بــــصــ

اإلكتوارية الدورية لها.
بثبات  الهيئة  الــمــؤســ�شــي: تخطو  الصعيد  وعــلــى 
وثــقــة نحو التمّيز الــمــؤســ�شــي فــي مــجــال الضمان 
االجتماعي، فقد تــم إعـــداد مجموعة مــن األدلــة 

واإلجـــــــــــــراءات لــتــنــظــيــم عـــمـــل الـــهـــيـــئـــة، بــــنــــاًء عــلــى 
اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــئــة الــمــتــســقــة مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
تسعى  الــتــي   )2022  –  2018( الــوطــنــيــة  التنمية 
2030، حــيــث تتبنى  لتحقيق غــايــات رؤيـــة قــطــر 
الـــدولـــة ثــقــافــة الــعــمــل الــمــؤســ�شــي الـــــذي يــرتــبــط 

بمراعاة الحوكمة الرشيدة على جميع الصعد.
ــًيــــا، شــــاركــــت الــهــيــئــة مــــؤخــــًرا فــــي الــمــنــتــدى  خــــارجــ
ـــ 5 لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي، الــــذي عقد  الــعــالــمــي الــ
الفترة  خــالل  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  فــي 
2019، وفـــي االجــتــمــاع الـــ  14 – 18 أكــتــوبــر  مـــن 
18 لـــرؤســـاء أجـــهـــزة الــتــقــاعــد الــخــلــيــجــيــة، الـــذي 
يومي  مــســقــط،  العمانية  الــعــاصــمــة  استضافته 
2019، باإلضافة إلى ذلك شاركت  1 و2 أكتوبر 
42 و43،  الـــ  الدائمة  الفنية  اللجنة  في اجتماعي 
بــإعــداد خطة  3 للفريق المكلف  الـــ  وبــاالجــتــمــاع 
عمل لجنة الرؤساء، الذي استضافته الكويت، 

يومي 16 و17 يونيو 2019.
التقطير محققة  الهيئة عمليات  تواصل  بشرًيا: 
البالغين  موظفيها  إجمالي  77.2%مــــن  نسبته  مــا 
 ،

ً
حتى نهاية ديسمبر 2018 ما يقارب 241 موظفا

60.6%مـــن اإلنـــاث، مقابل 39.4% مــن الــذكــور، 
وإلنجاح مساعيها المبذولة في هذا االتجاه قامت 
بــإلــحــاق 114 مــوظــًفــا بــــــدورات وبـــرامـــج تــدريــبــيــة 
وزيــــارات عمل داخــلــًيــا وخــارجــًيــا، شملت غالبية 

الموظفين القطريين.
الهيئة في   للشراكة المؤسسية، تعاقدت 

ً
ودعما

2019 ضمن مبادرة )خصومات( مع عدة شركات 
توفيـر مجموعة جــديــدة من  نــتــج عنها  وجــهــات، 
العروض الحصرية للمتقاعدين، تجاوزت نسبة 
بعض الخصومات الممنوحة الـ 70%، لتواصل 
الذي  البرنامج،  لتطوير  المبذولة  الجهود  بذلك 

تــجــاوزت عـــدد الــشــركــات الــمــنــضــويــة تحته 127 
شركة.

إعـــالمـــًيـــا: أصــــــدرت الــهــيــئــة 3 أعــــــداد مـــن مجلتها 
الدورية )التأمينات االجتماعية( بحلتها الجديدة، 
وطورت الشكل العام لشبكة األخبار الداخلية، 
ــــي )عـــلـــومـــك(،  ــــالمـ وتـــفـــعـــيـــل بـــرنـــامـــج الــــرصــــد اإلعـ
والــمــشــاركــة فــي وســائــل اإلعــــالم املــخــتــلــفــة، عــالوة 
عــلــى نــشــر الــبــيــانــات الــتــوعــويــة بــقــانــون الــتــقــاعــد 
وتساؤالت  استفسارات  على  والــرد  والمعاشات، 
الجمهور، وإصدار الشهادات املختلفة، وإصدار 

بطاقات المتقاعدين.
مجتمعًيا: شاركت هيئة التقاعد بفعاليات اليوم 
الحياة  أنماط  لتعزيز  الريا�شي بفقرات متنوعة 
الصحية، كما شاركت في اليوم الوطني، وزارت 
أطــفــال مــركــز ســــدرة، واستقبلت فــتــيــات الــدانــة 
القرنقعوه، واستقبال  بليلة  إطــار احتفاالتها  في 
الــــوفــــود الـــطـــالبـــيـــة بـــــــهـــدف تــثــقــيــفــهــم والـــــــرد عــلــى 
بالتقاعد  المتعلقة  األمــــور  حـــول  اســتــفــســاراتــهــم 

والتأمينات االجتماعية.
نظمت  الموظفين  مع  الداخلي  التواصل  ولعقد 
ــقـــة كــــهــــرمــــاء اطــــلــــع خـــاللـــهـــا  ــئـــة زيــــــــــارة لـــحـــديـ ــيـ ــهـ الـ
ــــت  ــامـ ــ ــة الــــتــــرشــــيــــد، وأقـ ــافــ ــقــ ــى ثــ ــلــ الــــمــــوظــــفــــون عــ
ــيـــم الــــربــــيــــع مـــحـــاضـــرة  ــاون مـــــع مــــركــــز نـــسـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
لــتــوعــيــة مــوظــفــاتــهــا بــســرطــان الـــثـــدي، واحــتــفــلــت 
النسخة  بختام  للتنمية  قطر  بنك  مــع  بالتعاون 
الـــرابـــعـــة مــــن بـــرنـــامـــج خــــطــــوة، واســـتـــضـــافـــت إلـــى 
جانب كأس آسيا خواطر دينية بمناسبة الشهر 
الفضيل، تم خاللها توعية الموظفين بالتنشئة 
 لتعريف 

ً
الرمضانية السليمة، كما نظمت ورشا

المتوازن، وغيرها من  بالغذاء الصحي  منتسبيها 
الفعاليات.
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تعزيز  رضا املستفيدين ... من أبرز مشاغل الهيئةت

1.تعريف المستفيد:
تم إنشاء الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
ا آمـــًنـــا لــلــمــواطــن 

ً
االجــتــمــاعــيــة »لـــتـــكـــون مــــــالذ

القطري«، ومن أبرز أهدافها »تأمين الحياة 
عنهم«،  والمستحقين  للمتقاعدين  الكريمة 

وهي أهداف ترمي في النهاية 
ــــى تــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات  إلـ
ــــة مــــن  ــئــ ــ ــفــ ــ الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة لــ
تجمعهم  الــمــواطــنــيـــــن 
ــــروف اجــتــمــاعــيــة أو  ظــ

)مثل؛  اقتصادية معينة 
ــيـــخـــوخـــة، أو  ــلــــوغ ســــن الـــشـ بــ
عــــجــــز صــــّحــــي ُيــــفــــقــــد الــــفــــرد 
كــلــًيــا أو جــزئــيــا الــقــدرة على 
الــــعــــمــــل لـــكـــســـب الـــــمـــــال – 
الــــــــخ(،   ... ــيــــل  ــعــ ــمــ الــ وفــــــــــاة 
وتـــتـــولـــى الــهــيــئــة االســتــجــابــة 

إلى تلك االحتياجات وصرف 
مـــــعـــــاش شـــــهـــــري لــــصــــاحــــبــــه أو 

للمستحقين عنه.
وبــالــتــالــي فــإن المستفيدين مــن عمل 

الهيئة هــم بــاألســاس أصــحــاب المعاشات 
والمستحقون عنهم، ولكن مفهوم المستفيد 
يــتــســع ألكــثـــــر مـــن ذلــــك، فــصــاحــب الــمــعــاش 
لــدى جهة حكومية أو   

ً
سبق أن كــان موظفا

 لــــدى جــهــة خــاصــة صــــادر بــتــحــديــدهــا 
ً
عـــامـــال

قـــــرار مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء. كــمــا أن مــوظــفــي 
 منها.

ً
الهيئة من المستفيدين مباشرة

ويتضح مما سبق أن مفهوم المستفيدين 
يشمل فئتين:

الهيئة  مــوظــفــو  وهـــم  الــداخــلــي،  •المستفيد 

مهما كانت آلية ومّدة خدمتهم.
ثالث  إلــى  وينقسمون  الــخــارجــي،  •المستفيد 

فئات:

•جهات العمل: 
ــهــــات الـــعـــمـــل الـــمـــشـــمـــولـــة بــــالــــمــــادة 2 مــن  -جــ
بـــشـــأن   2002 لـــســـنـــة   )24( رقـــــــم  الـــــقـــــانـــــون 
الــتــقــاعــد والــمــعــاشــات وتــعــديــالتــه، وخــاصــة 
منها التعديل الــصــادر به القانون رقــم )33( 

لسنة 2004.
ــهــــات الـــعـــمـــل الـــمـــشـــمـــولـــة بــــالــــمــــادة 2 مــن  -جــ
2006 بشأن تقاعد  قــانــون رقــم )13( لسنة 

ومعاشات العسكريين.

 )4( بالقانون رقم  العمل المشمولة  -جهات 
بـــإصـــدار الــنــظــام الــمــوحــد لمد   2007 لسنة 
لــمــواطــنــي دول مجلس  الــتــأمــيــنــيــة  الــحــمــايــة 
في  العاملين  العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 

غير دولهم في أي دولة عضو في املجلس.
•الموظفون والعمال القطريون المشتغلون 
بالبند  المنصوص عليها  العمل  لــدى جهات 

السابق.

•أصـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاب الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــاشـــــــــــات 
ــهـــــم طـــبـــقـــا  ــ ــــ ــ ــنـ ــ والـــــمـــــســـــتـــــحـــــقـــــون عـ

للقوانين المذكورة سابقا. 

2.متطلبات الجودة في خدمة المستفيدين: 
ُيعد التركيز على المستفيدين من أهم مبادئ 
الـــــجــودة عــلــى اإلطـــــالق، ويـــهـــدف إلـــى االرتـــقـــاء 
بــرضــاهــم إلـــى مــســتــويــاتــه الــقــصــوى الممكنة 

من خالل تقديم خدمات عالية الجودة. 
وتـــــــــقـــــــــدم الـــــهـــــيـــــئـــــة حـــــــزمـــــــة مـــــــــن الــــــخــــــدمــــــات 
لــلــمــســتــفــيــديــن كــــٍل بــحــســب مــوقــعــه، وتــعــمــل 
على االرتــقــاء بها إلــى المستوى المطلوب من 
الــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة بــاعــتــمــاد مــعــيــار التركيز 

على المستفيد.

تمهيد:
ُيعد كسب رضا المستفيدين والحفاظ عليه وتعزيزه، من أهم مبادئ الجودة، وهو من المؤشرات الرئيسية لقياس نجاح 
إلــى إقبالهم على منتجاتها أو  يــؤّدي  أي جهة حكومية أو خاصة. فــإذا كــان رضــا العمالء في المؤسسات الربحية الخاصة 
خدماتها ويساهم في تنمية رقم معامالتها وتحقيق المزيد من األرباح، فإن رضا المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية 
لــدولــة قطر  الثانية  الوطنية  التنمية  بنود استراتيجية  أهــم  نتيجة طبيعية ألحــد  لــدى منظوريها، وهــو  الثقة  يرفع رصيد 

 في التطوير المؤس�سي والخدمات اإلدارية المالية المقدمة.
ً
)2018-2022(، متمثال

 اعداد إدارة التخطيط والجودة:
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خــالل  مــن  المستفيدين  عــلــى  التـركيـز  ويــتــم 
بالشكل  احتياجاتهم  وتلبية  عليهم  الــتــعــرف 
ــــــحـــددة مــع  الـــمـــطـــلـــوب ووفــــــق الـــمـــواعـــيـــد الـــمـ
ــاد اآللـــيـــات  الــضــغــط عــلــى الــتــكــالــيــف، وإيــــجــ
لهم  املجال  وفتح  معهم  للتواصل  المناسبة 
للمشاركة في اقتـراح السياسات التي تخص 
ــــد الــتــغــذيــة  الــخـــــدمــات الــمــقــدمــة لـــهـــم، ورصـ
ــــي عــمــلــيــات  الــــراجــــعــــة مـــنـــــــهـــم واســــتــــثــــمــــارهــــا فـ
الـــتـــحـــســـيـــــــن الـــمـــســـتـــمـــر إلجــــــــــــراءات ومـــنـــاهـــــــج 

العمل.

ــي  ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ ــيــــد  ــتــــفــ الــــمــــســ ــى  ــ ــلـ ــ عـ •التـركيـز 
والخارجي:

يــتــطــلــب الــتـــــركــيـــــز عــلــى الــمــســتــفــيــد الــداخــلــي 
والعمل  احتياجاته  على  الــتــعــرف  والـــــخــارجــي 
على تلبيتها، في حــدود ما تسمح به القوانين 
الداخلي  المستفيد  على  والتـركيز  والــنــظــم، 
، وتــأهــيــلــه 

ً
ــــدا ــيـ ــ  جـ

ً
مــــن خـــــالل تـــدريـــبـــه تــــدريــــبــــا

بــشــكــل احــتـــــرافــي، ووضــــع اآللـــيـــات المناسبة 
والمبادرة،  واالبتكار  اإلبــداع  لتشجيعه على 
ما يساهم في الرفع من مستوى أدائه ويضمن 
ــأرقــــى درجــــــــات الـــــــجـــودة  ــــــخـــــــدمـــات بــ تـــقـــديـــم الـ
الـخارجي، ويضمن تحقيق هدف  للمستفيد 

رضا المستفيدين في ذات الوقت.
للهيئة هذه  وقــد تضمن اإلطـــار االستراتيجي 
األبــعــاد، فنص على تشجيع اإلبـــداع وغــرس 
الهيئة  موظفي  فــي  واالبــتــكــار  التجديد  ثقافة 
كــإحــدى الــقــيــم الــرئــيــســيــة، يــضــاف إلـــى قيمة 
إليها من  لُينظر  الهيئة  التعاون حيث تسعى 
استـراتيجي  كشريك  الــعــالقــة  ذات  األطــــراف 
ــهــــا وتــلــبــيــة  فــــاعــــل وكـــــــفء فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــ

متطلباتها.

•مشاركة المستفيدين في تطوير الخدمات 
المستقبلية:

تــتــطــلــب الــعــمــلــيــات الــمــؤســســيــة مـــن مــنــظــور 
 
ً
 وتــحــســيــنــا

ً
تـــطـــويـــرا الـــشـــامـــلـــة  ــــــجـــودة  الـ إدارة 

ــهـــــجــيــة تــــقــــوم عــلــى  ــــي إطـــــــار مــنـــ مـــســـتـــمـــريـــن، فـ
ــــراءات، وقــــد يــّســر  ــــإجـ الــمــراجــعــة الــــدوريــــة لـ
ــــذي شـــهـــدتـــه تــكــنــولــوجــيــا  الـــتـــقـــدم الــكــبــيـــــر الــ
الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات واالتــــــــــــــــصــــــــــــــــاالت مــــــشــــــاركــــــة 
مــن خــالل  الــتــطــويــر  فــي عملية  المستفيدين 

آلــيــات الــمــشــاركــة اإللــكــتـــــرونــيــة، وعلى 
وجه الخصوص:

ــــات  ــــرحـ ــــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ •آلــــــــيــــــــة الـــــــشــــــــكــــــاوى والـ
واالستفسارات: 

تـــضـــّمـــن مـــوقـــع الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى اإلنـــتـــــــرنـــت 
صــــــــفــــــــحــــــــة خــــــــــــاصــــــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــات 
واالســـتـــفـــســـارات والـــشـــكـــاوى، وطــلــبــات 
الدعم الفني تحت عنوان »اتصل بنا«،  
يمكن من خاللها للمستفيدين وغيرهم 
الــتــواصــل مــع الهيئة وبــســط شكاواهم 

أو مقترحاتهم أو استفساراتهم. 

ـــل  ــ ــــواصـ ــتــ ــ ـــات الــ ــكـــ ــ ــبــ ـــ •اســــــــتــــــــخــــــــدام شـ
االجتماعي:

ــــال مــع  ــــصـ ــــوات اتـ ــنـ ــ  وضــــعــــت الـــهـــيـــئـــة قـ
المستفيدين من خالل صفحات الفيسبوك 
ــيـــوب وغــيـــــرهــا من  وتــويــتـــــر وإنـــســـتـــغـــرام ويـــوتـ

وسائل التواصل االجتماعي المستحدثة.
•الرصد الــيــومــي لــمــا يــنــشــر عـــن الــهــيــئــة عن 

طريق وسائل اإلعالم التقليدية.
الــتــواصــل التقليدية  إلـــى طـــرق  •هذا إضــافــة 
مــــثــــال الـــحـــضـــور الـــمـــبـــاشـــر إلـــــى مـــقـــر الــهــيــئــة 

واالتصال عبر الهاتف أو الفاكس.
ــــاالت، الــــوحــــدة  ــــحـ ــــ ــ ــــل هــــــذه الـ ــي كـ ــ  وتــــتــــولــــى، فـ
يــرد  مــا  تــوثــيــق وتسـجيل  المـختصة  ــــة  اإلداريـ
مــــن مــخــتــلــف الـــقـــنـــوات الــــمــــذكــــورة بــتــطــبــيــق 
مــــخــــصــــص، ومــــتــــابــــعــــتــــه إلــــــــى حـــيـــــــن حـــصـــول 
جهة  مــن  الـمحـدد  الـــــجــواب  عــلــى  المستفيد 

االختصاص مع الحرص على سرعة ونــجاعة 
الرد.

•الـــــــــعـــــــــمـــــــــل وفـــــــــــــــق آلــــــــــيــــــــــة لــــــــقــــــــيــــــــاس رضــــــــا 
المستفيدين:

الهيئة استباناٍت دوريــة لقياس مدى  جري 
ُ
ت

رضـــــا الــمــســتــفــيــديــن بــمــخــتــلــف تــصــنــيــفــاتــهــم 
الهيئة، ويشمل  الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  عــن 
والمشتركين  العمل  وجهات  الموظفين  ذلك 
ــــراء  والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن. وتـــتـــضـــمـــن مــنــهــجــيــة إجــ
االســتــبــانــات إعــــداد تــقــريــر شــامــل عــنــد ختام 
ــــات لـــلـــتـــطـــويـــر  ــيـ ــ ــــوصـ كــــــل عـــمـــلـــيـــة يـــتـــضـــمـــن تـ

والتحسين.
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 عــنــدمــا يحيـن وقـــت الــتــقــاعــد يكون 
اإلحــســاس بــهــذه الــمــرحــلــة فــريــًدا من 
نوعه، حيث يواصل البعض العمل 
بــصــفــة مـــــا، فــــي حــيـــــن يـــخـــتـــار آخـــــرون 
السفر أو مــمــارســة هــوايــات جــديــدة، 
 هناك عقبة واحـــدة يمكن أن 

ّ
إال أن

ــعــيــق خــطــة الــتــقــاعــد، وهـــي الصحة 
ُ
ت

ــبــــدون صـــــحــة جــيــدة  الــشـــــخــصــيــة، فــ
ــتـــقـــاعـــد، قــــد يـــجـــد اإلنـــســـان  ــاء الـ ــنــ أثــ
الــقــيــام بما كان  قـــادر على  نفسه غير 

ط له.
ّ
يخط

وأوضـــــــح الــشــيــخ الــدكــتــور مــحــمــد بن 

ثـــانـــي، مــديــر إدارة الــصــحــة  حــمــد آل 
أن  العامة،  الصحة  بـــوزارة  العامة، 
متوسط العمر المتوقع في دولة قطر 
يــصــل إلــــى 80 ســـنـــة، وهـــــذا يــعــنــي أن 
لدينا 20 عاًما لالستمتاع بالتقاعد، 
ــن الــمــتــقــاعــد من 

ّ
وهـــنـــاك طــــرق تــمــك

ــا خــــالل هــذا 
ً
الــبــقــاء ســعــيــًدا ونــشــيــط

التغيير المؤكد في نمط الحياة.

"التأمينات االجتماعية"، حاورت د. 
محمد بن حمد، وتعرفت من خالله 
المتقاعدين  تمكن  التي  الطرق  على 

بلوغهم  بعد  من االستمتاع بحياتهم 
فــي صحة جيدة،  هــذه المرحلة وهــم 
حيث أكــد أنــه مــن الــضــروري فــي هذه 
السن اتباع نظام غذائي متوازن من 
والــكــربــوهــيــدرات  والــدهــون  البروتين 
مع التركيز على الفاكهة والخضروات 
والحبوب الكاملة وزيت الزيتون؛ لما 
في ذلك من فوائد على الصّحة، في ما 

...
ً

يلي نص الـحوار كامال

قدم وصفة طبية شاملة لحياة صحية.. د. محمد بن حمد آل ثاني 
لـ “التأمينات االجتماعية“:

حياة التقاعد السعيدة تبدأ بالحفاظ على الصحة
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بداية من وجهة نظركم، هل يقتصر األمر 
على الغذاء الصحي فقط؟

- يــؤكــد ســعــادة الــشــيــخ الــدكــتــور محمد بن 
حمد آل ثاني، مدير إدارة الصـحة العامة، 
بــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة أن األمــــــر بــالــطــبــع 
ال يتوقف على ذلـــك، بــل يشمل عــدة أمــور 
أخرى، مثل التـركيز على إجراء الفحوصات 
الدورية لدى الطبيب، وكذلك التطعيمات 
الضرورية، والتحاليل املخبرية، والمواظبة 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي كــالــمــشـــــي، 
الرياضية  والتمارين  والسباحة،  والهرولة، 
اآلمـــنـــة فـــي الــبــيــت أو فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، مــّمــا 
ن 

ّ
الطاقة واللياقة، ويمك المزيد من  يعطي 

مــن بــنــاء الـــقـــّوة، ويــســاعــد عــلــى الــوقــايــة من 
ــــــرهـــا، وهـــو  ــــــري وغـــيـ أمـــــــراض الـــقـــلـــب والـــســـكـ
ــــدرات  ــقـ ــ ــا يـــســـاعـــد عـــلـــى الـــــــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ ــ مـ
 عن 

ً
لــلــمــرء، فــضــال الـجسمانية والــمــعــرفــيــة 

الـــــحــفــاظ عــلــى اســتــقــاللــيــة الـــمـــرء مـــع تــقــّدم 
العمر.

هذه األمور تتعلق بالصحة الجسمانية، 
فماذا عن الحفاظ على نشاط الدماغ؟

ــــاغ إلــــــى مــــمــــارســــة الـــتـــمـــاريـــن  ــــدمــ - يـــحـــتـــاج الــ
ــــالل  ــة بــــــانــــــتــــــظــــــام، وذلـــــــــــــك مــــــــن خــ ــ ــيــ ــ ــــومــ ــيــ ــ الــ
األنشطة الذهنية، كحّل األلغاز والكلمات 
اإلبداعية،  األعــمــال  وممارسة  المتقاطعة، 
الـجديدة،  المهارات  واكتساب  الرسم  مثل 
ـــم 

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــثـــقـــيـــف والـ ــتـ الـــمـــطـــالـــعـــة والـ أّن  كــــمــــا 

ومـــشـــاهـــدة الــــعــــروض الــتــعــلــيــمــيــة والــبـــــرامــج 
ــب اهـــتـــمـــاًمـــا دقــيــًقــا 

ّ
الـــمـــشـــّوقـــة، الـــتـــي تــتــطــل

اليقظة  تنمي   ،
ً

مــتــواصــال وتــركــيـــــًزا  للمتابعة 
والتحفيز اإليجابي للدماغ.

 البعض يصل إلى مرحلة التقاعد ليبدأ 
العيش في عزلة وعزوف عن التواصل 

االجتماعي، ما تعليقكم على ذلك؟
-الــتــواصــل مــع اآلخـــريـــن مــهــّم لصـحة الــمــرء 
بشكل عام في جميع مراحل العمر ال سّيما 
ه من المهّم أن 

ّ
في مرحلة التقاعد، حيث أن

يبقى الــمــرء على اتــصــال بــاآلخــريــن، وتــبــادل 
األخبار واألفكار، وممارسة الهوايات معهم؛ 
والقلق،  بالوحدة  الشعور  تفادي  أجــل  من 
كــمــا أنــــه قـــد يـــقـــوم بــعــمــل رحـــــالت ســيــاحــيــة 
ــًنــــا،  ــــــخـــارج شـــريـــطـــة أن يــــكــــون الـــســـفـــر آمــ ــلـ لـ
ــــّدة عــلــى صحة  ــــن لـــه فـــوائـــد عـ فــالــســفــر اآلمـ

المرء في هذه المرحلة من العمر.

بماذا تنصح المتقاعدين لكسر حالة 
الملل التي قد يصابوا بها ما بعد هذه 

المرحلة؟
- قــد يشعر الــمــتــقــاعــد بــالــمــلــل وبـــطء مــرور 
الـــوقـــت طــــوال يـــومـــه، لـــذا يــجــب عــلــى الــمــرء 
وضـــع جــــدول يــومــي وخــطــة زمــنــيــة مـــن أجــل 
القيام بأنشطة يومية هادفة إلضفاء معنى 
في بعض األعمال  لـحياته، والمشاركة  آخر 
الــتــطــوعــيــة، وقــضــاء الــمــزيــد مــن الــوقــت مع 
أفراد األسرة، وقد أظهرت البحوث العلمية 
أن وجود أهداف جديدة في الحياة يمكن أن 

يؤدي إلى حياة أطول.

البعض يركز على الصحة الجسدية دون 
النظر ألهمية الصحة النفسية، بماذا 

تنصح في هذا الصدد؟
بن  الدكتور محمد  الشيخ  - ينصح سعادة 

حمد آل ثاني، مدير إدارة الصـحة العامة، 
بــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  بــأهــمــيــة الــتـــــركــيــز 
عـــلـــى الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة لــلــمــتــقــاعــد ولــغــيـــــر 
 إلـــى أنـــه مــن الــمــعــروف أن 

ً
الــمــتــقــاعــد، الفــتــا

هناك ارتباط وثيق بيـن الصحتيـن النفسية 
على  تــؤثــر  النفسية  فالصـحة  والــجــســديــة، 
ـــة لــــــدى الـــفـــئـــات  ــــــحـــة الــــبــــدنــــيــــة، خــــاصـ الـــصـ
ــا، دون وجـــود اخــتــالف  الــعــمــريــة األكــبـــــر ســنًّ
بــيـــــن الـــــجــنــســيـــــن، وقــــد أظـــهـــرت الــــدراســــات 
العلمية الصلة بين بعض األمراض النفسية 
وأمـــــراض الــقــلــب واألوعـــيـــة الــدمــويــة وزيـــادة 
خطر الوفاة بسبب السرطان، كما أظهرت 
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــعــالقــة بــيـــــن االكــتــئــاب 
ـــه لـــم يــعــد من 

ّ
ومــــرض الـــســـكـــري، لــذلــك فـــإن

الــمــنــطــقــي الـــفـــصـــل بـــيـــن الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 
والصحة الجسدية.

-وتــوضــح الــبــحــوث والـــدراســـات العلمية أّن 
ترتبط  النف�شي والسعادة  التفاؤل والرضـى 
ــل مـــن مــعــّدل 

ّ
جــمــيــعــهــا بــصـــــحـــــة الــقــلــب وتــقــل

أّن الضغوطات  القلب، كما  أمــراض  تطور 
ــر ســلــًبــا عــلــى ســالمــة ورفــاهــيــة 

ّ
الــنــفــســيــة تــؤث

جــســم الـــمـــرء، فــمــقــولــة "الــعــقــل الــســلــيــم في 
الـــجـــســـم الـــســـلـــيـــم" حــقــيــقــه عـــلـــمـــيـــة، حــيــث 
ــــود عـــالقـــة بين  كــشــفــت الــــدراســــات عـــن وجـ
وبــيـــــن  الـــمـــعـــرفـــي،  الـــبـــدنـــيـــة واألداء  الـــلـــيـــاقـــة 
فـــي جميع  الــعــقــلــي  الـــبـــدنـــي واألداء  الـــنـــشـــاط 
اللياقة البدنية يمكن  أّن   األعمار، وأثبتت 
ــل 

ّ
ــئـــاب وتــقــل ــتـ أن تــخــّفــف مـــن أعــــــراض االكـ

 فــمــن 
ً

ــــخـــــرف، مــــتــــســــائــــال ــــ ــ ــالـ ــ مــــــن اإلصـــــــابـــــــة بـ
هــــو الـــشـــخـــص الــســعــيــد الــــيــــوم إن لــــم يــكــن 
 
ً
بـــارًعـــا وطبيعة  

ً
يملك جــســًمــا ســلــيــًمــا وعــقــال

متوافقة؟

  الصحة الجيدة تمكن املتقاعد من تنفيذ خططه لهذه املرحلة

األعمال التطوعية 
تضفي معنى آخر على 

حياته الشخصية

 الرياضة والفحوصات 
الدورية تقيك األمراض 

ا
ً
وتبقيك نشيط

نمي 
ُ
األنشطة الذهنية ت

ملكة التفكير والتحفيز 
اإليجابي للدماغ
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نعيش روحانية الشهر المبارك، هل من 
قيود على الصيام في سن التقاعد؟ وما 

هي االرشادات التي توصون بها؟
- يسمح بالصيام في ســّن التقاعد للذين ال 
يــعــانــون مـــن أّي أمـــــراض مــزمــنــة أو أمــــراض 
الصيام  تمنع  معّينة  أدويـــة  تــنــاول  تستدعي 
ولــمــن يــســتــطــيــعــون الــصــيــام بــــدون تــعــب أو 
للـخطر، كما  تعريض صحـتهم  إنهاك ودون 
تــنــاول وجــبــة اإلفــطــار،  فــي  ينصح بالتعجيل 
ــيـــة مــتــكــامــلــة  ــبــــات غـــذائـ ــــحــــرص عـــلـــى وجــ ـــ والــ
تـــحـــتـــوي عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة، 
ــــــرة اإلفــــطــــار  ــتـ ــــالل فـ ــبــــات خــ وتـــقـــســـيـــم الــــوجــ
الـحـجم، وحسب  على عــّدة وجــبــات صغيرة 

ــهـــــضـــــم، مــع  ــ قــــــــدرة الـــــمـــــرء عــــلــــى الــــمــــضــــغ والـ
الغنّية  تــنــاول األغــذيــة  التـركيز على  ضـــرورة 
ــيـــاف كــالـــــخــضــار والــــفــــواكــــه والـــــحــبــوب  بـــاأللـ
الغذائية  العناصر  الكاملة، مع أخذ بعض 
الـــهـــامـــة كــالـــــحــديــد والـــكـــالـــســـيـــوم وفــيــتــامــيـــــن
الغنية  الــمــشــروبــات  عـــن  ، واالبـــتـــعـــاد   B12
بــالــكــافــيــيـــــن، وتــجــّنــب الــمــوالـــــح والــســكــريــات 

وشرب الماء والعصيرات المفيدة.

نواجه في هذه الفترة انتشار فيروس 
كورونا المستجد، بما تنصح الجميع؟

- فــي ظــّل هــذه الــظــروف الــراهــنــة ومــا رافقها 
من زيادة معدالت اإلصابة بفيروس كورونا، 
وتفادي  المنازل،  في  بالبقاء  الجميع  ننصح 
االختالط باآلخرين، مع الحرص على متابعة 
آخر مستجدات المرض، والعناية بالصحة 
الشخصية، وااللتـزام بالتدابير التي ينصح 
بها الجميع خاصة كبار السن ممن يعانون 
ــا مــزمــنــة كــالــســكــري وأمـــــراض اللقب  أمـــراًضـ

والكلى والربو وغيرها.

- وتــشــمــل الــتــدابــيـــــر غــســل الــيــديــن بانتظام 

بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي، 

وتـــغـــطـــيـــة الــــفــــم واألنـــــــــف بـــثـــنـــــــي الــــمــــرفــــق أو 

بــمــنــديــل ورقــــــي عـــنـــد الـــســـعـــال أو الــعــطــس، 

وتجّنب االقتـراب من الناس، وتجّنب لمس 

العينين واألنف والفم، استخدام القفازات 

واألقـــنـــعـــة الــطــبــيــة، ومــتــابــعــة الــمــســتــجــدات 

ــايـــة الــصــحــيــة  ــاع نــصــائــح مــقــدمــي الـــرعـ ــبــ واتــ

والسلطات املحلية، وفي حال ظهور أعراض 

مــرضــيــة تــشــبــه اإلنـــفـــلـــونـــزا، مــثــل الـــــحــمــى أو 

المبادرة  فيجب  النفس،  ضيق  أو  السعال 

باالتصال على الرقم 16000.

 التفاؤل يخفض 
معّدالت تطور أمراض 

القلب

التدابير الوقائية تقلل 
فرص اإلصابة بفيروس 

كورونا
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 عودة صاحب املعاش إلى العمل 
 اعداد إدارة التقاعد

عند عــودة صاحــب المعــاش إلــى العمــل 
مجــدًدا، كيــف يتــم التعامــل مــع ذلــك؟

املعــاش  صاحــب  أعيــد  أو  عيـــن  •إذا 

الخاضعــة  الجهــات  إحــدى  فــي  للعمــل 

صــرف  أوقــف  القانــون،  هــذا  ألحــكام 

راتبــه  كان  فــإذا  عملــه،  مــدة  املعــاش 

أقــل مــن معاشــه صــرف لــه الفــرق مــن 

مــدة  لــه االشــتراك عــن  الهيئــة، ويجــوز 

معاشــه  ويســوى  الجديــدة،  الخدمــة 

عنــد انتهــاء خدمتــه، علــى أســاس راتبــه 

 إليــه الفــرق عــن املــدة اإلضافيــة 
ً
مضافــا

التـــي ال تقــل عــن ثمانــي ســنوات بحســاب 

ألحــكام   
ً
وفقــا املــدة  هــذه  عــن  معــاش 

هــذا  مــن   )11(  ،)10( رقــم  املادتيـــن 

القانــون وإضافتــه إلــى املعــاش الســابق.

الخدمــة اإلضافيــة  مــدة  قلــت  إذا  •أمــا 

املعــاش  لــه  صــرف  ســنوات  ثمانــي  عــن 

املوقوف، ويسترد اشتراكاته )5%( التـــي 

ســددها عــن هــذه املــدة.

أم  لــه  المعــاش  صــرف  يســتمر  •وهــل 
؟ يوقــف

صاحــب  عــودة  مســألة  القانــون  عالــج 

املعــاش  صــرف  بعــد  عمــل  إلــى  املعــاش 

صاحــب  عــاد  التالــي: إذا  النحــو  علــى 

املعــاش أو عيـــن بعمــل خاضــع للقانــون 

مــدة  طــوال  لــه  املعــاش  صــرف  يوقــف 

اآلتــي: مراعــاة  مــع  الجديــدة  خدمتــه 

•إذا كان راتبــه مــن العمــل أو الوظيفــة 

يعــادل قيمــة املعــاش أو يزيــد عليهــا يتــم 

.
ً
إيقــاف صــرف املعــاش كامــال

•إذا كان الراتــب مــن العمــل أو الوظيفــة 

الجديــدة يقــل عــن املعــاش فيصــرف لــه 

الفــرق بينهمــا مــن الصنــدوق.

 )6000( قــدره  معــاش  مثـــال: صاحب 

بعمــل  التحــق  أو  عمــل  إلــى  عــاد  ريــال 

 )4000( قــدره  براتــب  للقانــون  خاضــع 

ريــال، فــي هــذه الحالــة يصــرف لــه مبلــغ 

)2000( ريــال مــن املعــاش الــذي تصرفــه 

الهيئــة. لــه 

بجهــة  العمــل  إلــى  للعائــد  يجــوز  •هــل 
خاضعــة للقانــون االشــتراك بالصنــدوق 

الجديــدة؟ عملــه  مــدة  عــن 

نعــم، يجــوز لــه االشــتراك عــن هــذه املــدة 

كما يحق له عدم االشــتراك عنها، ولكن 

فــي جميــع الحــاالت يتــم وقــف املعــاش أو 

صــرف الفــرق إن وجــد.

 
عنــد  المــدة  هــذه  عــن  يســتحقه  ومــاذا 

خدمتــه؟ نهايــة 

 )8( مــن  أقــل  الجديــدة  املــدة  كانــت  إذا 

 )%5( اشــتراكاته  إليــه  ردت  ســنوات 

رواتبــه  مــن  اســتقطاعها  ســبق  التـــي 

خــالل مــدة خدمتــه الجديــدة، ويصــرف 

جهــة  مــن  خدمــة  نهايــة  مكافــأة  لــه 

التـــي  الفتـــرة  هــذه  عــن  األخيـــرة  عملــه 

كانــت  إذا  معــاش  عنهــا  يســتحق  لــم 

تســمح  الجهــة  هــذه  وقوانيـــن  لوائــح 

 )8( املــدة  هــذه  بلغــت  إذا  أمــا  بذلــك، 

معــاش  عنهــا  لــه  ُصــرف  فأكثـــر  ســنوات 

الســابق،  معاشــه  إلــى  يضــاف  مســتقل 

ويتــم حســاب هــذا املعــاش علــى النحــو 

انتهــت  معــاش  التالي، مثال: صاحــب 

حكوميــة  بجهــة  الســن  لبلــوغ  خدمتــه 

ومقــدار الراتــب األخيـــر أكبـــر مــن املعــاش 

 )6000( وراتبــه  ريــال   )5000( معاشــه 

ســنوات.  )10( خدمتــه  ومــدة  ريــال 

1سنوات × %5 = )3000(  0 X  6000  •

ريال، ويضــاف املعــاش الجديــد )3000( 

ريــال إلــى املعــاش األول )6000( ريــال.

 
كيف يتم التعامل مع معاشــه الجديد؟ 

وهل يتقيد بالحد األق�سى للمعاش؟

املعــاش  إلــى  الجديــد  املعــاش  يضــاف 

الحــد  قاعــدة  إعمــال  يتــم  وال  األول 

يجمــع  أي  الحالــة،  هــذه  فــي  األقصـــى 

بــدون  املعاشــين  هذيــن  بيـــن  املشــترك 

حــدود.

 
المعــاش  صاحــب  خدمــة  انتهــت  لــو 
العائــد للعمــل بالوفــاة أو العجــز أو إلغــاء 
التأديبـــي،  غيـــر  بالطريــق  أو  الوظيفــة 

المعــاش؟ يســّوى  فكيــف 

في حالتـــي الوفاة أو العجز لعدم اللياقة 

عــن  املعــاش  يســّوى  للعمــل  الطبيــة 
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في حالتي الوفاة أو العجز 

لعدم اللياقة الطبية للعمل 

يسّوى المعاش عن مدة 

الخدمة الفعلية فقط

في حالتي الوفاة أو العجز 

لعدم اللياقة الطبية للعمل 

يسّوى المعاش عن مدة 

الخدمة الفعلية فقط

صرف المعاش له طوال مدة بعمل خاضع للقانون يوقف إذا عاد صاحب المعاش أو عين 
خدمته الجديدة

 كانــت املــدة وال تلــزم جهــات العمــل 
ً
ــا مــدة الخدمــة الفعليــة فقــط أيَّ

مــرة. أول  كاملعــاش  اعتباريــة  مــدٍد  باحتســاب 

أمــا فــي حالتـــي إلغــاء الوظيفــة أو الفصــل بغيـــر الطريــق التأديبـــي فتـــرد 

إليــه اشــتراكاته باعتبــار أن املعــاش الجديــد عــن املــدة الجديــدة هــو 

معــاش اســتثنائي، واالســتثناء ال يتوســع فيــه وال يقــاس عليــه.

 
مــاذا  تقــل عــن )8( ســنوات،  مــدة  انتهــت خدمتــه الجديــدة عــن   إذا 

لــه؟ يصــرف 

إذا انتهت خدمة صاحب املعاش الجديدة يكون له الحق في:

•اســتئناف صــرف معاشــه األول الســابق إيقافــه كلــه أو بعضــه بســبب 

العمل.

فتـــرة  خــالل  راتبــه  مــن  اســتقطاعها  تــم  التــي   )%5( نســبة  •اســترداد 

الجديــدة. عملــه 

•إذا كان قــد طلــب ضــم مــدة خدمــة أثنــاء خدمتــه الجديــدة أو طلــب 

شــراء مــدة خدمــة ولــم تؤهلــه مــدد الخدمــة لصــرف املعــاش، تــرد إليــه 

نســبة )15%( التـــي ســددها إلــى الهيئــة كاملــة.

 
إلــى  فــي حالــة عــودة صاحــب المعــاش  هــل تطبــق القواعــد الســابقة 

العمــل أكثـــر مــن مــرة؟

بالعمــل  االلتحــاق  أو  العمــل  إلــى  العــودة  يحظــر  لــم  فالقانــون  نعــم، 

رد  أو  املعــاش  تســوية  ويتــم  املعــاش،  صــرف  بعــد  للقانــون  الخاضــع 

االشــتراكات املــؤداة عنــد انتهــاء خدمــة املوظــف أو العامــل كل مــرة، 

ويحصــل علــى مجمــوع املعاشــات املســتحقة عــن هــذه الفتـــرات دون 

حــد أقصـــى متـــى توافــرت شــروط استـــحقاقها.
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THE EASY WAY

 لضمان راحة بالك
 يمكنك إجراء جميع خدمات التأمين الشخصية

  والمطالبات عبر االنترنت وتطبيق          للجوال

 

QIC

8000 742

info@qic-insured.com

www.qic-insured.com

ســــاللــــة  هـــــــو    ،"19 "كــــــوفــــــيــــــد 
مستجدة من فيـروس كورونا، 
فـــي  مــــــــــرة  ألول  تـــــحـــــديـــــدهـــــا  تـــــــم 
ــــان بــإقــلــيــم هــوبــاي  مــديــنــة ووهــ
التعرف عليه  فــي الصيـن، وتــم 
مـــن  مــــجــــمــــوعــــة  فـــــــي  مـــــــــرة  ألول 
الـــــــحـــــــاالت، الــــتــــي ـكـــانــــت تـــعـــانـــي 
مـــن أعــــــراض االلـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 
ــــت  ــانــ ــ فــــــــي هـــــــــــذه الــــــمــــــديــــــنــــــة، وكــ
بسوق  وبائًيا  مرتبطة  معظمها 
المأكوالت البحرية والحيوانية.

ــــون  ــكــ ــ يــ أن  ــــل  ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ املـ ومــــــــــــــن 
الــفــيـــــروس قــد نشأ مــن مصدر 
حـــيـــوانـــي، وتــشــيـــــر الــمــعــلــومــات 
ــى إمــكــانــيــة  ــ الــطــبــيــة الـــحـــالـــيـــة إلـ
انــتــقــالــه مـــن شــخــص إلـــى آخـــر، 
ولكن لم يتم إلى اآلن فهم مدى 
ســـهـــولـــة حــــــدوث ذلــــــك، وعـــــادة 
مـــا تــنــتــشــر ســـــالالت الــفــيـــــروس 

مــن شــخــص آلخـــر عــبـــــر الـــــرذاذ الــمــلــوث من 
ــــريـــــض )مـــــــن خـــــــالل الــــســــعــــال أو  شــــخــــص مـ
الــعــطــاس(، أو بـــاأليـــدي الــمــلــوثــة، عــلــًمــا أنــه 
ال يــوجــد حــالــًيــا أي لــقــاح لــعــالجــه، غــيـــــر أن 
العديد من أعراض يمكن معالجتها، ويعتمد 
ذلك على الحالة السريرية للمرضـى، الذين 

يتلقون رعاية طبية.
وفـــــًقـــــا لـــلـــــــخـــصـــائـــص الــــســــريــــريــــة والــــوبــــائــــيــــة 
املــحــدثــة لــلــفــيـــــروس الــنــاشـــــئ، يــعــتــبـــــر فــيـــــرو 

 للعديد من 
ً
  جـــدا

ً
2019 مشابها س كــورونــا 

 مــن 
ً
ــتـــي تــنــتــقــل عـــــــادة ــــــروســـات كــــورونــــا الـ فـــيـ

الــحــيــوانــات إلـــى الــبــشــر، وقـــد تــم اإلبــــالغ عن 
انتقال هذا الفيـروس المستجد من إنسان 
إلى آخر مع تدّرج مسار المرض من أعراض 
خــفــيــفــة إلـــى مــعــتــدلــة فـــي غــالــبــيــة األشـــــخــاص 
بــالــعــدوى، ومــع ذلــك فقد تظهر  المصابين 
ـــادة ومــضــاعــفــات أو حــتـــــى وفـــاة  أعــــــراض حــ
لــدى األشخاص الذين يعانون من أمــراض 

مزمنة وضعف ونقص المناعة.

اتــــبــــع اإلرشــــــــــــادات الـــتـــالـــيـــة لــتــقــلــيــل انـــتـــقـــال 
العدوى:

نــظــافــة الــيــديــن: أحـــرص عــلــى غــســل اليدين 
بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل، 
ــــم يــتــوفــر  واســــتــــخــــدم مـــطـــهـــر األيـــــــــدي إذا لـ

الصابون والماء.
عــلــى  أحــــــــرص  والـــــســـــعـــــال:  ــعــــطــــاس  الــ آداب 
تغطية الفم بباطن الكوع عند العطاس، أو 

 من اليد.
ً

باستخدام المناديل بدال
تــجــنــب االخــــتــــالط االجـــتـــمـــاعـــي: عــنــد تنظيم 
ــــارة  الـــفـــعـــالـــيـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة وغـــيـــــــرهـــا أو زيـ
األماكن العامة المزدحمة، من المستحسن 
ــــع األشــــخــــاص  ــيــــق مـ ــــال الــــوثــ ــــصــ تـــجـــنـــب االتــ
ــــــى أو  ــمـ ــــــحـ الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن أعــــــــــراض الـ
ــنــــفــــس )األعــــــــــــراض  ــتــ الــ الـــــســـــعـــــال أو ضــــيــــق 

الشبيهة باإلنفلونزا(.
تــــقــــيــــد بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــصـــــــحـــيـــة الــــوقــــائــــيــــة 

الصادرة عن القطاع الطبـي.
ارتد القفاز والكمام إذا كان لديك أعراض 

اإلنفلونزا.

ــــــي  ــتـ تـــنـــظـــيـــف األســــــطــــــح الـ
تــــــــســــــــاعــــــــد عــــــــلــــــــى تــــــــراكــــــــم 
الـــمـــيـــكـــروبـــات وتـــكـــاثـــرهـــا، 
ويتم لمسها بشكل متكرر، 
مــــثــــل عــــــرابــــــات الــــتــــســــوق، 
ألــعــاب األطــفــال، مقابض 
األبواب والنوافذ، صنابير 

المياه،... الخ.
تــجــنــب الــــســــالم الــمــبــاشــر 
باليد أو األنــف واالكتفاء 

بإلقاء التحية عن بعد.
تقبيل  أو  الــعــنــاق  تـــفـــادي 

اآلخرين.
عدم االختالط بالناس في 

املجالس العامة.
الــبــيــت وال تختلط  ــتـــزام  الـ

بالمصابين.
عـــدم الــســفــر إلـــى األمــاكــن 

الموبوءة وغيرها.
راجــــع الــطــبــيــب عــنــد شــعــورك بــأيــة أعـــراض 

شبيهة باإلنفلونزا.
تهوية الغرف جيًدا وبشكل يومي.

املحافظة على النظافة العامة باستمرار.
ــهـــة  ــــ ــيـ ــبـ ــنــــــد شــــــــعــــــــورك بـــــــأيـــــــة أعــــــــــــــــراض شـ عــــ

باإلنفلونزا:
تـــوجـــه إلـــــى أقــــــرب مـــركـــز لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
على الــفــور، مــع ضـــرورة إعـــالم الطبيب عن 

سفرك األخيـر وأعراضك الطبية.
ــــال أو  ــعـ ــ ــــسـ ــنــــد الـ ــيـــة الـــــفـــــم واألنـــــــــــف عــ تـــغـــطـ

العطاس.
تجنب االتصال باآلخرين.

الــمــداومــة عــلــى غــســل الــيــديــن جــيــًدا بــالــمــاء 
والصابون.

تــجــنــب لـــمـــس الـــفـــم واألنـــــــف والــعــيــنــيـــــن قــد 
المستطاع.

لــمــزيــد مـــن الــمــعــلــومــات يــرجــى الــتــواصــل مع 
الـــخـــط الـــســـاخـــن الــــخــــاص بــــــــوزارة الــصــحــة 

العامة على رقم 16000

كيف تتجنب اإلصابة بكورونا؟
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خبراء وأساتذة جامعات ومتقاعدون لـ »التأمينات االجتماعية« :تح

االدخار واالستثمار طريق املتقاعد 
لتحقيق األمان املالي

أهم  يعد  للمتقاعد  المالي  األمـــان 
األمــــور الــتـــــي تــشــغــل بـــال الكثيرين 
ــًزا  مــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، وتــــأخــــذ حــيـــ
ــــــًرا مــــن تــفــكــيـــــرهــم عـــلـــى مــــدار  كـــبـــيـ
ـــــــــمَّ فــــإن 

َ
ســـــنـــــوات الــــعــــمــــل، ومـــــــن ث

ــــذا األمــــــر خـــالل  ضـــمـــان تــحــقــيــق هـ
فــتــرة الــتــقــاعــد يــكــفــل حــيــاة كريمة 
ــــذيـــــن  ــلــــمــــتــــقــــاعــــديــــن الـ ومـــــريـــــحـــــة لــ
بالطبع لن يكون لدى الكثير منهم 
ــائــــدات  ــعــ بــــعــــد الــــتــــقــــاعــــد نــــفــــس الــ
الـــمـــالـــيـــة، الـــتـــــــي كــــانــــوا يــتــحــصــلــون 

عليها.

ومـــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق يـــــرى خــبـــــراء 
ــاتـــذة جــامــعــات ومــتــقــاعــدون،  وأسـ
الموظف  أن يضع  المهم  مــن  أنــه 
ــــة لـــــه خــــالل  ــــاصـ اســـتـــــــراتـــيـــجـــيـــة خـ
ــــاس  فـــتـــــــرة الـــعـــمـــل تــعــتــمــد فــــي األسـ
عـــلـــى االســــتــــعــــداد لــــيــــوم الــتــقــاعــد 
ـــالل الـــحـــرص عــلــى االدخـــــار  مـــن خـ
ــــرات فــي  ــــدخــ ــمــ ــ واســــتــــثــــمــــار هـــــــذه الــ
ــــة قــــــــــادرة عــلــى  ــــات خـــــاصـ ــــروعـ ــــشـ مـ
اإلبــقــاء على العائد الــمــادي الــذي 
كان يحصل عليه خالل الوظيفة، 
ــًبـــا فــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــة  ــبـ وـكــــــان سـ
مــعــيــن قـــد ال يــســتــطــيــع االســـتـــمـــرار 
فيه بعد التقاعد، في حال لم يكن 

هناك استمرارية لهذه العائدات.

»الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات  لـــــــــــ   ، وأشـــــــــــــــــــــــــــاروا 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة« ، إلــــى أنــــه يــجــب أن 
ــــر  ــــف خـــــــــالل آخـ ــــوظــ ــمــ ــ يــــــحــــــرص الــ
ســــنــــوات الـــعـــمـــل بـــالـــوظـــيـــفـــة عــلــى 
تـــســـويـــة ـكــافـــة الـــتـــــــزامـــاتـــه الــمــالــيــة 
أو  ــــخـــــاص  ــــ ــ أو ألشـ ــنــــوك  ــبــ لــ ســـــــــواء 
شركات ونحوها حتى يكون العائد 
محّمل  غير  التقاعدي  المعاش  أو 
ــاء أو الـــتـــــــزامـــات مـــالـــيـــة بــعــد  ــأعـــبـ بـ

ذلك.

للتقاعد  التخطيط  أن  وأضـــافـــوا 
يـــجـــب أن يـــكـــون أيــــًضــــا مــــن خـــالل 
ــتــــاحــــة  ــانــــــيــــــات الــــمــ ــــد اإلمـــــــكـــ ــــديـ ــــحـ تـ
لــلــمــتــقــاعــد والــتـــــركــيـــــز عــلــى الــعــمــل 
المتقاعد  يــكــون  أن  يــمــكــن  الــــذي 
ــــذي يــحــقــق لــه  ــيـــه، أو الــ نـــاجـــــــًحـــا فـ
األمان المالي مثل القيام بمشروع 
مــعــيـــــن بــعــد الــتــقــاعــد حــيــث يجب 
أو  لــه خبـرة سابقة فيه  يــكــون  أن 
وعــدم  تفاصيله  بكافة  درايـــة  على 
االعــتــمــاد على الغيـر فــي هــذا األمــر 
مدخراته  المتقاعد  يفقد  ال  حتى 

المالية.

ولـــفـــتـــوا إلـــــى أن الـــمـــتـــقـــاعـــد يــمــثــل 
خــبـــــرة مــتــراكــمــة عــلــى مـــدار السنين 
ــبــــل  بــــــحــــــكــــــم عــــــمــــــلــــــه الــــــــســــــــابــــــــق قــ

الـخبـرة هــي رأس  الــتــقــاعــد، وهـــذه 

الـــمـــال الـــــحــقــيــقــي الـــــذي يــجــب أن 

يــســتــثــمــره كـــل مــتــقــاعــد وأن يعمل 

عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل واالســتــثــمــار 

فــيــمــا بـــعـــد، مـــن خــــالل االســتــفــادة 

مــن هــذه الــخــبــرة وتــطــويــرهــا بشكل 

أكبر.

المتقاعد  قــــدرة  عـــدم  أن  وأكـــــدوا 

على تحقيق األمان المالي قد يؤدي 

النفسية،  الــتــأثــيــر عــلــى صحته  إلـــى 

حـــيـــث يـــجـــد الـــمـــتـــقـــاعـــد نـــفـــســـه فــي 
وضــع جديد عن ذي قبل، ويكون 

لـــزاًمـــا عــلــيــه أن يــتــخــلــى عـــن بعض 

األمــور واألشياء التي كان يقوم بها 

خـــالل فــتـــــرة الــعــمــل حــيــث يــبــدأ في 

االســتــغــنــاء عــن الــكــمــالــيــات وربــمــا 

بــعــض األســـاســـيـــات لــعــدم الــقــدرة 

ــيـــد  ــتـــأكـ الــــمــــالــــيــــة وهــــــــــذا األمــــــــــر بـــالـ

ينعكس سلًبا على حالته النفسية 

حيث  الجسدية  الـحالة  إلــى  ومنها 

إن الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة والـــصـــحـــة 

الـــجـــســـديـــة مــرتــبــطــتــان بــبــعــضــهــمــا 

البعض ويؤثر كل منهما على اآلخر 

بشكل وثيق.

• ضرورة وضع استراتيجية خالل العمل الوظيفي لالستعداد للتقاعد
• استمرار العائدات املالية بعد التقاعد يدعم الصحة النفسية والجسدية للمتقاعد
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ــــل األعـــمـــال  • قــــال الـــــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي ورجـ
أحـــمـــد الـــــخــلــف: إن الــــدولــــة مــمــثــلــة فـــي هيئة 
ــيــــة تـــوفـــر  ــتــــمــــاعــ ـــات االجــ ــنـ ــيــ ــأمــ ــتــ ــتــــقــــاعــــد والــ الــ
اإلمـــكـــانـــيـــات الــــالزمــــة مـــن أجــــل ضـــمـــان حــيــاة 
كريمة للمتقاعدين، من خالل توفير معاش 
شـــهـــري مـــنـــاســـب، ولـــكـــن يــظــل األمــــــان الــمــالــي 
بــالــنــســبــة لــكــل مــتــقــاعــد هـــو الــهــاجــس األكــبـــــر 
الــــذي يــســعــى لــمــواجــهــتــه وعــــدم الــســمــاح ألن 

يكون سبًبا في تكدير العيش.
يمثل خــبــرة متراكمة  المتقاعد  أن  إلــى  ولــفــت 
ــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــيـــــــن بـــحـــكـــم عـــمـــلـــه الـــســـابـــق  عـ
قــبــل الــتــقــاعــد، وهـــذه الــخــبــرة هــي رأس الــمــال 
ــــذي يـــجـــب أن يــســتــثــمــره كــــل مــتــقــاعــد وأن  الــ
فيما  واالستثمار  العمل  مواصلة  على  يعمل 
بــعــد مـــن خــــالل االســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــخــبــرة 
وتطويرها بشكل أكبر بحيث يكون المتقاعد 
قوة عمل منتجة في الدولة وهم قادرون على 
ذلك بالفعل، مؤكًدا أن هذه الخبرة هي رأس 
الــقــادرة  وأنــهــا  للمتقاعدين،  الحقيقي  الــمــال 
عــلــى تــحــقــيــق األمــــــان الـــمـــالـــي لــهــم فـــي حــــال تم 
ــــن خـــالل  اســـتـــغـــاللـــهـــا بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح ومــ

التخطيط المناسب.

وتابع: إنه المهم أن نحرص على نشر ثقافة 
مــن خــالل  العاملين  الموظفين  بــيــن  االدخــــار 
ادخـــار 25% على األقـــل مــن الــراتــب الشهري 
خـــالل ســنــوات الــعــمــل، ومـــن ثــم تــكــون هناك 
مـــدخـــرات واحــتــيــاطــي اســتــراتــيــجــي خـــاص بــه، 
مــن خـــالل هـــذه الــمــدخــرات الــمــالــيــة الــتــي من 
الــمــؤكــد ســتــعــود بــالــنــفــع عــلــيــه بــعــد الــتــقــاعــد 
حيث سيجد المادة الالزمة لالستثمار والبدء 
في مرحلة حياتية جديدة من خــالل مشروع 
خــاص يكفل لــه توفير عــائــد مـــادي مماثل أو 
يــزيــد عــن راتــبــه الــشــهــري الـــذي ـكــان يتقاضاه 

خالل الخدمة.
وأشــــار إلـــى أن كــثــيــًرا مــن الــمــوظــفــيــن يــبــدؤون 
الــتــقــاعــد فـــي ســـن الــســتــيـــــن وهــــي ســـن مـــازالـــت 
مـــبـــكـــرة لــلــكــثــيـــــريــن بــــل إن الـــبـــعـــض يــعــتــبـــــرهــا 
حياة جديدة أي أن المتقاعدين قوة بشرية 
املجتمع  لصالح  منها  االســتــفــادة  يمكن  الزال 
مــشــيـــــرا إلــــى أن هـــنـــاك مـــجـــاالت كــثــيـــــرة يمكن 
للمتقاعدين العمل بها وتحقيق العوائد التـي 
المطلوب  المالي  األمـــن  لهم  تحقق  أن  يمكن 

من أجل حياة مريحة.

• قالت الدكتورة بتول خليفة أستاذ الصحة 
الــنــفــســيــة الـــمـــشـــارك بــجــامــعــة قــطــر إن عــدم 
ــــان الــمــالــي  ــــدرة الــمــتــقــاعــد عــلــى تــحــقــيــق األمــ قـ
قـــد تــــؤدي إلـــى الــتــأثــيـــــر عــلــى صــحــتــه النفسية 
بعد أن وجــد نفسه فــي وضــع جــديــد، عــن ذي 
قبل ويــكــون لــزاًمــا عليه أن يتخلى عــن بعض 
األمــــــــور واألشـــــيـــــاء الـــتـــي ـكــــان يـــقـــوم بـــهـــا خـــالل 
فــتـــــرة الــعــمــل، حــيــث يــبــدأ فـــي االســتــغــنــاء عن 
الــكــمــالــيــات وربـــمـــا بــعــض األســـاســـيـــات لــعــدم 

القدرة المالية المتوفرة.
ولــفــتــت إلــــى أن هــــذا األمــــر بــالــتــأكــيــد ينعكس 
الحالة  إلــى  النفسية، ومنها  الحالة  سلًبا على 
الـــجـــســـديـــة لـــلـــمـــتـــقـــاعـــد، حـــيـــث إن الــصـــــحــة 
الــنــفــســيــة والـــصـــحـــة الـــــــجـــســـديـــة مــرتــبــطــتــان 
في اآلخر  منهما  البعض، ويؤثر كل  ببعضهما 

ــــد أن  ــــذا الــمــنــطــلــق البـ ــــن هـ ــيــــق، ومـ بــشــكــل وثــ
يكون هناك تأهيل أو تدريب نف�شي للمتقاعد 
يقوم به من تلقاء نفسه خــالل آخــر سنوات 
الـحياة  على  نفسه  لــتــدريــب  الوظيفي  العمل 
الـــــجــديــدة، إن لــم يكن لــديــه عــائــدات تجعله 
الـــذي كــان يعيشه  فــي نفس المستوى  يعيش 

في السابق.
ــــوال  وتـــابـــعـــت: إن الــمــتــقــاعــد فـــي غــالــبــيــة األحـ
ال يــبــحــث عـــن الــرفــاهــيــات بــقــدر الــبــحــث عن 
األساسيات، وبالتالي، فإنه البد أن يعمل على 
النف�شي الداخلي  التوافق  تدريب نفسه على 
حــتــى يــمــكــن أن يــتــكــيــف مـــع الــــواقــــع الــجــديــد 
للحياة بعد التقاعد خاصة في حــال لم يكن 
لديه القدرة المالية التي كان يعيش فيها قبل 

التقاعد.
يعمل على  أن  يــجــب  المتقاعد  إن  وأضــافــت 
االنـــخـــراط فـــي األنــشــطــة الــمــتــنــوعــة باملجتمع 
 
ً
بــمــا يــجــعــلــه فـــي حــالــة انــشــغــال مــســتــمــر، بـــدال

مــن الـــفـــراغ الــــذي يــــؤدي إلـــى حــالــة مــن الملل 
ــنـــفـــ�شـــي خــــاصــــة لـــمـــن اعــــتــــاد عــلــى  والـــتـــعـــب الـ
العمل وال يحب الــراحــة في المنزل، موضحة 
ــكـــون أنـــشـــطـــة عــمــل  ــــذه األنـــشـــطـــة قــــد تـ أن هـ
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يـــمـــكـــن أن يــجــد  تــرفــيـــــهــيــة حـــتـــــــى  أو أنـــشـــطـــة 
الــمــتــقــاعــد مــتــنــفــًســا لـــه بــعــد وصـــولـــه إلـــى سن 

المعاش.
ــــات للموظف  وتــابــعــت: إن مــن أصــعــب األوقـ
ــــى ســــن الـــتـــقـــاعـــد والـــــــــخــــروج مــن  ــــول إلــ ــــوصـ الـ
الــعــمــل، ومـــا يــتــعــرض لـــه مـــن حــالــة الــنــســيــان 
ــــاء الــعــمــل  ــــدقـ ــهــا خـــاصـــة مــــن أصـ الـــتـــــــي يــعــانــيـــ
وبــالــتــالــي فــالبــد أن يــكــون هــنــاك مــن األنشطة 
الترفيهية أو العملية لهذه الفئة ما يعوضهم 
ــــجــــديــــدة الـــتـــي  ـــ ــــحــــالــــة الـــمـــــــجـــتـــمـــعـــيـــة الــ ـــ عـــــن الــ

أصبحوا عليها.  

ــــــخـــاطـــر الـــــخــبــيـــــر  • قــــــال الـــســـيـــد عـــبـــدالـــلـــه الـ
ــتــــصــــادي، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ورئـــيـــس  االقــ
مجلس إدارة شركة األمل العالمية لالستثمار: 
إن تــحــقــيــق األمـــــان الــمــالــي يــعــتــمــد فـــي الــمــقــام 
األول عــلــى ثــقــافــة وأســــلــــوب حـــيـــاة الــمــوظــف 
الفتـرة  البداية، خــالل مرحلة العمل أو  منذ 
اإلنــتــاجــيــة لــــه، حــيــث إنــــه البــــد أن يــــدرك أنــه 
في نهاية المطاف سيتقاعد ســواء برغبته أو 
رغما عنه، ولذلك فإنه البد أن يضع لنفسه 
رؤية أو استـراتيجية خاصة بالنسبة لمرحلة 
ما بعد التقاعد و التـي قد يكون فيها المعاش 
غــيـــــر كــــاف لــلــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى المعيشة 

التي كان عليها قبل التقاعد.

ــــادة الــوعــي  ــــرورة الــتــركــيــز عــلــى زيـ وأكــــد عــلــى ضـ

ــــحــــرص عــــلــــى ثـــقـــافـــة  ـــ ــهـــور عــــلــــى الــ ــمـ ــــــجـ ــــــن الـ بـــيـ

االدخـــار خــالل العمل الوظيفي وعــلــى ثقافة 
العمل واالستثمار في مرحلة التقاعد مؤكًدا 
أن التقاعد ليس نهاية المطاف لإنسان بل 
إنــه بــدايــة حياة جــديــدة يستطيع مــن خاللها 
 مــنــتــًجــا ومـــفـــيـــًدا فـــي املجتمع 

ً
أن يــكــون عـــامـــال

الذي يعيش فيه.
ــــي يــــجــــب اتـــبـــاعـــهـــا  ـــ ــــخــــطــــوات الــــتــ ـــ وتـــــابـــــع إن الــ
للمتقاعد تبدأ من بداية حياته العملية، وأن 
ــار أمــر  ــ يــأخــذ فـــي الــحــســبــان أن مــســألــة االدخــ
إلـــى التـركيـز عــلــى كيفية  بــاإلضــافــة  أســاســـــي، 
االســـتـــثـــمـــار أو الـــعـــمـــل الـــــــخـــاص لــــتــــدر عــلــيــه 
الــــمــــوارد الــنــقــديــة الــــقــــادرة عــلــى تــمــكــيــنــه من 

الحياة الكريمة بعد التقاعد.
ــــاف: يــمــر اإلنـــســـان بــمــرحــلــتــيـــــن: األولــــى،  وأضــ
يعمل فيها مــن أجـــل تــكــويــن الــمــال مــن خــالل 
ــــي الـــعـــمـــل وتـــكـــويـــن  مــــهــــاراتــــه وحــــســــن أدائـــــــــه فـ
مـــدخـــرات واســـتـــثـــمـــارات، الفـــًتـــا إلـــى أنـــه يجب 
أن يــعــمــل مــــن أجـــــل الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، الــتــي 
يعمل فيها الــمــال مــن أجــل الــفــرد، مــن خالل 
عائدات المال التي اّدخرها وقام باستغاللها 
ــــع عــمــر  ــــة، تـــتـــنـــاســـب مــ ــنــ ــ ــــارات آمــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ فــ
اإلنــســان، مــوضــًحــا أن األصـــل فــي وجـــود هذه 
االستثمارات أّيا كان نوعها هو ضمان وجود 

تدفقات مالية بشكل مستمر للمتقاعد.

ـة
ــ

يـ
اع

ـم
جت

اال
ت   

ـنا
يـ

أم
ــ

لت
- ا

ق 
قي

تح

عبدهللا الخاطر:
تحقيق األمان املالي 

للمتقاعد يعتمد على 
ثقافة وأسلوب حياة 

املوظف

  عبدالله الخاطر
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د. محمد الحبيل:
استغالل وقت الفراغ 

في العمل بالقطاع 
الخاص

  محمد الحبيل

الحبيل االستشاري  الــدكــتــور محمد  يقول   •
ــــــي الــــمــــتــــقــــاعــــد ورجـــــــــل األعـــــــمـــــــال: إن  ــفـــسـ ــنـ الـ
ــاعــــدي بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــتــقــاعــد  ــقــ ــتــ الــــمــــعــــاش الــ
يـــعـــد مـــنـــاســـًبـــا جــــــًدا وأفــــضــــل بــكــثــيـــــر مــقــارنــة 
المعاش  بــدول عالمية، ولكن االعــتــمــاد على 
فقط قــد ال يــوفــر مستوى حــيــاة معين، كان 
ــتــــاد عــلــيــه و بـــعـــد الـــتـــقـــاعـــد يــنــبــغــي أن  قــــد اعــ
الــفــراغ  وقــت  استغالل  على  المتقاعد  يعمل 
لـــديـــه وأن يــبــحــث عـــن عــمــل يــنــاســب خــبــراتــه 

ومؤهالته.
ــــى مـــن  ــــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــــعـ الـ الـــــغـــــالـــــبـــــيـــــة  إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
الــمــتــقــاعــديــن -إن لــم يــكــونــوا جــمــيــعــا- عملوا 

ــــإن إمــكــانــيــة  بـــالـــقـــطـــاع الـــــحــكــومــي وبـــالـــتـــالـــي فـ
العمل في القطاع الخاص بعد التقاعد أمر 
في المتناول بالنسبة لهم الستغالل خبراتهم 
 إلـــى أن المتقاعد فــي حــال 

ً
الــمــتـــــراكــمــة، الفــتــا

ـكــانـــت صــحــتــه تــســمــح بـــذلـــك، يــمــكــنــه الــعــمــل 
بــالــقــطــاع الـــــخــاص كــمــتــعــاون لبعض الــوقــت 
وبالتالي يكون قد استغل وقته بالشكل الذي 
يـــوفـــر لـــه األمــــــان الـــمـــالـــي، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
يــوفــر لـــه الـــراحـــة الــنــفــســيــة واإلحــــســــاس بــأنــه 
 في املجتمع يمكنه العمل 

ً
مازال عنصًرا فاعال

واإلنتاج.
وتــابــع: إن اســتــغــالل وقـــت الــفــراغ ال يقتصر 
على العمل بالقطاع الـخاص فقط، بل يمكن 
من خــالل الــدخــول في المشروعات الخاصة 
فـــي الــمـــــجــال الـــــذي يـــكـــون قــــــادًرا عــلــى الــنــجــاح 
ــالـــي تـــكـــون أمـــامـــه  ــتـ ــالـ ــتـــه بـــنـــفـــســـه، وبـ ــمـــارسـ ومـ
ز مــرة أخــرى واستغالل 

ّ
فرصة العمل والتميـ

يــدر عليه  فــي مجال جديد  المتراكمة  خبراته 
العائدات المالية المناسبة للوضع المعي�شي 

الجديد بعد التقاعد.
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خطـــوات ليــــــعيش املتقــــاعد حيــــاة طبيـــعيةكات

هل فكرت يوًما بوضع ميزانية لعائلتك؟، وهل تدير 
ديـــونـــك ومــصــاريــفــك بــنــجــاح؟، وهـــل تــتــحــكــم بنقاط 
ضعفك المالية؟، وهل جربت وسائل لتنمية ثروتك 
الــعــائــلــيــة؟، وكــيــف تــحــكــم عــالقــة أســرتــك بــالــمــال؟، 
نا نضع بين أيديكم 

ّ
أسئلة نحاول اإلجابة عليها، لعل

مقترحات تسهم في إعداد ميزانية متوازنة، من شأنها 
الــصــرف، وتأميـن مستقبل  أولــويــات وأوجـــه  تحديد 
عـــائـــلـــتـــك، وتـــعـــريـــفـــهـــا بـــقـــواعـــد اإلنــــفــــاق والـــتـــــــرشـــيـــد، 
وعــــواقــــب الـــتـــبـــذيـــر واإلســــــــــراف، وتـــلـــمـــس الــمــفــاهــيــم 
ينعكس  والـبـركة، وكيف  الــرزق  في طلب  اإلسالمية 
ذلــك على استقرارها األســـري؟، فالميزانية مــن أهم 
األمور الواجب القيام بها لترتيب خياراتنا المتاحة، 

والتخلص من شعورنا بأن المال ال يكفي.
فــــإعــــداد مــيـــــزانــيــة شـــهـــريـــة يـــســـاعـــدك عـــلـــى الــتــحــكــم 
فـــي مــصــروفــاتــك وإدارتـــــــه بــحــكــمــة، وتـــكـــون عــلــى علم 
فــيــمــا ســتــصــرف أمـــوالـــك وكــــم ســتــدخــر، مــمــا يحتم 
عـــلـــيـــنـــا وضــــــع رؤيــــــــة مـــالـــيـــة وهــــــــدف مـــســـتـــقـــل نــســعــى 
إلــيــه، للحيلولة دون الــوقــوع فــي فــخ الــديــون، هــذا ما 
Awe�“  سنتعلمه بخطوات عملية تو�شي مدونة

some Rich” بإتباعها.

• دّون دخلك 
تسجيل وتدوين صافي الدخل ومصادره أول خطوة 
ــــا، ويـــقـــصـــد بــــذلــــك مـــقـــدار  ــهــــرًي يـــجـــب الـــقـــيـــام بـــــــهـــا شــ
ــــوال الــتـــــي بــحــوزتــك بــعــد خــصــم االســتــقــطــاعــات  األمــ
منها، وأحياًنا يكون الدخل غير ثابت، ما سيجعلك 
 عليك 

ً
األولــويــات، فمثال إنفاقك حسب  تغير خطة 

تبقى  وإذا  الشهرية،  وااللتـزامات  الفواتير  دفــع   
ً
أوال

جزء من المال فيمكنك تخصيصه لأمور الطارئة.

• ادخر جزًءا 
ــــداد أي  مـــن أهـــم الــبــنــود الــتــي ننصحكم بــهــا عــنــد إعـ
ميـزانية خــاصــة بــكــم أال وهـــي ادخــــار ُجـــزء ثــابــت من 
الــــدخــــل فــــي حـــســـاب تـــوفـــيـــــــر مـــســـتـــقـــل، وهــــــذا الـــمـــال 
، ولعل النسبة األفضل 

ً
 أم عاجال

ً
ستحتاجونه آجال

الـــتـــي يــتــفــق عــلــيــهــا خــبـــــراء الـــمـــال لـــالدخـــار تـــتـــــــراوح ما 
بــيــن 15 – 20% مــن الـــراتـــب، فــي حيـن يـــرى البعض 
أن ادخــار ولــو 10% من الــراتــب أمــر جيد، ويمكنك 

تغييرها أو تعديلها حسب ظروفك.

• قسم النفقات 
نأتي بعد ذلك لبند المصاريف والنفقات الشهرية، 

ولــكــن سنحتاج فــي الــبــدايــة لتقسيم الــنــفــقــات إلـــى 3 
البند،  الثابتة وفــي هــذا  النفقات  أقــســام، وهـــي: بند 
يــتــم تـــدويـــن وتــســجــيــل ـكــافـــة الــنــفــقــات الــثــابــتــة الــتـــــي 
والــســيــارة  المنـزل  كــأقــســاط  ثــابــت  يتم دفعها بشكل 

والتأمين.. إلخ.
ويخص البند الثاني المستلزمات التي يمكننا تحديد 
مـــقـــدار مـــا نــنــفــقــه عــلــيــهــا شــهــرًيــا كــالــمــالبــس والــطــعــام 
أمــا البند األخيـر فهو خاص  والــمــواصــالت وغيـرها، 
كالترفيه  الــضــروريــة  الــمــصــروفــات غير  أو  بالنفقات 
إذا  أو االســتــغــنــاء عنها  لتقليلها  نلجأ  وقـــد  والــســفــر، 
تجاوز بند المصروفات مقدار ما نحصل عليها من 

دخل شهري.

• حدد الفائض 
يقصد بالفائض المادي الشهري الفرق بين إجمالي 
صافي الدخل وبين المصروفات والنفقات الخاصة 
دليل  الموجبة، فهذا  بالقيمة  الناتج  كــان  فــإذا  بنا، 
عــلــى أن الــمــيـــــزانــيــة تسيـر عــلــى نــحــو جــيــد، وإن كــان 
بــالــقــيــمــة الـــســـالـــبـــة، فــيــجــب إعــــــادة تــرتــيــب أولـــويـــات 

اإلنفاق حتى نعيد التوازن لها مرة أخرى.

• رتب األولويات 
إذا كــان هناك أيــة مشاكل أو خلل في الميزانية، عد 
ثــانــيــة إلـــى بــنــد الــنــفــقــات الــمــتــغــيـــــرة، وقــلــل مــن األمـــور 
غير الضرورية تبًعا لأولويات، ومع الوقت ستتكون 
لديكم خبرة في تحديدها، وننصحكم بإعادة النظر 
فــي اســتــخــدام بــطــاقــة االئــتــمــان، فــأغــلــب األشـــــخــاص 
 أكثر عندما يشترون بواسطتها، وهذا 

ً
ينفقون أمواال

يعني زيــادة بند النفقات واختالل الميزانية، ويكمن 
الحل في استخدام النقود الورقية قدر المستطاع، 
ــــرة  ــإعـــــادة الـــنـــظـــر فــــي نـــفـــقـــات األســ ــ كـــمـــا نــنــصــحــكــم بـ
في  الطعام  تتناولون  كنتم  إن   

ً
فمثال المنـزل،  خــارج 

المطاعم فقللوا من مرات زيارتكم لها.

• التزم بالميزانية 
بـــعـــد أن نــاقــشــنــا خــــطــــوات إعـــــــداد مــيـــــزانــيــة شــهــريــة 
النفقات الشهرية، حــان اآلن  محكمة وطــرق تقليل 
الحديث عن االلتزام بالميزانية الموضوعة مسبًقا، 
ــــن األشـــــــــخــــاص بــعــد  ــــــر قـــلـــيـــل مـ ــــأســــــف، عــــــدد غـــيـ ولــ
كتابتهم لبنود النفقات والمصاريف، ال يلتزمون بها، 
ومــع مـــرور الــوقــت قــد يتخلوا عــن الــنــظــام بالكامل، 
ويتحول الشهر لفو�شى عارمة قد تدخل الشخص 

فــي اكــتــئــاب أو فــي دوامــــة الــديــون الــمــتـــــراكــمــة، وعليه 

التزموا جيًدا بميزانيتكم حتى ال تعانون نهاية الشهر.

• عدم اليأس 
ــــي بـــــــادئ األمـــــــر حـــــــاالت مـــــن الـــفـــشـــل،  ســــتــــواجــــهــــون فـ

ــم تذهبون للصاالت 
ُ

أنــك وهــذا طبيعي جـــًدا، تخيلوا 
الــريــاضــيــة لـــفـــقـــدان الـــــــوزن، هـــل تــتــوقــعــون أن أول 

 
ً
ــــادس مــثــال ــــسـ شـــهـــريـــن يـــمـــكـــن أن يـــقـــارنـــا بـــالـــشـــهـــر الـ

أو الــســابــع مـــن نــاحــيــة االلـــتـــــــزام بــالــذهــاب لــلــصــاالت 

 
ً
 ال، لــــذا يــجــب أن تــعــلــمــوا جــيــدا

ً
الـــريـــاضـــيـــة؟، حــتــمــا

أنــكــم تبنون عـــادة جــديــدة فــي حياتكم تحتاج لوقت 

�شــيء  كــأي  معها  بالتعامل  الباطن  يبدأ عقلكم  حتى 

آخر معتادون على القيام به.

• صندوق للطوارئ 
ــار،  ــ يــخــتــلــف صـــنـــدوق الـــطـــوارئ عـــن صـــنـــدوق االدخـ

فصندوق الطوارئ يتم الصرف منه في حال فقدان 

الوظيفة أو مواجهة أيــة حــاالت طــارئــة تمنعكم من 
الحصول على الدخل الشهري الذي كنتم تحصلون 

عليه، ويمكنكم إعـــداده ببساطة مــن خــالل تجهيزه 

 إن كانت 
ً
6 أشهر، فمثال بــأمــوال تكفيكم ألكثر من 

ــال، فــيــجــب أن يحتوي  ــ ريـ  10000 نــفــقــاتــكــم شــهــرًيــا 
صندوق الــطــوارئ على ما ال يقل عن 60000 ريــال، 

ــــي حـــال  ــهــــر مـــــن اإلعـــــاشـــــة فـ بـــحـــيـــث يـــكـــفـــي لـــســـتـــة أشــ

اللجوء إليه.

•سدد ديونك 
بعد حساب مقدار الفائض المادي الشهري، وبينما 

لــالدخــار، خصصوا   منه 
ً
تقومون بتخصيص جـــزءا

 
ً
جـــزء كــذلــك مــنــه لــتــســديــد ديــونــكــم الــمــتـــــراكــمــة أوال

بأول في حال إن كنتم مديونين.

•قلل الكماليات 
بشكل عـــام، إن ـكــان دخــلــكــم مــحــدود، حــاولــوا قــدر 
اإلمكان االبتعاد عن االنفاق على الكماليات كتناول 

الــطــعــام خــــارج الــمــنـــــزل أو الـــذهـــاب ألمــاكــن مرتفعة 

الثمن من باب الترفيه أو حتى شــراء سيارة ألن تلك 

الــبــنــود تــســتــحــوذ عــلــى غــالــبــيــة الــدخــل فــي حـــال عــدم 

ترشيدها.

THE EASY WAY  لضمان راحة بالك
أمن على محتويات منزلك

 التـأمين على محتويات المنزل هو أكثر من مجرد التأمين على ا�شياء الثمينة الخاصة بكم، حيث يوفر لكم راحة البال. 

 وقد تم تصميم خدمة التأمين على محتويات المنزل لتمنحكم ا�حساس بالراحة وا�مان حيث تغطي الخسائر وا�ضرار

 التي تتعرض لها ممتلكاتكم، ونقدم لكم وثائق التأمين على المباني وعلى المحتويات، إلى جانب التغطية التأمينية

 التي نقدمها مثل مزايا اختيارية يمكنكم إضافتها إلى الوثيقة مقابل رسوم رمزية حيث تستطيعون تصميم التغطية
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 40 عاًما من العمل تقّدم تجربتي في الكفاح والنجاح

.. أم محمد العذبة لـ »التأمينات االجتماعية« :

ما سّر نجاح العمل الخاص ألي إنسان؟
الحياة تتطلب التحدي والمواجهة والتغلب على 
الــصــعــاب الــتـــــي تجعل مــن تحقيق الــنــجــاح أمـــًرا 
له مــذاق خــاص بعد أن يتذكر اإلنسان مسيرة 
حــيــاتــه الــتـــــي ـكــانـــت مــلــيــئــة بــالــمــشــاق والــصــعــاب 
وكـــيـــف تــغــلــب عــلــيـــــهــا، وســـــّر الـــنـــجـــاح فـــي الــعــمــل 
الـــــــخـــاص أو االســـتـــثـــمـــار الـــــــخـــاص هـــو أن يــكــون 
توكيل  دون  عمله،  على  قائًما  نفسه  الشـخص 
أحـــد بــالــنــيــابــة عــنــه، فــمــن يــريــد الــنــجــاح البـــد أن 
يعمل بــيــديــه ويــكــون حــريــًصــا عــلــى مــالــه دون أن 

يترك األمر برّمته ألي شخص آخر.
رغــم عــدم حصولي على شــهــادة دراســيــة إال أنتى 
تعلمت الكثير من خبراتي الحياتية التي مكنتني 
مــن تــربــيــة أبــنــائــي السبعة بشكل جــيــد، وأصــبــح 
مــنـــــهــم الــضــابــط والـــمـــدرس والـــمـــديـــر، فــمــدرســة 
ــًمــــا قـــد تـــكـــون أفـــضـــل مـــن الـــمـــدارس  الـــــحــيــاة دائــ
والــجــامــعــات بــشــرط أن يعـي اإلنــســان الــتــجــارب 
العبـرة والعظة  بها جــيــًدا، ويتعلم منها  التي يمر 

للمستقبل.
متى كانت بداية العمل الخاص؟ ولماذا 

فضلِت التقاعد من العمل الحكومي؟
بـــدأت مــشــروع صــالــون التجميل قــبــل 15 عــاًمــا 
وأنــــشــــأت »مــكــتــب الــمــضــيــف « قــبــل 10 أعــــوام 
وقــــد اتـــجـــهـــُت لــلــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الـــــــخـــاص حــًبــا 
فــي االســتــثــمــار والــتــجــارة الـــذي ورثــتــه عــن والــدي 
الــــذي ـكــان تـــاجـــًرا كــبــيـــــًرا، وكــنــت معـجبة بعمله 
بي،  الـخاصة  إمبـراطوريتـي  لــي  يكون  أن  وأرغـــب 
وقـــد حققتها حــالــًيــا وأصــبــحــْت تــضــم صــالــونــات 
شعبية  ومــطــابــخ  للضيافة،  ومــكــاتــب  للتجميل، 
يعمل بها أكثر من 200 شخص، مشيرة إلى أنها 

ــنـــذ مــــا يــــقــــرب مــــن 40 عــــاًمــــا بـــــــدأت رحــلــتــهــا  مـ
حيث  الكرعانة،  مدرسة  في  كعاملة  المهنية 
والصعوبات  التحديات  مــن  العديد  واجــهــت 
الـــتـــي ـكــانـــت اخــــتــــبــــارات مــتــتــالــيــة ســـاهـــمـــت فــي 
ـها بالـخبـرات والمهارات 

ْ
لت

َ
تقوية عودها، وَصق

في النجاح والتميز  التي كانت سبًبا  الـحياتية 
وبناء مشروعاتها االستثمارية الناجحة، التي 

بدأتها قبل 15 عاًما.
لـــم تــحــصــل عــلــى أى قــــدر مـــن الــتــعــلــيــم ولــكــن 
حــيــنــمــا تــتــحــدث مــعــهــا تــجــدهــا تــتــحــدث كــأنــهــا 
ــهـــادة الــجــامــعــيــة ، إنـــــــهـــا أم  حـــاصـــة عـــلـــى الـــشـ

مــحــمــد الـــعـــذبـــة، صــاحــبــة صـــالـــون تــجــمــيــل " 
شيخة البنات"  ومكتب المضيف للحفالت 

باإلضافة إلى مشروع للمطابخ الشعبية.
بــأم محمد  التقت  »التأمينات االجتماعية « 
العذبة إللقاء الضوء على بعض المـحطات 
لغيرها من  نــبــراًســا  لتكون  فــي حياتها  العملية 
الشباب والجيل الجديد، وأيًضا للمتقاعدين 
لـــــخــوض غـــمـــار الــعــمــل الـــــخــاص واالســتــثــمــار 
وعــدم الــركــون إلــى الوظيفة أو االعتماد على 

المعاش التقاعدي بعد سنوات العمل.
في  العمل  بــدأت  أنها  العذبة  أم محمد  تقول 

مدرسة الكرعانة عاملة، ألنها لم تحصل على 
أي شــهــادة تعليمية، وكــانــت هــذه هــي البداية 
لها حيث إنها بــدأت تفكر في العمل الخاص، 
وعــــدم االقــتــصــار عــلــى الــوظــيــفــة الحكومية، 
لــــزيــــادة  فــــرصــــة  لــنــفــســهــا  تـــخـــلـــق  أن  وأرادت 
الدخل وكــان ذلــك من خــالل افتتاح صالون 
»شيخة البنات« للتجميل في جزء صغير من 
بــيــتــهــا وذلــــك بــجــانــب عــمــلــهــا الــحــكــومــي.. وإلـــى 
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لــه عمله الخاص  يــكــون  أن  تشجع الجميع على 
ــــرص عــمــل  ــثــــمــــاره الـــــــذي يــكــفــيــه ويــــوفــــر فــ ــتــ واســ

لآلخرين.
ــتـــقـــاعـــد مــــن الـــعـــمـــل الـــــــحـــكـــومـــي بــعــد  فــــّضــــلــــُت الـ
20 عـــاًمـــا مـــن الــعــمــل ألنــنـــــي أردت الــتــفــرغ الــتــام 
للعمل الحر والتوسع في االستثمار الخاص بي، 
إلــى إنــشــاء »مكتب  حيث تــوســع العمل واتجهت 
الــمــضــيــف « لــلــحــفــالت الـــــذي أصـــبـــح اآلن ذائـــع 
يتعامل معه  مــن  كــل  باحتـرام  الصيت، ويحظى 
الناحية الفنية والمهنية والتجهيزات  ســواء من 
التي يوفرها في األفراح والمناسبات املختلفة أو 
من حيث األسعار التي تناسب الجميع، وتراعي 

جميع المتطلبات التي يرغب فيها الجمهور.
ما سياستك في العمل وما أكثر المواقف التي 

تأثرِت بها خالل رحلتِك العملية؟
ــــو ســر  ــعـــــودت عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــنـــفـــ�شـــي، وهــــــــذا هـ ــ تـ
الــنــجــاح والــتــطــور الـــذي حــدث فــي جميع مراحل 
الــعــمــل، كــمــا أنــنـــــي أحـــرص عــلــى أن يــكــون جميع 
العمل،  أصحاب  أنهم  يشعرون  معي،  العاملين 
ــاكـــل  ــــارك فــــــي الـــمـــشـ ــــشـ ــتـ ــ وأنــــــهــــــم أســـــــــرة واحـــــــــــدة نـ

واألفراح مًعا.
أكــثـــــر الـــمـــواقـــف الــتـــــي تـــأثـــرت بـــــهــا خــــالل رحــلــتـــــي 
18 فتاة من العامالت لدّي  العملية هي اعتناق 
ثــــم بــفــضــل   ،

ً
بـــفـــضـــل الــــلــــه أوال لــــإســــالم وذلـــــــك 

هــؤالء  وجدتها  التـي  والطّيبة  الكريمة  المعاملة 
ــنـــت ومــــــا زلــــــت حـــريـــصـــة عــلــى  الــــفــــتــــيــــات، فـــقـــد كـ
الجميع، وأعاملهن كبناتي وأنهن مسؤوالت مني 
وقد كانت هذه المعاملة الطيبة التي يحثنا عليها 
ديــنــنــا الــحــنــيــف الــســبــَب فـــي اعــتــنــاقــهــن اإلســــالم، 
حــيــث كـــن يــتــعـــــجــبـــــن مـــن هــــذه الــمــعــامــلــة، ومــن 
حرصـي على حل مشاكلهن ومساعدتهن بشكل 
مستمر، ما كان له هذا األثر الطيب الذي أرجو 

من الله أن يتقبله مني.
كيف جاءت لك فكرة العمل في الضيافة؟ 

وكيف كانت البداية؟
فكرة العمل في الضيافة جاءت خالل حفل زفاف 
ابني الذي قمت بتجهيزه بالكامل من مشروبات 
وأطــعــمــة وحــلــويــات وتــجــهــيـــــزات لــلــقــاعــة، جعلت 
يــتــســاءل عــن التجهيـزات  كــل مــن حضر الحفل 
التي شهدها الحفل فقد حرصت على  المتميزة 
العمل بنف�شي على إعداد المشروبات واألطعمة 
التي لها سّر خاص لم أفصح عنه ألي فرد حتى 

اآلن، حــيــث إن هــــذه الـــمـــشـــروبـــات هـــي الــعــالمــة 
المميزة لمكتب المضيف.

الــبــدايــة كــنــت أعــمــل مــن خـــالل جـــزء فــي المنـزل 
إقــبــال الجمهور  الــذي نقطن فيه، وبعد أن زاد 
عـــلـــى الـــخـــدمـــة قــــــررت االنــــتــــقــــال إلـــــى مـــحـــل أكــبــر 
بــعــيــًدا عــن الــمــنــزل حيث عملت مــن خــاللــه على 
الــتــوســع فـــي الــعــمــل والـــوصـــول إلـــى أكــبــر شريحة 
من املجتمع، وتشمل الشرائح العليا والوسطى 

والدنيا.
وقد كانت البداية من خالل االدخار من الراتب 
خالل فترة العمل بالمدرسة، كما أنني حصلت 
عــلــى قـــرض مــن أحـــد الــبــنــوك وبــــدأت الــعــمــل من 
خــــالل »الـــمـــضـــيـــف« حــيــث وصـــلـــت إلــــى أنـــنـــا كنا 
نقوم بتجهيز ما بين 6 إلى 7 حفالت يومًيا وكان 
بــزيــادة العمالة  اإلقــبــال كبيـًرا،  مــا جعلنا نقوم 
ــــقـــــارب 200 فـــــرد،  ــا يـ ــ ــــا إلــــــى مـ ــتــــي وصــــــل عـــــددهـ الــ
أن  استطعت  عصامية،  إنسانة  نف�شي  وأعتبـر 
أبني نف�شي بمفردي دون مساعدة أحد، إال الله 
سبحانه وتعالى، الذي كان توفيقه لي هو السبب 
والعمل  الجهد  بعد  والتميز  النجاح  في  الرئي�شي 
ــــر مــــن أحــســن  ــلـــه ال يــضــيــع أجـ ــــإن الـ ــفـــاح فـ والـــكـ

.
ً
عمال

مع اتساع األعمال هل تستطيعين متابعة 
جميع األعمال؟

أحــرص على خلق كـــوادر إداريـــة يمكن االعتماد 
إنـــه ال يمكن أن أشـــرف عــلــى كافة  عليها، حــيــث 
اتساع  بعد  الحالي  الــوقــت  فــي  للعمل  التفاصيل 
مجال العمل، وبالتالي فإنني أقوم باالعتماد على 
قـــادرة على اإلدراة، واالعــتــمــاد عليها  شخصيات 
من خالل االختيار المناسب للشخص الموثوق 
واألمـــيـــــــن، فـــي حــيـــــن أقــــوم بــــاإلشــــراف الـــعـــام على 
الــمــنــاســب لتوفير  الــوقــت  فــي  الـجميع والــتــدخــل 

الحلول ألي مشكلة تطرأ في مجال العمل.
هل من كلمة أخيرة ترغبين في توجيهها 

للمتقاعدين بشكل خاص؟
أود أن أؤكد للجميع أن التقاعد والوصول لسن 
الستين، أو التقاعد قبل هذا السن ليس نهاية 
المطاف، بل إنه بداية لحياة استثمارية جديدة 
يــمــكــن مــن خــاللــهــا أن يستغل اإلنـــســـان تــجــاربــه 
الــحــيــاتــيــة، مــن أجـــل الــنــجــاح فــي الــعــمــل الــخــاص 
واملجازفة  الشجـاعة  مــن صاحبه  يتطلب  الــذي 
وعدم الخوف، مع األخذ بأسباب النجاح، والله 
يوفق مــن يـجتهد ويسعى للعمل والــنــجــاح، ومن 
خـــالل تجربتي عــلــى مـــدار مــا يــقــارب 40 عــاًمــا في 
أن  أستطيع  والـخاص،  الـحكومي  العمل  مجال 
 ،)

ً
أؤكــد )إن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال

وأن لــكــل مجتهد نــصــيــب، ومـــن ثــم فــإنــنـــــي أدعــو 
ــــى الـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــعـــمـــل واالســـتـــثـــمـــار  الـــــجــمــيــع إلـ
ــــخــــاص، وأن يــــكــــون لـــكـــل شـــــــخـــص مـــشـــروعـــه  ـــ الــ

وحلمه الذي يعمل على تحقيقه.

متابعة العمل بنف�سي 
وعدم االعتماد على 

الغير سّر النجاح 
والتطور 
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كـــم يــنــبــغــي أن تـــّدخـــَر لــتــقــاعــدك؟، ســــؤال سعى 
بـــحـــث عــلــمــي لـــإجـــابـــة عـــلـــيـــه، فــــي خـــطـــوة تــوصــف 
ــهــا مــهــّمــة لــتــشـــــجــيــع االدخــــــــار، ونـــشـــر ثــقــافــتــه  بــأنـــ
نــطــاق واســـع، السيما أن مــقــدار مدخراتك  على 
أســاًســا  يعتمد  التقاعد  بعد  مــا  لمرحلة  الــالزمــة 

على النظام التأميني، الذي تخضع له في بلدك.
البحث، أعــده كل مــن: ديفيد أماغلوبيلي، وإيــرا 
دابــال نوريس، وفيتور غاسبار، ونشره صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى مــوقــعــه اإللــكــتـــــرونــي مــؤخــًرا، 

تحت قائمة مدونته.
ــانـــات مـــــن 80 دولــــــة،  ــيـ ــبـ ــتــــعــــان الــــبــــاحــــثــــون بـ واســ
ــهــم عـــلـــى تـــوضـــيـــح الـــســـلـــوك  ــــالل بــحــثـــ وركـــــــــزوا خــ
االدخاري، وتفسير العالقة القائمة بين االدخار 
الشيخوخة،  فيه  تتزايد  عالم  في  التقاعد  ونظم 
في محاولة منهم لوضع خارطة للمدخرات العامة 
والخاصة بمختلف البلدان، على مدار الثالثين 
ونظمها  سكانها،  شيخوخة  وفــق  المقبلة،   

ً
عــامــا

التقاعدية.
ــــات الـــعـــامـــة  ــاهــ ــ ــــجــ ــــود االتــ ــقـ ــ ــبــــحــــث تـ وبــــحــــســــب الــ
لالدخار الـخاص إلى تطور االدخار على المستوى 
الــقــومــي، فمع افــتـــــراض عــدم تغيـر السياسات، 
ستؤدي شيخوخة السكان إلى رفع اإلنفاق العام 
على معاشات التقاعد بمقدار نقطتين مئويتين 

من إجمالي الناتج املحلي مع حلول 2050. 
ويشير البحث إلى أن استجابة االدخــار الخاص 
ــلـــد آلخـــــــر، حــيــث  لـــقـــطـــاع األســــــــر، تــخــتــلــف مــــن بـ
تحدد خصائص النظم التقاعدية حجم ادخار 
الــقــطــاع، لـــذا يــنــبــغــي اإللـــمـــام بـــالـــدوافـــع املــحــركــة 
لــهــذه الــتــغــيـــــرات فــي مــعــدالت االدخـــــار، حــيــث إن 
 مــــن أشــــكــــال الــتــأمــيـــــن، 

ً
الــــمــــدخــــرات تــتــيــح شـــكـــال

وتحفز النمو االقتصادي طويل األجل.
االدخار يكفل لك معيشة كريمة 

وبـــــــوجـــــــه عـــــــــــام، يــــخــــتــــلــــف الـــــســـــلـــــوك االدخـــــــــــــاري 
يقترضون،  فالشباب  حياتك،  مراحل  باختالف 

والناس في عنفوان سن العمل يّدخرون، وكبار 
السن ينفقون مدخراتهم بعد التقاعد. 

ومـــــن الـــمـــرجـــــــح أن تــشــهــد املـــجـــتـــمـــعـــات الـــهـــرمـــة، 
 
ً
انخفاضا المسنين،  من  أكبـر  بعدد  تتسم  التـي 

بالمدخرات الكلية، ويعني امتداد العمر لفترات 
أطـــول حــاجــة الــنــاس إلــى زيـــادة االدخــــار للتقاعد 

على مدار حياتهم العملية.
ــر فــــي نــســبــة كـــبـــار الــســن  ويــــؤثــــر الـــتـــفـــاوت الــكــبــيـــ
على االدخــــار، وغــالــًبــا مــا تــكــون معدالته أدنـــى في 
التي  بالبلدان  البلدان األكثر شيخوخة، مقارنة 

ترتفع فيها نسبة الشباب.   
ويــفــســر الــبــحــث كــيــف تـــقـــود تــــطــــورات االدخـــــار 
ــــي؟، فــفــي  ــــ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــــرات االدخــــــــــــار الـ ـــ ــيــ الـــــــــخــــاص تــــغــ
النامية منخفضة  والــبــلــدان  الصاعدة  األســـواق 
الــدخــل، يـــؤدي ارتــفــاع أعـــداد الــشــبــاب إلــى زيــادة 

االدخار الخـاص.
وتوقع البحث حــدوث انكماش حــاد في معدالته 
لــــدى االقــــتــــصــــادات الـــشـــائـــخـــة، بــحــلــول 2050، 
مــــتــــوقــــًعــــا أيــــــًضــــــا ارتـــــــفـــــــاع اإلنـــــــفـــــــاق الــــــعــــــام عــلــى 
المعاشات في البلدان التي لم تقم حكوماتها بعد 
لديها،  التقاعدية  االستحقاقات  نــظــام  بــإصــالح 
خصوًصا األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة 

الدخل.
 
ً
خفي فــروقــا

ُ
الــمــفــارقــات الــصــارخــة فــي االدخــــار، ت

كبيرة بين البلدان، ترجع إلى اختالف خصائص 
سخاء  مــدى  وأهمها  التقاعدية،  النظم  تصميم 
الـــمـــعـــاش الـــــحــكــومــي، ووجــــــود حـــســـابـــات ادخــــار 

مخصصة للمعاشات من عدمه.
فإذا تساوت كافة العوامل، ستؤدي المعاشات 
الــســـــخــّيــة إلـــى تخفيض االدخــــاريــــن: »الـــعـــام« من 
خـــالل زيــــادة اإلنــفــاق عــلــى مــعــاشــات الــتــقــاعــد، و 
»الـخاص« من خالل تقليل حوافز االدخــار، إذ 
يحتاج المتقاعدون إلى االعتماد بدرجة أقل على 

مدخراتهم الذاتية.

ــــكـــــس مـــــــن ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الــــمــــعــــاشــــات  ــعـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
رفــع  فــي  تسهم  أن  يمكن  المنخفضة  الـحكومية 
ــــــخـــاص، ألنـــــهــا تــحــث الـــنـــاس عــلــى زيــــادة  نــســبــة الـ

.
ً
االدخار، لتغطية تقاعدهم الممّول ذاتيا

وخلص البحث إلى أنه في البلدان السخّية، يمكن 
تعديل  أو  المبكر،  التقاعد  مــن  الـحد  يــكــون  أن 
في معالجة   

ً
 مساعدا

ً
حجم االستحقاقات عامال

ــتـــصـــادات  ، فــفــي االقـ
ً
نــقــص الــتــمــويــل مــســتــقــبــال

إلـــى الحد  المتقدمة أدت مــثــل هـــذه اإلصـــالحـــات 
مـــن ســخــاء الــمــعــاشــات، وـكــي يــحــافــظ الــعــامــلــون 
ــــــحـــالـــيـــون عـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــــــهـــم الــمــعــيــشــيــة عــنــد  الـ
الـــتـــقـــاعـــد عــلــيـــــهــم الـــعـــمـــل لـــفـــتـــــــرة أطــــــول وزيــــــادة 

مدخراتهم.
وللسماح للناس بالتقاعد عند مستوى معي�شي 
ــتــــرح الـــبـــاحـــثـــون  ــالـــي، اقــ ــلـــحـ مـــمـــاثـــل لـــمـــســـتـــواهـــم اــ
: زيـــادة ســن التقاعد تدريًجا مــن 63 

ً
أمــريــن، أوال

 ادخـــــار %6 
ً
 بــحــلــول 2050، وثـــانـــيـــا

ً
إلــــى 68 عـــامـــا

.
ً
إضافية من الدخل سنويا

على  المواطنين  مساعدة  الحكومات  وتستطيع 
ذلـــــك، بــتــشــجــيــع اســـتـــحـــداث أدوات فـــي الــقــطــاع 
ــالـــي تــعــمــل عـــلـــى تــشـــــجــيــع االدخــــــــار الـــطـــوعـــي،  الـــمـ
واعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات تــشــجــع الــــنــــاس عـــلـــى إطـــالـــة 

حياتهم المنتجة. 
وفـــــي األســـــــــواق الــــصــــاعــــدة والــــبــــلــــدان مــنــخــفــضــة 
تــزيــد مــن تشجيع  الــدخــل، يمكن للحكومات أن 
الــرســمـــــي، غيـر أن مستويات  الــقــطــاع  فــي  العمل 
االدخــــــار الـــــخــاص فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان -كــالــصــيـــــن 
وكوريا- بالغة االرتفاع، في حين أن نظم التقاعد 
، وعلى صناع السياسات في هذه 

ً
ضعيفة نسبيا

البلدان أن يجعلوا هذه النظم أكثر سخاًء، فمن 
شــأن ذلــك أن يخفض حاجة األســر إلــى االدخــار 
الوقائي، مع الحد من عــدم الــمــســاواة، وخفض 

الفقر بين المتقدمين في السن.
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ما قيمة مدخراتك ملا بعد التقاعد؟
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فــي حياة كريمة   
ً

أمــال يجتهد اإلنــســان سنين طويلة حتى يتقاعد، 
بعد التقاعد، و رغبة منه  في الحفاظ على نمط عيش كريم بعد 

أن يجف مردود وظيفته.
       

ولتحقيق مــا تــقــدم يــكــون لــزاًمــا على الــمــوظــف أن يــبــدأ بــاإلدخــار 
بـــاكـــًرا فــي حــيــاتــه الــمــهــنــيــة، فكلما ـكــان االســتــثــمــار مــبــكــًرا، تعاظم 

المردود وازداد، و ذلك بفعل القاعدة الزمانية لقيمة المال.
فمعروف أن المال يخسر من قيمته مع الوقت بشكل طبيعي، 
وحتى في أقوى االقتصادات تخسر العمالت سنوًيا نسبة معينة 

من قيمتها بفعل التضخم. 
           

فــاالســتــثــمــار يــقــلــص مـــن مــخــاطــر هــــذه الـــــخــســارة الــنــاتــجــة عن 
ا معينة منها:

ً
التضخم خاصة إذا ما استوفى شروط

1-أن يباشر الموظف باالستثمار مبكًرا في حياته وذلك باقتطاع 
االستهالك  فتقليل  لالستثمار.  وتوجيهه  الشهري  دخله  من  جــزء 

ا أكبر شهرًيا لالستثمار.
ً
الشهري يترك مبلغ

2-أن يــركــز اســتــثــمــاراتــه فـــي األصـــــول الــثــابــتــة و فـــي املــحــافــظ الــتــي 
ترتبط بأصول ثابتة.

3-أن ينوع من استثماراته لكي يتمكن من تخفيض املخاطر عبر 
ــنــــويــــعdiversification ، فــال يــحــصــر هـــذه االســتــثــمــارات بفئة  ــتــ الــ

واحدة )أسهم، سندات، أصول،..(.
بــيـــــن األصــــول المتنوعة  يــــوازن فــي محفظة اســتــثــمــاراتــه مــا  4-أن 
املخاطر كي يكون العائد و المردود على هذه االستثمارات مجزًيا 

وآمًنا بنفس الوقت.
اللجوء  الصالحة إلدارة هــذا االستثمار عبر  الجهة  5- أن يختار 
إلــى خبراء و إلــى صناديق موثوقة تأخذ بيده و تحقق له ما تقدم 

كيف يستثمر املتقاعد ؟

الدكتور حسن عمر العلي
خبير معتمد لالستثمارات الدولية 

بروفيسور جامعي في استراتيجيات االستثمارت 

ـةوتطوير األعمال
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بشفافية ووضوح.
ــــدة  ــبــــدأ مـــســـيـــــــرة اســـتـــثـــمـــاره بــــأصــــول أســــهــــم و مـــحـــافـــظ واعــ 6-أن يــ
للمستقبل حتى لو كان مردودها بالبداية أقل من غيرها نسبًيا، إال 

أن هذا المردود سيزداد و يتعاظم مع الوقت. 
7-أن ال ينجر أو ينخدع المستثمر ببعض حمالت التبخير والدعاية 
والــتـــــرغــيــب، لــالنــغــمــاس ببعض االســتــثــمــارات خــاصــة تــلــك الــتـــــي تِعد 
بعوائد مرتفعة جًدا و فوق المعقول. فاملخاطرة هنا تكمن باحتمال 
الوقوع ضحية استثمار متهور بأحسن األحــوال، أو بالوقوع ضحية 
المستثمر  خسارة  النتيجة  تكون  وبالحالتين  بأسوئها  احتيالي  عمل 

لماله.

ا عريضة و إرشادات مختصرة و مهمة حول 
ً
إّن ما تقدم ُيعدُّ خطوط

االستثمار خاصة للموظفين ما قبل التقاعد، ولكني أود هنا أن أشير 
العالم، وما  إلــى نقطة أساسية وهــي مستقاة مما يجري حالًيا حــول 

يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

ــعـــالـــم وتـــقـــهـــقـــرت الـــــدول  ــتـــجـــاريـــة حـــــول الـ فــلــقــد تـــوقـــفـــت الـــــــحـــركـــة الـ
ــهــاوت أســعــار الــنــفــط إلـــى مستويات  والــشــرـكـات وانـــــهــارت أســهــمــهــا وتـــ
منخفضة جــًدا، لذلك، و باإلضافة لما تقّدم، يجب االستفادة من 
)معامل،  إنتاجية  نــواح  باتجاه  و توجيه االستثمار  العبرة  و  الـــدرس 
مــصــانــع، عـــقـــارات...( حيث إن هــكــذا مــجــاالت أثبتت قوتها و ثباتها، 

أكثر بأشواط من السندات و األسهم التي انهارت بين يوم و ليلة.
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تطور جهات العمل حسب نوع الخضوع خالل السنوات 2015-2019  .1

توزيع جهات العمل حسب نوع الخضوع كما في ديسمبر 2019  .2

جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد المدني رقم )24( لسنة 2002

مد الحماية 
التأمينية

11%

جهــات 
حكومية

21%
شركــات 
مساهمة

35%

قـرار  مـجلس 
الــوزراء

33%

   إعداد /  إدارة التخطيط والجودة
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توزيع جهات العمل حسب القطاع كما في ديسمبر 2019  .3

توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب نوع خضوع جهة العمل   .4

والجنس كما في ديسمبر 2019

قطــاع غير 
حكومي

72%

قطــاع 
حكومي

28%
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ـكــان ابـــن الــســادســة عــشــرة مــن عــمــره حينما بــدأ 
الـــعـــمـــل فــــي شـــركـــة قـــطـــر لــلــبــتـــــرول فــــي مــســيــعــيــد، 
فــي ستينيات الــقــرن الــمــاضـــــي، حــيــث بـــدأ مرحلة 
الـــــكـــــفـــــاح والـــــعـــــمـــــل كـــــمـــــراســـــل يـــــقـــــوم بـــتـــوصـــيـــل 
المراسالت والمكاتبات بين الجهات المعنية غير 
مبال بنوعيه العمل الذي يتطلب منه استخدام 

دراجة هوائية إلنجاز المهام الموكلة إليه.
ــــدأ مـــنـــذ صــــغــــره مـــمـــارســـة  ــلــــة عـــمـــلـــه بــ وخـــــــالل رحــ
هوايته وجمع المقتنيات النادرة والقطع األثرية 
الـــقـــديـــمـــة وتـــرتـــيـــبـــــــهـــا فــــي مـــتـــحـــف خـــــاص بــــه بــــدأه 
بصندوق زجاجي في منزله، كان يشعره بالسعادة 
إلــيــه، واالســتــمــتــاع بما يحويه من  النظر  بمجرد 

تراث وتاريخ ألشياء عتيقة كثيرة.
إنــه السيد عثمان ناصر الدهيمي الــذي قــرر أن 
يعيش لهوايته وأن يبذل جهده في سبيل إنجاح 
مشروعه الخاص به، الذي يقول عنه إنه كأحد 
أبنائه األربعة عشر، الذين أنعم الله عليه بهم، 
معتبًرا متحفه االبن الخامس عشر -إن لم يكن 
االبن األول- نظًرا لما يمثله له من قيمة عظيمة 

وتأثير كبير في نفسه.
"التأمينات االجتماعية" التقت السيد الدهيمي، 
لــلــحــديــث عـــن تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة فـــي هـــذا األمـــر 
والوقوف على مراحل حياته التي تقدم نموذًجا 
فــي الــعــمــل والــكــفــاح للجيل الـــــجــديــد الـــذي يقول 
عـــنـــه: إنــــه البــــد أن يـــبـــذل الـــــجــهــد وأن يـــركـــز على 
الــعــمــل والــكــفــاح مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى هــدفــه، 
فئا للمجتمع الذي يعيش 

ُ
وأن يكون هذا الجيل ك

فيه، و يوفر له كل السبل واإلمكانيات من أجل 
النجاح والتمّيز، وإلى نص الحوار:

 في البداية حدثنا عن مستوى التعليم الذي 
حصلت عليه ومتى بدأت حياتك العملية؟

لم أحصل على أي قدر من التعليم، ولكن هذا 
ــــر لــــم يــجــعــلــنـــــي أتــــوقــــف عــــن تــثــقــيــف نــفــســـــي  األمــ
ومعرفة  اإلذاعــيــة  والنشرات  لأخبار  واالستماع 

تطورات العالم وهــو ما أفادني كثيًرا في اإللمام 
بالكثير من القضايا واألمور.

بـــدأت مــرحــلــة الــعــمــل مــنــذ ـكــان عــمــري 16 عــاًمــا، 
مــوظــًفــا فــي شــركــة قطر للبترول فــي مسيعيد، في 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضـــــي وكـــنـــت أحـــصـــل على 
راتٍب عاٍل للغاية، واستطعت من خالله أن أقوم 
بتجهيز حياتي الخاصة من حيث اإلعداد للزواج 

وتكاليفه، حيث تزوجت في نفس السنة تقريًبا.
كــنــت أعــمــل مـــراســـال أقــــوم بــتــوصــيــل الــمــكــاتــبــات 
هوائية  دراجـــة  مستخدًما  المعنية  الجهات  بين 
نـــوعـــيـــة الــعــمــل،  أبــــــدي اعـــتـــــــراًضـــا عـــلـــى  دون أن 
يعجبون  لــى  المباشرين  المديرين  مــا جعل  وهــو 

بـــي وبــحــمــاســـــي فـــي الــعــمــل ومـــكـــافـــأتـــي وتــشــجــيــعــي 
باستمرار. 

كيف جاءت لك فكرة المتحف؟ وكم يبلغ 
عدد القطع األثرية بالمتحف الخاص بك؟

فكرة المتحف بدأت من خالل صندوق زجاجي 
صغير كنت أقــوم بجمع بعض األشياء القديمة 
أستمتع  كنت  حيث  المنزل  داخـــل  فيه  وأضعها 
إلــى هــذا الــصــنــدوق الصغير،  بالـجلوس والــنــظــر 
وكان كل من يزورني يعرب عن إعجابه وسعادته 
ومنذ  الــصــنــدوق  يضمها  التـي  التـراثية  بــاألشــيــاء 
ذلــــك الـــــحــيـــــن عــقــدت الـــعـــزم عــلــى تــوســيــع نــطــاق 

االقتناء والجمع إلنشاء متحف خاص بي.
هوايتي في جمع التحف األثرية كانت هّمي األول 
وقضيت 50 عاما في بناء متحف خاص بي حيث 
بدأت منذ كان عمري 16 عاًما في اقتناء األشياء 
األثــريــة وأسعـى خلفها وأســافــر مــن أجلها بلدانا 
 مــن أجــل الـحصول عليها، 

ً
مـــاال كثـيرة وال أدخـــر 

حــتــى أصــبــح لــي متحف خـــاص يــضــم حــوالــي 100 
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قضيت 50 عاًما في جمع القطع األثرية

ا يضم 
ً

أنشأت متحف
أكثر من 100 ألف 
قطعة أثرية نادرة

بدأ عمله في السادسة عشرة من العمر.. الدهيمي 
لـ "التأمينات االجتماعية" :
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ألف قطعة متنوعة ما بين نقود وعمالت ورقية 
ومــعــدنــيــة قــديــمــة إلــــى ســـاعـــات وأســلــحــة ورمــــاح 
من  وغيـرها  تــراثــيــة  قديمة  وتليفونات  وخــنــاجــر 
األشـــيـــاء الــتـــــي قــمــت بــشــرائــهــا مـــن داخــــل وخــــارج 
قـــطـــر، فــبــعــض الـــقـــطـــع األثــــريــــة الـــتـــــــي تـــوجـــد فــي 
الــمــتــحــف حــالــًيــا يــصــل ســعــرهــا ألكــثـــــر مـــن مــائــة 
ألف ريال خاصة البنادق التراثية العتيقة، وقد 
شاركت في تزويد متحف قطر الوطني بعدد من 
الــقــطــع األثـــريـــة وتـــم تــكــريــمــي فــي هـــذا األمــــر الــذي 
 وطنًيا يجب المشاركة فيه من جانب 

ً
يعد عمال

الجميع.
ــــى ســــن الـــتـــقـــاعـــد لــلــتــفــرغ  لــــم أنـــتـــظـــر الــــوصــــول إلـ
لـــهـــوايـــتـــي وإنــــشــــاء الــمــتــحــف الــــخــــاص بــــي بــــل إن 
الفكرة بدأت منذ كنت في سن السادسة عشرة 
مــن العمر ، وأتــمــنــى أن يــواصــل أبــنــائــي الحفاظ 
ا 

ً
إلى األفضل ليكون تراث على المتحف وتطويره 

لأجيال المتعاقبة ويكون شيًئا نفخر به جميعا 
نحن أبناء قطر.

متى تقاعدت ولماذا ؟
تــقــاعــدت عــن العمل منذ سبع ســنــوات بــإرادتــي 
رغبة مني في الراحة بعد عمر طويل من العمل 
الــقــرن الماضـي  مــنــذ ستينيات  امــتــد  والــكــفــاح، 
ترتيبه  إلعــادة  الـخاص،  لمتحفي  التفرغ  وأردت 
وتــــحــــديــــثــــه والــــســــعــــي نــــحــــو اقــــتــــنــــاء الــــمــــزيــــد مــن 
المقتنيات األثــريــة الــنــادرة، وعلى الــرغــم أنــه لم 
يعد هناك مكان في المتحف ألي قطعة جديدة، 

إال أنني ما أن أرى قطعة أثرية نادرة إال ويأخذني 
شغف الشراء واالقتناء ووضعها في المتحف.

كم تبلغ القمية المالية للمتحف الخاص 
بك؟ وما  نوعية المقتنيات التي يضمها؟

قــيــمــة الــمــتــحــف ال تـــقـــدر بـــمـــال فـــبـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــــــي يــضــمــهــا  ــتـ ــيـــة لــلــمــقــتــنــيــات الـ ــتـــاريـــخـ الـــقـــيـــمـــة الـ
مئات  تتجاوز  أيــًضــا  المالية  فقيمته  المتحف، 
اآلالف من الرياالت، وأتمنى أن يتم الحفاظ على 
هـــذا الــمــتــحــف، وأن أقـــوم بــإنــشــاء مــكــان أفضل 
يضمها  التي  المقتنيات  لعرض  مساحة،  وأكبـر 

وتصل إلى 100 ألف قطعة أثرية.
الــمــتــحــف يــضــم الــعــديــد مــن األشـــيـــاء الــتــي يصل 
عــمــرهــا إلـــى 100 عـــام مــثــل الــبــنــادق الــفــريــدة من 
نــوعــهــا وقــــد كــنــُت حــريــًصــا عــلــى مــعــرفــة األشــيــاء 
القيمة التي يمتلكها أي فرد وأسعى لشرائها حتى 
لــو ـكــان ثمنـها مــرتــفــًعــا فــمــن يـــــهــوى اقــتــنــاء اآلثـــار 
يعلم جيًدا كيف تكون قيمة األشياء التي يسعى 
ــا ويــســافــر بــلــدانــا كــثــيـــــرة لــلـــــحــصــول عليها  ــ وراءهــ

بأعلى األسعار.
في الحقيقة ال أعلم كم تبلغ تكلفة المتحف نظًرا 
لكثرة األشياء التي يضمها وال أستطيع حصرها 
وهي ال تقدر بمال وأنا أجد سعادتي في الجلوس 

مــادًيــا فهي  لــم تكن  الثمينة إن  وســط مقتنياتي 
ثمينة معنوًيا، خاصة بعد أن أصبحت متقاعًدا 
وال أعمل حالًيا في أي وظيفة ولكن تواجدي بين 

مقتنياتي ومتحفي هي سعادة ال تقدر بمال.
هل هناك من شجعك على العمل منذ الصغر 

؟
ـكــان والــــدي هــو الــــذي شجعني عــلــى الــعــمــل منذ 
الــصــغــر وـكــــان يــطــلــب مــنـــــي الــعــمــل مــعــه ولــكــنــنــي 
فــضــلــت أن أســتــقــل بــنــفــ�شــي وقـــمـــت بــالــعــمــل في 
شــركــة قــطــر لــلــبــتــرول وكــــان راتــبــي الــشــهــري أعلى 
مــــن والــــــــدي ومـــــن ثــــم اســـتـــطـــعـــت االعــــتــــمــــاد عــلــى 
نف�شي منذ ذلك الحين وقمت بتجهيز منزلي قبل 
الـــزواج واالســتــقــالل بحياتي وقــد أنعم الله علّي 
بأربعة عشَر ولــًدا، وأتمنى أن يكملوا مسيرتي في 

الحفاظ على المتحف.
ما أبرز المقتيات األثرية التي يضمها 

المتحف و تفخر بحيازتها؟
ــيــــاء  الـــمـــتـــحـــف يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة نـــــــــادرة مـــــن األشــ
ــنـــادرة مـــا بــيـــــن ســـاعـــات قــديــمــة حيث  الــتـــــراثــيــة الـ
تصل قيمة إحداها إلى 100 ألف ريال، وأسلحة 
بــنــادق وخناجر ورمـــاح وسيوف  متنوعة مــا بين 
الــدول  الكثيـر مــن  ودروع، وعــمــالت قديمة مــن 

وتليفونات وأجهزة راديو وغيرها. 

املتحف يضم قطًعا 
أثرية تبلغ قيمة بعضها 

100 ألف ريال 

املقتيات تشمل ساعات 
وأسلحة ورماًحا 

وعمالت نقدية وأجهزة 
تليفونات عتيقة 
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أطــــلــــقــــت الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــلــضــمــان 
ـــزة لــلــتــمــيـــــز فــي  ـــائــ ــتــــمــــاعــــي األردنـــــــــــي جــ االجــ
مستوى  على  المهنية  والصحة  السالمة 
الــمــنــشــآت واألفــــــراد، حــيــث تــم استقبال 
 2 مــن  الفتـرة  خــالل  لها  ـح 

ّ
التـرش طلبات 

يناير حتى 27 فبراير 2020.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز تدابير السالمة 
والــصـــــحــة الــمــهــنــيــة، ورفــــع مــســتــوى بيئة 
ــنـــشـــآت الـــــخــاضــعــة  ــمـ ــــي كــــافــــة الـ الـــعـــمـــل فـ
ألحكام الضمان االجتماعي، بما ينعكس 
ــلـــة،  إيــــجــــاًبــــا عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــــقـــــوى الـــعـــامـ
وضـــــــــمـــــــــان ســـــــالمـــــــة اإلنــــــــــســــــــــان الـــــعـــــامـــــل 

واملجتمع من خالل تشجيع التمّيز 

فــــي نـــشـــر هـــــذه الـــثـــقـــافـــة، وتـــكـــريـــم 

أفــراد  مــن  فــي مجاالتـها  المتميزين 

ومنشآت.

ـــدى االهــــتــــمــــام  ــائــــزة مــــ ــــجــ ـــ كــــمــــا تـــعـــكـــس الــ

الـــــحــفــاظ عــلــى أرواح وســـالمـــة جميع  فـــي 

الــعــامــلــيـــــن، وصــــون حــقــوقــهــم الــعــمــالــيــة، 

ــامــــة، وضـــمـــان  ــعــ وحــــفــــظ الـــمـــمـــتـــلـــكـــات الــ

استمرار وتيرة اإلنتاج. 

وســوف يتم منح هــذه الجائزة للمنشآت 

السالمة،  تشريعات  تطبيق  فــي  المتمّيزة 

الــدراســات  فــي حــقــل  ولـــأفـــراد المتميزين 

ــبـــــحـــــوث، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الــــمــــبــــادرات  والـــ

الساعية إلى الحد من إصابات العمل.

ـة
ــ

يـ
اع

ـم
جت

اال
ت   

ـنا
يـ

أم
ــ

لت
- ا

د  
اع

تق
 ال

م
عال

تعريف الُعامنيني بربامج الحامية االجتامعية جائزة أردنية يف السالمة املهنية

ــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــيــ نــــظــــمــــت الــــهــ
ــــة الــــعــــمــــانــــيــــة نـــــــــــدوة حـــــول  ــيـ ــ ــــاعـ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
»الحماية االجتماعية وبرامـج التمويـل« 
، بـــالـــتـــعـــاون مـــع غـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
ُعمان بوالية عبري، تم خاللها التعريف 
المطبق  االجتماعية  التأمينات  بنظام 

في السلطنة، وجــاءت الندوة بـهدف نشر الثقافة التأمينية في 
منشآت القطاع الـخاص، وبين أصـحاب األعمال الـحرة ومن في 
حكمهم، وتعريفهم بالمزايا والمنافع التي يوفرها هذا النظام، 
حيث تم إطالُعهم على نظام »تمكين« الداعم لأسر المنتجة 
المقدمة من قبل  التمويلية  والبرامج  للمعاشات،  المستحقة 
صندوق الرفد لها، وأبرز خدمات غرفة وتجارة وصناعة ُعمان 

الموجهة ألصحاب األعمال. 
ــــــمـــــــال، ودعـــــم  ــــادة األعـ ـــ وركــــــزت الــــنــــدوة عــلــى تــعــمــيــق مــفــهــوم ريــ
مـبـادرات الـتـشـغـيـل الـذاتــي، واستثمار طاقات الفرد واألسرة في 

العملية التنموية.

هولندا والدنمارك تتصدران قائمة أفضل أنظمة تقاعدية 
المصدر - ملبورن ميرسر:

حلت هولندا، والدنمارك، وأستـراليا، وفلندا، 
والسويد، في المراكز الـخمسة األولى لمؤشر 
في  تقاعدية  أنظمة  كأفضل  ميـرسر  مــلــبــورن 
العالمـي  الــمــؤشــر  هـــذا  يــقــيــس  2019، حــيــث 
الــدول سكانـها لمرحلة  بها  التـي تعد  الكيفية 
الــتــقــاعــد، ويــغــطــي ثــلــثــي ســكــان الــعــالــم فـــي 37 
لمعرفة  تقييمًيا  40 معياًرا  دولــة، مستخدًما 
الكريمة  الحياة  لــشــروط  أنظمتها  تلبية  مــدى 
بالكفاية  منها  يتعلق  ما  للمتقاعدين، خاصة 
واالســــتــــدامــــة والــــنــــزاهــــة، وقــــد شــمــلــت دراســــة 

)الفلبين، وتايالند، وتركيا( للمرة األولى.
ووفق التصنيف فإن هولندا والدنمارك هما 
الـــدولـــتـــان الـــوحـــيـــدتـــان، الــلــتــان ُمــنــحــتــا درجـــة 
A، ولديـهما أفضل نظام من حيث مستوى 
الخدمات وقيمة المعاشات، ومنحت أستراليا 
ــــة B، فــيــمــا مــنــحــت الــــواليــــات  والـــســـويـــد درجــ
المتحدة وبريطانيا درجة C، في المركزين 14 
و16، ما يعني وجود بعض املخاطر الرئيسية 
ــهـــا، ويــــمــــكــــن أن تــحــســن  ــتـ الــــتــــي يــــجــــب مـــعـــالـــجـ
الــدولــتــان مــن مــســتــوى تصنيفهما مــن خــالل 

زيادة الـحد األدنى لمعاشات المتقاعدين من 
ذوي الدخل المنخفض.

وجــــاءت الــيــابــان فــي الــمــركــز 31 ونــالــت درجــة 
D، وأوصـــاهـــا الــمــؤشــر بــرفــع ســـن الــتــقــاعــد، 
عليها  ويتعين  القائمة،  بأسفل  تايالند  وحلت 
رفع الحد األدنى لمدخرات التقاعد اإللزامية 

ودعم الفئة الفقيرة.
ووفــــــــقــــــــا الـــــــمـــــــؤشـــــــر، فـــــقـــــد تــــــعــــــرض الــــنــــظــــام 
ــتــــقــــاعــــدي الــــســــويــــدي النـــــتـــــقـــــاداٍت عـــديـــدة  الــ
مـــؤخـــًرا، حــيــث وصــفــت وضــعــيــة المتقاعدين 
الــمــعــاشــات  أن  كـــمـــا   ،2015 مـــنـــذ  بــالــصــعــبــة 
األساسية التي يحصل عليها السويديون غير 
كافية، وال تغطي نفقاتهم اليومية، ورغم أن 
السويد يملك بنية سليمة وشاملة وامتيازات 
جــيــدة مـــن حــيــث اشــتــمــالــه عــلــى مــعــاش ثــابــت 
ومساعدات سكن ورعاية طبية مجانية، إال 
أنه يحتاج لتحسينات كي يلحق بالبلدان التي 

.A تنتمي لفئة
وللمؤشر 3 عوامل رئيسة، هي: 

الــفــوائــد وتصميم  بــهــا  الــكــفــايــة ويــقــصــد   :
ً
أوال

النظام والمدخرات والدعم الضريبي وملكية 

: االســتــدامــة 
ً
الـــمـــنـــازل وأصـــــول الــنــمــو، وثـــانـــيـــا

ويــقــصــد بــهــا تــغــطــيــة الـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
وإجمالي األصول والمساهمات والديموغرافيا 
النـزاهة وتشمل   :

ً
والنمو االقــتــصــادي، وثــالــثــا

الــتــنــظــيــم والـــــحــوكــمــة والــحــمــايــة واالتـــصـــاالت 
وتكاليف التشغيل.

MELBOURNE  
MERCER 
GLOBAL  
PENSION  
INDEX

REPORT 
HIGHLIGHTS

2019

The Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) is published by the Monash Centre for Financial Studies 
in collaboration with Mercer, with funding from the State Government of Victoria, as part of its ongoing support 
for leadership in the financial services sector.

The primary objective of this research is to benchmark global retirement income systems so we can learn from 
each other and thereby improve our systems and generate better outcomes for present and future retirees.
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التأمينات االجتماعية أول جهة تمتلك 
CISCO ACI سحابة تقنية وتكنولوجيا

حلول متطورة تواكب التحول الرقمي 

لحماية البيانات .. قمزة المري:

يــتــولــى قــســم الــشــبــكــات والــــدعــــم الــفــنـــــي بــالــهــيــئــة 
ــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــة لــــلــــتــــقــــاعــــد والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مسؤولية صد الهجمات اإللكترونية والخروقات 
الـــــخــطــرة، لـحماية األنــظــمــة الــتــقــاعــديــة وضــمــان 

سرية بيانات منتسبيها. 
قسم  رئــيــس  التقت   ،  » االجتماعية  »التأمينات 
ــلـــي الـــــمـــــري، والـــتـــــــى  ــبـــكـــات الــــســــيــــدة قــــمــــزة عـ الـــشـ
أبـــرز مــا يقدمه القسم من  سلطت الــضــوء على 
يلي نص  وفيما  المستقبلية  والخطط  خدمات، 

الحوار:
بداية نود التعرف سريًعا على القسم وما 

المهام التي يؤديها؟
ــًبــــا عــلــى  ــــــي غــــالــ ــنـ ــفـ - ُيــــطــــلــــق مـــصـــطـــلـــــــح الـــــدعـــــم الـ
الفني،  الدعم  تقديم  عن  المسؤول  التخصص 
يجهلونها،  الــتــي  المسائل  فــي  للموظفين  والــِتــقــنــي 
ــــل ـكــافـــة الـــمـــشـــاكـــل الـــيـــومـــيـــة ســــــواء ـكــانـــت فــي  وحـ
وأهــم  وملحقاتها،  الشبكة  أو  نفسه  الــحــاســوب 
ما يمتاز به القسم هو سرعة التدخل في الوقت 

المناسب، كي ال تتعطل دورة العمل.
- يـــخـــتـــص الـــقـــســـم بــتـــــركــيــب شـــبـــكـــات االتــــصــــال 
وتــهــيــئــتــهــا لــلــعــمــل، ومــتــابــعــة األعــــطــــال الـــتـــي تــطــرأ 
عــلــيــهــا، واإلشــــــراف عــلــى الـــربـــط اآللــــي مـــع الــجــهــات 
أمنـي متطور ضد  نــظــام  الــعــالقــة، وتطبيق  ذات 

االختـراقات، وحفظ النسخ االحتياطية. 
للبيانات؟  االحتياطي  بالتخزين  ُيقصد  ومـــاذا 
البيانات  لحفظ  آلــيــة  هــو  االحتياطي  التخزين   -
من الضياع أو التلف عن طريق أخــذ نسخ منها 
دورًيا، ألن البيانات تتغير باستمرار، فقد يحذف 
ــــزء مــنــهــا مــــن قـــبـــل الــمــســتــخــدمــيـــــن عــــن طــريــق  جـ
الخطأ، أو بسبب عطل فني يؤدي إلى ضياعها أو 
التأثير على تكاملها، وهنا تكمن أهمية التخزين 

اإلحتياطي. 
ــــرض بـــيـــانـــات  ــعـ ــ ــنــــد تـ ــــخــــطــــة الـــمـــتـــبـــعـــة عــ ـــ ــا الــ ــ مــ

المنتسبين للتلف أو ما شابه ذلك؟

 
ً

- عـــنـــد حــــــدوث مـــثـــل هـــــذه الــمــشــكــلــة يـــجـــب أوال
تحديد سببها، ومن ثم وضع خطة فورّية لحلها، 
لــلـــــحــيــلــولــة دون تـــعـــرض الــبــيــانــات الــمــســتـــــرجــعــة 
للمشكلة ذاتـها، وأخيـًرا استعادة نسخة سليمة 

من أجهزة النسخ االحتياطي.
ما البدائل المتاحة حال انقطاع خدمة 

اإلنترنت عن دولة قطر بما فيها الهيئة؟
للهيئة  التحتية اإللكترونية  البنية  - تم تصميم 
بطريقة مرنة وفّعالة تضمن الوصول إلى جميع 
ــيـــة دون  ــلـ خـــدمـــاتـــــــهـــا عــــن طـــريـــق الـــشـــبـــكـــة الـــداخـ
»اإلنــتـــــرنــت«،  العنقودية  الشبكة  على  االعــتــمــاد 
ـــاص بـــالـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــــــن  ــ ـــخـ ــــزء الـــ ــــجـ ــــ ــ ــثــــنــــاء الـ بــــاســــتــ

الخارجيين، فهو الوحيد الذي يعتمد على ذلك.
هل لديكم مشروعات مستقبلية لدعم 

الحلول المعلوماتية؟
- بــــالــــتــــأكــــيــــد، لــــديــــنــــا مــــشــــاريــــع خــــاصــــة بــتــطــويــر 
وفق  االفتـراضية  والـــــخــوادم  المعلومات  شبكة 
أحدث التكنولوجيا المطبقة، وتعد الهيئة أول 
 CISCO الـــ  تكنولوجيا  تطبق  حكومية  مؤسسة 
ــعــد شبكة 

ُ
ACI بــنــجــاح وبــكــفــاءة عــالــيــة، حــيــث ت

ACI Net- )معلومات البنية التحتية التطبيقية 
المستخدمة  التكنولوجيا  أحـــدث  مــن   )works
في عالم الشبكات، حيث توفر بيئة متكاملة مع 
التطبيقات بخالف المفهوم التقليدي للشبكات 
ومــن أهــم مميـزات هــذا الــنــوع مــن الشبكات هو 
سرعة تجهيز البنية التحتية للتطبيقات بفاعلية 
وتوفير أعلى درجات األمن على مستوى الشبكة.

كيف يسهم القسم في حماية بيانات 
المنتسبين من االختراق؟

المعلومات  أمــن  معايير  أفــضــل  القسم  يطبق   -
لحماية قواعد بيانات المنتسبين من االختراق، 
ــثـــات األمــــنــــيــــة الـــــــخـــاصـــة  ــتـــحـــديـ بـــــــــدًءا بــتــطــبــيــق الـ
ــيـــانـــات وأنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل وبــــرامــــج  ــبـ بـــقـــواعـــد الـ
 ،)Antivirus( الخبيثة  التطبيقات  من  الحماية 

كــذلــك تــم تــركــيــب نــظــام الـــــحــمــايــة مــن االخــتـــــراق 
Point IPS( )TrendMicro Tipping، حيث يقوم 
ــــــراق فـــي حــال  هــــذا الــنــظــام بــمــنــع مـــحـــاوالت االخـــتـ
التدابير  املختص التخاذ  الفريق  وتنبيه  حدوثها 
الالزمة، كما تم تركيب نظام حماية التطبيقات 
 ،))F5 Web Application Firewall من االختراق
النظام طبيعة استخدام خدمات  هــذا  ويــراقــب 
الــهــيــئــة اإللــكــتــرونــيــة عــلــى شــبــكــة الـــويـــب، ويــقــوم 
باكتشاف وإيقاف أي محاوالت لالستخدام غير 

المألوف، قد يهدف الختراق البيانات.
واجهت دولة قطر مؤخًرا عدًدا من الهجمات 
اإللكترونية، كيف كانت جاهزيتها لمثل هذه 

الهجمات؟
ــام فــــي األمــــن  ــــم نـــظـ - الــهــيــئــة أول جـــهـــة تــطــبــق أهـ
ــــام الــــــــ RSA وـكــــان  ــــظـ الــــمــــعــــلــــومــــاتــــي مـــــن خـــــــالل نـ
ذلـــك فــي 2012، ومـــن ثــم بـــدأت الـــــجــهــات األخـــرى 
ــــــن ونـــــحـــــن نـــطـــور  ــيـ ــــــحـ ــنـــــذ ذلـــــــك الـ ــ بـــتـــطـــبـــيـــقـــه، ومـ
ونطبق مــا هــو الــجــديــد فــي هــذا املــجــال، ويــواكــب 
الـــقـــســـم أفـــضـــل مــعــايــيـــــر االســـتـــجـــابـــة لــلـــــحــوادث 
ــــو عـــلـــى تــنــســيــق  ــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات، وهـ ــ األمـــنـــيـــة وأحـ
مــتــبــادل مـــع فــريــق عــمــل وزارة الــداخــلــيــة وفــريــق 
المعلومات  أمــن  يـــزودان فريق  اللذين   ،Q-cert
التدابير  التــخــاذ  األمنية  باالستشارات  الهيئة  فــي 

واالحتياطات الالزمة.
كيف يتم توعية موظفي الهيئة بأمن 

المعلومات؟
- يــحــصــل مــوظــفــو الــهــيــئــة عــلــى أعـــلـــى تـــدريـــب في 
أمــن المعلومات، حتى يتمكنوا من تمييز  مجال 
ــيـــغ الــــفــــريــــق املـــخـــتـــص  ــلـ ــبـ ــــل الـــــــضـــــــارة، وتـ ــائـ ــ الـــــرسـ
بــأمــره،  إليكتـروني مــشــكــوك  بــريــد  حـــال ورود أي 
الســـيـــمـــا أن مـــفـــهـــوم أمـــــن الـــمـــعـــلـــومـــات يـــبـــدأ مــن 
وعي المستخدم وحسن تصرفه في عدم تصفح 

الروابط والرسائل غير موثوقة المصدر.

     قسم الشبكات .. جدار الهيئة لصد الهجمات اإللكترونية
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إعداد -  قسم برامج التثقيف الصحي  بوزارة الصحة العامة: 

• تجنــب الوجبــــات الســريعة غيـــر الصحيــة لإلقــالل 

مــن الشــعور بالعطــش خــالل فتـــرة الصيــام.

• تأكــد مــن مراجعــة تاريــخ الصالحيــة قبــل شــراء أي 

منتــج عنــد التســوق.

30-15 دقيقة خــالل الفتـرة مــن بعد  • اشـــرب الــمــاء كــل 
كوب   8-12 على  تحصل  بحيث  السـحور  وحتـى  اإلفــطــار 

.
ً
يوميا

•To avoid being thirsty during fasting 
hours, avoid eating fast foods as they 
contain high salt levels.

•Make sure to check production and 
expiration date before purchasing any 
product while shopping.

•Drink water every 30-15 minutes after 
Iftar and before Fajr prayer to reach 
the recommended water intake of 8-12 
glasses per day.
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وأنمــاط صحيــة جديــدة خــالل شــهر  عــادات  اتبــع   •

ألبنائــك. قــدوة  وكــن  رمضــان 

• أكثـر من تناول األغذية الغنية باأللياف مثل الخبز األسمر واألرز 

البنـــي والخضــار والفواكــه حيــث تعمــل األليــاف على تقليل ســرعة 

إمتصاص الطعام وبالتالي الشــعور بالشــبع لفترات طويلة.

• تنــاول ثــالث حبــات رطــب أو تمــر مــع كــوب مــن املــاء 

أو اللبـــن قليــل الدســم عنــد اإلفطــار.

• تناول الجوز، بذور القرع، بذور الكتان، األقوكادو، وزبدة الفول 

السوداني يمدك بالطاقة الالزمة من الدهون الصحية خالل فترة 

الصيام، وعند الحاجة الستخدام الزيوت في عملية إعداد الطعام 

يفضل استبدال الزيوت غير الصحية بزيت الزيتون أو زيت الكانوال.

•Adopt new healthy habits during the 
holy month of Ramadan and be a role 
model for your family.

•Eat fiber-rich foods such as brown bread, brown 
rice, vegetables and fruits, as fiber aids in digestion 
and keeps you satiated for a longer period of time.

•Eating walnuts, pumpkin seeds, flaxseeds, 
avocados and peanut butter gives you sufficient 
energy from healthy fats during fasting hours. 
And while cooking, replace the unhealthy oil 
with olive oil or canola oil.

•Break your fast with 3 ripe or dried 
dates and a cup of water or low fat 
laban drink.
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في مجتمعاتنا العربية يعتقد البعض أن كلمة التقاعد هي الكلمة التي 
تعبر عن الشعور المأساوي الذي ينتاب الشخص بعد إحالته للتقاعد، 
أو  ينبغي عليه مواجهتها،  تــوجــد تحديات  بــاإلحــبــاط حيث ال  فيشعر 
مشكالت عليه إيجاد الحلول المناسبة أو اقتناص الفرص أو مشاريع 

يجب المنافسة عليها، أو االلتزام بأجندة االجتماعات.

بــأن الشعور والحالة النفسية ســوف تكون عادية  ال أستطيع القول 
أو سوف يعتاد المتقاعد على هذه الظروف بصورة طبيعية، ولكن في 

نفس الوقت يجب طرح هذه األسئلة،

نــواٍد خاصة للمتقاعدين؟ هل هناك ملتقيات خاصة بهم  هل هناك 
؟ هل هناك استراتيجية واضحة للمتقاعدين؟ هل هناك استراتيجية 

الستقطابهم؟

المتقاعد أم�شى أكثر من ثالثين سنة في خدمة املجتمع، فلديه حقوق 
ويجب االهتمام بــه، وعــدم تهميش دوره في املجتمع، كما يجب عدم 
االستهانة بطاقات وخبرات المتقاعدين، واالستفادة منها واستغاللها 
بــمــا يفيد ويــنــفــع املــجــتــمــع، خــاصــة أنـــه تــوجــد أعــــداد مــن المتقاعدين 
الــذيــن هــم بــحــاجــة لــوظــيــفــة، ولــديــهــم قـــدرة نفسية وجــســديــة تؤهلهم 

للعمل.

لذلك يجب استغالل تلك الطاقات المهدرة، واالستفادة منها في شتى 
املجاالت بدال من استقطاب موظفين وخبراء من خارج الدولة كإعطاء 

ورش العمل، والدخول في اللجان االستشارية في القطاعات الحكومية 

والقطاعات الخاصة، أو العمل بدوام جزئي أو البدء بمشروع خاص 

وكذلك المشاركة في الفعاليات املختلفة.

ــة الــمــســتــقــبــلــيــة لــهــيــئــة الـــتـــقـــاعـــد والـــمـــعـــاشـــات فــهــنــاك  وبـــفـــضـــل الــــرؤيــ

مبادرات كثيرة في هذا الصدد، منها وجود الموقع الرسمي، الذي يتمتع 

بالكثير من المعلومات التي تفيد المتقاعد، كذلك لدى الهيئة فريق 

ولديها  المراجعين،  الستقبال  الــصــدر  ِسعة  و  برحابة  يتمتع  متكامل 

القطاعات  فــي  المتقاعدين  تفيد  الــتــي  الــخــصــومــات،  بــطــاقــة  مــشــروع 

املختلفة مثل االتصال والطيران والمشتريات.

يجب أن تكون هناك دورات أو لقاءات دورية للموظفين، سواء الجدد 

أو المقبلين على التقاعد، تقوم به إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع 

عنصر  فالمتقاعد  االجتماعية،  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة 

فاعل يجب تفعيل دوره في مختلف املجاالت والفعاليات.

وفي النهاية نستشهد بمقوله اإلمــام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

)اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك كأنك تموت غًدا(.
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د. بثينة حسن األنصاريالتقاعد بداية.. أم نهاية ؟
مستشار تخطيط استراتيجي وموارد بشرية
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خدماتنا بني يديك
تطبيق GRSIA �ساطة�وجودة�عالية



  

دورية تصدر عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية بدولة قطر

التأمـينات 

االجتـماعية
مجلة

العدد التاسع - أبريل 2020

قطر عضًوا في املجلس 

ISSA التنفيذي

االدخار واالستثمار 
طريق املتقاعد 

لتحقيق األمان املالي

د. بثينة األنصاري:
التقاعد بداية ..

أم نهاية؟

   

هيئة التقاعد.. 
استدامة املعاشات لألجيال القادمة

د. محمد بن حمد آل ثاني:
حياة التقاعد السعيدة تبدأ بالحفاظ 

على الصحة

الدهيمي: قضيت 50 عاًما يف مجع القطع األثرية

 أم محمد العذبة : 40 عاًما من العمل تقّدم تجربتي في الكفاح والنجاح


