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❞

ما أشعر به منذ أن توليت مهمة قيادة البالد وبدأنا نفكر في االستثمار في املستقبل لنكون
 فان أحد األمور التي أفكر فيها،واثقني بأن األجيال القادمة ستحصل على نفس مستويات املعيشة
 فأنا أريد أن أضخ ما يكفي من األموال في الصندوق بحيث ال يحتاج إلى أي تمويل،هي صندوق التقاعد
أو مساعدة مالية من قبل الدولة في املستقبل

❝

2010/10/24 - الفاينانشال تايمز

صاحب السمو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
) ( حفظه الله

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

that the future generations will be guaranteed their standard of living. Also,
one of the things I’m thinking of is the retirement fund. I want to inject enough
money now into it so that in the future, it will not require any financing or
financial help from the state

❞

Financial Times – 24/10/2010

His Highness

Sheikh Hamad Bin Khalifa AL-Thani
Emir of State of Qatar
( May Allah protect him )

❞

إن ضمان الرفاه ألبنائنا وأجيالنا القادمة يتطلب منا استخدام مواردنا استخدامًا مدروسًا
 ولهذا يتوجب علينا مواصلة بناء اإلنسان القطري القادر على املشاركة الفعالة في الحياة،ورشيدًا
 وزي��ادة االستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات،االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبالد
 كما أن ذلك،عاملية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع يكون للقطاع الخاص فيه دور بارز
يتطلب منا االستمرار في تطوير األجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق املزيد من الشفافية
واملساءلة

❝

2030 رؤية قطر الوطنية

صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ولي العهد األمني

The welfare of our children yet to be born, demands that we use our resource❝wealth
wisely. Qatar must continue to invest in its people so that all can

participate fully in economic, social and political life. Qatar must invest too in
world class infrastructure to create a dynamic and more diversified economy
in which the private sector plays a prominent role. This requires continuous
improvements in the efficiency, transparency and accountability of government
agencies

❞

Qatar National Vision 2030

His Highness

Sheikh Tamim Bin Hamad AL-Thani
The Heir Apparent
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List of Terms Definition

Term
GRSIA

Definition
General Retirement and Social Insurance Authority.

املصطلح

التعريف
.الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

الهيئة

Contributor

Qatari civil or military employees who are subjected to the retirement law.

.املوظفون القطريون في القطاعني العسكري واملدني الخاضعني للقانون

املشترك

Contribution

The amount deducted or paid monthly according to the prescribed rates
for the fund.

.املبلغ الذي يستقطع أو يسدد شهريًا بالنسب املقررة لصالح الصندوق

االشتراك

Service period

The period of service, whether actual or virtual.

Notional period

The service period that is virtually calculated, when calculating the
pension.

.مدة الخدمة التي يتم حسابها حكمًا عند حساب املعاش

Extension of insurance
protection

A system of GCC for its citizens, who work in another GCC as per the
law of (civil retirement/ social insurance) in their country, and they work
to an employer under the law of (civil retirement / social insurance) in the
country of their work.

نظام تلتزم به دول املجلس ملواطنيها العاملني في دول املجلس األخرى في القطاعني وفقًا لقانون
 التأمينات االجتماعية) املعمول به في دولته وأن يعمل لدى صاحب عمل يخضع- (التقاعد املدني
. التأمينات االجتماعية) في الدولة مقر العمل- لقانون (التقاعد املدني

Pension

The due monthly amount of pensioners or beneficiaries.

Monthly salary

The basic salary plus the social allowance.

Retirement age

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

Pensioner
Beneficiary
Dispute examine
committee
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قائمة تعريف المصطلحات

One who has finished his service and deserves a pension.
The Qatari who is decided to have a pension of a pensioner or share some
of it.
The committee that receives and deals with the claims of employers,
employees, pensioners, beneficiaries…etc

.املدة التي قضيت في الخدمة سواء كانت فعلية أو اعتبارية

.املبلغ املستحق شهريًا لصاحب املعاش أو املستحقني عنه
.الراتب األساسي مضافًا إليه العالوة االجتماعية
.هي السن املحددة في نظامي التقاعد املدني والعسكري لإلحالة إلى التقاعد
.من انتهت خدمته وتقرر له معاش
.القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب املعاش

مدة الخدمة
املدة االعتبارية

مد الحماية التأمينية
املعاش
الراتب الشهري
سن التقاعد
صاحب املعاش
املستحق

هي اللجنة التي تقوم باستقبال وبت طلبات جهات العمل واملوظفني والعاملني وأصحاب املعاشات
.واملستحقني وغيرهم

لجنة فحص املنازعات
لجنة التقاعد العسكري

Military retirement
committee

The committee that concerns about the military retirement and pensions
affairs.

.اللجنة املختصة بشؤون تقاعد ومعاشات العسكريني

Civil Pension fund

Civil pension fund established under the provisions of law (24) year 2002

.2002 ) لسنة24( صندوق املعاشات املنشأ بمقتضى أحكام قانون

Military Pension fund

Military pension fund established under the provisions of law (13) year
2006.

.2006 ) لسنة13( صندوق املعاشات العسكري املنشأ بموجب أحكام قانون

صندوق املعاشات
العسكري

Insurance expenditures

The amounts paid for the pensioners and beneficiaries.

.املبالغ املصروفة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم

النفقات التأمينية

.إيرادات االشتراكات واملدد االعتبارية

اإليرادات التأمينية

Insurance revenues

The contributions and the notional periods revenues.

Investment revenues

The fund investment revenues.

.إيرادات استثمار أموال الصندوق

صندوق املعاشات املدني

اإليرادات االستثمارية
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State of Qatar is interested in establishing the best retirement, pension and

social insurance systems, regarding the most important pillar of (Qatar vision
2030) adopted by His Highness the Emir ( may Allah protect him), by the Emiri
Decree no.(44) year 2008, under the State social and economic dimensions.
Facing this vision, the main objective is to expand the social insurance coverage
to include all categories of Qatari laborers in and outside the state. In 2010, a
development study was made to develop the civil retirement and pension law
issued in 2002. It is expected to be issued in 2011. Moreover, it studied the impact,
through the coming years, of military retirement and pension law issued in 2006,
and the common system of the extension of the insurance protection for the civil
Qatari laborers in the GCC countries issued in 2007.
In order of that, the State works for administrational development of the
General Retirement and Social Insurance Authority (GRSIA) regarding the Emiri
Decree no.(48) year 2009, of organizing its competences, and subordinating it
to the Ministry of Economiy and Finance. That will ensure linking its insurance,
financial, and investment policy with the general policy of the State, in order to
achieve care, protection, and social insurance principles.
GRSIA annual report represents a statistical numeric letter, reflecting an overall
growth of the various GRSIA's activities and work, especially the contributors’,
pensioners’ and beneficiaries’ data, and the amount of expenses; and the insurance
and investment revenues, which will achieve the objectives set for the GRSIA.
Also, it strengthens its national role of providing an integrated accurate database
achieves the State’s strategic development objectives, whether it is related to the
social stability and job security, or supporting the laborer market and national
economy.
In this occasion, I have the honor to convey sincere thanks and appreciation to
His Highness the Emir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, His Highness the
Heir Apparent Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, His Excellency the Prime
Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber
Al-Thani, for the wise guidance to update and develop the GRSIA activities and
work, which will help to promote the overall development process in the State.
Success be granted by Allah,

Yousef Hussain Kamal
Minister of Economy and Finance
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اهتمت دول��ة قطر في إرس��اء أفضل األنظمة للتقاعد واملعاشات والتأمينات
) التي اعتمدها سمو2030  منطلقة من أه��م ركائز (رؤي��ة قطر الوطنية،اإلجتماعية
 في ضوء األبعاد اإلجتماعية،2008 ) لسنة44( األمير (حفظه الله) بالقرار األميري رقم
.واالقتصادية في الدولة
 ك��ان الهدف األس��اس��ي هو توسيع شمولية غطاء التأمينات،وحيال تلك ال��رؤي��ة
 فتم،اإلجتماعية بحيث يشمل كافة فئات القطريني العاملني ف��ي ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا
 على دراسة تطوير قانون تقاعد ومعاشات املدنيني الصادر في2010 العمل في عام
 باإلضافة إلى استهداف دراسة.2011  وال��ذي من املتوقع ص��دوره في عام،2002 عام
ّ  والنظام،2006 أثر تطبيق قانون تقاعد ومعاشات العسكريني الصادر في عام
املوحد
ّ
ملد الحماية التأمينية للعاملني القطريني املدنيني بدول مجلس التعاون لدول الخليج
. خالل األعوام القادمة،2007 العربية الصادر في عام
 عملت الدولة على التطوير اإلداري للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات،ومن أجل ذلك
، بتنظيم اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا،2009 ) ل�س�ن��ة48( اإلج�ت�م��اع�ي��ة وف �ق��ًا ل�ل�ق��رار األم �ي��ري رق��م
 بما يضمن ربط سياساتها التأمينية واملالية،وتبعيتها ل��وزارة االقتصاد واملالية
 وب�م��ا يحقق م�ب��ادئ ال��رع��اي��ة والحماية،واالس�ت�ث�م��اري��ة م��ع السياسة العامة ل�ل��دول��ة
.والضمان االجتماعي
ّ
 تعبر عن نمو شامل،إن هذا التقرير السنوي للهيئة يمثل رسالة رقمية إحصائية
 وخ��اص��ة ب�ي��ان��ات املشتركني وأص �ح��اب املعاش،ف��ي مختلف أنشطة وأع �م��ال الهيئة
 بما يحقق، وحجم النفقات واإلي ��رادات التأمينية واالستثمارية،واملستحقني عنهم
 ب��اإلض��اف��ة إل��ى تعزيز دوره ��ا ال��وط�ن��ي ف��ي توفير قاعدة،األه ��داف امل��رس��وم��ة للهيئة
ً � س،ب�ي��ان��ات متكاملة ودق�ي�ق��ة لتحقيق األه ��داف التنموية اإلستراتيجية ل�ل��دول��ة
�واء
املتعلقة ب��األم��ن واالس�ت�ق��رار االجتماعي والوظيفي أو دع��م س��وق العمل واالقتصاد
.الوطني
وأتشرف بهذه املناسبة أن أرفع خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب
 وإل��ى صاحب السمو، أمير ال�ب�لاد امل�ف��دى-  حمد ب��ن خليفة آل ثاني/السمو الشيخ
 حمد بن جاسم/ وإلى معالي الشيخ، ولي العهد األمني-  تميم بن حمد آل ثاني/الشيخ
 على توجيهاتهم، رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية املوقر- بن جبر آل ثاني
السديدة لتحديث وتطوير أنشطة وأعمال الهيئة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية
.الشاملة في الدولة
،والله ولي التوفيق
يوسف حسين كمال
وزيـر االقـتـصـاد والـمـاليـة
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In 2010, GRSIA witnesses a qualitative shift in its development and
administrative management regarding the issuance of the Amiri decree no. (48)
year 2009, to establish its departments’ and units’ competences, subordinate to
the Minister of Economy and Finance, and determine its aim of insuring a decent
life for the retirees and beneficiaries, and manage and invest the pension funds’
monetary.
Within the above-mentioned year, GRSIA strategy focuses on developing plans
and visions for further developments that achieve the GRSIA’s main objective,
through extending the social insurance coverage to include all Qatari laborer
categories of the privet sector. That has a great influence in raising the financial
capacity of the pension funds to meet its future obligations and ensure the
achievement of the objectives set for GRSIA.
GRSIA is about to complete the actuarial studies, which will have a great impact
on the retirement and social insurance law draft, expected to be issued in 2011,
including significant amendments to solve the practical difficulties of the current
applied law. In addition, it will add several benefits and advantages to the governed
by its provisions.
Regarding the GRSIA’s concern to provide work according to the latest
professional methods to improve its service, it develops some future plans meeting
the changes that have occurred and will occur in the retirement and social insurance
systems. That is to achieve the GRSIA’s ambitions to be in the rank of the ancient
developed social insurance devices, matched in terms of achievements, methods
of insuring Qatari citizens’ life and achievement of an important pillar of Qatar
vision 2030.
I have the honor to introduce the annual report 2010 that contains the most
important statistical data and indicators of the retirement and pensions systems, the
growth of provided services, and the GRSIA’s work and activities development.
GRSIA always looks forward to promoting development, and making more effort
for developing all of the GRSIA’s work and activities, for effective and distinctive
participation in the overall development experienced by the State under the wise
leadership of His Highness Sheikh Hamad Bin Kalifa Al Thani, the Emir of State
of Qatar, and his Heir Apparent, God protects them.
Success be granted by Allah,

Turki Bin Mohamed Al- Khater
President of the General Retirement and Social Insurance Authority
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 نقلة2010 شهدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية خالل عام
)48(  وذلك إثر صدور القرار األميري رقم،نوعية في التطوير والتنظيم اإلداري للهيئة
 وإلحاقها بوزير، بتنظيم االختصاصات املنوطة بإدارات ووحدات الهيئة2009 لسنة
 وتحديد هدفها املتمثل ف��ي تأمني الحياة الكريمة للمتقاعدين،االق�ت�ص��اد وامل��ال�ي��ة
. وإدارة واستثمار أموال صناديق املعاشات،واملستحقني عنهم
 على وض��ع الخطط والتصورات2010 فلقد ت��رك��زت استراتيجية الهيئة ف��ي ع��ام
 من،إلح��داث امل��زي��د م��ن ال�ت�ط��ورات التي تساهم ف��ي تحقيق ال�ه��دف األس��اس��ي للهيئة
خالل توسيع تغطية التأمينات االجتماعية لتشمل جميع فئات العاملني القطريني
 مما له عظيم األثر في رفع القدرة املالية لصناديق املعاشات للوفاء،بالقطاع الخاص
. ويضمن تحقيق األهداف املرسومة للهيئة،بالتزاماتها املستقبلية
وقد شارفت الهيئة على اإلنتهاء من الدراسات اإلكتوارية التي سيكون لها أكبر
األثر على مشروع قانون التقاعد والتأمينات اإلجتماعية واملتوقع صدوره خالل عام
ً
 شامال عددًا هامًا من التعديالت التي من شأنها معالجة الصعوبات التنفيذية،2011
. كذلك تم إضافة عدة منافع ومزايا للخاضعني ألحكامه،للقانون املطبق حاليًا
وإن�ط�لاق��ًا م��ن ح��رص الهيئة ع�ل��ى ت�ق��دي��م أع�م��ال�ه��ا وف��ق أح ��دث األس��ال�ي��ب املهنية
 فقد عملت على وضع خطط مستقبلية تستجيب للمتغيرات التي،لتحسني خدماتها
 لتحقيق طموحات،حدثت وستحدث على أنظمة التقاعد والتأمينات اإلجتماعية
 ولتناظرها،الهيئة لتكون في مصاف أجهزة التأمينات اإلجتماعية املتقدمة العريقة
 وتحقيق ركيزة هامة من،من حيث اإلنجازات وأساليب تأمني حياة املواطن القطري
.2030 أهم ركائز رؤية قطر
 وال ��ذي يحتوي على أهم،2010 وأت �ش��رف ب�ع��رض التقرير ال�س�ن��وي للهيئة ل�ع��ام
 ونمو،ال�ب�ي��ان��ات وامل ��ؤش ��رات اإلح�ص��ائ�ي��ة للخاضعني ألن�ظ�م��ة ال�ت�ق��اع��د وامل �ع��اش��ات
ّ
.املقدمة وتطور أعمال وأنشطة الهيئة
الخدمات
 وبذل املزيد من الجهد في تطوير كافة،وتتطلع الهيئة دائمًا إلى تعزيز تطورها
ّ
وتميز في التنمية الشاملة التي تعيشها
 لإلسهام بفعالية،نشاطات وأعمال الهيئة
 حمد بن خليفة آل/الدولة في ظل القيادة الحكيمة ملقام حضرة صاحب السمو الشيخ
. حفظهما الله، وولي عهده األمني، أمير البالد املفدى- ثاني
،والله ولي التوفيق
تركي بن محمد الخاطر
رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية

الهيكل التنظيمي للهيئة

وزير االقتصاد والمالية
وحدة التدقيق الداخلي
Internal Audit Unit

مكتب الرئيس
President Office

رئيس الهيئة

وحدة العالقات العامة واالتصال
Public Relations and Communication Unit

إدارة نظم املعلومات
Information Technology Department

إدارة التقاعد
Retirement Department

إدارة املشتركني
Contributors Department

قسم النظم والتطوير
Systems and Development Section

قسم خدمات ومتابعة املتقاعدين املدنيني
Civilian Retirees Services and Follo-up Section

قسم التسجيل وخدمات املشتركني
Registration and Contributor's Services Section

قسم الشبكات والدعم الفني
Networks and Technical Support Section

قسم حسابات معاشات التقاعد املدني
Civil Retirement Pensions Accounts Section

قسم حسابات االشتراكات واملراقبة
Contributions Accounts and Monitor Section

قسم التقاعد العسكري
Military Retirement Section

20

Authority Organizational Chart

Minister of Economy and Finance
وحدة خدمة املراجعني
Customes Service Unit

وحدة التخطيط والبحوث
Planning and Research Unit

President of GRSIA

مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات
االجتماعية
Accounts of Retirement and Social
Insurance funds Office

إدارة االستثمار
Investment Department

إدارة الشؤون القانونية
Legal Affairs Department

قسم العمليات االستثمارية
Investments Operation Section

قسم البحوث والدراسات القانونية
Legal Researches and Studies Section

قسم تحليل املخاطر
Risk Analysis Section

قسم القضايا والتحقيقات
Issues and Investigations Section

إدارة الخدمات املشتركة
Joint Services Department
قسم املوارد البشرية
Human Resources Section
قسم الشؤون املالية
Financial Affairs Section
قسم الخدمات اإلدارية
Administrative Services Section
قسم األرشيف
Archive Section
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"يقوم املجتمع القطري على دعامات العدل واإلحسان ،والحرية ،واملساواة ،ومكارم األخالق "
املادة ( )18من الدستور الدائم لدولة قطر

الف�صل الأول

Chapter One

" The Qatari Society is based on the values of justice, benevolence, freedom, equality, and high morals"
Article (18) of the Permanent Constitution of State of Qatar

2010
نظرة عامة على الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات االجتماعية
An Overview of the General Retirement and Social Insurance Authority
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GRSIA Establishment
GRSIA was established under the law no. (24) year 2002 of retirement and pensions. It
is a public authority, which has independent administrative and budget as per the Amiri
decree no. (48) year 2009.
GRSIA is a member in the international Social Security Association since 2004.

GRSIA Vision
GRSIA endeavors to be a peaceful shelter for the Qatari citizen within its efforts to
enforce the economic and social protection and stabilize the ties of social solidarity
besides having human and technical abilities and financial possible to reach the maximum
of reinforcement levels in performance and achievements to reach its goals leading to
key rank among other local authorities.

GRSIA Mission
Extend the insurance coverage to include all working Qatari citizens, to ensure their
future life precious away from destitution and poverty, taking into account the social and
economic dimensions in the state, ensure the required protection to the insured and their
families. That reflects clearly the society’s identity, by providing outstanding service to
the public in a spirit of responsibility, affection, and taking into account the fundamental
values that
 underlie GRSIA in its work performance.

Fundamental Values
• Social care.
• Social protection.
• Social insurance.
• Social responsibility.
• Transparency.
• Justice.

25

إنشاء الهيئة
 بشأن2002 ) لسنة24( أنشئت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية بموجب القانون رقم
 وتتبع وزير االقتصاد،التقاعد واملعاشات وهي هيئة عامة تتمتع باستقالل إداري وذات موازنة مستقلة
.2009 ) لسنة48( واملالية بموجب القرار األميري رقم
.2004 والهيئة عضو في الجمعية الدولية للضمان االجتماعي منذ عام

رؤيـــة الهيئة
 من خالل عملها على تعزيز الحماية االجتماعية،تسعى الهيئة لتكون مالذًا آمنًا للمواطن القطري
 وامتالكها ال�ق��درات البشرية والفنية، وترسيخ أواص��ر التكافل والتضامن ف��ي املجتمع،واالق�ت�ص��ادي��ة
واإلمكانات املادية لبلوغ أقصى درجات الفاعلية في األداء واإلنجاز لتحقيق أهدافها والوصول إلى مكانة
.مرموقة بني الهيئات النظيرة لها محليًا ودوليًا

رسالة الهيئة
 ب�م��ا يضمن ل�ه��م حياة,م��د مظلة التغطية التأمينية لتشمل ك��اف��ة امل��واط �ن�ين ال�ق�ط��ري�ين ال�ع��ام�ل�ين
، أخذًا باالعتبار األبعاد االجتماعية واالقتصادية في البالد،مستقبلية كريمة بعيدًا عن العوز والفاقة
 وذلك عبر تقديم، وبما يعكس هوية املجتمع بوضوح،يضمن للمشمولني به ولذويهم الحماية املنشودة
 ومراعاة القيم األساسية التي تستند إليها الهيئة،خدمة متميزة للجمهور بروح من املسؤولية وال��ود
.في أدائها ألعمالها

قيمها األساسية
.• الرعاية االجتماعية
.• الحماية االجتماعية
.• التأمني االجتماعي
.• املسؤولية االجتماعية
.• الشفافية
.• العدالة

ُ"ت ِّ
فصل هذه اإلستراتيجية ُ
السبل واألدوات التي يجب أن تلتزم بها مؤسستنا لتحقيق النمو املتوازن واملستدام الذي
يراعي احتياجات األجيال القادمة والذي يتطلب االستخدام املسؤول ملواردنا"

من أقوال سمو الشيخ  /تميم بن حمد آل ثاني ــــــــــ ولي العهد األمني
في تدشني إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2012 - 2011

الف�صل الثاين

Chapter Two

"This strategy details the ways and tools that our institutions must adhere to achieve balanced
and sustainable growth that takes into account the needs of the future generation, which requires a
responsible use of our resources"
Words of H.H. Shiekh Tamim Bin Hamad Al-Thani - The Heir Apparent
at the launch of the National Development strategy of State of Qatar 2011-2012

2010
2010 خطة عمل الهيئة ل�سنة
GRSIA Work Plan 2010
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GRSIA Work Plan 2010
GRSIA work plan 2010 includes several main objectives, focuses on legislation,
technical and administrative aspects. It focuses on updating database and developing the
retirement and pension systems applicable in GRSIA It also continues studying the feasibility of applying the retirement and pension law to all Qatari employees in the private
sector. In addition, it continues studying the amendment of retirement and pension law no
(24) year 2002.

Summary of Authority work plan 2010
1. Follow-up the completion of the legislation related to the system of retirement, social insurance, work injuries, occupational diseases, implementation their exective
decisions and procedures.
2. Develop the information system through updating the internal home page of
GRSIA, the website on the internet, and developing the system of new computers
to support the work environment in GRSIA.
3. Exert best efforts for reaching to proper and updated database.
4. Pay pensions of the retirees and their beneficiaries.
5. Prepare the actuarial and statistical studies of the military and civil funds.
6. Develop and qualify the human resources of GRSIA, and raising the work performance of the employees.
7. Continuation in developing the service level delivered to the customers.
8. Develop the communication level with employers, and increase their response to
the law requirements.
9. Legally follow-up the appliance of the extension of insurance protection system for
the citizens of GCC's who work out of their home.
10. Develop the investment returns of the pension funds.
11. Continue spreading the awareness of the retirement legislations and systems, and
point out the GRSIA role and service submitted to the public and the society.
12. Develop a strategic plan to GRSIA within Qatar vision 2030.
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2010 خطة عمل الهيئة لسنة
ّ
، والفنية، تركزت على النواحي التشريعية، عدة أهداف رئيسية2010 تضمنت خطة عمل الهيئة لعام
 حيث ركزت الهيئة على تحديث قاعدة بياناتها وتطوير أنظمة التقاعد واملعاشات املطبقة في،واإلدارية
 كما واصلت دراسة مدى مالئمة سريان قانون التقاعد واملعاشات على جميع العاملني القطريني،الهيئة
) لعام24( في القطاع الخاص باإلضافة إلى مواصلة دراسة التعديالت على قانون التقاعد واملعاشات رقم
.2002

 في األهداف الرئيسية التالية2010 وقد تلخصت أهداف خطة
 ونظام، ونظام التأمينات االجتماعية،متابعة استكمال التشريعات املتعلقة بنظام التقاعد1 .1
. والقرارات التنفيذية و اإلجراءات الخاصة بهم، واألمراض املهنية، إصابات العمل
 وكذلك موقع الهيئة على، من خالل تحديث الصفحة الداخلية للهيئة،تطوير نظم املعلومات2 .2
. وتطوير أنظمة حاسوبية جديدة لدعم بيئة العمل في الهيئة،االنترنت
.السعي إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة و صحيحة3 .3
.صرف املعاشات التقاعدية للمتقاعدين واملستحقني عنهم4 .4
.إعداد الدراسات االكتوارية واإلحصائية لصندوقي املعاشات املدني والعسكري5 .5
. ورفع مستوى األداء الوظيفي للموظفني،تنمية وتأهيل املوارد البشرية في الهيئة6 .6
.االستمرار في تطوير مستوى الخدمات املقدمة للجمهور7 .7
. وزيادة استجابتهم ملتطلبات القانون،تطوير مستوى االتصال بجهات العمل8 .8
املتابعة القانونية لتطبيق نظام ّمد الحماية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون العاملني9 .9
.في غير دولهم
.تنمية عوائد استثمار أموال صناديق املعاشات1010
 وإبراز دور الهيئة وما تقدمه من خدمات،االستمرار في نشر التوعية بتشريعات ونظم التقاعد1111
.لجمهورها وللمجتمع
.2030 السعي لوضع خطة إستراتيجية للهيئة في ضوء رؤية قطر1212

"إن املواطن القطري يحتل الصدارة فيما يتعلق بأهدافنا وغايتنا وخططنا"
من أقوال صاحب السمو الشيخ  /حمد بن خليفة آل ثاني ــــــــــ أمير دولة قطر

الف�صل الثالث

Chapter Three

"The Qatari citizen is at the forefront with regard to our goals and objectives and our plans"
Words of H.H. Shiekh \ Hamad Bin Khalifa Al-Thani - Emir of State of Qatar

2010
امل�شتـــركـــون املـــدنيـــون
Civilian Contributors
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First: Legal frame of the civilian contributors
Persons subject to law no. (24) year 2002 and its amendments
• Qatari employee who occupies a permanent job in a governmental entity that is
governed by the provision of the human resources law.
• Qatari employee or worker who works for one of the authorities, public foundations,
joint stock companies or entities for which the Council of Ministers issues a decision.

Contributions

• The rate of contribution equals to (15%) of the contributable salary (basic+ social
allowance) such ratio is distributed between the contributor and the employer (5%)
is deducted monthly out of the contributor’s salary and (10%) is monthly paid by the
employer.
• All contributions are delivered at a date does not exceed the fifth day of the following
month that due contributions are to be paid in.
• A delay fine is imposed that equals to 2% of the due sums, monthly, for the period from
the date of due payment to the date of payment.

Combining of previous service period

The retirement law permits the contributors to combine the previous service period
to the current service period, provided that these periods has been spent in one of entities
subject to the law provisions and the periods must be in full- not divided- not less than
(12) months. The contributions of such periods must be paid to GRSIA.

Purchasing of virtual service period

The retirement law permits the contributors to purchase a virtual service period to be
added to the actual service period that enable him to have a pension and to increase his
pension, provided that the contributor’s age is not less than (50) for male, or (45) for
female, and the actual service period is not less than (10) years. The due contributions
for the purchased period must be paid to GRSIA.

Second: The regulatory frame of the contributors
1.
2.
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Auditing the contributions request of the new employers, to find out its subject to the
retirement and pensions law. Then, registering the subjected employers and guide
the non- subjected ones.
Recording the new Qatari laborers’ data in the new contributions system and
modifying them, whether when modifying the salary or terminating service.

 اإلطار القانوني للمشتركين المدنيين:ًأوال
 وتعديالته2002 ) لسنة24( الخاضعون للقانون رقم
• امل��وظ��ف ال�ق�ط��ري ال ��ذي يعمل بوظيفة دائ �م��ة ف��ي ج�ه��ة حكومية خ��اض�ع��ة ألح �ك��ام ق��ان��ون امل ��وارد
.البشرية
• املوظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الهيئات أو املؤسسات العامة أو الشركات املساهمة
.أو الجهات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء

االشتراكات

) العالوة االجتماعية+ ) من الراتب الخاضع لالشتراك (األساسي%15( • نسبة االشتراك تساوي
.) تسدد من جهة العمل%10(  و،) تستقطع شهريًا من راتب املشترك%5( موزعة بني املشترك وجهة عمله
• ت��ورد االش �ت��راك��ات ف��ي ميعاد ال ي�ت�ج��اوز ال�ي��وم ال�خ��ام��س م��ن الشهر ال�ت��ال��ي للشهر ال��واج��ب دفع
.االشتراكات املستحقة عنه
َ
ُ
) شهريًا من املبلغ املتأخر عن سداده من تاريخ وجوب%2( • كل تأخير تفرض عليه غرامة مقدارها
.السداد حتى تاريخ السداد الفعلي

ضم مدة الخدمة السابقة

أجاز قانون التقاعد للمشترك أن يطلب ضم مدد خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية شريطة أن
 وأن تكون املدد املراد ضمها كاملة،تكون هذه املدد قد قضيت في إحدى الجهات الخاضعة ألحكام القانون
ّ
. وأن يسدد االشتراكات املستحقة عنها للهيئة،) شهرًا12( غير مجزأة وال تقل عن

شراء مدة خدمة اعتبارية

ُ
أجاز قانون التقاعد للمشترك فرصة شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة خدمته الفعلية لتمكينه من
) سنة45(  أو،) سنة للذكور50(  شريطة أن ال يقل عمر املشترك عن،الحصول على معاش وزيادة معاشه
 وأن يؤدي االشتراكات املستحقة عن املدة املراد،) سنوات10(  وأن ال تقل مدة خدمته الفعلية عن،لإلناث
.شراؤها إلى الهيئة

 اإلطار التنظيمي للمشتركين:ثانيًا
 لبحث م��دى خضوعها لقانون التقاعد،التدقيق على طلبات اش�ت��راك جهات العمل ال�ج��دي��دة1 .1
 وإرش� ��اد ال�ج�ه��ات غير،وامل �ع��اش��ات وم��ن ث��م تسجيل ال�ج�ه��ات ال�خ��اض�ع��ة ب�ن�ظ��ام االش �ت��راك��ات
.الخاضعة للقانون
 وتعديلها س��واء عند،تسجيل بيانات املوظفني العاملني القطريني الجدد بنظام االشتراكات2 .2
.تعديل الراتب أو انتهاء الخدمة

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Completing data and necessary documents for the Qatari employees assigned
for retirement and following-up cases of acquisition or loss of Qatari nationality,
retirement before the issuance of the law, or duplication of work.
Contacting and answering the inquiries of employers and Qatari employees in
regard to the application of the law.
Opening files for all work entities and save necessary documents to them.
Preparing accounting records, corresponding the due and actual balances, and
making the necessary adjustments.
Checking the validity of the monthly contributions calculating, additional and
notional amounts, and tracking collecting them.
Following-up employers that pay their contributions and due amounts irregularly.
Clearing transactions related to combining of previous service, purchasing notional
service and contributions revert.

 ومتابعة حاالت اكتساب أو،استيفاء البيانات واملستندات الالزمة للموظفني املحالني للتقاعد3
.فقد الجنسية القطرية أو املتقاعدين قبل صدور القانون أو االزدواجية في العمل
االتصال وال��رد على استفسارات جهات العمل واملوظفني العاملني القطريني في كل ما يتعلق4
.بتطبيق القانون
.فتح ملفات لجميع جهات العمل لحفظ املستندات الالزمة لها5
إع��داد القيود املحاسبية واملطابقة ل�لأرص��دة املستحقة والفعلية وإج ��راء التسويات ال�لازم��ة6
.بشأنها
 ومتابعة،التحقق م��ن صحة اح�ت�س��اب االش �ت��راك��ات الشهرية وامل�ب��ال��غ اإلض��اف�ي��ة واالع�ت�ب��اري��ة7
.تحصيلها
.متابعة جهات العمل غير املنتظمة في سداد االشتراكات واملبالغ املستحقة عليها8
. ورد االشتراكات، وشراء الخدمة االعتبارية،إجراء املعامالت املتعلقة بضم مدد الخدمة السابقة9

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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Third: Contributors of civil retirement scheme

 المشتركون المنتسبون لنظام التقاعد المدني:ثالثًا

1. Employers

The number of employers subject to the system, as in 31/12/2010, is (424). In excess of
(42) employers, and by (11.0%),compared to the previous fiscal year ended in 31/12/2009.
The governmental entities represents (46.9%) of the total number of employers.Table
(1-1) and Graph (1-1) show the growth of the number of employers during the years 20072010.

 جهات العمل.1

 بزيادة قدرها،) جهة عمل424( ،2010/12/31 بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للنظام كما في
 وتمثل الجهات،2009/12/31  من السنة املالية السابقة املنتهية في،)٪11.0(  وبنسبة،) جهة42(
) تطور1-1(  والشكل رقم،)1-1(  ويبني الجدول رقم،) من إجمالي جهات العمل٪46.9( الحكومية بنسبة
.2010 – 2007 عدد جهات العمل خالل السنوات

2010-2007  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات: )1-1( جدول
Table (1-1) : Growth of employer's during 2007 - 2010
2010

نسبة التطور

العدد

2008

No.

نسبة التطور

Growth Rate

العدد

33.6%

199

7.0%

2007

No.

نسبة التطور

Growth Rate

العدد

12.0%

149

46

13.2%

0.8%

122

-21.4%

قطاع العمل

No.

نسبة التطور

Growth Rate

العدد

business sector

11.8%

133

11.2%

119

جهات حكومية

43

18.8%

38

28.0%

32

0.0%

121

9.0%

121

11.0%

111

11

7.7%

14

30.0%

13

0.0%

10

-33.3%

10

-6.3%

15

-5.9%

16

54.4%

17

-10.0%

36

0.0%

40

0.0%

40

...

40

11.0%

424

5.8%

382

9.7%

361

30.0%

329

Growth Rate
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2009

No.

Governmental Entities

قرار مجلس الوزراء

Council of Ministers’ Decision

شركات مساهمة
Companies

مؤسسات

Corporations

هيئات

Authorities

مد احلماية التأمينية

Extension of Insurance Protection
اإلجمالي

Total

2010-2007  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات: )1-1( رسم بياني
Graph (1-1) : Growth of employers’ number during 2007-2010
199
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200
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Number

100
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2. Contributors

 املشتركون.2

The data in table (2-1) and in graph (2-1) indicate the total number of the active contributed
employees until 31/12/2010, which was (48074) contributors against (43063) contributors
in 31/12/2009, raising by (5011) contributors represented by (11.6%). The males form
(50.4%) of the total number of the active contributors with a very little difference on the
proportion of females.

) إل��ى أن إجمالي ع��دد املوظفون1-2( ) وال��رس��م البياني1-2( تشير البيانات ال ��واردة ف��ي ال�ج��دول
) م�ش�ت��رك��ًا في43063( ) م�ش�ت��رك��ًا م�ق��اب��ل48074(  ب�ل��غ2010/12/31 امل �ش �ت��رك��ون ال�ن�ش�ط��ون ح�ت��ى
)٪50.4(  وتشكل نسبة الذكور،)٪11.6( ) مشتركًا تمثل نسبة5011(  بزيادة قدرها2009/12/31
.من إجمالي املشتركون النشطون بفارق ضئيل جدًا عن نسبة اإلناث

2010-2007  تطور عدد املشتركون النشطون حسب الجنس خالل السنوات: )1-2( جدول

Table (2-1) : Growth of active contributors’ number by gender during 2007-2010
اإلناث

الذكور

Females

اإلجمالي

Total

Males

السنة

النسبة

العدد

النسبة

العدد

Year

37915

47.5%

18026

52.5%

19889

2007

40316

48.8%

19694

51.2%

20622

2008

43063

49.0%

21118

51.0%

21945

2009

48074

49.6%

23841

50.4%

24233

2010

Rate

No.

• Resource: Contributors Department

Rate

No.

 إدارة املشتركني:• املرجع

2010-2007  تطور عدد املشتركون النشطون حسب الجنس خالل السنوات: )1-2( رسم بياني
Graph (2-1) : Growth of active contributors’ number by gender during 2007-2010
23841

24233
21945

العدد

24233

21118

20622

19694

19889

Number
Year

السنة

2010

2009

2008

21945

21118

18026
24233
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23841

2007

ذكور

Males

إناث

Females

23841

2010

21945

21118

2009

Table (2-2) below, shows that the age group (26-30) forms the highest number of the
contributors total by (18.7%), directly followed by the age group (31-35) by (18.4%),
while the other groups more than (46) years, form the lowest groups with very little rates
as a result of early retirement.

) تشكل العدد األعلى من مجموع املشتركني30-26( ) أدناه أن الفئة العمرية2-2( يتضح من الجدول
ً
 أما الفئات العمرية،)٪18.4( ) بنسبة35-31( ) تليها مباشرة الفئة العمرية٪18.7( بنسبة قدرها
.) سنة فتشكل أقل الفئات وبنسب ضئيلة جدًا وذلك نتيجة التقاعد املبكر46( التي تزيد عن عمر

2010/12/31  توزيع املشتركون النشطون حسب الفئات العمرية والجنس في: )2-2( جدول
Table (2-2) : Distribution of active contributors by age group and gender in 31/12/2010
املجموع

اإلناث

Total

الذكور

Females

Males

الفئات العمرية

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

Age Groups

1.4%

656

0.5%

242

0.9%

414

≤20

13.2%

6323

6.2%

2961

7.0%

3362

25-21

18.7%

8973

10.1%

4841

8.6%

4132

30-26

18.4%

8835

10.0%

4819

8.4%

4016

35-31

17.1%

8226

8.7%

4184

8.4%

4042

40-36

14.2%

6830

7.5%

3611

6.7%

3219

45-41

8.6%

4131

4.1%

1951

4.5%

2180

50-46

5.4%

2610

2.0%

963

3.4%

1647

55-51

2.4%

1151

0.5%

222

1.9%

929

60-56

0.7%

339

0.1%

47

0.6%

292

>60

100.0%

48074

49.6%

23841

50.4%

24233

Rate

No.

Rate

Note: Rate represents the number divided by the total number of the contributors.
Resource: Contributors Department.

No.

Rate

No.

اإلجمالي

Total

. النسبة تمثل العدد من إجمالي عدد املشتركني الكلي:مالحظة
. إدارة املشتركني:املرجع
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Graph (2-2) below, shows that the female active contributors
number is growing against
2010
2007
the male number in 2010, compared to 2007.

) أدناه إلى أن عدد املشتركون النشطون من اإلناث آخذًا في الزيادة مقابل2-2( ويشير الرسم البياني
.2007  باملقارنة مع سنة2010 عدد الذكور في سنة
2007

2010

2007  باملقارنة مع سنة2010  هيكلة املشتركون النشطون حسب الجنس في سنة: )2-2( رسم بياني
Graph (2-2) : Structure of active contributors by gender in 2010 compared to 2007

49٫6%

50٫4%

2010

49٫6%

49٫6%

47٫5%

50٫4%

52٫5%

2007
2010

47٫5%

ذكور

50٫4%

47٫5%
49٫6%
إناث

Data in table (2-3) and in graph (2-3) indicates that the age group (21-25) has the highest
rate by (30.6%) of the total of the new active contributors in 31/12/2010. It also shows the
rate of the new active female contributors that represents (55.5%) in excess to the male
number.

2007

52٫5%

Males

52٫5%
50٫4%

47٫5%

Females

52٫5%

) إل��ى اس�ت�ح��واذ الفئة العمرية3-2( ) وال��رس��م البياني3-2( تشير ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة ف��ي ال �ج��دول
 كذلك.2010/12/31 ) من مجموع املشتركني النشطون الجدد في٪30.6( ) على أعلى نسبة25-21(
) بالزيادة عن نسبة الذكور من٪55.5( تشير البيانات إلى أن نسبة املشتركون الجدد من اإلناث تمثل
.املشتركون الجدد

2010/12/31  توزيع املشتركون النشطون الجدد حسب الفئات العمرية والجنس كما في: )3-2( جدول
Table (2-3) : Distribution of new active contributors by age group and gender as in 31/12/2010
املجموع

اإلناث

Total

Females

Males

الفئات العمرية

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

Age groups

11.3%

537

4.8%

228

6.5%

309

≤20

30.6%

1460

16.6%

793

14.0%

667

25-21

20.1%

960

11.9%

566

8.3%

394

30-26

13.6%

649

8.0%

382

5.6%

267

35-31

10.5%

501

6.1%

291

4.4%

210

40-36

13.8%

660

8.1%

386

5.7%

274

>40

100.0%

4767

55.5%

2646

44.5%

2121

Rate
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الذكور

No.

Rate

No.

Note: Rate represents the number divided by the total number of the new contributors.
Resource: Contributors Department.

Rate

No.

اإلجمالي

Total

. النسبة تمثل العدد من إجمالي عدد املشتركني الكلي للجدد:مالحظة
. إدارة املشتركني:املرجع

رسم بياني ( : )3-2توزيع املشتركون النشطون الجدد حسب الفئة العمرية كما في 2010/12/31

Graph (2-3) : Distribution of new active contributors by age group, as in 31/12/2010

30.6%
املشتركون الجـدد

20.1%
13.6%

11.3%

10.5%

25-21

30-26

الفئات العمرية

40

35-31

40-36

Age Groups

New Contributors

<20

13.8%

>40

The governmental entities represent the highest proportion of total business sector by
(55.1%), followed by public corporations by (19.7%), while the employers outside the
state to extend the insurance protection for Qatari employees have the lowest rate (0.1%),
as shown below in table (2-4), graph (2-4) and graph (2-5).

 وتليها،)٪55.1( تمثل ال�ج�ه��ات الحكومية أع�ل��ى نسبة م��ن مجموع ق�ط��اع العمل بنسبة ق��دره��ا
 في حني شكلت جهات العمل خ��ارج الدولة ملد الحماية التأمينية،)٪19.7( املؤسسات العامة بنسبة
)4-2( ) والرسم البياني4-2(  كما هو موضح أدناه بالجدول،)٪0.1( للقطريني العاملني بها أقل نسبة
.)5-2( والرسم البياني

2010/12/31  توزيع املشتركون النشطون حسب قطاع العمل والجنس كما في: )4-2( جدول

Table (2-4) : Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2010
املجموع

اإلناث

Total

الذكور

Females

Males

Business Sector

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

55.1%

26512

34.2%

16420

21.0%

10092

Governmental entities

15.2%

7289

5.0%

2406

10.2%

4883

Council of Ministers’ Decision

3.5%

1699

1.9%

898

1.7%

801

Companies

19.7%

9491

6.3%

3015

13.5%

6476

Corporations

6.3%

3039

2.2%

1074

4.1%

1966

Authorities

0.1%

43

0.1%

28

0.0%

15

100.0%

48074

49.6%

23841

50.4%

24233

Rate

No.

Rate

No.

Rate

Note:rate represents the number divided by the total number of the active contributors.
Resource: Contributors Department
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قطاع العمل

No.

قرار مجلس الوزراء
شركات مساهمة
مؤسسات
هيئات

Extension of insurance protection
Total

جهات حكومية

مد الحماية التأمينية
اإلجمالي

. النسبة تمثل العدد من إجمالي عدد املشتركني النشطني الكلي: مالحظة
. إدارة املشتركني:املرجع

2010/12/31  توزيع املشتركون النشطون حسب قطاع العمل والجنس كما في: )4-2( رسم بياني

Graph (2-4) : Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2010
34.2%

21.0%

إناث
ذكور

Females
Males

13.5%
10.2%
6.3%

5.0%
1.7% 1.9%
جهات حكومية
Govermental entities

قرار مجلس الوزراء
Minister Councill
Decision

شركات مساهمة
Companies

مؤسسات
Corporations

4.1%

2.2%

هيئات
Authorities

0.0% 0.1%
مد الحماية التأمينية
Extension of insurance
protection

2010/12/31  توزيع املشتركون النشطون حسب قطاع العمل كما في: )5-2( رسم بياني

Graph (2-5) : Distribution of active contributors by business sector, as in 31/12/2010

6.3%

0.1%
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55.1%

3.5%
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مؤسسات
هيئات
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جهات حكومية
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Govermental Entities
Council of Ministers' Decision
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The data in table (2-5) and in graph (2-6) indicate the number of transaction due to post
abolition that represent the highest number (1146) of transaction out of the total number
(1619) transactions, by (70.8%), directly followed by service terminations due to nondisciplinary separation transactions by (8%).

) إلى أن عدد معامالت إنهاء الخدمة6-2( ) والرسم البياني5-2( تشير البيانات الواردة في الجدول
) معاملة م��ن مجموع معامالت إن�ه��اء الخدمة وعددها1146( بسبب إل�غ��اء الوظيفة تمثل أعلى ع��دد
 تليها مباشرة معامالت إنهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق،)%70.8(  بنسبة،) معاملة1619(
.)%8( التأديبي بنسبة

2010  نسبة معامالت املشتركني املنجزة ممن انتهت خدمتهم في سنة: )6-2( رسم بياني
Graph (2-6) : The rate of transactions of contributors ended their service in 2010

2010  نسبة معامالت املشتركني املنجزة ممن انتهت خدمتهم في سنة: )5-2( جدول
Table (2-5) : The rate of transactions of contributors ended their service in 2010

2.3%
3.7%
2.5%
8.1%

5.2%

العجز
بلوغ سن التقاعد
االستقالة

7.4%

70.8%

Incapacity
Reaching Retiremant Age
Resignation

إلغاء الوظيفة
الفصل بنوعيه
أسباب أخرى
الوفاة
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Job Cancellation
Both discharging Types
Other Reasons
Death

املنجز
Delivered

املستلم
Received

نوع املعاملة
Transaction type

3

3

Death due to work injury

وفاة بسبب أو أثناء العمل

57

57

Death due to non-work injury

وفاة بسبب ال يعود للعمل

1

1

Incapacity due to work injury

العجز بسبب أو أثناء العمل

37

37

Incapacity due to non-work injury

العجز بسبب ال يعود للعمل

84

84

Reaching retirement age

119

119

Resignation

1146

1146

Job Cancellation

130

130

Non-disciplinary discharging

1

1

Disciplinary discharging

41

41

Other reasons

1619

1619

Total

بلوغ سن التقاعد
االستقالة
إلغاء الوظيفة
الفصل بغير الطريق التأديبي
الفصل بالطريق التأديبي
أسباب أخرى
املجموع

3. Contributors Accounts

 حسابات املشتركني.3

The data in table (3-1) and in graph (3-1) indicate the total of contributions (15%)
continuously increased during 2007-2010, as a result of the growth of the contributors
number and growth of the contributionable salaries. This represent a positive indication
of the growth of the insured individual income when assigned for retirement.

Unit: : Q.R

)٪15( ) إلى أن إجمالي االشتراكات1-3( ) والرسم البياني1-3( تشير البيانات الواردة في الجدول
 وذلك نتيجة تزايد عدد املشتركني وبالتالي زيادة،2010  إلى2007 في تزايد مستمر خالل السنوات من
 وه��و ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا الرت�ف��اع مستوى دخ��ل الفرد،إجمالي ال��روات��ب املسدد عنها االش�ت��راك��ات
.املؤمن عليه عند اإلحالة للتقاعد

2010-2007  تطور عدد املشتركون ومتوسط الراتب الشهري خالل السنوات: )1-3( جدول
Table (3-1) : Growth of the contributors and the monthly salary average during 2007-2010

متوسط الراتب الشهري

 ريال قطري: الوحدة

Monthly salary average

Total contributions

إجمالي االشتراكات

إجمالي الرواتب

Total salaries

Contributors no.

عدد املشتركني

السنة

9,583

600,644,131

4,359,881,117

37 915

2007

10,215

798,405,798

4,942,117,902

40 316

2008

10,977

882,334,131

5,672,306,050

43 063

2009

11,134

973,623,066

6,423,243,847

48 074

2010

Year

) (بالريال القطري2010-2007  تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات: )1-3( الرسم البياني
Graph (3-1) : Growth of the monthly average salary during 2007-2010 (QR)
متوسط الراتب الشهري
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The Notional purchase transactions represent the greatest number (148) of the total
financial delivered transactions through 2010 which are (285) by (51.9%), as a result of
service termination due to post abolition before completing the actual service period that
is (15) years as stipulated in the law. That is shown in table (3-2) and in graph (3-2).

) من مجموع املعامالت املالية املنجزة خالل148( تمثل معامالت شراء خدمة اعتبارية العدد األكبر
 وذلك نتيجة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة قبل إكمال،)٪51.9( ) معاملة بنسبة285( 2010 سنة
) والرسم2-3(  كما هو موضح في الجدول.) سنة املنصوص عليها في القانون15( املدة الفعلية للخدمة
.)2-3( البياني

2010  عدد املعامالت املالية املنجزة خالل سنة: )2-3( جدول

Table (3-2) : Number of financial transactions delivered during 2010
( ق.املبالغ املحتسبة (ر
Calculated Amounts (Q.R)

عدد املعامالت

نوع املعاملة

Transaction Number

13,059,863

36

Previous Service Apposition

8,353,021

148

Notional Service Purchase

شراء خدمة اعتبارية

1,072,612

16

Unpaid Vacation Purchase

شراء إجازة دون راتب

3,083,305

85

Civilians Contributions Revert

Transaction Type
ضم خدمة سابقة

رد اشتراكات مدنيني

2010  نسبة املعامالت املالية املنجزة خالل سنة: )2-3( رسم بياني

Graph (3-2) : The rate of financial transactions delivered during 2010

رد اشتراكات مدنيني
ضم خدمة سابقة
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Civilians Contributions Revert
Previous Service Apposition

شراء خدمة اعتبارية

شراء إجازة بدون راتب

Notional Service Purchase
Unpaid Vacation Purchase

"إن ماتحقق من إنجازات حتى اآلن يعكس مدى اهتمام أولي األمر باملواطن وحرصهم على إضفاء الطمأنينة على املجتمع
عبر منظومة متكاملة من الحماية يساهم فيها نظام التقاعد بنسبة كبيرة "
الشيخ  /عبدالله بن سعود آل ثاني ــــــــــ محافظ مصرف قطر املركزي
رئيس مجلس إدارة الهيـئـة سابقًاــــــــــ التقرير السنوي للهيـئـة 2007

الف�صل الرابع

Chapter Four

"The achievements scored so far, reflects the interest of the rulers to the citizens. They are keen
to give reassurance to the community through an integrated system of protection contribute to the
retireme system by a large proportion"
Shiekh \Abdullah BinSaud Al-Thani- Governor of Qatar Central Bank
Previous president of the GRSIA- GRSIA Annual Report 2007

2010

النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية العاملني يف غري دولهم يف �أي دولة ع�ضو يف املجل�س

The Common System of the Extend Insurance Protection of the GCC Citizens
Who Work Outside Their Countries, in One of the GCC
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First:an overview of the common system of the extension of the
insurance protection
• The system of the extension of the insurance protection was issued for GCC citizens
was issued by the GCC leaders in the 25th session, held in Manama, December 2004.
That extend the coverage of the pension system of each state to its citizens who work
abroad in any of GCC countries as compulsory, as of 1/1/2006, except Qatar and UAE
until 1/1/2007.
• State of Qatar issued law no. (4) year of 2007 of common system of the extension of
insurance protection of GCC citizens who work in one of GCC member, in 14/3/2007.
• The provisions of this system are compulsory to the GCC citizens who work in GCC
member, provided of meeting the following:
• To be subjected to the terms and conditions in the civil retirement scheme or social
insurance in his country.
• To work to an employer governed by the provision of the civil retirement law or
social insurance, in the workplace country.
• To hold any of the GCC nationality, plus submit documents to indicate that.
• The employer and the employee undertake paying their proportion of the contribution.
That is according to the determined proportion in the employee’s country. It may not
exceed the employer proportion in the workplace country. If the employer’s proportion
is less than the required, the employee will pay the difference. This will ensure the
payment of full contributions.
• Application of this system is limited to the insurance of retirement, old-age, incapacity,
disease, and death.

Second: Contributors department carries out the
following tasks

1. Subject Qatari laborers, who work to employers in GCC governed by the common
extension of insurance protection system and update their data.
2. Subject all GCC citizens who work to employers under the retirement and pension’s
law of Qatar, to the common extension of insurance protection system.
3. Collect contributions of Qatari laborers in GCC countries, and assist GCC retiremensocial insurance devices to collect contributions of GCC citizens who work under
the law.
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 لمحة عامة عن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية: ًأوال
 ب�ق��رار ق��ادة دول املجلس في،• ت��م إص��دار النظام امل��وح��د مل��د الحماية التأمينية ملواطني دول املجلس
 وال��ذي يقضي بمد مظلة النظام،2004 ال��دورة الخامسة والعشرين التي عقدت في املنامة ديسمبر
التقاعدي لكل دولة على مواطنيها العاملني خارجها في أي من الدول األعضاء بصفة إلزامية اعتبارًا
.2007/1/1  ودولة اإلمارات العربية املتحدة إلى، باستثناء دولة قطر،2006/1/1 من
 بإصدار النظام املوحد ملد الحماية التأمينية ملواطني2007 ) لسنة4( • أصدرت دولة قطر القانون رقم
،دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية العاملني في غير دولهم في أي دول��ة عضو في املجلس
.2007/3/14 بتاريخ
• تسري أحكام هذا النظام إلزاميًا على مواطني دول املجلس الذين يعملون في أي دولة عضو في املجلس
:شريطة توفر الشروط التالية
.• أن تطبق عليه األحكام والشروط الواردة في نظام التقاعد املدني أو التأمينات االجتماعية في دولته
• أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع ألحكام قانون التقاعد املدني أو التأمينات االجتماعية في الدولة
.مقر العمل
.• أن يتمتع بجنسية إحدى دول املجلس مع تقديم املستندات الثبوتية الدالة على ذلك
• يلتزم املوظف وصاحب العمل ب��أداء حصتهما من االشتراكات وفقًا للنسب املقررة في نظام الدولة
، على أال ت�ت�ج��اوز حصة ص��اح��ب العمل النسبة امل�ع�م��ول بها ف��ي ال��دول��ة مقر العمل،م��وط��ن امل��وظ��ف
 يقوم املوظف بتغطية الفرق في،وفي األح��وال التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة املطلوبة
.املساهمة لضمان سداد االشتراكات كاملة
. والوفاة، واملرض، والعجز، والشيخوخة،• يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمني التقاعد

 وتتولى إدارة المشتركين المهام التالية:ثانيًا
إخ�ض��اع امل��وظ�ف�ين والعاملني القطريني بجهات عمل خاضعة ب��دول مجلس ال�ت�ع��اون للنظام1 .1
.املوحد ملد الحماية التأمينية وتحديث بياناتهم
إخضاع جميع مواطني دول مجلس التعاون العاملني بجهات عمل خاضعة لقانون التقاعد2 .2
.واملعاشات بدولة قطر للنظام املوحد ملد الحماية التأمينية
 وم�س��اع��دة أجهزة،تحصيل اش�ت��راك��ات امل��وظ�ف�ين وال�ع��ام�ل�ين القطريني ب��دول مجلس ال�ت�ع��اون3 .3
ال�ت�ق��اع��د وال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ب ��دول مجلس ال�ت�ع��اون ف��ي تحصيل االش �ت��راك��ات الخاصة
.بمواطني دول املجلس العاملني بجهات خاصة للنظام

Third:Beneficiaries of common extend insurance protection
system

 المستفيدون من النظام الموحد لمد الحماية:ثالثًا
التأمينية

The number of GCC citizens working in Qatar and covered by common extension
of insurance protection system is (2109) who work in the governmental and nongovernmental sectors. Most of them are in the governmental sector by (71.6%), and the
Omani citizens represent the greatest proportion of the Gulf citizens work in the State by
(63.3%). Table (4-1) shows of GCC working citizens’ number in Qatar as in 31/1/2010.
Graph (4-1) shows the distribution of GCC working citizens’ number in Qatar as in
31/1/2010 (by country). Graph (4-2) shows the distribution of GCC working citizens’
number in Qatar as in 31/1/2010 (by business sector).

)2109( بلغ عدد مواطني دول املجلس العاملني بدولة قطر واملشمولني بنظام مد الحماية التأمينية

 ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي،مواطنًا خليجيًا يعملون في القطاعني الحكومي وغير الحكومي
، ويمثلون املواطنون العمانيون النسبة األكبر من مجموع الخليجني العاملني بالدولة،)%71.6( بنسبة
) ع��دد مواطني دول املجلس العاملني ب��دول��ة قطر كما في1-4(  ويبني ال�ج��دول رق��م،)63.3%( بنسبة
) ت��وزي��ع م��واط�ن��ي دول امل�ج�ل��س ال�ع��ام�ل�ين ب��دول��ة ق�ط��ر ك�م��ا في1-4(  وال��رس��م ال�ب�ي��ان��ي،2010/12/31
) توزيع مواطني دول املجلس العاملني بدولة قطر2-4(  والرسم البياني،) (حسب الدول2010/12/31
.) (حسب قطاع العمل2010/12/31 كما في

2010/12/31  عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية والعاملني بدولة قطر كما في: )1-4( جدول

Table (4-1) : Number of the GCC citizens covered by the extension of insurance protection and working in State of Qatar, as in 31/12/2010
اإلجمالي

قطاع غير حكومي

قطاع حكومي

الدولة

Total

Non-governmental sector

Governmental sector

Country

401

204

197

Kingdom of Bahrain

1334

235

1099

Sultanate of Oman

سلطنة عمان

27

12

15

State of Kuwait

دولة الكويت

68

27

41

State of United Arab Emirates

279

122

157

Kingdom of Saudi Arabia

2109

600

1509

Total

مملكة البحرين

دولة اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية
املجموع
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2010/12/31  توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدولة قطر حسب الدول كما في: )1-4( رسم بياني

Graph (4-1) : Distribution of the GCC citizens covered by the extension of insurance protection in State of Qatar by country, as in 31/12/2010

اإلمارات
السعودية

State of United Arab Emirates
Kingdom of Saudi Arabia
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13.2%
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51%
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عمان
الكويت
البحرين

Sultanate of Oman
Kuwait
Kingdom of Bahrain
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2010/12/31  توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدولة قطر حسب قطاع العمل كما في: )2-4( الرسم البياني

Graph (4-2) : Distribution of the GCC citizens covered by the extension of insurance protection in State of Qatar by business sector, as in 31/12/2010

28.4%
قطاع غير حكومي

Non - Govermental Sector

قطاع حكومي

71.6%
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Govermental Sector

The number of citizens of State of Qatar, working in the GCC countries and covered by
the extension of insurance protection is (43). They work in both governmental and nongovernmental sectors, most of them work in the govermental sector by (72.1%), and
the workers from the Kingdom of Bahrain represent the largest proportion by (34.9%).
Table (4-2) shows the number of Qatari citizens work in the GCC countries as in the
31/12/2010.
Graph (4-3) shows the distribution of Qatari employees in the GCC countries as in the
31/12/2010 (by country). Graph (4-4) shows the distribution of Qatari citizens work in
GCC countries, as in 31/12/2010 (by business sector).

) مواطنًا43( بلغ عدد مواطني دولة قطر العاملني بدول املجلس واملشمولني بنظام مد الحماية التأمينية
 ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة،قطريًا يعملون في القطاعني الحكومي وغير الحكومي
)2-4(  ويبني الجدول رقم،)%34.9(  ويمثل العاملون بمملكة البحرين النسبة األكبر بنسبة،)%72.1(
) توزيع3-4(  والرسم البياني،2010/12/31 عدد املواطنني القطريني العاملني بدول املجلس كما في
) توزيع4-4(  والرسم البياني،) (حسب الدول2010/12/31 القطريني العاملني بدول املجلس كما في
.) (حسب قطاع العمل2010/12/31 القطريني العاملني بدول املجلس كما في

2010/12/31  عدد مواطني دولة قطر املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج كما في: )2-4( جدول

Table (4-2) : Number of State of Qatar citizens covered by the extension of insurance protection in GCC countries, as in 31/12/2010

اإلجمالي

Total
15

قطاع غير حكومي

Non-Governmental Sector
6

قطاع حكومي

الدولة
Country

Governmental Sector
9

1

0

1

14

1

13

9

2

7

4

3

1

43

12

31

Kingdom of Bahrain

مملكة البحرين

Sultanate of Oman

سلطنة عمان

State of Kuwait

دولة الكويت

State of United Arab Emirates
Kingdom of Saudi Arabia
Total

دولة اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية
املجموع
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20.9%

20.9%

9.3%

9.3%

34.9%
2010/12/31 املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج (حسب الدول) كما في
قطر
دولة
مواطني
 توزيع عدد: )3-4(رسم بياني
32.6%
34.9%
Graph (4-3) : Number of State of Qatar citizens covered by the extension of insurance protection in GCC countries (by country), as in 31/12/2010
32.6%
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2010/12/31  توزيع عدد مواطني دولة قطر املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج (حسب قطاع العمل) كما في: )4-4( رسم بياني
Graph (4-4) : Number of State of Qatar citizens covered by the extension of insurance protection in GCC countries (by business sector), as in 31/12/2010

27.9%
قطاع غير حكومي
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Non - Govermental Sector

72.1%

قطاع حكومي

Govermental Sector

"العالقة بني العمال وأرباب العمل أساسها العدالة االجتماعية وينظمها القانون "
املادة ( )30من الدستور الدائم لدولة قطر

الف�صل اخلام�س

Chapter Five

"The employee - employer relationship shall be based on the ideals of social justice and shall be
regulated by law"
Article (30) The Permanent Constitution of State of Qatarr

2010
املتقاعدون املدنيون وامل�ستحقون عنهم
Civil retirees and their beneficiaries

The photo was taken by the Qatari photographer: Al - Anoud Jarallah Al - Marri

 العنود جاراللـه املري: مت التقاط هذه ال�صورة بعد�سة امل�صورة القطرية
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First: Legal frame of civil retirees and their beneficiaries
Cases of deserving pension

• Reaching the legal age determined for retirement, with a contribution period not less
than (15) years.
• Resignation, provided that the contribution period is not less than (15) years, and the
age is not less than (40) years.
• Terminating the service by disciplinary separation, provided that the contribution
period is not less than (15) years.
• Job cancellation or non-disciplinary separation, provided that the service period is not
less than (5) years, and that is only for workers in governmental devices, authorities,
and general corporations.
• Death or medical unfitness due to or during work, with no conditions concerning the
period of service.
• Any other reasons not mentioned above provided that the service period is not less than
(15).

Pension calculating

• For the contributor who works for governmental entities, authorities, or general
corporations, the pension is calculated on the basis of (5%) of the last monthly salary
(basic+ social allowance) multiplied by the number of service years, provided that the
pension does not exceed the last salary.
Pension= last monthly salary (basic+ social allowance) x (5%) x number of service years.
• For the contributor who works in a joint stock company, the pension is calculated on the
basis of (5%) of the salary average during the last five years of his service multiplied by
the service years, provided that the pension does not exceed that average.
Pension= salary average during the last five years x (5%) x years of service.

Pension reduction

The pension is reduced in the following cases:
• In case of resignation, the pension is reduced by (2%) for each year of the
difference of age between age when terminating the service to sixty years old
for males and fifty five years old for females.
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 اإلطار القانوني للمتقاعدين المدنيين والمستحقين:ًأوال
عنهم
حاالت استحقاق املعاش

.) سنة15(  مع توافر مدة اشتراك ال تقل عن،• بلوغ السن القانونية املقررة للتقاعد
.) عامًا40(  وأن ال يقل العمر عن،) سنة15(  ويشترط أن ال تقل مدة االشتراك عن،• االستقالة
.) سنة15(  ويشترط أن ال تقل مدة االشتراك عن،• إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي
،) سنوات5(  ويشترط أن ال تقل مدة الخدمة عن،• إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي
.وذلك للعاملني فقط في األجهزة الحكومية والهيئات واملؤسسات العامة
. وال يشترط أي مدة خدمة لذلك،• الوفاة أو عدم اللياقة الطبية ألسباب تعود إلى العمل أو أثنائه
.) سنة15( • أية أسباب أخرى لم تذكر بشرط توافر مدة خدمة ال تقل عن

حساب املعاش

 يحسب، أو في الهيئات واملؤسسات العامة،• بالنسبة للمشترك الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية
 العالوة االجتماعية) مضروبًا في عدد+ ) من راتبه الشهري األخير (األساسي٪5( املعاش على أساس
. على أن ال يتجاوز املعاش الراتب األخير،سنوات الخدمة
.) × عدد سنوات الخدمة٪5( × ) العالوة االجتماعية+ املعاش = الراتب الشهري األخير (األساسي
) من٪5(  يحسب معاشه على أس��اس،• بالنسبة للمشترك ال��ذي يعمل في إح��دى الشركات املساهمة
 على أن،متوسط راتبه خالل السنوات الخمس األخيرة من خدمته مضروبًا في عدد سنوات الخدمــــــة
.ال يتجاوز املعاش ذلك املتوسط
.) × عدد سنوات الخدمة٪5( × املعاش = متوسط الراتب الشهري خالل السنوات الخمس األخيرة

تخفيض املعاش

:يخفض املعاش في الحاالت التالية
) منه عن كل سنة من سنوات الفرق في العمر عند٪2( • في حالة االستقالة يتم تخفيض املعاش بنسبة
. وسن الخامسة والخمسني بالنسبة لإلناث، وسن الستني بالنسبة للذكور،انتهاء الخدمة

• In case of ending the service due to disciplinary separation, the pension is reduced by
(2.5%) for each year of the difference of age as mentioned previously.

• In case of ending the service due to reasons other than resignation, retirement age, death,
disability, non- disciplinary separation, or job cancellation; with a service period not less
than (15) years, the pension is reduced by ( 2%) for each year of the difference of age when
ending the service to sixty years old for males and fifty five years for females.

Beneficiaries

In case of the employee, the contributor Qatari worker, or the pensioner death, the pension is
paid to his beneficiaries of his family as per the shares determined by the law.

Non- Qatari children of the Qatari women

In case of the Qatari woman contributor or pensioner death, then her non- Qatari children are
dealt with as Qatari beneficiaries, and the pension is paid according to their shares in their
mother's pension.

Pensioner’s return to work

The pension shall be suspended when the pensioner return to practice work once again or
be appointed in any entity subjected to the retirement and pension law. The retirement law,
also, allows the pensioner who returns to service in any entity subjected to the provisions of
the law, to contribute in the pension fund, and the pension is calculated for the new service
period, if it reaches (8) years or more, it will be added to the previous pension.

Second: The regulatory frame for the civil retirees and their
beneficiaries:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Following-up and receive the customers and beneficiaries, and complete documents by
cooperating with the contributors department.
Entering data in the civil and military systems, and follow-up statements of data conflict.
Connecting to employers for data completion.
Receiving requests of pension transfer from one bank to another, and request for the
issuance of any certificate proving the benefit of pension fund advantages.
Prepareing, auditing and following-up updating the retirees files.
Paying monthly pension for retirees.

) منه عن كل سنة من٪2.5( • في حالة انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي يتم تخفيض املعاش بنسبة
.سنوات الفرق في العمر كما بينا في الحالة السابقة
 أو الوفاة أو العجز أو،• في حالة انتهاء الخدمة ألسباب غير االستقالة أو بلوغ السن املقررة للتقاعد
 يتم تخفيض املعاش،) سنة15( بالطريق التأديبي أو بإلغاء الوظيفة مع توافر مدة خدمة ال تقل عن
، وس��ن الستني للذكور،) ع��ن ك��ل سنة م��ن س�ن��وات ال�ف��رق ب�ين العمر عند ان�ت�ه��اء ال�خ��دم��ة٪2( ب��واق��ع
.والخامسة والخمسني بالنسبة لإلناث

املستحقون

في حالة وفاة املوظف أو العامل القطري املشترك أو صاحب املعاش يصرف املعاش للمستحقني عنه
.من أفراد عائلته وفقًا لألنصبة التي حددها القانون

األوالد غير القطريني للمرأة القطرية

 يتم معاملة أوالده��ا غير القطريني مثل معاملة،في حالة وف��اة املشتركة أو صاحبة املعاش القطرية
. ويصرف املعاش وفقًا لألنصبة املستحقة لهم من معاش والدتهم،املستحقني القطريني

عودة صاحب املعاش إلى العمل

يوقف ص��رف املعاش في الحالة التي يعود فيها صاحبه للعمل أو يعني بإحدى الجهات الخاضعة
 كما أجاز قانون التقاعد لصاحب املعاش الذي يعود إلى العمل في إحدى،لقانون التقاعد واملعاشات
الجهات الخاضعة ألحكام القانون أن يشترك في صندوق املعاشات ويتم احتساب معاش له عن مدة
.) سنوات فأكثر يضاف إلى معاشه السابق8( خدمته الجديدة إذا بلغت

 اإلطار التنظيمي للمتقاعدين المدنيين والمستحقين:ثانيًا
:عنهم
.متابعة واستقبال املراجعني واملستحقني وإكمال املستندات بالتعاون مع إدارة املشتركني1
. و متابعة كشوف تعارض البيانات،إدخال البيانات في النظام املدني والعسكري2
.التواصل مع جهات العمل ومخاطبتهم في إكمال بعض البيانات3
 وأية طلبات إلصدار شهادات إثبات االنتفاع،استقبال طلبات تحويل املعاش من بنك إلى آخر4
.بمزايا من صندوق املعاشات
. ومتابعة تحديثها،إعداد ملفات للمتقاعدين والتدقيق عليها5
.احتساب املعاشات الشهرية للمتقاعدين6

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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7.
8.
9.

Making accounting enteries and the required adjustments.
Following-up the return to work cases, calculating the amounts of unlawfully payments,
and contacting them to return these amounts.
Following-up the retirees and their beneficiaries and taking the necessary actions to
suspend the pension for the reasons mentioned in the law.

.إجراء القيود املحاسبية والتسويات الالزمة7 .7
متابعة ح��االت ال �ع��ودة للعمل واح�ت�س��اب امل�ب��ال��غ امل�ص��روف��ة بغير وج��ه ح��ق وال�ت��واص��ل معهم8 .8
.إلرجاع هذه املبالغ
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف املعاش عند عدم،متابعة حاالت املتقاعدين واملستحقني عنهم9 .9
.االستحقاق لألسباب الواردة في القانون

Third:Retirees benefit from civil retirement scheme

 المتقاعدون المنتفعون بنظام التقاعد المدني:ثالثًا
) إل��ى ت��زاي��د ع��دد أص �ح��اب امل�ع��اش��ات1-5( ) وال��رس��م ال�ب�ي��ان��ي1-5( تشير ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة ب��ال�ج��دول
) م�ن�ت�ف��ع في4632(  م�ق��اب��ل ع ��دد،2010/12/31 ) م�ن�ت�ف��ع ف��ي5300( وامل�س�ت�ح�ق�ين ع�ن�ه��م إل ��ى ع ��دد
2010  وبالتالي إلى زيادة النفقات التقاعدية في السنة املالية،)٪14.4(  بزيادة نسبتها،2009/12/31
.)2-5(  كما هو موضح بالشكل2009 ) عن السنة املالية٪19.6( بنسبة

Data in table (5-1) and graph (5-1) indicates the increase of pensioners and their beneficiaries'
number to (5300) in 31/12/2010, against (4632) in 31/12/2009, in excess by (14.4%), and thus
to increase pension expenditures in the fiscal year 2010 by (19.6%) to the fiscal year 2009 as
shown in graph (5-2).

2010-2007  تطور عدد أصحاب املعاش واملستحقني عنهم والنفقات التقاعدية خالل السنوات: )1-5( جدول

Table (5-1) : Growth of numbers of the pensioners, their beneficiaries and pension expenses during 2007-2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

اإلجمالي
املبلغ

Amount

207,806
335,513
427,604
511,362
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Total

 ألف ريال قطري: الوحدة

املستحقني عنهم
العدد
No.
3067
3692
4632
5300

Beneficiaries

املبلغ

Amount
26,237
34,602
41,774
52,281

العدد
No.
1128
1503
1750
2022

أصحاب املعاشات

Pensioners

السنة

املبلغ

العدد

Year

181,569
300,911
385,830
459,081

1939
2189
2882
3278

2007
2008
2009
2010

Amount

No.

2010-2007  تطور عدد أصحاب املعاش واملستحقني عنهم خالل السنوات: )1-5( رسم بياني

Graph (5-1) : Growth of numbers of the pensioners, their beneficiaries and pension expenses during 2007-2010
3500
2882

العدد

3000
2500

1939

Number

2000
1500

1128

1000

3278
أصحاب املعاشات

Pensioners

املستحقني عنهم

Beneficiaries

2189
1503

1750

2022

500
Year

السنة

0

2007

2008

2009

2010

Year

)(ألف ريال

Graph (5-2) : Growth of the pension expenses during 2007-2010

500,000

459,081

400,000
)One Thousand Riyals(

Pension expenscs

النفقات التقاعدية

2010-2007  تطور النفقات التقاعدية خالل السنوات: )2-5( رسم بياني
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The number of retirement cases due to resignation forms the highest proportion by (22.8%)
of the total of retirement cases in 31/12/2010, followed by cases of job cancellation that
form (19.8%), while the lowest number is incapacity due to or during work by (0.2%), as
shown in table (5-2) below.

) من مجموع حاالت التقاعد في٪22.8( شكل عدد حاالت التقاعد بسبب االستقالة أعلى نسبة وقدرها
 أما بالنسبة ألقل حاالت،)٪19.8(  وتليها في الترتيب ح��االت إلغاء الوظيفة بنسبة،2010/12/31
.) أدناه2-5(  كما هو موضح في الجدول،)٪0.2( تقاعد فكانت للعجز بسبب أو أثناء العمل بنسبة

2010/12/31  حاالت التقاعد ومتوسط املعاش الشهري حسب سبب انتهاء الخدمة كما في: )2-5( جدول

Table (5-2) : Retirement cases and monthly pension average by reason of service termination, as in 31/12/2010
Unit: : Qatari Riyals

متوسط املعاش

Pension average
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 ريال قطري: الوحدة

2010-12-31
املعاش الشهري

Monthly pension

العدد

متوسط املعاش

No.

Pension average

2009-12-31
املعاش الشهري

Monthly pension

العدد

No.

10,478

6,139,852

586

9,955

5,395,440

542

14,046

10,604,899

755

13,738

9,795,179

713

9,788

8,535,447

872

9,551

7,124,973

746

16,375

278,382

17

11,403

114,034

10

12,196

7,500,318

615

12,088

6,237,551

516

8,959

636,122

71

8,673

277,528

32

8,069

56,481

7

8,333

49,995

6

7,231

2,567,092

355

7,277

2,306,780

317

6,505

117,094

18

6,468

103,485

16

7,597

3,183,200

419

7,792

2,789,611

358

7,972

837,070

105

7,926

665,784

84

10,591

40,455,958

3820

10,437

34,860,360

3340

حالة التقاعد

Retirement status
بلوغ سن التقاعد

Reaching retirement age
)إلغاء الوظيفة (حكومي

Job cancellation (government)
استقالة

Resignation

الفصل بالطريق التأديبي

Disciplinary discharging

الفصل بغير الطريق التأديبي

Non-disciplinary discharging
التقاعد ألسباب أخرى

Retirement for other reasons
العجز بسبب أو أثناء العمل

Incapacity due to work injury
العجز الطبيعي

Natural incapacity

الوفاة بسبب أو أثناء العمل

Death due to work injury
الوفاة الطبيعية

Natural death

الوفاة بعد االستحقاق

Death after eligibility
Total

اإلجمالي

Graph (5-3) below, shows that service termination cases due to incapacity and death
either related to work or not represent the lowest number that is (1685) cases during the
fiscal years 2009 and 2010, compared to retirement cases for other reasons, which are
(5475) cases.

ً
سواء ألسباب تتعلق
 إن حاالت انتهاء الخدمة بسبب العجز والوفاة,) أدناه3-5( يوضح الرسم البياني
،2010 - 2009 ) حالة خالل السنتني املاليتني1685( بالعمل أو خ��ارج العمل تمثل األق��ل ع��ددًا وق��دره
.) حالة5475( باملقارنة مع حاالت التقاعد ألسباب أخرى والتي تبلغ عدد

2010/12/31  أصحاب املعاش حسب سبب انتهاء الخدمة كما في: )3-5( رسم بياني

Number

العدد

Graph (5-3) : Pensioners by reason of service termination, as in 31/12/2010
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Graph (5-4) below, indicates that the monthly pension average as in 31/12/2010 for the
retirement cases of the other reasons represents an amount of (11,555) Q.R، which is
compared to the monthly pension average of the incapacity cases of (7,247) Q.R, and the
death cases with monthly pension average of (7,634) Q.R, which approximately equals to
the monthly pension average, as in 31\12\ 2009.

 لحاالت التقاعد2010/12/31  إلى أن متوسط املعاش الشهري كما في،) أدناه4-5( يشير الرسم البياني
 باملقارنة مع حاالت العجز التي يبلغ متوسط املعاش، ق.) ر11,555( ألسباب أخرى يمثل مبلغ وقدره
 وح��االت الوفاة التي يبلغ متوسط املعاش الشهري لها مبلغ، ق.) ر7,247( الشهري لها مبلغ وق��دره
.2009/12/31 مساو تقريبًا ملتوسط املعاش الشهري كما في
 والتي تأتي بشكل،ق.) ر7,634( وقدره
ٍ

2010/12/31  متوسط املعاش الشهري حسب سبب انتهاء الخدمة كما في: )4-5( رسم بياني
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Graph (5-4) : Monthly pension average by reason of service termination, as in 31/12/2010
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The data in table (5-3) below, indicates that the number of male retiree represents (59.5%)
of the total retirees as in 31/12/2010. In addition, the retirees from governmental entities
do not subject to the Human Resources Law are (1744), which is the greatest number
within the business sector by (45.7) of the total retirees, compared to the fiscal year
2009, in which the number of retirees from governmental entities subject to Human
Resources Law represents the greatest by (45.2%) of the total retirees, as shown in graph
(5-5) and (5-6) below.

)%59.5(  إلى أن عدد املتقاعدين الذكور يمثل نسبة،) أدن��اه3-5( تشير البيانات ال��واردة في الجدول
 باإلضافة إل��ى أن ع��دد املتقاعدين من جهات حكومية،2010/12/31 من مجموع املتقاعدين كما في
 وهو العدد األكبر ضمن قطاع العمل بنسبة،) متقاعد1744( غير خاضعة لقانون املوارد البشرية يبلغ
 والتي كان عدد املتقاعدين من جهات2009  باملقارنة مع السنة املالية،) من مجموع املتقاعدين%45.7(
 على،) من مجموع املتقاعدين%45.2( حكومية خاضعة لقانون امل��وارد البشرية يمثل األعلى بنسبة
.) أدناه6-5( ) والرسم البياني5–5( النحو املوضح بالرسم البياني

2010/12/31  توزيع املتقاعدين حسب قطاع العمل والجنس كما في: )3-5( جدول
Table (5-3) : Distribution of retirees by business sector and gender, as in 31/12/2010
2010-12-31
املجموع

إناث

2009-12-31
ذكور

املجموع

Total

إناث

قطاع العمل

Females

ذكور

Males

Business sector
جهات حكومية خاضعة لقانون املوارد البشرية

Total

Females

Males

1502

635

867

1509

639

870

1744

855

889

1350

646

704

482

19

463

426

17

409

47

8

39

41

8

33

36

29

7

11

8

3

4

0

4

2

0

2

5

3

2

1

1

0

3820

1549

2271

3340

1319

2021

Government entities subject to the Human Resources Law
جهات حكومية غير خاضعة لقانون املوارد البشرية

Government entities not subject to the Human Resources Law
شركات

Companies
بنوك

Banks
مدارس

Schools
فنادق

Hotels
أخرى

Others
اإلجمالي
Total

64

2010/12/31 توزيع نسب املتقاعدين حسب قطاع العمل كما في: )5-5( رسم بياني
Graph (5-5) : Distribution of retirees rate by business sector, as in 31/12/2010
%1.2 %0.9

%0.1 %0.1

%12.6

%45.7

جهات حكومية غير خاضعة للموارد البشرية
جهات حكومية خاضعة للموارد البشرية
شركات
بنوك

مدارس
فنادق
أخرى

Governmental entities not subject to HR
Governmental entities subject to HR
Companies
Banks
Schools
Hotels
Others

%39.3

Number

العدد

2010/12/31  توزيع عدد املتقاعدين حسب قطاع العمل كما في: )6-5( رسم بياني
Graph (5-6) : Distribution of retirees number by business sector, as in 31/12/2010
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Business Sector

قطاع العمل

أخرى
Others

فنادق
Hotels

بنوك
Banks

شركات
Companies

جهات حكومية خاضعة جهات غير خاضعة
للموارد البشرية
للموارد البشرية
Governmental entities Governmental entities
subject to HR
not subject to HR

Table (5-4), Graph (5-7) and Graph (5-8) below, show that the monthly pension average
of males is more than the females’ due to males get the social allowance of married
category as the breadwinners of the family. The age group (56-60) holds the greatest
amount of pension average (13,838) Q.R, especially for males whose pension average
is (16,668) Q.R, while the age group represents the females greatest pension average
is (51-55) which is (11,436) Q.R. That assures the importance and the preference to
prolong the service period until reaching the retirement age.

 أن متوسط املعاش الشهري،) أدناه8-5( ) والرسم البياني7-5( ) والرسم البياني4-5( يوضح الجدول
للذكور أعلى من اإلناث والتي ترجع إلى حصول الذكور على العالوة االجتماعية بفئة متزوج بصفتهم
) ع�ل��ى م�ت��وس��ط امل �ع��اش األع �ل��ى بمبلغ وق��دره60 – 56(  وت�س�ت�ح��وذ ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة،امل�ع�ي�ل�ين ل�ل�أس��رة
 أما بالنسبة لإلناث، ق.) ر16,668(  وخاصة بالنسبة للذكور فيبلغ متوسط املعاش, ق.) ر13,838(
)11,436( ) أعلى متوسط معاش من باقي الفئات العمرية لإلناث بمبلغ55 – 51( فتمثل الفئة العمرية
. وهذا األمر يؤكد أهمية وأفضلية إطالة مدة خدمة املوظف لحني وصوله لسن التقاعد القانوني، ق.ر

2010/12/31  توزيع أصحاب املعاش حسب الجنس و فئة العمر كما في: )4-5( جدول
Table (5-4) : Distribution of pensioners by gender and age group, as in 31/12/2010
Unit: Qatari Riyals

 ريال قطري: الوحدة

كال الجنسني

إناث

Both Genders

ذكور

Females

Males

الفئات العمرية

Monthly Pension Average

العدد

Age Group

No.

متوسط املعاش الشهري

0

0

0

0

≤20

0

0

0

0

0

25-21

4,319

5

0

0

4,319

5

30-26

4,849

35

5,604

11

4,503

24

35-31

6,570

76

6,753

42

6,344

34

40-36

8,511

360

8,317

232

8,863

128

45-41

9,604

671

8,613

419

11,253

252

50-46

13,108

659

11,436

311

14,602

348

55-51

13,838

618

10,596

288

16,668

330

60-56

10,455

854

6,339

154

11,361

700

>60

11,079

3278

9,244

1457

12,548

1821

Total

متوسط املعاش الشهري

Monthly Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش الشهري

Monthly Pension Average

العدد

0

0

0

No.

اجملموع

66

العدد

2010/12/31  توزيع أصحاب املعاش حسب الجنس وفئة العمر كما في: )7-5( رسم بياني
Graph (5-7) : Distribution of pensioners by gender and age group, as in 31/12/2010
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ذكور
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2010/12/31  إجمالي متوسط املعاش الشهري ألصحاب املعاش حسب الجنس كما في: )8-5( رسم بياني
Graph (5-8) : Total monthly pension average of pensioners by gender, as in 31/12/2010
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The data mentioned in table (5-5), graph (5-9) and graph (5-10), indicates that Daughters
represent the greatest number of the beneficiaries by (27.9%) as in 31/12/2010, while
widow gets the highest pension average due to the widow share is the greatest within the
shares legally determined for the beneficiaries according to the kinship.

 إلى أن عدد،)10-5( ) والرسم البياني9-5( ) والرسم البياني5-5( تشير البيانات ال��واردة في الجدول
 في حني أن،2010/12/31 ) كما في٪27.9( البنات يمثل العدد األكبر من مجموع املستحقني بنسبة
األرملة تحصل على متوسط املعاش الشهري األعلى وهذا يرجع إلى أن نصيب األرملة يمثل النصيب
.األكبر ضمن جدول األنصبة املقررة قانونًا للمستحقني حسب صلة القرابة

2010/12/31  توزيع املستحقني ومتوسط املعاش الشهري حسب صلة القرابة كما في: )5-5( جدول
Table (5-5) : Distribution of beneficiaries and monthly pension average by kinship, as in 31/ 12/ 2010
Unit: : Qatari Riyals

 ريال قطري: الوحدة

2010-12-31

2009-12-31

متوسط املعاش الشهري

العدد

No.

متوسط املعاش الشهري

Monthly Pension Average

العدد

Kinship

4,255

317

4,273

272

Widow

2,022

47

1,976

39

Widower

2,074

518

1,997

473

Sons

األبناء

1,837

564

1,837

475

Daughters

البنات

1,393

245

1,392

208

Mother

الوالدة

1,024

148

1,049

129

Father

الوالد

299

67

254

57

Brother

589

116

650

97

Sister

األخت

2,046

2022

2,034

1750

Total

املجموع

Monthly Pension Average

No.

صلة القرابة
أرملة
زوج مستحق

األخ

68

Number

العدد

2010/12/31  توزيع املستحقني حسب صلة القرابة كما في: )9-5( رسم بياني
Graph (5-9) : Distribution of beneficiaries by kinship, as in 31/ 12/ 2010
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2010/12/31  توزيع متوسط املعاش الشهري للمستحقني حسب صلة القرابة كما في: )10-5( رسم بياني
Graph (5-10) : Distribution of beneficiaries’ monthly pension average by kinship, as in 31/ 12/ 2010
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صلة القرابة

"تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية ،والتضامن واإلخاء بني املواطنني كافة "
املادة ( )20من الدستور الدائم لدولة قطر

الف�صل ال�ساد�س

Chapter Six

"The State shall strive to strengthen the spirit of national unity, cooperation, and fraternity among
all citizens"
Article (20) The Permanent Constitution of State of Qatar

2010
املتقاعدون الع�سكريون وامل�ستحقون عنهم
Military Retirees and their Beneficiaries
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First: The legal frame for the retirees and their beneficiaries
Persons subject to the Law No. (13) of year 2006

Provisions of the law apply to the Qatari military in the Ministries of Defense and Interior,
State Security and Military Intelligence devices, Internal Security Device, or any device,
military or security Force.

Contributions

The contribution rate equals to (15%) of the contributale salary ( basic + social allowance).
The contributor bears (5%) deducted monthly from his salary for a period not more than
(20) years of the service period, and the employer committed to pay (10%) within a
period not exceeds the fifth day of the following month of the due payment’s month.
A delay fine is imposed by (2%) per month of arrears paid for the period from the due date
of payment up to the date of payment.

Cases of pension entitlement

The pension is deserved if the service period is at least (15) years and it is ended for any
of the following reasons:
1. Reaching the retirement age according to the service laws.
2. Death.
3. Incapacity or medical unfitness.
4. Resignation.
5. End of service by the non-disciplinarian way.
6. Discharging from service by the disciplinarian judgment or decision and the minister,
chairman or the commander decides to pay him the pension.
The military pension is settled when entitlement in any of the previous cases upon the
service period. If the period is less than (15) years in the stipulated cases in items (1,2,3,5)
above to, the pension is settled upon a service period of (15) years, as the military’s
pension is settled whatever the length of his service by (100%) of the salary level
following his rank if his service ends for the following reasons:
• Martyrdom
• Loss
• Incapacity due to military operations or during captivity.
• Death or incapacity during the performance of his duties or due to them.
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 اإلطار القانوني للمتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم:ًأوال
2006 ) لسنة13( الخاضعون للقانون رقم

 وجهازي أمن الدولة،تسري أحكام القانون على العسكريني القطريني العاملني بوزارتي الدفاع والداخلية
. أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى، وقوة األمن الداخلي،واالستخبارات العسكرية

االشتراكات

 العالوة االجتماعية) يتحــمل+ ) من الراتب الخاضع لالشتراك (األساسي%15( نسبة االشتراك تساوي
 وتلتزم جهة العمل،) سنة من مدة الخدمة20( ) تستقطع شهريًا من راتبـــــــــــــه ملـــــــدة ال تجاوز%5( املشترك
) وتورد االشتراكات في ميعاد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الواجب%10( بسداد
.دفع االشتراكات املستحقة عنه
ُ
) شهريًا من املبالغ املتأخر عن سدادها عن املدة من تاريخ وجوب%2( وتفرض غرامة تأخير مقدارها
.السداد حتى تاريخ السداد الفعلي

حاالت استحقاق املعاش

) سنة على األق��ل وانتهت خدمته ألح��د األسباب15( يستحق املعاش للعسكري إذا كانت م��دة خدمته
:التالية
. بسبب بلوغ السن املقررة للتقاعد في قوانني الخدمة.1
. الوفاة.2
. العجز أو عدم اللياقة الصحية.3
. االستقالة.4
. إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.5
. وقرر الوزير أو الرئيس أو القائد صرف املعاش له، الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.6
 أما،ويسوى املعاش للعسكري عند استحقاقه في أي من الحاالت السابقة على أساس مدة الخدمة
 يسوى،) أعاله5 ،3 ،2 ،1( ) سنة في الحاالت املنصوص عليها في البنود15( إذا قلت مدة الخدمة عن
 كما يسوى املعاش للعسكري أيًا كانت مدة خدمته.) سنة15( املعاش على أساس مدة خدمة إجمالية
 إذا انتهت خدمته ألحد،) من راتب الرتبة التي تلي رتبته مباشرة في جدول الرواتب%100( بنسبة
:األسباب التالية
.• االستشهاد
.• الفقد
.• العجز بسبب العمليات الحربية أو أثناء األسر
.• الوفاة أو العجز أثناء تأدية واجبات وظيفته أو بسببها

Pension calculating

حساب املعاش

The monthly pension is calculated as (5%) of the last monthly salary that the military
servant has at the end of his service (basic + social allowance) multiplied by the number
of the year of service calculated in the pension with an upper bound of (20) years and the
pension amount shall not exceed the amount of the salary.

) من الراتب الشهري األخير الذي كان يتقاضاه العسكري عند انتهاء%5( يحسب املعاش على أساس
 العالوة االجتماعية) مضروبًا في عدد سنوات الخدمة املحسوبة في املعاش وبحد+ خدمته (األساسي
. على أال يجاوز املعاش مقدار الراتب،) سنة20( أقصى

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

.) × عدد سنوات الخدمة%5( × ) العالوة االجتماعية+ املعاش = الراتب الشهري األخير (األساسي

Benficiaries

• If the pensioner or the military servant died, the pension transfers to the beneficiaries
from his family according to the shares specified by the law.
• Military servant transferred to the reserve force.
• The employer continues paying the salary of the transferred to the reserve force before
the appliance of the law, and in case of his death the pension is paid to the beneficiaries.

Combining the previous service period

The law permits the military servant who ended his service and received the compensation
before the date of the law, then returned to service in the ministry or the device or the
force, to require including all or some of the period of his past service in the pension,
provided to pay the due contributions on the basis of salary at the date of the combining
request.

Military pensioner returns to military service

املستحقون

• إذا ت��وف��ي العسكري أو ص��اح��ب امل�ع��اش ي�ص��رف امل�ع��اش إل��ى املستحقني عنه م��ن أف ��راد عائلته وفقًا
.لألنصبة التي حددها القانون
.• العسكري املحال إلى قوة االحتياط
 وفي حالة وفاته،• تستمر جهة العمل في صرف راتب املحال إلى االحتياط قبل العمل بأحكام القانون
.يصرف املعاش للمستحقني عنه

ضم مدة الخدمة السابقة

 ثم أعيد،أجاز القانون للعسكري الذي انتهت مدة خدمته وتقاضى عنها املكافأة قبل تاريخ العمل به
 على، أن يطلب ضم كل أو بعض مدة خدمته السابقة في املعاش،إلى الخدمة في الوزارة أو الجهاز أو القوة
.أن يسدد االشتراكات املستحقة عنه على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم

عودة صاحب املعاش العسكري إلى الخدمة العسكرية

The pension's disbursement of military servant decided to return to military service is
suspended, and paying to him the salary of new job, as the contributions are deducted for
the period of the new service which complements of (20) years if not completed during
his past service period. It is added to the prior service and the pension calculation is resettled according to the provisions of the law.

ي��وق��ف ص��رف م�ع��اش العسكري ال��ذي ت�ق��رر إع��ادت��ه للخدمة العسكرية وي�ص��رف ل��ه رات��ب الوظيفة
) سنة إذا لم يكن قد أكملها20(  على أن تستقطع االشتراكات عن مدة خدمته الجديدة بما يكمل،الجديدة
 وتضاف هذه املدة إلى مدة الخدمة السابقة ويعاد تسوية حساب املعاش وفقًا،أثناء مدة خدمته السابقة
.ألحكام القانون

Military pensioner reappointment in any entity subject to the provision
of law no. (24) year 2002 on retirement and pension and its amendments

)24( تعيني صاحب املعاش العسكري بإحدى الجهات الخاضعة ألحكام القانون رقم
 بشأن التقاعد واملعاشات وتعديالته2002 لسنة
2002 ) لسنة24( إذا ُعينّ صاحب املعاش العسكري بإحدى الجهات الخاضعة ألحكام القانون رقم

If the military pensioner is appointed in any entity subject to the provision of law no. (24)
year 2002 referred to, the pension is paid continually. It is allowed for him to contribute
for the new service period. When the service is ended, the pension is resettled according
to the provision of law no. (24) year 2002 referred to.

 وعند، ويجوز له االشتراك عن مدة خدمته الجديدة، إليه فإنه يستمر في صرف معاشه العسكري،املشار
. املشار إليه2002 ) لسنة24( انتهاء خدمته بها يعاد تسوية املعاش وفقًا ألحكام القانون رقم
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Second: The regulatory frame of military retirees and their
beneficiaries

 اإلطار التنظيمي للمتقاعدين العسكريين والمستحقين:ثانيًا
عنهم

The Department of Retirement implements the tasks concerning the transfer of monthly
pension and follows-up the cases, as mentioned previously in chapter five on civilian
retirees.

تتولى إدارة التقاعد تنفيذ امل�ه��ام واالختصاصات املتعلقة بتحويل املعاشات الشهرية ومتابعة
. كما ورد ذكره مسبقًا بالفصل الخامس بشأن املتقاعدون املدنيون،حاالتهم

The Committee of Military Retirement

The Committee was established under the provisions of Article (27) of Law No. (13)
year 2006 referred to. The Council of Ministers’ decision no. (43) year 2007 has issued
to appoint the chairperson, vice-chairperson and members of the military retirement
committee (five members) including in its third Article the competence of the committee,
the most important of which are the following:
• Study the military cases that end the service in terms to the pension entitlment, and
pension settlement for who meets the deserving conditions.
• Determine the due amount of the pension; identify the names of his beneficiaries in
case of his death, the shares of each of them, and to notify them of that.
• Study the requests for replacement and transfer them to the GRSIA.
• Inform the competent entities of the GRSIA instructions concerning military retirement
and pension.

Third: Military retirees benefit from the military retirement
system
Data in table (6-1) and graph (6-1), indicates the increasing number of pensioners and
their beneficiaries to the number (2096) beneficiaries in 31/12/2010, against (1367)
beneficiaries in 31/12/2009, with an excess by (53.3%), and thus increasing the pension
expenditures in the fiscal year 2010 by (72.6%) with comparison to the fiscal year 2009,
as shown in the graph (6-2).
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لجنة التقاعد العسكري

ُ
 وقد صدر، املشار إليه2006 ) لسنة13( ) من القانون رقم27( أنشئت اللجنة بموجب أحكام املادة
 بتعيني رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري2007 ) لسنة43( قرار مجلس الوزراء رقم
:(خمسة أعضاء) متضمنًا في مادته الثالثة تحديد اختصاصات اللجنة ومن أهم تلك االختصاصات
• دراسة حاالت العسكريني الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق املعاش وتسويته ملن توافرت فيه
.شروط االستحقاق
 وتحديد أس�م��اء املستحقني عنه ف��ي ح��ال��ة وفاته،• تحديد م�ق��دار امل�ع��اش املستحق لصاحب امل�ع��اش
.ونصيب كل منهم وإخطارهم بذلك
.• دراسة طلبات االستبدال وإحالتها إلى الهيئة
. إلى الجهات املختصة،• إبالغ تعليمات الهيئة املتعلقة بتقاعد ومعاشات العسكريني

 المتقاعدون المنتفعون بنظام التقاعد العسكري:ثالثًا
 إلى تزايد عدد أصحاب املعاش،)1-6( ) والرسم البياني1-6( تشير البيانات ال��واردة في الجدول
) م�ن�ت�ف��ع في1367(  م�ق��اب��ل ع ��دد،2010/12/31 ) م�ن�ت�ف��ع ف��ي2096( وامل�س�ت�ح�ق�ين ع�ن�ه��م إل ��ى ع ��دد
2010  وبالتالي إلى زيادة النفقات التقاعدية في السنة املالية،)%53.3(  بزيادة نسبتها،2009/12/31
.)2-6(  كما هو موضح بالرسم البياني،2009 ) عن السنة املالية%72.6( بنسبة

2010-2008  تطور عدد أصحاب املعاش واملستحقني عنهم والنفقات التقاعدية خالل السنوات: )1-6( جدول
Table (6-1) : Growth of the pensioner's, their beneficiaries’ number, and pension expenditures during 2008-2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري: الوحدة

اإلجمالي

أصحاب املعاشات

املستحقني عنهم

Total

Beneficiaries

Pensioners

املبلغ

املبلغ

Amount

العدد
No.

املبلغ

Amount

العدد
No.

Year

Amount

العدد
No.

43,090

283

28

21

43,062

262

2008

120,845

1,367

12,453

660

108,392

707

2009

208,575

2,096

24,620

1003

183,955

1093

2010

 تطور النفقات التقاعدية: )2-6( رسم بياني
2010-2008 خالل السنوات
Graph (6-2) : Growth of the pension expenditures
during 2008-2010

العدد

النفقات التقاعدية

 تطور عدد أصحاب املعاش واملستحقني: )1-6( رسم بياني
2010-2008 عنهم خالل السنوات
Graph (6-1) : Growth of the pensioners and their beneficiaries’ number during 2008-2010
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The number of referral for retirement cases forms the highest rate by (59 .8%) of the all
retirement cases total in 31/12/2010, followed by the second in order, natural death by
(15.1%), then the third, the retirement due to public interest by (9.8%). The least number
was due to reaching retirement age and disciplinary discharging by (0.1%) for each of
them, as shown in table (6-2) below.

) م��ن م�ج�م��وع ح ��االت ال�ت�ق��اع��د في%59.8( ش�ك��ل ع ��دد ح ��االت اإلح��ال��ة ل�ل�ت�ق��اع��د أع �ل��ى ن�س�ب��ة وق��دره��ا
 ثم في الترتيب،)%15.1(  وتليها في الترتيب الثاني ح��االت الوفاة الطبيعية بنسبة،2010/12/31
 أما بالنسبة ألقل عدد حاالت التقاعد فكانت،)%9.8( الثالث حاالت التقاعد بسبب الصالح العام بنسبة
 كما هو موضح في،) لكل منهما%0.1( بسبب بلوغ سن التقاعد والفصل بالطريق التأديبي بنسبة
.) أدناه2-6( الجدول

2010/12/31  حاالت التقاعد ومتوسط املعاش الشهري حسب سبب انتهاء الخدمة كما في: )2-6( جدول
Table (6-2) : Retirement cases and the monthly pension average by reason of service termination, as in 31/12/2010
Unit: Qatari Riyals

 ريال قطري: الوحدة

2010-12-31
متوسط املعاش

77

2009-12-31

Pension Average

املعاش الشهري

Monthly Pension

العدد

No.

16,681

13,361,876

13,100

متوسط املعاش

حالة التقاعد

Pension Average

املعاش الشهري

Monthly Pension

العدد
No.

801

17,047

11,267,925

661

13,100

1

0

0

0

Reaching Retirement age

17,113

359,365

21

9,827

98,265

10

Reaching the retirement age of regime

12,073

446,697

37

12,837

141,210

11

Resignation

10,200

10,200

1

10,200

10,200

1

Disciplinary discharging

9,041

36,162

4

13,100

13,100

1

Non-disciplinary discharging

13,843

1,827,220

132

10,997

142,966

13

Public Interest

9,544

744,447

78

7,947

15,893

2

Unfitness due to non-work injury

عدم اللياقة الصحية بسبب ال يعود للعمل

7,467

22,400

3

0

0

0

Unfitness due to work injury

عدم اللياقة الصحية بسبب أو أثناء العمل

8,529

127,938

15

9,000

72,000

8

Natural incapacity

7,051

91,667

13

5,699

62,692

11

Death due to work injury

9,265

1,871,469

202

9,420

1,168,026

124

Natural death

12,859

411,492

32

13,285

278,990

21

Death after eligibility

14,421

19,324,033

1340

15,378

13,271,267

863

Retirement status
Referral for retirement

Total

اإلحالة للتقاعد
بلوغ سن التقاعد
بلوغ سن التقاعد النظامي
استقالة
الفصل بالطريق التأديبي
الفصل بغير الطريق التأديبي
الصالح العام

العجز الطبيعي
الوفاة بسبب أو أثناء العمل
الوفاة الطبيعية
الوفاة بعد االستحقاق
اإلجمالي

Graph (6-3) below, shows that cases of service termination due to incapacity and death, either
due to reasons related or unrelated to work, represent the least number (509) cases during the
fiscal years 2009 and 2010, compared to retirement cases due to other reasons that are (1,694)
cases.

ً
سواء ألسباب تتعلق
 أن حاالت انتهاء الخدمة بسبب العجز والوفاة,) أدناه3-6( يوضح الرسم البياني
،2009-2010 ) ح��ال��ة خ�لال السنتني املاليتني509( بالعمل أو خ��ارج العمل تمثل األق��ل ع��ددًا وق ��دره
.) حالة1,694( باملقارنة مع حاالت التقاعد ألسباب أخرى والتي تبلغ عدد

Number

العدد

2010/12/31  أصحاب املعاش حسب سبب انتهاء الخدمة كما في: )3-6( رسم بياني
Graph (6-3) : Pensioners by reason of service termination, as in 31/12/2010

Reason of Service Termination

سبب انتهاء الخدمة

العجــــــــز وعدم اللياقة الصحية
Incapcity and unfitness

الوفاة
Death

التقاعــــــــــد
Retirement
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Graph (6-4) below, indicates that the monthly pension average as in 31/12/2010 of retirements
due to other reasons, represents the amount of (16,103) Q.R, compared with the incapacity
cases with a monthly pension average of (9,321) Q.R, and death cases with a monthly pension
average of (9,614) Q.R, which is approximately equals to the monthly pension average as in
31/12/2009.

 لحاالت التقاعد2010/12/31  إلى أن متوسط املعاش الشهري كما في،) أدناه4-6( يشير الرسم البياني
 باملقارنة مع حاالت العجز التي يبلغ متوسط املعاش،  ق.) ر16,103( ألسباب أخرى يمثل مبلغ وقدره
 وح��االت الوفاة التي يبلغ متوسط املعاش الشهري لها مبلغ،  ق.) ر9,321( الشهري لها مبلغ وق��دره
 والتي تأتي بشكل،  ق.) ر9,614( وقدره
.2009/12/31 مساو تقريبًا ملتوسط املعاش الشهري كما في
ٍ

Monthly Pension Average

متوسط املعاش الشهري

2010/12/31  متوسط املعاش الشهري حسب سبب انتهاء الخدمة كما في: )4-6( رسم بياني
Graph (6-4) : Monthly pension average by reason of service termination, as in 31/12/2010

Reason of Service Termination
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سبب انتهاء الخدمة

العجــــــــز وعدم اللياقة الصحية
Incapcity and Unfitness

الوفاة
Death

التقاعــــــــــد
Retirement

Data in table (6-3) below, indicates that the male retirees number represents the most
retirees by (98.2%) as in 31/12/2010, in addition, that the retirees of Interior Ministry
number is the highest of the business sector by (43.4%), compared to the fiscal year 2009,
when the retirees of the Defense Ministry represent the highest number (457) by (53%) of
the total retirees, as shown in graph (6-5) and graph (6-6) below.

 إل��ى أن ع��دد املتقاعدين الذكور يمثل الغالبية بنسبة,) أدن��اه3-6( تشير البيانات ال��واردة في الجدول
 باإلضافة إلى أن عدد متقاعدي وزارة الداخلية،2010/12/31 ) من مجموع املتقاعدين كما في%98.2(
 والتي كان عدد2009  باملقارنة مع السنة املالية،)%43.4( ) ضمن قطاع العمل بنسبة581( هو األعلى
 على النحو املوضح،) من مجموع املتقاعدين%53( ) بنسبة457( متقاعدي وزارة الدفاع يمثل األعلى
.) أدناه6-6( ) والرسم البياني5-6( بالرسم البياني

2010/12/31  توزيع املتقاعدين حسب جهات العمل والجنس كما في: )3-6( جدول
Table (6-3) : Distribution of retirees by employer and gender, as in 31/12/2010
31/12/2010
املجموع

إناث

31/12/2009
ذكور

املجموع

إناث

Total

Females

Males

جهة العمل

ذكور

Employer

Total

Females

Males

68

0

68

42

0

42

Emiri Guard

الحرس األميري

114

0

114

64

0

64

State Security Institution

جـهـاز أمن الدولة

43

0

43

29

0

29

Interior Security Force

581

24

557

271

11

260

Interior Ministry

وزارة الداخـليــة

534

0

534

457

0

457

Defense Ministry

وزارة الـدفــــاع

1340

24

1316

863

11

852

Total

قوة األمن الداخـلـي

اإلجــمـــالي
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2010/12/31  نسب املتقاعدين حسب جهات العمل كما في: )5-6( رسم بياني
Graph (6-5) : Rates of retirees by employers as in 31/12/2010

وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
الحرس األميري
جهاز أمن الدولة
قوة األمن الداخلي

Interior Ministry
Defence Ministry
Emiri Guard
State Security Institution
Interior Security

Number

العدد

2010/12/31  توزيع عدد املتقاعدين حسب جهات العمل كما في: )6-6( رسم بياني
Graph (6-6) : Distribution of the retirees’ number by employers, as in 31/12/2010
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Employer

جهة العمل

الحرس األميري
Emiri Guard

جهاز أمن الدولة
State Security
Institution

قوة األمن الداخلي
Interior Security

وزارة الداخلية
Interior Ministry

وزارة الدفاع
Defence Ministry

Table (6-4), graph (6-7) and graph (6-8) below, show that the monthly pension average
of males is more than the females’ due to males get the social allowance of married
category as the breadwinners of the family. The age group (51-55) of males and females
hold the greatest amount of pension average (19,076) Q.R.

 أن متوسط املعاش الشهري،) أدناه8-6( ) والرسم البياني7-6( ) والرسم البياني4-6( يوضح الجدول
للذكور أعلى من اإلناث والتي ترجع إلى حصول الذكور على العالوة اإلجتماعية بفئة متزوج بصفتهم
) للذكور واإلناث على متوسط املعاش الشهري األعلى55-51(  وتستحوذ الفئة العمرية،املعيلني لألسرة
.ق.) ر19,076( بمبلغ

2010/12/31  توزيع أصحاب املعاش حسب الجنس و فئة العمر كما في: )4-6( جدول
Table(6-4) : Distribution of pensioners by gender and age group, as in 31/12/2010
Unit: : Qatari Riyals

 ريال قطري: الوحدة

املجموع

إناث

Total

ذكور

Females

Males

الفئات العمرية

Monthly Pension Average

العدد

Age Group

No.

متوسط املعاش الشهري

0

0

6,000

1

≤20

9

0

0

5,375

9

25-21

6,644

33

0

0

6,644

33

30-26

8,466

57

0

0

8,466

57

35-31

10,450

95

8,198

5

10,575

90

40-36

14,318

158

8,164

2

14,397

156

45-41

17,754

211

10,175

8

18,052

203

50-46

19,076

247

12,767

3

19,153

244

55-51

18,380

143

11,185

5

18,640

138

60-56

13,326

139

0

0

13,326

139

>60

15,507

1093

10,128

23

15,623

1070

املجموع

متوسط املعاش الشهري

العدد

No.

متوسط املعاش الشهري

Monthly Pension Average

العدد

6,000

1

5,375

Monthly Pension Average

No.

Total
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2010/12/31  توزيع عدد أصحاب املعاش حسب فئة العمر كما في: )7-6(رسم بياني
Graph (6-7) : Distribution of pensioners by age group, as in 31/12 /2010
247

139
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95

Number

العدد

211
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33
9
>60

60-56 55-51 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 25-21

1
<20

Age Group

فئة العمر
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2010/12/31  توزيع متوسط املعاش الشهري ألصحاب املعاش حسب فئة العمر كما في: )8-6( رسم بياني
Graph (6-8) : Distribution of monthly pension average by age group, as in 31/12/2010
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The data mentioned in table (6-5), graph (6-9) and graph (6-10), indicate that daughters
represent the greatest number of the beneficiaries by (26.8%) as in 31/12/2010, while
widow gets the highest monthly pension average due to the widow’s share which is
the greatest within the shares legally determined for the beneficiaries according to the
kinship.

) إلى أن عدد10-6( ) والرسم البياني9-6( ) والرسم البياني5-6( تشير البيانات ال��واردة في الجدول
 في حني أن،2010/12/31 ) كما في%26.8( البنات يمثل العدد األكبر من مجموع املستحقني بنسبة
 وهذا يرجع إلى أن نصيب األرملة يمثل النصيب،األرملة تحصل على متوسط املعاش الشهري األعلى
.األكبر ضمن جدول األنصبة املقررة قانونًا للمستحقني حسب صلة القرابة

2010/12/31  توزيع املستحقني حسب صلة القرابة ومتوسط املعاش الشهري كما في: )5-6( جدول
Table (6-5) : Distribution of beneficiaries by kinship and monthly pension average, as in 31/12/2010
Unit: : Qatari Riyals

 ريال قطري: الوحدة

31 \ 12 \ 2009

31 \ 12 \ 2010

Kinship

صلة القرابة

108

Widow

أرملة

0

0

Widower

218

2,227

156

Sons

األبناء

2,381

269

2,314

172

Daughters

البنات

1,686

99

1,489

65

Mother

الوالدة

1,375

79

1,329

55

Father

الوالد

411

93

384

62

Brother

األخ

368

73

443

42

Sister

األخت

2,368

1003

2,287

660

Total

املجموع

متوسط املعاش الشهري

العدد

No.

متوسط املعاش الشهري

Monthly Pension Average

العدد
No.

5,210

172

5,112

0

0

2,282

Monthly Pension Average

زوج مستحق

84

Number

العدد

2010/12/31  توزيع املستحقني حسب صلة القرابة كما في: )9-6( رسم بياني
Graph (6-9) : Distribution of beneficiaries by kinship, as in 31/ 12/ 2010

Kinship

صلة القرابة

األخت

Sister

األخ

Brother

الوالد

Father

الوالدة

Mother

البنات

Daughters

األبناء

Sons

زوج مستحق

Widower

أرملة

Widow
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Kinship

صلة القرابة

0
أرملة

Widow

468

443

411

384

1,375

1,329

1,686

1,489

2,381

2,314

2,282

2,227

0

زوج مستحق

Widower

األبناء

Sons

البنات

Daughters

الوالدة

Mother

الوالد

Father

األخ

Brother

األخت

Sister

متوسط املعاش الشهري

2009
2010

Monthly Pension Average

5,210

5,112

2010/12/31  توزيع متوسط املعاش الشهري للمستحقني حسب صلة القرابة كما في: )10-6( رسم بياني
Graph (6-10) : Distribution of beneficiaries’ monthly pension average by kinship, as in 31/ 12/ 2010

"تشجع الدولة االستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيالت الالزمة له "
املادة ( )31من الدستور الدائم لدولة قطر

الف�صل ال�سابع

Chapter Seven

"The State shall encourage investment and shall provide the necessary guarantees and facilities for it"
Article (31) The Permanent Constitution of State of Qatar

2010
ا�ستثمارات �صناديق املعا�شات
Pension Funds Investments

The photo was taken by the Qatari photographer: Al - Anoud Jarallah Al - Marri

 العنود جاراللـه املري: مت التقاط هذه ال�صورة بعد�سة امل�صورة القطرية
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First: The regulatory frame of the pension funds investment
The Department of Investment implements the following tasks in the light of the
following investment policy and determinants of investment system adopted by the
Council of Ministers:
1. Linking and following-up deposits of the pension funds and preparing monthly
reports thereon.
2. Opening and following-up bank accounts of the pension funds, and conducting
their banking operations.
3. Implementing and following-up investment operations, and submitting proposals
and recommendations to take appropriate decision thereon.
4. Preparing studies and reports of periodic and annual investment.

Second: Investment of civil pension fund
Data in table (7-1) below, indicates that the value of the investment of the civil pension
fund is (12.714) billion Q.R, as in 31/12/2010.
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 اإلطار التنظيمي الستثمارات صناديق المعاشات:ًأوال
تتولى إدارة االستثمار تنفيذ املهام اآلتية في ضوء السياسة االستثمارية ونظام محددات االستثمار
:املعتمد من مجلس الوزراء املوقر
.ربط ومتابعة ودائع صناديق املعاشات وإعداد التقارير الشهرية بشأنها1 .
 وإج��راء العمليات املصرفية الخاصة،فتح ومتابعة الحسابات املصرفية لصناديق املعاشات2 .
.بها
 ورف��ع املقترحات والتوصيات التخاذ القرار املناسب،تنفيذ ومتابعة العمليات االستثمارية3 .
.بشأنها
.إعداد الدراسات والتقارير االستثمارية الدورية والسنوية4 .

 استثمارات صندوق المعاشات المدني:ثانيًا
 أن قيمة اس�ت�ث�م��ارات ص�ن��دوق امل�ع��اش��ات امل��دن��ي تبلغ،) أدن ��اه1-7( تشير ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة ب��ال�ج��دول
.2010/12/31  كما في. ق.) مليار ر12.714(

2010/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في: )1-7( جدول
Table (7-1) : Distribution of investment portfolio by investment type in and outside the State,as in 31/12/2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري: الوحدة

املجموع

خارج قطر

Total

النسبة

داخل قطر

Outside Qatar

Rate

كلفة االستثمار

Investment cost

النسبة

28.9%

In Qatar

نوع االستثمار

Rate

كلفة االستثمار

Investment cost

النسبة

Rate

Investment cost

3,669,032

-

-

28.9%

3,669,032

8.1%

1,025,060

-

-

8.1%

1,025,060

0.3%

44,066

-

-

0.3%

44,066

6.3%

800,000

-

-

6.3%

800,000

7.6%

970,262

0.8%

105,028

6.8%

865,234

29.3%

3,728,722

7.1%

907,206

22.2%

2,821,516

3.1%

395,061

1.9%

246,043

1.2%

149,019

8.5%

1,081,303

8.5%

1,081,303

-

-

6.1%

774,751

5.2%

663,051

0.9%

111,700

1.8%

226,735

1.8%

226,735

-

-

100.0%

12,714,992

25.4%

3,229,366

74.6%

9,485,626

Note: rate represents the investment cost of each type divided by the total of the investment cost.

كلفة االستثمار

Investment Type
ودائع لدى البنوك

Deposits in Banks
صناديق استثمارية محلية

Local Investment Funds

مرابحة إسالمية محلية

Local Islamic Nurabaha

سندات حكومية

Governmental Bonds

سندات وصكوك

Bonds and Sukuk

أسهم متداولة

Listed Shares

أسهم غير متداولة

Unlisted Shares

أسهم خاصة دولية

Special International Shares

عقارات وصناديق عقارية

Real Estates and Real Estate Funds

صناديق تحوط

Hedge Funds

املجموع

Total

. النسبة تمثل كلفة االستثمار لكل نوع من املجموع العام لكلفة االستثمار:مالحظة
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Graph (7-1) below, shows that the most investments of the fund is in the State and
represents (74.6%) of the total investment portfolio of the Fund.

)%74.6(  أن أغلب استثمارات الصندوق داخل الدولة وتمثل نسبة،) أدناه1-7( ويوضح الرسم البياني

.من إجمالي املحفظة االستثمارية للصندوق

2010/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة كما في: )1-7( رسم بياني
Graph (7-1) : Distribution of investment portfolio in and outside Qatar, as in 31/12/2010

خارج قطر

Outside Qatar

داخل قطر

In Qatar

Investments in shares represent the highest rate by (41%) of the total investments portfolio
of the Fund as in 31/12/2010, as shown in graph (7-2).

) م��ن إج�م��ال��ي محفظة اس�ت�ث�م��ارات%41( وت�س�ت�ح��وذ االس �ت �ث �م��ارات ف��ي األس �ه��م ع�ل��ى ال�ن�س�ب��ة األع �ل��ى
.)2-7(  وكما يتضح في الرسم البياني،2010/12/31 الصندوق كما في

2010 /12 /31  توزيع املحفظة االستثمارية حسب نوع االستثمار كما في: )2-7( رسم بياني
Graph (7-2) : Distribution of investment portfolio by investment type, as in 31/12/ 2010
ودائع بنوك
سندات
أسهم
عقارات وصناديق عقارية
صناديق تحوط
استثمارات أخرى

Deposits in Banks
Bonds
Shares
Real Estates and Real Estate Funds
Hedge Funds
Other Investements

6%
6%

41%
41%
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2%2%

8%
8%

29%
29%

14%

14%

Investment returns of fund are around (533) million QR, as in 31/12/2010. Some of local
investments have achieved the highest returns by up to (8%) for local investment funds,
local Islamic Murabaha, and government bonds, as in 31/12/2010, as shown in table (7-2),
graph (7-3) and graph (7-4).

 وقد حققت،2010/12/31  كما في،.ق.) مليون ر533( وقد بلغت عوائد استثمارات الصندوق مبلغ
) الستثمارات الصناديق االستثمارية8%( بعض االستثمارات املحلية أعلى العوائد بنسبة تصل إلى
 على النحو املوضح،2010/12/31  والسندات الحكومية كما في، واملرابحة اإلسالمية املحلية،املحلية
.)4-7( ) والرسم البياني3-7( ) والرسم البياني2-7( بالجدول

2010/12/31  توزيع العائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في.)2-7( جدول
Table (7-2) : Distribution of investment return in and outside the state by investment type, as in 31/12/ 2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري: الوحدة

املجموع

خارج قطر

Total

داخل قطر

Outside Qatar

In Qatar

نوع االستثمار

Rate

العائد

Return

النسبة

Rate

Return

132,802

-

-

3.6%

132,802

7.8%

80,000

-

-

7.8%

80,000

8.0%

3,525

-

-

8.0%

3,525

8.0%

64,000

-

-

8.0%

64,000

4.9%

47,852

6.5%

6,864

4.7%

40,988

5.1%

190,461

0.8%

6,951

6.5%

183,510

0.3%

1,294

0.4%

1,063

0.2%

231

0.5%

4,869

0.5%

4,869

-

-

0.5%

3,734

0.6%

3,734

-

-

1.9%

4,385

1.9%

4,385

-

-

4.2%

532,922

0.9%

27,866

4.0%

505,057

النسبة

Rate

العائد

Return

النسبة

3.6%

العائد

Investment Type
ودائع لدى البنوك

Deposits in Banks

صناديق استثمارية محلية

Local Investment Funds

مرابحة إسالمية محلية

Local Islamic Murabaha

سندات حكومية

Governmental Bonds

سندات وصكوك

Bonds and Sukuk

أسهم متداولة

Listed Shares

أسهم غير متداولة

Unlisted Shares

أسهم خاصة دولية

Special International shares

عقارات وصناديق عقارية

Real Estates and Real Estate Funds

صناديق تحوط

Hedge Funds

املجموع

Total

92

2010/12/31  توزيع نسبة العائد االستثماري حسب نوع االستثمار كما في: )3-7( رسم بياني
Graph (7-3) : Distribution of the rate of investment return by investment type, as in 31/12/ 2010
8.0%

8.0%

7.8%
صناديق تحوط
عقارات وصناديق عقارية

النسبة

5.1%

اسهم غير متداولة

3.6%

نوع االستثمار

اسهم متداولة
سندات وصكوك
سندات حكومية

1.9%

Rate
Investment Type

اسهم خاصة دولية

4.9%

مرابحة اسالمية محلية

0.5%

0.5%

0.3%

2

3

4

1

صناديق استثمارية محلية
ودائع لدى البنوك

5

6

7

8

9

1 Hedge Funds
2 Real Estates and Real Estate Funds
3 Special international shares
4 Unlisted Shares
5 Listed Shares
6 Bonds and Sukuk
7 Govermental Bonds
8 Local islamic Nurabaha
9 Local Investement Funds
10 Deposits in Banks

10

Outside Qatar

7.8 %

8.0%

6.5%

خارج قطر

صناديق تحوط
عقارات وصناديق عقارية
اسهم خاصة دولية

4.7%

In Qatar

3.6 %

النسبة

داخل قطر

6.5%

8.0%

2010/12/31  توزيع نسبة العائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في: )4-7( رسم بياني
Graph (7-4) : Distribution of the rate of investment return in and outside the state, as in 31/12/ 2010

اسهم غير متداولة
اسهم متداولة
سندات وصكوك

Investment Type

نوع االستثمار

1

3

4

0.8%

2

0.2%
0.4%

0.5%
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مرابحة اسالمية محلية

0.6%

Rate

1.9%

سندات حكومية

صناديق استثمارية محلية
ودائع لدى البنوك

5

6

7

8

9

10

1 Hedge Funds
2 Real Estates and Real Estate Funds
3 Special international shares
4 Unlisted Shares
5 Listed Shares
6 Bonds and Sukuk
7 Govermental Bonds
8 Local islamic Nurabaha
9 Local Investement Funds
10 Deposits in Banks

Graph (7-5) below, shows that the best investments of the Fund, which has achieved the
rate of return equal or far exceed the capital value of investment, was in the investments
of Islamic Murababa sales. It achieves a rate of return by (8%) of the value of the invested
capital, even though, they represent (0.3%) of the total investments of the Fund, followed
by government bonds, which has achieved a return by (8%) of the value of the invested
amount, although they represent (6.3%) of the total investments of the Fund.

 أن أفضل استثمارات الصندوق والتي حققت نسبة عوائد ت��وازي أو،) أدن��اه5-7( يبني الرسم البياني
 كانت في استثمارات املرابحة اإلسالمية والتي حققت،تتجاوز بكثير القيمة الرأسمالية لالستثمار
) من إجمالي%0.3(  على الرغم من أنها تمثل نسبة،) من قيمة رأس املال املستثمر بها%8( نسبة عائد
) م��ن قيمة املبلغ%8(  يليها ال�س�ن��دات الحكومية وال�ت��ي حققت ع��ائ��د بنسبة،اس�ت�ث�م��ارات ال�ص�ن��دوق
.) من إجمالي استثمارات الصندوق%6.3( املستثمر بها على الرغم من أنها تمثل نسبة

نسبة العائد االستثماري
نسبة توزيع املحفظة

28.9%

29.3%

2010/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية باملقارنة مع نسبة العائد االستثماري كما في: )5-7( رسم بياني
Graph (7-5) : Distribution of investment portfolio in comparison to the rate of investment return rate, as in 31/12/ 2011

صناديق تحوط

Rate Investment Return

عقارات وصناديق عقارية

Rate Portfolio Distribution

اسهم خاصة دولية
اسهم غير متداولة
اسهم متداولة
سندات وصكوك

مرابحة اسالمية محلية
صناديق استثمارية محلية

9 Local Investement Funds

7.8%
8.1%

8.0%

3.6%

6

8.0%
6.3%

5

5 Listed Shares
6 Bonds and Sukuk

0.3%

4

4.9%

0.3%

3.1%
0.5%
3

5.1%

7.6%

8.5%
6.1%
0.5%

1.9%
1.8%

2

3 Special international shares
4 Unlisted Shares

7 Govermental Bonds
8 Local islamic credit sales

سندات حكومية

1

1 Hedge Funds
2 Real Estates and Real Estate Funds

Data received in table (7-3) and graph (7-6) below, indicates the growth of the average
investment return, especially after the losses occurred in 2008 because of the collapse
of global financial markets. The rate of investment return dropped (-20.1%), but it rose
to (9.8%) in 31/12/2009. In 31/12/2010 it reached (7.9%), although the asset value in
31/12/2010 have increased up to (16.179) billion Q.R, compared to the corresponding in
31/12/2009 value by (14.112) billion Q.R.

7

8

9

10

 إلى تطور معدل عائد االستثمار،) أدناه6-7( ) والرسم البياني3-7( تشير البيانات الواردة في الجدول
 ووص��ل معدل، نتيجة انهيار األس��واق املالية العاملية2008 خاصة بعد الخسائر التي حدثت في سنة
 وصل2010/12/31  وفي،2009/12/31 ) في%9.8( ) إال أنه ارتفع إلى%-20.1( عائد االستثمار إلى
) مليار16.179(  لتصل إلى2010/12/31 ) رغم أن قيمة موجودات الصندوق قد زادت في%7.9( إلى
. ق.) مليار ر14.112(  بقيمة2009/12/31  باملقارنة مع ما يقابلها في، ق.ر
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2010-2007  تطور معدل عائد االستثمار لصندوق املعاشات املدني خالل السنوات: )3-7( جدول
Table (7-3) : Growth of the average investment return of civil pension fund during 2007-2010

Unit: : One Thousand Qatari Riyals

•2010

2009

2008

2007

14,111,771

12,259,638

14,035,728

11,072,093

16,178,770

14,111,771

12,259,638

14,035,728

1,372,966

1,013,622

1,449,656

695,610

459,955

388,317

294,430

255,618

7.9%

9.8%

-20.1%

22.3%

Resource (•) : Data of fund accounts in 4/5/2011

 ألف ريال قطري: الوحدة

بيـــــــــــــــــــــــــان

Description
موجودات الصندوق في بداية السنة

Fund assets at beginning of year

موجودات الصندوق في نهاية السنة

Fund assets at the end of year

اإليرادات التأمينية

Insurance income

النفقات التأمينية

Insurance expenses

معدل عائد االستثمار

The investment return average

2011/5/4  بيانات حسابات الصندوق في:(•) املرجع

95

Investment return average

معدل عائد االستثمار

2010-2007  تطور معدل عائد االستثمار لصندوق املعاشات املدني خالل السنوات: )6-7( رسم بياني
Graph (7-6) : Growth of the investment return average of civil pension fund during 2007-2010

Year

السنة

Third: Investment of military pension fund
Data in table (7-4) below, indicates that the value of the investments of the military pension
fund are (6.865) billion Q.R, as in 31/12/2010.

 استثمار صندوق المعاشات العسكري:ثالثًا

 أن قيمة استثمارات صندوق املعاشات العسكري تبلغ،) أدن��اه4-7( تشير البيانات ال��واردة بالجدول
.2010/12/31  ق كما في.) مليار ر6.865(

2010/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في: )4-7( جدول
Table (7-4) : Distribution of investment portfolio by investment type in and outside the State, as in 31/12/2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري: الوحدة

املجموع

خارج قطر

Total

نسبة توزيع املحفظة

Portfolio Distribution
Rate

داخل قطر

Outside Qatar
كلفة االستثمار

Investment
cost

النسبة

تكلفة االستثمار

Rate

Investment
cost

In Qatar
النسبة

تكلفة االستثمار

Rate

Investment
cost

38.6%

2,652,675

-

-

38.6%

2,652,675

14.6%

1,000,000

-

-

14.6%

1,000,000

32.0%

2,200,000

-

-

32.0%

2,200,000

6.9%

472,266

-

-

6.9%

472,266

7.0%

481,261

0.6%

44,469

6.4%

436,793

0.8%

54,608

-

-

0.8%

54,608

0.1%

4,005

0.1%

4,005

-

-

100.0%

6,864,815

0.7%

48,473

99.3%

6,816,342

Note : rate represents the investmeut cost of each type divided by the total of investment cost.

نوع االستثمار

Investment Type
ودائع لدى البنوك

Deposits in Banks

صناديق استثمارية محلية

Local Investment Funds

سندات حكومية

Governmental Bonds

سندات وصكوك

Bonds and Sukuk

أسهم متداولة

Listed Shares

أسهم غير متداولة

Unlisted Shares

عقارات وصناديق عقارية

Real Estates and Real Estate Funds

املجموع
Total

. النسبة تمثل كلفة االستثمار لكل نوع من املجموع العام لتكلفة االستثمار:مالحظة
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Graph (7-7) below, shows that most investments of the fund are in the state, by (99.3%)
of the total investment portfolio of the Fund.

) من%99.3(  أن أغلب استثمارات الصندوق داخل الدولة بنسبة،) أدن��اه7-7( ويوضح الرسم البياني
.إجمالي املحفظة االستثمارية للصندوق

2010/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة كما في: )7-7( رسم بياني
Graph (7-7) : Distribution of investment portfolio in and outside Qatar, as in 31/12/2010
0.7%

داخل قطر

In Qatar

خارج قطر

Outside Qatar

99.3%

Most of the Fund’s investments concentrate in deposits at local banks by (38.6%) of
the total portfolio, followed by investment in government bonds by (32%) of the total
investment portfolio of the Fund as in 31/12/2010, as shown in graph (7-8).

) من إجمالي املحفظة%38.6( وتتركز أغلب استثمارات الصندوق في الودائع لدى البنوك املحلية بنسبة
) من إجمالي املحفظة االستثمارية%32(  تليها االستثمار في سندات حكومية بنسبة،االستثمارية
.)8-7(  كما يتضح من الرسم البياني،2010/12/31 للصندوق كما في

2010 /12 /31  توزيع املحفظة االستثمارية حسب نوع االستثمار كما في: )8-7( رسم بياني
Graph (7-8) : Distribution of investment portfolio by investment type, as in 31/12/ 2010
0.8% 0.1%
7.0%
6.9%
اسهم متداولة
اسهم غير متداولة
عقارات وصناديق عقارية

38.6%

Listed Shares
Unlisted Shares
Real Estates and Real Estate Funds

32%
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14.6%

ودائع لدى البنوك
صناديق استثمارية محلية
سندات حكومية
سندات وصكوك

Deposits in Banks
Local Investement Funds
Govermental Bonds
Bonds and Sukuk

The investments returns of the fund are (385) million Q.R as in 31/12/2010, achieved from

 محققة من،2010/12/31  كما في، ق.) مليون ر385( وق��د بلغت عوائد استثمارات الصندوق مبلغ
) للصناديق االستثمارية املحلية%8(  وقد وصلت أعلى العوائد إلى نسبة،االستثمارات داخل الدولة
.)9-7() والرسم البياني5-7(  على النحو املوضح بالجدول،2010/12/31 والسندات الحكومية كما في

investment in the State. The highest returns have reached (8%) for local investment funds and
governmental bonds as in 31/12/2010, as shown in table (7-5) and graph (7-9).

2010/12/31  توزيع العائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في: )5-7( جدول
Table (7-5) : Distribution of investment return in and outside the state by investment type, as in 31/12/ 2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

املجموع

 ألف ريال قطري: الوحدة

خارج قطر

Total

داخل قطر

Outside Qatar

Rate

العائد

Return

النسبة

4.0%

In Qatar

نوع االستثمار

Rate

العائد

Return

النسبة

Rate

Return

106,354

-

-

4.0%

106,354

8.0%

80,000

-

-

8.0%

80,000

8.0%

176,000

-

-

8.0%

176,000

4.9%

22,942

-

-

4.9%

22,942

0.01%

31

-

-

0.01%

31

0.0%

-

-

-

0.0%

-

0.0%

-

-

-

0.0%

-

5.6%

385,326

-

-

5.7%

385,326

النسبة

العائد

Investment Type
ودائع لدى البنوك

Deposits in Banks

صناديق استثمارية محلية

Local Investment Funds

سندات حكومية

Governmental Bonds

سندات وصكوك

Bonds and Sukuk

أسهم متداولة

Listed Shares

أسهم غير متداولة

Unlisted Shares

عقارات وصناديق عقارية

Real Estates and Real Estate Funds

املجموع

Total

98

2010/12/31  توزيع نسبة العائد االستثماري حسب نوع االستثمار كما في: )9-7( رسم بياني
Graph (7-9) : Distribution of the rate of investment return by investment type, as in 31/12/ 2010
Investment Return Rate نسبة العائد االستثماري

8.0%

Investment Type

8.0%

عقارات وصناديق عقارية
اسهم غير متداولة

4.9%
4.0%

اسهم متداولة
سندات وصكوك
سندات حكومية
صناديق استثمارية محلية
ودائع لدى البنوك

نوع االستثمار

0.0%

0.0%

0.01%

1

2

3

4

Graph (7-10) below, shows that the best investments of the fund, which has achieved the
rate of return up to (8%) of the capital value of the investment, was the investments of
local funds and governmental bonds.

5

6

1 Real Estates and Real Estate Funds
2 Unlisted Shares
3 Listed Shares
4 Bonds and Sukuk
5 Govermental Bonds
6 Local Investement Funds
7 Deposits in Banks

7

 إن أفضل استثمارات للصندوق والتي حققت نسبة عوائد تصل إلى،) أدناه10-7( يبني الرسم البياني
. كانت في استثمارات الصناديق املحلية والسندات الحكومية،) من القيمة الرأسمالية لالستثمار%8(

38.6%

2010/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية باملقارنة مع نسبة العائد حسب نوع االستثمار كما في: )10-7( رسم بياني
Graph (7-10) : Distribution of investment portfolio in comparison to the rate of investment return, as in 31/12/ 2011

32%

عقارات وصناديق عقارية
اسهم غير متداولة
اسهم متداولة

نسبة العائد االستثماري

3 Listed Shares

سندات وصكوك

Portfolio Distribution Rate

4 Bonds and Sukuk

سندات حكومية

5 Govermental Bonds

صناديق استثمارية محلية

Investment Type

نوع االستثمار

1

2

4.0%

8.0%

8.0%

6.9%

4.9%

0.01%

0.8%

0.0%

0.1%

0.0%

7.0%

ودائع لدى البنوك
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2 Unlisted Shares

Investment Return Rate

14.6%

نسبة توزيع املحفظة

1 Real Estates and Real Estate Funds

3

4

5

6

7

6 Local Investement Funds
7 Deposits in Banks

"لألمــوال العامـــة حرمـــة ،وحمايتهـــا واجــب على الجميـــع ،وفقــًا للقانـــون "
املادة ( )55من الدستور الدائم لدولة قطر

الف�صل الثامن

Chapter Eight

"Public funds are inviolable and it's protection is a duty of everyone in accordance with the law"
Article (55) The Permanent Constitution of State of Qatar

2010
الإيرادات والنفقات ل�صناديق املعا�شات
Revenues and Expenditures of Pension Funds

The photo was taken by the Qatari photographer: Al - Anoud Jarallah Al - Marri

 العنود جاراللـه املري: مت التقاط هذه ال�صورة بعد�سة امل�صورة القطرية
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First: The Regulatory Frame of the Pension Funds and Social
Insurance Accounts Office
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparing the accounting entries required to prove the financial operations for both
revenues and expenses for the investment fund and migrate them to the general ledger
system.
Migrating the special financial operations of the Contributors and Retirement Departments
to the general ledger.
Conducting the periodic financial reconciliations with the different departments in the
GRSIA.
Preparing the bank adjustments for the banking fund accounts.
Preparing the Fund’s monthly trial balance.
Preparing the financial transfer letters of the fund operations for the contributions revert.

 اإلطار التنظيمي لمكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات:ًأوال
االجتماعية
إع ��داد ال�ق�ي��ود امل�ح��اس�ب�ي��ة ال�ل�ازم��ة إلث �ب��ات ال�ع�م�ل�ي��ات امل��ال�ي��ة ل�ك��ل م��ن إي � ��رادات ون�ف�ق��ات ال�ص�ن��دوق1
.االستثمارية وترحيلها إلى نظام األستاذ العام
. ترحيل العمليات املالية الخاصة بإدارتي املشتركني والتقاعد إلى األستاذ العام2
.إجراء املطابقات املالية الدورية مع اإلدارات املختلفة في الهيئة3
.إعداد التسويات البنكية لحسابات الصندوق لدى البنوك4
. إعداد املراكز املالية الشهرية للصندوق5
.إعداد كتب التحويل املالية لعمليات الصندوق الخاصة برد االشتراكات6

.1
.2
.3
.4
.5
.6

Second: Revenues and Expenditures of the Civil Pension Fund

 اإليرادات والنفقات لصندوق المعاشات المدني:ثانيًا

Table (8-1) indicates that the value of insurance expenditures is about to (460) million Q.R in
the 31/12/2010, compared to (388) million Q.R, in 31/12/2009, by an increase of (72) million
Q.R. by (18.4%).

 مقابل،2010/12/31  في، ق.) مليون ر460( ) إلى أن قيمة النفقات التأمينية تناهز1-8( يشير الجدول
.)%18.4(  ق بنسبة.) مليون ر72(  بزيادة قدرها،2009/12/31  ق في.) مليون ر388(
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2010/12/31  كما في, النفقات التأمينية حسب نوعها: )1-8( جدول

Table (8-1) : Insurance expenditures by type, as in 31/12/ 2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

Value change

 ألف ريال قطري: الوحدة

2010-12-31

التغير في القيمة

2009-12-31
القيمة

Pensions

20.0%

77,831

73,440

17.2%

66,906

0.6%

2,759

0.5%

2,097

20,736

18.4%

84,664

16.5%

63,928

20.8%

5,262

6.7%

30,618

6.5%

25,356

12.2%

83

0.2%

764

0.2%

681

12.3%

4,299

8.5%

39,308

9.0%

35,009

22.1%

240

0.3%

1,327

0.3%

1,086

11.4%

12,164

25.9%

118,999

27.5%

106,835

74.3%

2,407

1.2%

5,644

0.8%

3,237

118.4%

3,578

1.4%

6,600

0.8%

3,022

40.2%

937

0.7%

3,266

0.6%

2,329

18.4%

71,638

100.0%

459,955

100.0%

388,317

Resignation
Reaching the retirement age
Disciplinary discharging
Non-disciplinary discharging
Incapacity to non-work injury
Incapacity due to work injury
Natural death
Death due to work injury
Job cancellation
Death after eligibility
Other pensions
Contributions revert
Total

التغير في القيمة

النسبة

14,736

9.8%

نسبة التغيير

القيمة

النسبة

20.1%

92,567

6,534

16.0%

31.6%

662

32.4%

Rate change
18.9%

Value change

Resource: Retirement department, 4/5/2011.
Rate represents value divided by the total.

Rate

Value

Rate

Value

معاشات
استقالة
بلوغ سن التقاعد
إنهاء بطريق تأديبي
إنهاء بغير طريق تأديبي
عجز خارج العمل
عجز بسبب أو أثناء العمل
وفاة طبيعية
وفاة بسبب العمل أو أثنائه
إلغاء وظيفة
وفاة بعد استحقاق
 أخرى/معاشات
رد اشتراك
اإلجمالي
. 2011/5/4  إدارة التقاعد:املصدر
. تمثل القيمة لإلجمالي: النسبة
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The insurance expenditures of referral for retirement due to age of retirement, resignation,
job cancellation, disciplinary and non-disciplinary service termination represent the
highest percentage by (81%) of total insurance expenditures as in 31/12/2010, followed
by the expenses of death by (10.1%), as shown in graph (8-1).

 وإنهاء، وإلغاء الوظيفة، واالستقالة،تمثل النفقات التأمينية لإلحالة للتقاعد بسبب بلوغ سن التقاعد
) م��ن م�ج�م��وع ال�ن�ف�ق��ات التأمينية ك�م��ا في%81( ال�خ��دم��ة ب�ط��ري��ق ت��أدي�ب��ي وغ�ي��ر ت��أدي�ب��ي أع�ل��ى نسبة
.)1-8(  كما يتضح من الرسم البياني،)%10.1(  تليها نفقات حاالت الوفاة بنسبة،2010/12/31

2010/12/31  كما في, النفقات التأمينية حسب نوعها: )1-8( رسم بياني

Graph(8-1) : Insurance expenditures by type, as in 31/12/ 2010
0.7%

1.4%

10.1%
6.8%

81.0%

رد اشتراك
معاشات أخرى

Contribution revert
Other Pensions

تقاعد
عجز
وفاة
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Retirement
Incapacity
Death

) في حني أن اإليرادات االستثمارية%74.1( تعتبر اإليرادات التأمينية الرافد األساسي للصندوق بنسبة
 حيث أن الصندوق يقوم على النظام التكافلي وال��ذي يركز على،) من الصندوق%25.9( تمثل نسبة
 أكثر من التركيز على السياسة االستثمارية التي،السياسة التمويلية من االشتراكات الشهرية وغيرها
.)2-8(  كما يتضح من الجدول،تهدف إلى تنمية أصول الصندوق

The insurance revenues are the main tributary of the fund by (74.1%), while the investment
revenues represent (25.9%) of the fund, as the fund is based on the rules of solidarity system,
which focuses on the funding policy of the monthly contributions and other, more than the
focus on investment policy, which aims to develop the fund’s assets, as shown in table (8-2).

2010/12/31  اإليرادات حسب نوعها كما في: )2-8( جدول

Table (8-2) : Revenues by type, as in 31/12/2010

Unit: : One Thousand Qatari Riyals

Value change التغير في القيمة

2010-12-31

نسبة التغيير

التغير في القيمة

النسبة

35.5%

2009-12-31

Rate

القيمة

Value

النسبة

Rate

Value

359,494

74.1%

1,372,966

63.9%

1,013,472

15.4%

140,617

56.8%

1,052,942

57.5%

912,325

119.4%

13,670

1.4%

25,114

0.7%

11,444

236.8%

185,564

14.2%

263,942

4.9%

78,378

44.1%

4,058

0.7%

13,250

0.6%

9,192

731.0%

15,586

1.0%

17,718

0.1%

2,132

-16.3%

-93,292

25.9%

480,337

36.1%

573,630

16.8%

266,202

100.0%

1,853,303

100.0%

1,587,101

Rate change

Value change

Resource: according to the data from the contributors and investment department untill 4/5/2011.
Rate represents value divided by the total.

القيمة

 ألف ريال قطري: الوحدة

اإليرادات

Revenues
اإليرادات التأمينية
Insurance revenues
اإلشتركات الشهرية

Monthly contributions

شراء املدة السابقة

Previous period purchase

املبالغ االضافية

Additional amounts

ايراد املدد االعتبارية

Notional period revenues

تعويض الدولة مقابل زيادة املعاشات

State compensation against pensions increase

صافي اإليرادات اإلستثمارية
Net investment revenues
اإلجمالي
Total
2011/5/4  حسب البيانات الواردة من إدارة املشتركني واالستثمار حتى:املصدر
. تمثل القيمة لإلجمالي: النسبة
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يشير الرسم البياني ( )2-8إلى نمو اإلي��رادات التأمينية بنسبة ( )%74.1في  ،2010/12/31مقابل
نسبة ( )%63.9في .2009/12/31

Graph (8-2) indicates the growth of the insurance revenues rate by (74.1%) in 12/31/2010,
compared to (63.9%) in 31/12/2009.

رسم بياني ( : )2-8اإليرادات حسب نوعها كما في 2010/12/31

Graph (8-2) : Revenues by type, as in 31/12/2010

2010

2009

25.9%

36.1%
63.9%

Net investment revenues

صافي االيرادات االستثمارية

74.1%

Insurance revenues

االيرادات التأمينية

Net investment revenues

صافي االيرادات االستثمارية

Insurance revenues

االيرادات التأمينية
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Data in table (8-3) and graph (8-3) indicates the growth of the fund reserve to an amount of
(12.561) billion Q.R in 31/12/2010, with an excess of (1.393) billion Q.R and by (12.5%), of
reserve value, as in 31/12/2009.

) إلى تطور االحتياطي للصندوق ليصل3-8( ) والرسم البياني3-8( تشير البيانات الواردة بالجدول
 وبنسبة،ق.) مليار ر1.393(  بزيادة قدرها،2010/12/31  في،ق.) مليار ر12.561( إلى مبلغ وقدره
.2009/12/31  عن قيمة االحتياطي كما في،)%12.5(

 تطور اإليرادات والنفقات واحتياطي صندوق املعاشات املدني: )3-8( جدول
Table (8-3) : Growth of civil pension fund revenues, expenditures and reserve
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري: الوحدة

االحتياطي

تعديالت سنوات
سابقة

Previous year
modifcation

General output

10,129,410

59,634

11,168,315
12,561,240

Reserve

الناتج العام

صافي االيرادات
االستثمارية

Net investment
revenues

الناتج الفني

Technical output

النفقات التأمينية

االيرادات التأمينية

السنة

1,241,410

145,819

1,095,591

294,430

1,390,021

2008

76,365

962,540

337,385

625,155

388,317

1,013,472

2009

-424

1,393,348

480,337

913,011

459,955

1,372,966

2010

Insurance
expenditures

Insurance
revenues

Year
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املبالغ ألف ريال قطري

2010-2008  تطور اإليرادات والنفقات لصندوق املعاشات املدني خالل: )3-8( رسم بياني
Graph (8-3) : Growth of civil pension fund revenues and expenditures during 2008-2010
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االيرادات التأمينية
النفقات التأمينية
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Insurance revenues
Insurance expenditures

2010

Third: Military pension fund’s revenues and expenditures

 اإليرادات والنفقات لصندوق المعاشات العسكري:ثالثًا

 مقابل،2010/12/31  ق في.) مليون ر245( ) إلى أن قيمة النفقات التأمينية بلغت4-8( يشير الجدول
.)%18.5(  ق بنسبة.) مليون ر38(  بزيادة قدرها2009/12/31 ق في.) مليون ر207(

Table (8-4) indicates that the value of insurance expenditures is (245) million Q.R in
31/12/2010, against (207) million Q.R, in 31/12/2009, with an excess of (38) million Q.R
by (18.5%).

2010/12/31  كما في, النفقات التأمينية حسب نوعها: )4-8( جدول
Table (8-4) : Insurance expenditure by type, as in 31/12/ 2010

Unit: : One Thousand Qatari Riyals

Value change التغير في القيمة

2010-12-31

 ألف ريال قطري: الوحدة

2009-12-31

معاشات

نسبة التغيير
Rate change

التغير في القيمة
change Value

النسبة
Rate

القيمة
Value

النسبة
Rate

القيمة
Value

-8.7%

-14,943

64.0%

157,012

83.0%

171,955

339.1%

3,292

1.7%

4,262

0.5%

971

Reaching the retirement age of regime

-4.0%

-5

0.0%

122

0.1%

128

Disciplinary discharging

407.3%

758

0.4%

944

0.1%

186

Non-disciplinary discharging

64.1%

553

0.6%

1,417

0.4%

864

Incapacity due to non-work injury

220.1%

4,689

2.8%

6,819

1.0%

2,130

Resignation

42.8%

11,966

16.3%

39,894

13.5%

27,928

Natural Death

10.3%

127

0.6%

1,362

0.6%

1,235

Death due to work injury

1031.9%

12,530

5.6%

13,744

0.6%

1,214

Public Intrest

...

9,545

3.9%

9,545

0.0%

0

Death after eligibility

...

619

0.3%

619

0.0%

0

Unfitness due to work injury

عدم اللياقة بسبب العمل

...

245

0.1%

245

0.0%

0

Reaching the retirement age

بلوغ سن التقاعد

4563.7%

8,704

3.6%

8,894

0.1%

191

Unfitness due to non-work injury

39.6%

147

0.2%

519

0.2%

372

Contribution revert

18.5%

38,228

100.0%

245,400

100.0%

207,173

Total

Resource: according to the data from the retirement department Untill 4/5/2011.
Rate represents value divided by the total.

Pensions
Referral for retirement

إحالة للتقاعد
بلوغ سن التقاعد النظامي
إنهاء بطريق تأديبي
إنهاء بغير طريق تأديبي
عجز خارج الخدمة
استقالة
وفاة طبيعية
وفاة أثناء الخدمة
الصالح العام
وفاة بعد استحقاق

عدم الياقة بسبب ال يعود للعمل
رد اشتراك
اإلجمالي

.2011/5/4  حسب البيانات الواردة من إدارة التقاعد حتى:املصدر
.النسبة تمثل القيمة لإلجمالي
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Insurance expenditures of referrals for retirement, reaching the mondatery retirement
age, reaching the legal retirement age, the public interest, and the disciplinary and nondisciplinary service termination represent the highest percentage by (74.6%) of the total
insurance expenditures as in 31/12/2010, followed by the expenditures of deaths by
(20.7%), as shown in graph (8-4).

 وب�ل��وغ س��ن التقاعد، وب�ل��وغ س��ن التقاعد النظامي،تمثل النفقات التأمينية ل�ح��االت اإلح��ال��ة للتقاعد
) من%74.6(  وغ�ي��ر ت��أدي�ب��ي أع�ل��ى نسبة، وإن�ه��اء ال�خ��دم��ة بطريق ت��أدي�ب��ي، وال�ص��ال��ح ال�ع��ام،ال�ق��ان��ون��ي
 كما،)%20.7(  تليها نفقات ح��االت الوفاة بنسبة،2010/12/31 مجموع النفقات التأمينية كما في
.)4-8( يتضح من الرسم البياني

2010/12/31  كما في, النفقات التأمينية حسب نوعها: )4-8( رسم بياني
Graph (8-4) : Insurance expenditures by type, as in 31/12/ 2010

0.2%
20.7%

4.5%
74.6%

وفاة
رد اشتراك
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Death
Contribution Revert

تقاعد
عجز وعدم اللياقة

Retirement
Incapacity and Unfitness

 lthough insurance revenues represent the main tributary of the Fund, the status of the
A
military fund differs from the status of the civil fund, which represents the normal status,
where investment revenues represent (51.1%) against the insurance revenues by (48.9%),
which pose a risk in case of high volatility of financial markets, as shown in table (8-5).

 إال أن حالة الصندوق العسكري تختلف عن،رغم أن اإليرادات التأمينية تمثل الرافد األساسي للصندوق

)%51.1(  حيث مثلت اإليرادات االستثمارية نسبة،حالة الصندوق املدني والذي يمثل الوضع الطبيعي
) وه��و ما يشكل مخاطرة عالية في حالة تذبذب األس��واق%48.9( مقابل اإلي ��رادات التأمينية بنسبة
.)5-8(  وفق املوضح في الجدول،املالية

2010/12/31  اإليرادات حسب نوعها كما في: )5-8( جدول
Table (8-5) : Revenues by type, as in 31/12/2010
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري: الوحدة

2010-12-31

Value change التغير في القيمة
نسبة التغيير

التغير في القيمة

النسبة

41.3%

2009-12-31

Rate

القيمة

Value

النسبة

Rate

Value

107,702

48.9%

368,726

38.7%

261,025

39.5%

100,792

47.2%

355,863

37.8%

255,071

116.0%

6,909

1.7%

12,863

0.9%

5,954

-6.9%

-28,669

51.1%

385,326

61.3%

413,995

11.7%

79,032

100.0%

754,052

100.0%

675,020

Rate change

Value change

القيمة

اإليرادات

Revenue
اإليرادات التأمينية
Insurance revenue
اإلشتركات الشهرية

Monthly contributions
إيراد املدد االعتبارية

Notional periods revenue
صافي اإليرادات االستثمارية
Net investment revenues
اإلجمالي

Total

Resource: contributors and investment departments untill 4/5/2011.
Rate represents value divided by the total.
.2011/05/04  إدارة املشتركني واالستثمار حتى:املصدر
.النسبة تمثل القيمة لإلجمالي
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يشير الرسم البياني ( )5-8إلى نمو اإلي��رادات التأمينية بنسبة ( )%48.9في  ،2010/12/31مقابل
نسبته ( )%38.7في .2009/12/31

Graph (8-5) indicates the growth of the insurance revenues by (48.9%) in 31/12/2010,
against (38.7%) in 31/12/2009.

رسم بياني ( : )5-8اإليرادات حسب نوعها كما في 2010/12/31

Graph (8-5) : Revenues by type, as in 31/12/2010

2009

Net investment revenues

صافي االيرادات االستثمارية

Insurance revenues

2010

االيرادات التأمينية

Net investment revenues

صافي االيرادات االستثمارية

Insurance revenues

االيرادات التأمينية

113

Data in table (8-6) and graph (8-6) indicate the growth of the fund’s reserve to reach the
amount of (9.943) billion Q.R in 31/12/2010, with an excess of (502) million Q.R by
(5.3%), from the reserve value as in 31/12/2009.

) إلى تطور االحتياطي للصندوق ليصل6-8( ) والرسم البياني6-8( تشير البيانات الواردة بالجدول
 ق بنسبة.) مليون ر502(  ب��زي��ادة ق��دره��ا،2010/12/31  ق ف��ي.) مليار ر9.943( إل��ى مبلغ وق ��دره
.2009/12/31  عن قيمة االحتياطي كما في،)%5.3(

 تطور اإليرادات والنفقات لصندوق املعاشات العسكري: )6-8( جدول
Table (8-6) : Growth of military pension fund revenues, expenditures
Unit: : One Thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري: الوحدة

تعديالت سنوات سابقة

االحتياطي

الناتج العام

صافي اإليرادات
االستثمارية

Technical output

اإليرادات التأمينية

Insurance revenues

السنة

-----

-----

-----

-----

2008

467,847

413,995

53,852

207,173

261,025

2009

508,652

385,326

123,326

245,400

368,726

2010

Reserve

General output

Net investment
revenue

8,961,714

-----

-----

9,440,985

11,424

9,942,730

-6,906

)املبالغ بالريال (ألف

النفقات التأمينية

Insurance
expenditures

Previous years
modification

الناتج الفني

Year

2010-2008  تطور اإليرادات والنفقات صندوق املعاشات العسكري خالل السنوات: )6-8( رسم بياني
Graph (8-6) : Growth of military pension fund revenues and expenditures during 2008-2010
600,000
450,000

Amounts in Q.R. (one thousand(

400,000

Year

السنة

350,000

االيرادات التأمينية

300,000
250,000

النفقات التأمينية

Insurance revenues
Insurance expenditures

200,000
150,000
100,000
50,000
0
2009

2010
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Graph (8-7) indicates that the growth average of the civil pension fund reserve is higher than
the growth average of the military pension fund during 2008,2009 and 2010.

) إلى أن معدل تطور احتياطي صندوق املعاشات املدني أعلى من معدل تطور7-8( يشير الرسم البياني
.2010 - 2009 - 2008 صندوق املعاشات العسكري خالل السنوات

Year

السنة

2010

2009
عسكري
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مدني

Military
Civil

8,961,714

10,129,410

9,440,985

11,168,315

9,942,730

12,561,240

Amounts in Q.R. (one thousand(

)املبالغ بالريال (ألف

2010-2008  تطور احتياطي صندوقي املعاشات املدني والعسكري خالل السنوات: )7-8( رسم بياني
Graph (8-7) : Growth of civil and military pension fund reserve during 2008-2010

2008

"نظرًا لألهمية البالغة لتطوير قطاع االتصاالت باعتباره أحـــد الدعائم األساسية للتنمية ،فقد بات من الضروري
إعداد خطة وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم جميع جوانب الرؤية الوطنية للتنمية بدءًا من الحفاظ على
ً
استمرارية النمو االقتصادي ومرورًا بتعزيز التنمية البشرية واالجتماعية ووصوال للحفاظ على البيئة لألجيال القادمة"
من أقوال سمو الشيخ  /تميم بن حمد آل ثاني ــــــــــ ولي العهد األمني
ورئيس مجلس إدارة املجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
االستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2015

الف�صل التا�سع

Chapter Nine

"Our visionary leadership understood that an advanced ICT sector was crucial to
an innovative, diversified economy and a high standard of living for all of our people.
ICT supports all aspects of our national development plan-from sustaining economic prosperity
to promoting human and social developement to sustaining the environment for future generations"
Words of H.H. Shiekh Tamim Bin Hamad Al-Thani - The Heir Apparent
ict QATAR Chairman of the Board - Qatar's National ICT Plan 2015

2010
تطويـــر �أنظمـــة املعلومات
Developing the Information Systems
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First: The regulatory frame of the information system
The Information System Department implements the following tasks:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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Studying, analyzing and documenting work processes in GRSIA and convert them into
software requirements.
Setting software into operation and train the staff to use it.
Preparing the software manuals and training materials.
Maintaining, modifying and developing software systems as per GRSIA’s requirements
and the needs of the application of the working environment.
Managing the database, submiting the necessary support as per the work needs and
requirements, and checking the authenticity of the functioning of the daily backups of
the database.
Checking the infrastructure of the central servers periodically, act as necessary in the
event of any warning of the central servers, making the necessary backups and reports of
servers and evaluating them periodically.
Installing computers and laptops for the staff, adding and downloading all the software
and hardware systems on computers of the staff.

 اإلطار التنظيمي لنظم المعلومات:ًأوال
:تتولى إدارة نظم املعلومات تنفيذ املهام اآلتية
.دراسة وتحليل وتوثيق إجراءات العمل في الهيئة وتحويلها إلى متطلبات برمجية1
.وضع البرمجيات موضع التشغيل وتدريب املوظفني على استخدامها2
.إعداد أدلة البرمجيات ومواد التدريب3
ص�ي��ان��ة وت�ع��دي��ل وت�ط��وي��ر ن�ظ��م ال�ب��رم�ج�ي��ات وال �خ��دم��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي ض��وء متطلبات الهيئة4
.واحتياجات التطبيق لبيئة العمل
 التأكد من صحة،إدارة قواعد البيانات وتقديم الدعم الضروري وفق متطلبات واحتياجات العمل5
.سير عمل النسخ االحتياطية اليومية لقاعدة البيانات
 وال�ق�ي��ام بعمل ال�ل�ازم عند ح��دوث أي إن��ذار،الفحص ال ��دوري للبنية التحتية للخادمات امل��رك��زي��ة6
 مع إج��راء ال�لازم من النسخ االحتياطية والتقارير للخادمات وتقييمها بشكل،للخادمات املركزية
.دوري
 وإضافة وتحميل كل البرامج واألنظمة على،تركيب أجهزة الكمبيوتر للموظفني وأجهزة املحمول7
.أجهزة املوظفني

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

Second : The delivered projects in 2010 on developing
programs, and on technical help and support
Projects

تاريخ االنتهاء

 في مجالي تطوير البرامج2010  المشاريع المنجزة في سنة:ثانيًا
والدعم الفني والمساندة
تاريخ البدء

املشاريع

End date

Start date

Electronic files download system for the data of the employers’
contributions

2010/03

2010/01

Extracting data and statistics for actuarial assess the financial liabilities of the Fund's civil and military, 2009.

2010/03

2010/02

استخراج البيانات واإلحصاءات لعمل الفحص اإلكتواري للمركز املالي للصندوقني
.2009 املدني والعسكري

Registering and following-up requests system in the career fair 2010.

2010/03

2010/03

.2010 نظام تسجيل ومتابعة طلبات التوظيف في املعرض املهني

Updating the version of the financial system " Vitech " to the latest
version " Profusion ".

2010/07

2010/05

– " إل��ى اإلص� ��دار األخ �ي��ر "ب��روف�ي��وج��نVitech – ت�ح��دي��ث إص ��دار ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي "ف��اي�ت��ك
."Profusion

E-government network project.

2010/12/08

2010/3/01

.مشروع الشبكة الحكومية اإللكترونية

Project of developing the firewall device.

2010/06/17

2010/06/07

.مشروع تطوير جهاز الجدار الناري

2010/11

2010/01/01

Project of the registration and asset tracking system
(Phase I).

.نظام تحميل امللفات االلكترونية لبيانات اشتراكات جهات العمل

.)مشروع نظام تسجيل ومتابعة األصول (املرحلة األولى

Evaluating the components and infrastructure requirements to
implement the project of "Profusion project implementation" of the
database and networks in GRSIA.

2010/06/23

2010/06/05

Applying the wireless controller by installing a new wireless controller unit in GRSIA.

2010/08/11

2010/06/22

Preparing the database, configuring Servers and testing the DR site
in Qatar Data Center.

2010/07/12

2010/03/25

Coordinating with "Microsoft" company to assess the necessary
infrastructure for servers of Microsoft Windows 2003 and Oracle.

2010/03/24

2010/03/02

ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ش��رك��ة “م��اي �ك��روس��وف��ت” ل�ت�ق�ي�ي��م ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل �خ��ادم��ات
. و األوراكل2003 مايكروسوفت ويندوز

Resetting a new password for the management that would protect the
services provided by GRSIA.

2010/05/20

2010/05/18

إعادة تعيني كلمة مرور جديدة لإلدارة التي من شأنها حماية الخدمات التي تقدمها
.الهيئة

Preparing and implementing the closure programs of AIX servers as
it closes the ports safely.

2010/05/02

2010/03/11

تقييم مكونات ومتطلبات البنية التحتية الالزمة لتنفيذ مشروع بروفيوجن الخاص
.بقاعدة البيانات والشبكات في الهيئة
تطبيق م�ش��روع التحكم الالسلكي وذل��ك بتثبيت وح��دة تحكم السلكية ج��دي��دة في
.الهيئة
. في مركز قطر للبياناتDR إعداد قاعدة البيانات وتكوين الخادمات وتجربة موقع

 بحيث يقوم هذا البرنامج على غلق املنافذAIX Servers إعداد وتنفيذ برنامج لإلغالق
.بطريقة آمنة
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Projects

تاريخ االنتهاء
End date

Start date

املشاريع

Assessing Risk & Health Assessment Program and infrastructure with
Microsoft Company to serve the working environment.

2010/05/29

2010/05/25

تقييم ب��رام��ج تقييم امل�خ��اط��ر وال�س�لام��ة والبنية التحتية م��ع ش��رك��ة مايكروسوفت
.لخدمة بيئة العمل

Configuring and preparing the firewall of GRSIA for applying
receive short messages system between the Supreme Council for
Communications and GRSIA.

2010/08/08

2010/06/15

تكوين وإعداد جدار الحماية في الهيئة لتطبيق نظام استقبال الرسائل القصيرة بني
.املجلس األعلى لالتصاالت والهيئة

Changing Qtel numbers, implementing them on the infrastructure and
making the necessary settings for the protocols connections within
GRSIA.

2010/07/28

2010/07/27

تغيير أرقام كيوتل وتنفيذها على البنية التحتية وعمل اإلعدادات الالزمة التصاالت
.البروتوكوالت باالنترنت داخل الهيئة

Testing Sidewinder firewall and configuring connection between
MOL and SSB.

2010/06/22

2010/06/20

Re-structuring and organizing the store of the information technology
by increasing the capacity of it.

2010/11/13

2010/11/06

إع��ادة هيكلة وتنظيم مخزن تكنولوجيا املعلومات وذلك بزيادة السعه االستيعابية
.للمخزن

Assessing the proposals made for ERP project.

2010/10/20

2010/06/1

.ERP تقييم العروض التي قدمت في مشروع

2010/11/30

2010/11/01

تحديث ق��اع��دة البيانات لنظام البصمة االلكتروني ونقله لجهاز جديد للخادمات
.املركزية

2010/12/16

2010/12/05

Updating the database of the electronic fingerprint system and
transfer it to the new central servers
Implementing the pilot phase of the application of the private
network (VPN) project.
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تاريخ البدء

.SSB وMOL اختبار جدار سايد وتكوين االتصال بني

.)VPN( تنفيذ املرحلة التجريبية في مشروع تطبيق الشبكة الخاصة

Third : Projects to be delivered in developing programs, and in
technical help and support fields

 مشاريع طور االنجاز في مجالي تطوير البرامج والدعم الفني:ثالثًا
والمساندة

تاريخ االنتهاء
End date

تاريخ البدء
Start date

2010/05/19

2010/04/19

Updateding version of the Personnel and Payroll to the latest
version.

2011/02/07

2010/11/28

Designing and developing the electronic services for GRSIA on
Hukoomi website “e-Services”.

2011/05/08

2011/01/10

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

2011/02/28

2009/12/16

 املرحلة- )QDC( مشروع التعافي بعد الكوارث مع شركة كيوتل ومركز قطر للبيانات
.األولى

Project of the application of Virtual Private Network (VPN).

2011/03

2010/05/01

.)VPN( مشروع تطبيق الشبكة الخاصة

2011/02/03

2010/12/25

2011/03/02

2010/06/01

Projects
Designing and preparing of retirees labeling cards.

Project of the registration system and asset tracking (Phase II).
Project of ISO 27100 system Application.

املشاريع
.تصميم وإعداد البطاقات التعريفية للمتقاعدين
.تحديث إصدار نظام شؤون املوظفني والرواتب إلى اإلصدار األخير
."e-Services" تصميم وتطوير خدمات الكترونية للهيئة على موقع حكومي

.)مشروع نظام تسجيل ومتابعة األصول (املرحلة الثانية
.27100 مشروع تطبيق نظام اآليزو
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Forth: programs to be completed in 2011 in developing
programs, and in technical help and support fields
فترة االنجاز املتوقعة

 في مجالي تطوير2011  البرامج المزمع البدء بإنجازها في سنة:رابعًا
البرامج والدعم الفني والمساندة
تاريخ البدء املتوقع

Projects

Expected achievement
duration

Expected start date

Applying Oracle financial, personnel and payroll systems.

 شهرًا11
11 months

2011/2/15

Applying SMS messages service to connect with the
customers.

 شهور4
4 months

2011/5/15

Linking management system and exchanging data with
employers.

 شهور6
6 months

2011/5/15

Military pension replacement system.

 شهور6
6 months

2011/6/15

Data registration system of GCC citizen working in Qatar.

-

2011/3/1

نظام تسجيل بيانات مواطني دول مجلس التعاون العاملني بدولة
.قطر

Designing GRSIA’s site on the internet and the application
of content management solutions with (SMS) service.

 شهور8
8 months

2011/4/15

تصميم موقع الهيئة على االنترنت وتطبيق حلول إدارة املحتوى مع
.خدمة الرسائل القصيرة

Purchasing program for preparing the actuarial studies and
statistics and data analysis (BI Solution).

 شهور7
7 months

2011

Application of the electronic archiving and Document
Management.

 شهور9
9 months

2011

Application or retirement and social insurance
management system.

 شهرًا24
24 months

2011

Application of GRSIA library management system.

شهران
2 months

2011

Application of technical help and support desk system.

 شهور6
6 months

2011
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املشاريع
.تطبيق أنظمة أوراكل املالية وشؤون املوظفني والرواتب
.تطبيق خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع املراجعني
.نظام إدارة الربط وتبادل البيانات مع جهات العمل
.نظام استبدال املعاش للعسكريني

شراء برنامج إلعداد الدراسات واإلحصاءات االكتوارية وتحليل
.البيانات
.تطبيق نظام األرشفة االلكترونية وإدارة الوثائق

.تطبيق نظام إدارة التقاعد والتأمينات االجتماعية
.تطبيق نظام إدارة مكتبة الهيئة
.تطبيق نظام مكتب الدعم الفني واملساندة

Projects

فترة االنجاز املتوقعة

Expected achievement
duration

تاريخ البدء املتوقع

Expected start date

املشاريع
مشروع التعافي بعد الكوارث مع شركة كيوتل ومركز قطر للبيانات
) املرحلة الثانيةQDC(

Project of Disaster Recovery with Qtel and Qatar Data
Center (QDC) Phase ll.

2011/3/31

2011/3/1

Project of registration and asset tracking system (phase ll).

2011/2/3

2011/1/25

.)مشروع نظام تسجيل ومتابعة األصول (املرحلة الثانية
Blade ) الحالية بـــServers ( مشروع تطوير الخادمات املركزية
.(Virtualization (  مع الـServers

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

2011/7/31

2011/3/1

Project of developing the central storage devices (San
Storages).

2011/6/31

2011/3/1

Project of the e-Government Network (GN).

2011/3/31

2011/1/1

Project of the application of ISO 100 system.

2012/3/31

2011/3/1

Project of organizing the data center in GRSIA by
increasing its capacity.

2011/9/31

2011/4/1

مشروع تنظيم مركز البيانات في الهيئة بزيادة املساحة
.االستيعابية له

Project of planning and updating.

2011/10/31

2011/5/1

.مشروع التخطيط والتحديث

Updating the TSM project of backup copies of the central
servers in the Authority.

2011/7/31

2011/6/1

 الخاص بعمل نسخ احتياطية للخادماتTSM تحديث مشروع
.املركزية في الهيئة

Updating windows system applied in the computers of
GRSIA to windows 7.

2011/11/31

2011/7/1

.7 تحديث نظام الويندوز املطبق في أجهزة الهيئة إلى ويندوز

.)San Storages( مشروع تطوير أجهزة التخزين املركزية

.)GN( مشروع الشبكة الحكومية االلكترونية
.27100 مشروع تطبيق نظام اآليزو
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Projects
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فترة االنجاز املتوقعة

Expected achievement
duration

تاريخ البدء املتوقع

Expected start date

املشاريع
تحديث أنظمة األوراكل وقاعدة البيانات لكل من إدارة التقاعد وإدارة
.املشتركني في الهيئة

Updating the Oracle and database system of Department of
Retirement and Department of Contributors.

2011/12/31

2011/7/1

Updating virus protection system of devices in GRSIA.

2011/11/31

2011/10/1

Updating Microsoft System Center applied in GRSIA.

2012/2/28

2011/10/1

.تحديث مركز أنظمة ميكروسوفت املطبق في الهيئة

Starting the preparation of the infrastructure project for the
application of the virtual private network (VPN).

2012/3/31

2011/11/1

البدء في إعداد البنية التحتية ملشروع تطبيق الشبكة الخاصة
.)VPN(

.تحديث أنظمة الحماية من الفيروسات لألجهزة في الهيئة

"نواصل اليوم رحلة طويلة ومثمرة من أجل خلق مستقبل أفضل لجميع القطريني وخصوصًا أبنائنا واألجيال القادمة "
من أقوال معالي الشيخ  /حمد بن جاسم آل ثاني  -رئيس مجلس الوزراء
تدشني استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2016 - 2011

الف�صل العا�رش

Chapter Ten

"Today, we continue a long journey to create a better future for all Qataris especially our children
and the next generations"

Word of His Excellency Sheikh \ Hamad Bin Jassim Al-Thani -The Prime Minister
At the establishment of State of Qatar national development strategy 2011 - 2016

2010
الـــدرا�ســـات القـــانونيـــة
Legal Studies
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First: Legal studies and procedures delivered in 2010
العدد تقريبًا
Estimated
number

املوضــــوع

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

 كتاب66
66 letter

• إعداد الكتب واملراسالت ذات الطبيعة القانونية والصادرة باسم رئيس الهيئة إلى
.الجهات املختصة خارج الهيئة وفي مختلف املوضوعات

• Submiting legal opinion in various issues related to GRSIA’s activity and
the administrative works of its units in different topics.

 مذكرة366
366 memo

• إبداء الرأي القانوني في مختلف املسائل املتعلقة بنشاط الهيئة وأعمال الوحدات
.اإلدارية بها في مختلف املوضوعات

• Preparing contract and agreement drafts related to GRSIA projects

 عقد17
17 contract

• إعداد مشروعات العقود واالتفاقيات املتعلقة بمشاريع الهيئة والتي تنفذها بعض
.اإلدارات املعنية واملذكورة في فصول هذا التقرير

Topic

implemented by the concerned department, mentioned through this report.

• Preparing the drafts of the circulations and decisions issued by the
president of GRSIA.

100

.• إعداد مشروعات التعاميم والقرارات الصادرة من رئيس الهيئة

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

45

.• إعداد الردود على وسائل اإلعالم املتعلقة باملسائل القانونية في مختلف املوضوعات

• Participating in the internal committees in GRSIA which mostly commit to
have a representative of legal affairs.

4

• املشاركة في اللجان الداخلية في الهيئة والتي تلزم في أغلبها وجود ممثل للشؤون
.القانونية

• Participating in the committees in GRSIA which mostly commit to have a
representative of legal affairs.

2

• املشاركة في اللجان الخارجية املشكلة بقرار مجلس الوزراء التي تلزم وجود ممثل
.قانوني عن الهيئة

• Holding fundamental courses to introduce GRSIA staff to the application
of retirement and pension law.

2

• تنفيذ دورات تأسيسية لتعريف موظفي الهيئة بالتطبيق العملي لقانون التقاعد
.واملعاشات

• Participating in holding a training course of the application parts of the
provision of retirement and pension law for the human resources personnel
in different entities in coordination with the administrative development
institution.

3

• املشاركة في تنفيذ دورة تدريبية للجوانب التطبيقية ألحكام قانون التقاعد واملعاشات
.ملوظفي املوارد البشرية بمختلف الجهات بالتنسيق مع معهد التنمية اإلدارية

 كتاب2
2 letters

• املتابعة وإبداء الرأي على مشروع قانون التقاعد والتأمينات االجتماعية الجديد
.ورفعها للسلطة املختصة

4

• املراجعة القانونية لالئحتني املاليتني لحسابات الهيئة واملناقصات واملزايدات واملخازن
.للهيئة بالتنسيق مع وحدة التخطيط والبحوث

• Following-up and submiting opinion in the retirement and social insurance
law draft and submit it to the competent authority.

• Legal review the financial regulations for GRSIA, tenders, and stores of
GRSIA in coordinate with Planning and Research Unit.
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2010  الدراسات واإلجراءات القانونية المنجزة في:ًأوال

Topic

العدد تقريبًا
Estimated
number

املوضــــوع

• Legal review of the project of the attendance and leave system in
coordinate with Planning and Research Unit and Joint Service Department.

3

• املراجعة القانونية ملشروع نظام الحضور واالنصراف ملوظفي الهيئة بالتنسيق مع
.وحدة التخطيط والبحوث وإدارة الخدمات املشتركة

• Legal review of the guide draft of GRSIA and employer that is prepared
by the Contribution Department.

2

ّ
.واملعدين من إدارة املشتركني
• املراجعة القانونية ملشروع دليل الهيئة ودليل جهات العمل

• Preparing a legal study on the law articles on which the law assigned to the
executive procedure.

1

.• إعداد دراسة قانونية حول مواد القانون املحال بشأنها إلى الالئحة التنفيذية

• Legal review of military pension replacement procedures and regulations
in coordinate with Planning and Research Unit .

1

• املراجعة القانونية إلجراءات وضوابط استبدال املعاش العسكري بالتنسيق مع وحدة
.التخطيط والبحوث

• Updating GRSIA issuance of prints concerning "The Brief" in introducing
the dispute examine committee, the questions and answers to introduce the
law of retirement and pensions .

2

• تحديث إصدارات الهيئة من املطبوعات والخاصة بالوجيز في التعريف بلجنة فحص
. واألسئلة واألجوبة للتعريف بقانون التقاعد واملعاشات،املنازعات

• Authenticate legal matters by both civil and military pension funds for the
external auditor.

2

• مصادقة األمور القانونية طرف صندوقي التقاعد املدني والعسكري ملراقب الحسابات
.الخارجي
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Second: Issues and Investigations

 القضايا والتحقيقات:ثانيًا
العدد

Topic

املوضــــــوع

Number

• Issues against others and objections.

غير محدد

.• القضايا ضد الغير واالعتراضات

• Covering issues concerning different topics.

) قضية32(
(32) issues

.• حصر القضايا من واقع الجدول بشأن مواضيع مختلفة

• The former GRSIA staff issues concerning due financial benefits.

) قضايا4 (
(4) issues

.• قضايا موظفي الهيئة السابقني بشأن مستحقات مالية

• Grievance files raised to the Examination of Disputes Committee.

.• ملفات التظلم املرفوعة أمام لجنة فحص املنازعات

• (12) cases for the benefit of GRSIA are settled,(2) issues against GRSIA, and

25

) قيد الفحص11(  وعدد،) ضد الهيئة2(  وعدد،) قضية لصالح الهيئة12( • تم البت في عدد
.)(مدني

• There are (15) files under examination (military).

15

.)) ملف قيد الفحص (عسكري15( • يوجد عدد

• Issues that are discussed before experts either against GRSIA or the employer,

2

ً
 في املحكمة،سواء ضد الهيئة أو جهة العمل
• القضايا التي تم مناقشتها أمام الخبراء
.االبتدائية

(11) issues under examination (civil).

in the first instance court.

منظور
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ضد الهيئة

لصالح الهيئة

Perspective

Against GRSIA

For the benefit of GRSIA

11

2

12

15

-

-

عدد امللفات املنجزة

النظام

The number of completed files

Scheme

25

مدني
Civil

15

عسكري
Military

"إن خطط قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى بالنسبة لبناء وتوطيد ثقافة وطنية للبحث العلمي ،تنبع من
املجتمع ،وتلبي احتياجاته ،وتستفيد من الخبرة الدولية ،وال تكتفي باستيرادها فقط ،وتجسيدًا لهذه اإلرادة جاء تخصيص
 %2.8من الناتج القومي املحلي له "

صاحبة السمو الشيخة  /موزا بنت ناصر  -حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة املدينة التعليمية 2010/5/5

الف�صل احلادي ع�رش

Chapter Eleven

"Our Chief plans his Highness the Emir, for building and consolidating national culture of
scientific research, stem from society, and meet it's and benefit from International experience needs,
and not only import it. And the embodiment of this will, it has been allocated of 2.8% of GDP for it"
Her Highness Sheikha \ Moza Bint Nasser - Graduation Ceremony of
the Third Regiment of the dialed Education City 5\5\2010

2010
اخلطط والبحوث التطبيقيـــة
Applicable Planning and Research

The photo was taken by the Qatari photographer: Al - Anoud Jarallah Al - Marri

 العنود جاراللـه املري: مت التقاط هذه ال�صورة بعد�سة امل�صورة القطرية
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The Planning and Research Unit implements tasks related to the plans, researches, studies
and reports in the statical and actuarial areas, finance and insurance, management and
development during 2010, and focusing on the following:

First: The actuarial and statistical studies
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Following- up and coordinating with an office of actuarial expertise for external
actuarial examination of the civil and military pension funds, as in 31/12/2009, and
comment on completed actuarial studies.
Preparing of periodic reports with statistical data necessary for the civil and military
pension funds submitted to the competent authority.
Proposing and preparing the necessary studies to determine the actuarial cost of the
pension increase’s value according to several hypotheses as to the amount and rate of
the increase.
Participating in the preparation of the law draft of retirement and social insurance year
2011, and the preparation of replacement tables of the pension and how to revert it
according to the amendments proposed in the law draft.
Preparing a statistical study of data indicators of contributor, retirees and beneficiaries
record their data in GRSIA’s database, and proposing the necessary amendments to the
development of these statistics.
Preparing the necessary studies for the calculation of actuarial cost of early retirement
in the civil fund.
Following-up the preparation of the statistical workguide of the pension funds.

Second: The financial and insurance Studies
1.
2.
3.

4.

5.
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Discussing and following-up the amendments to the financial regulations draft of the
budget and accounts of GRSIA.
Discussing and following-up the amendments to the tenders, auctions and stores
regulation draft of GRSIA.
Preparing for the project of studying and dealing with the differences in account balances
of pension funds, and updating the database of contributors, in collaboration with an
accounting office of experts.
Coordinating with the office of comptroller to discuss the recommendations and deal
with the differences for the issuance of audit reports of the civil and military pension
funds for 2009.
Preparing of requirements for implementation of projects for advisory and executive
financial studies of the pension funds.

تتولى وح��دة التخطيط والبحوث تنفيذ املهام املتعلقة بالخطط و البحوث وال��دراس��ات والتقارير في
 ومن أهمها،2010  والتنظيم والتطوير خالل سنة، واملالية والتأمينية،املجاالت اإلحصائية واالكتوارية
:ما يلي

 الدراسات اإلكتوارية واإلحصائية:ًأوال

أع �م��ال امل�ت��اب�ع��ة وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع م�ك�ت��ب ال�خ�ب��رة االك �ت��واري��ة ال �خ��ارج��ي ألع �م��ال ال�ف�ح��ص االك �ت��واري1
 والتعقيب على الدراسات االكتوارية،2009/12/31 لصندوقي املعاشات املدني والعسكري كما في
.املنجزة
إع ��داد ال�ت�ق��اري��ر ال��دوري��ة بالبيانات اإلح�ص��ائ�ي��ة ال�لازم��ة لصندوقي امل�ع��اش��ات امل��دن��ي والعسكري2
.املرفوعة للسلطة املختصة
اقتراح وإعداد الدراسات الالزمة لتحديد التكلفة اإلكتوارية لقيمة الزيادة على املعاشات وفق عدة3
.فرضيات ملقدار ونسبة الزيادة
 وإع ��داد ج��داول،2011 املشاركة ف��ي إع��داد م�ش��روع ق��ان��ون التقاعد والتأمينات االجتماعية لسنة4
ُ
.االستبدال للمعاش وكيفية استرجاعه طبقًا للتعديالت املقترحة في مشروع القانون
إع��داد دراس��ة إحصائية مل��ؤش��رات بيانات املشتركني واملتقاعدين واملستحقني املسجلة بياناتهم5
. واقتراح التعديالت الالزمة لتطوير تلك االحصائيات،بقاعدة بيانات الهيئة
. إعداد الدراسات الالزمة الحتساب التكلفة االكتوارية لحاالت التقاعد املبكر للصندوق املدني6
.متابعة إعداد دليل العمل اإلحصائي لصناديق املعاشات7

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

 الدراسات المالية والتأمينية:ثانيًا

.مناقشة ومتابعة التعديالت على مشروع الالئحة املالية ملوازنة وحسابات الهيئة1
.مناقشة ومتابعة التعديالت على مشروع الئحة املناقصات واملزايدات واملخازن للهيئة2
 وتحديث قاعدة،اإلع ��داد مل�ش��روع دراس��ة ومعالجة ف��روق��ات أرص��دة حسابات صناديق امل�ع��اش��ات3
. بالتعاون مع مكتب خبرة في املحاسبة،البيانات للمشتركني
التنسيق مع مكتب مراقب الحسابات لبحث توصياته ومعالجة الفروقات إلصدار تقريري تدقيق4
.2009 صندوقي املعاشات املدني والعسكري لسنة
.إعداد متطلبات تنفيذ مشاريع الدراسات املالية االستشارية والتنفيذية لصناديق املعاشات5

.1
.2
.3

.4
.5

Third: Studies of organization and development
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preparing requirements for preparation of the GRSIA’s strategic plan 2011-2016, to be
completed during 2011.
Following-up results of the implementing the plans of the administrative units in GRSIA,
by submitting monthly reports on the activities and work of the pension funds.
Preparing of regulatory rules and procedures for the pension replacement in the military
retirement system.
Developing a system of attendance and leave to the staff of GRSIA.
Following-up the guide preparation of the rules of preparation periodic and annual
reports of GRSIA’s activities and works, expected to be completed in 2011.
Following-up to the preparation of the financial structure, and accounting policies and
procedures for pension funds, expected to be completed in 2011.
Following-up the preparation of the annual report of the activities and work of GRSIA
for the fiscal year 2010/2011, and pension funds for fiscal year 2010.
Following-up the establishment of the library, which is expected to be equipped by all
systems and requirements during 2011.
Translating the laws and contracts from Arabic into English and vice versa.

Forth: Studies, research and business proposed to take place
during 2011

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Completing the medium- term strategic plan of GRSIA for the period 2011-2016.
Following up the implementation of annual plans for departments and units of GRSIA.
Completing preparing statistical guide for pension funds.
Completing the actuarial study of the civil and military pension funds , as in 31/12/2009,
by an external of actuarial expert, and updating the actuarial evaluation of the funds, as
in 31/12/2010.
Completing the financial structure, policies, and procedures for pension funds, in
coordination with the external consultancy experience houses.
Developing the work systems of the Contributors, Retirement, and Investment
Departments, in cooperation with external expertise houses.
Preparing of a manual of rules for preparing periodic and annual reports of GRSIA’s
activities and work, and submit periodic reports to the competent Authority.
Participating in completing the law draft of retirement and social insurance in the light of
the results of the new actuarial studies.

 دراسات التنظيم والتطوير:ثالثًا

.2011  إلنجازها خالل سنة، 2016-2011 إعداد متطلبات الخطة االستراتيجية للهيئة1
 من خالل رفع تقارير شهرية عن أنشطة،متابعة نتائج تنفيذ خطط الوحدات اإلداري��ة في الهيئة2
.وأعمال صناديق املعاشات
.إعداد القواعد واإلجراءات التنظيمية الستبدال املعاش بالنظام العسكري3
.إعداد نظام الحضور واالنصراف ملوظفي الهيئة4
 واملتوقع،متابعة إع��داد دليل بقواعد إع��داد التقارير ال��دوري��ة والسنوية بأنشطة وأع�م��ال الهيئة5
.2011 إنجازه في سنة
 واملتوقع، متابعة إع��داد الهيكل امل��ال��ي والسياسات واإلج� ��راءات املحاسبية لصناديق املعاشات6
.2011 إنجازه في سنة
 ولصندوقي،2011-2010 متابعة إع��داد التقرير السنوي ألنشطة وأع�م��ال الهيئة للسنة املالية7
.2010 املعاشات للسنة املالية
 والتي من املتوقع تجهيزها بكافة األنظمة واالحتياجات خالل سنة،متابعة تأسيس مكتبة الهيئة8
.2011
.القيام بأعمال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية والعكس للقوانني والعقود9

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

 الدراسات والبحوث واألعمال المقترح إجراؤها خالل:رابعًا
2011 سنة
.2016-2011 االنتهاء من إعداد الخطة اإلستراتيجية للهيئة متوسطة املدى للفترة من1 .1

.متابعة تنفيذ الخطط السنوية إلدارات ووحدات الهيئة2
. االنتهاء من إعداد الدليل اإلحصائي لصناديق املعاشات3
،2009/12/31 االنتهاء من إعداد الدراسة االكتوارية لصندوقي املعاشات املدني والعسكري كما في4
.2010/12/31  وتحديث التقييم االكتواري للصندوقني كما في،بواسطة مكتب الخبرة االكتوارية
 بالتنسيق،االنتهاء من إعداد الهيكل املالي و السياسات واإلجراءات املحاسبية لصناديق املعاشات5
.مع بيوت الخبرة االستشارية
. بالتعاون مع بيوت الخبرة الخارجية،تطوير أنظمة عمل إدارات املشتركني والتقاعد واالستثمار6
 ورفع تقارير دورية،إعداد دليل بقواعد إعداد التقارير الدورية والسنوية بأنشطة وأعمال الهيئة7
.للسلطة املختصة
املشاركة في أعمال استكمال مشروع قانون التقاعد والتأمينات االجتماعية الجديد في ضوء نتائج8
.الدراسات االكتوارية

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
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9.
10.
11.
12.
13.
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Preparing the work procedures and documentation sessions of the administrative units
in GRSIA.
Preparing the necessary studies on the organizational and functional structure of GRSIA.
Preparing the required applications for analytical studies for investments and financial
liabilities of the funds.
Preparing the actuarial studies for the reversion of contributions, and their impact on the
financial balance of the fund.
Preparing the database to the social insurance system, which will include the private
sector in the new law.

.إعداد إجراءات العمل والدورة املستندية للوحدات اإلدارية في الهئية9 .9
.إعداد الدراسات الالزمة بشأن الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة1010
.إعداد التطبيقات الالزمة إلجراء الدراسات التحليلية الالزمة لالستثمارات واملراكز املالية للصناديق1111
. وأثرها على التوازن املالي للصندوق، إعداد الدراسات اإلكتوارية لحاالت رد االشتراكات1212
إع��داد قاعدة البيانات لنظام التأمينات االجتماعية وال��ذي سيشمل القطاع الخاص في القانون1313
.الجديد

"سنتابع بإذن الله الطريق لتطوير مؤسسات الدولة السياسية واالقتصادية واإلدارية واالجتماعية واضعني بذلك األسس املتينة
النطالقة كبرى في شتى امليادين "
من أقوال صاحب السمو الشيخ  /حمد بن خليفة آل ثاني  -أمير البالد املفدى

الف�صل الثاين ع�رش

Chapter Twelve

"We are going to continue the way of developing the state political, economic,administrative, and
social corporations, thus putting a solid foundation for a major start in various fields"
Word of His Highness Sheikh \ Hamad Bin Khalifa Al-Thani - Emir of State of Qatar

2010
الأن�شطة الت�شغيلية واخلدمية للهيئـة
Operational and Service Activities of the Authority

The photo was taken by the Qatari photographer: Al - Anoud Jarallah Al - Marri

 العنود جاراللـه املري: مت التقاط هذه ال�صورة بعد�سة امل�صورة القطرية
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First: The regulatory frame of the operational activities GRSIA
The Joint Service Department implement, the following tasks:
1. Preparing and paying the staff salary, plus debts, bonuses and other benefits granted by
employees.
2. Preparing GRSIA’s budget, monitor and audit expenses in the level of sections and items,
and address deviations, if any, by transferring or promotion.
3. Preparing quarter statements of expenditures, and sent them to the Ministry of Economy
and Finance.
4. Preparing the bills of payment for all financial transactions and accounting entries.
5. Preparing tenders and practices in cooperation with the concerned departments and
follow up its implementations.
6. Supervising the work of the stores and the provide office supplies.
7. Preparing for exhibitions and meetings in and outside the Authority.
8. Arranging training courses in coordination with the Institute of Administration
Development and other training centers in and outside the state.
9. Updating staff data on the automated system.
10. Following-up the staff performance assessment in coordination with the concerned
departments and following-up the cases of modifying the status, entitlement of upgrade,
employment status and other cases.

Second: Operational expenditures of GRSIA’s departments
Table (9-1) below, indicates that the actual cost to run GRSIA to manage the pension funds
is (57) million Q.R. by (70.8%) of the amount appropriated in the estimated budget of (81)
million Q.R. That will rise naturally at the end of the fiscal year of GRSIA in 31/03/2011
and closing its accounts. This indicates that GRSIA is working hard to carry out its tasks and
competence as planned, as well as this table gives a clear and great image of the general and
administrative expenses value incurred by the State instead of loading them on the expenses
of the Fund.
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 اإلطار التنظيمي لألنشطة التشغيلية للهيئة:ًأوال
:تتولى إدارة الخدمات املشتركة تنفيذ املهام التالية
. والسلف واملكافآت وغيرها من املزايا املمنوحة للموظفني،إعداد وصرف رواتب موظفي الهيئة1 .1
 وم��راق �ب��ة وت��دق �ي��ق امل �ص��روف��ات ع�ل��ى م�س�ت��وى األب � ��واب وال �ب �ن��ود ومعالجة،إع� ��داد م��وازن��ة ال�ه�ي�ئ��ة2 .2
.االنحرافات إن وجدت باملناقلة أو التعزيز
.إعداد كشوفات باملصروفات ربع سنوية وإرسالها إلى وزارة االقتصاد واملالية3 .3
. والقيود املحاسبية،إعداد سندات الصرف لجميع املعامالت املالية4 .4
. ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع اإلدارات املعنية،إعداد املناقصات واملمارسات5 .5
.اإلشراف على أعمال املخازن وتوفير املستلزمات املكتبية6 .6
.اإلعداد للمعارض واالجتماعات داخل وخارج الهيئة7 .7
 وغيرها من مراكز التدريب داخل،تنظيم ال��دورات التدريبية بالتنسيق مع معهد التنمية اإلداري��ة8 .8
.وخارج الدولة
.تحديث بيانات موظفي الهيئة على النظام اآللي9 .9
 وم�ت��اب�ع��ة ح ��االت ت�ع��دي��ل ال��وض��ع،م�ت��اب�ع��ة ت�ق�ي�ي��م أداء امل��وظ �ف�ين ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع اإلدارات امل�ع�ن�ي��ة1010
.واستحقاق الترقية والوضع الوظيفي وحاالت أخرى

 المصروفات التشغيلية إلدارة الهيئة:ثانيًا
)57(  إلى أن التكلفة الفعلية لتشغيل الهيئة إلدارة صناديق املعاشات بلغت،) أدناه1-9( يشير الجدول
 ق والتي.) مليون ر81( ) من املبلغ املعتمد في امل��وازن��ة التقديرية بمبلغ%70.8(  ق بنسبة.مليون ر
 وهذا ما يشير إلى، و إقفال حساباتها2011/3/31 سترتفع طبيعيًا عند انتهاء السنة املالية للهيئة في

 كذلك فإن هذا الجدول يعطي،أن الهيئة تعمل جاهدة على القيام بمهامها واختصاصها وفق املخطط له
ً
صورة واضحة وجلية عن قيمة املصاريف اإلداري��ة والعمومية التي تتحملها الدولة بدال من تحميلها
.على نفقات الصندوق

2011-2010/2010-2009  بيان املصروفات التشغيلية خالل موازنة السنتني املاليتني: )1-9( جدول
Table (9-1) : Statement of operating expenditures through the budget of the fiscal years 2009-2010/2010-2011
نسبة تغيير املنصرف فعليا
عن السابق

2011-2010

2010-2009

البيان

Actually paid

املعتمد

Approved

•النسبة

Rate

Actually paid

Approved

75.3%

32,252,393

42,832,146

71.1%

27,473,637

38,622,652

-3.9%

72.0%

23,798,824

33,070,000

66.9%

24,760,486

37,000,000

-17.5%

22.4%

1,080,990

4,825,000

72.8%

1,309,513

1,800,000

6.7%

70.8%

•57,132,207

80,727,146

69.2%

53,543,636

77,422,652

Rate of the actually paid
to the previous

النسبة

Rate

17.4%

املنصرف فعليا

• Notes: Rate equals to the actually paid divided by the approved in the fiscal year 2010-2011.

• Does not represent the actual balance because of not closing the fiscal year at the date of preparing this report.

Third: Statistical data for the GRSIA's employees of
The table (9-2) below, indicates the evolution of the number of GRSIA's employees (135)
employees in 31/3/2010, to the number (162) employees in the 31/12/2010, with an excess
of (20%).
In addition, the proportion of females’ rate (54.9%) is more than males by (45.1%) of the total
employees of GRSIA.

املنصرف فعليا

املعتمد

Statement
الرواتب واألجور

Salaries and Wages

املصروفات الجارية

Current Expenditures

املصروفات الرأسمالية

Capital and Secondary Expenditures

اإلجمالي

Total

.2011-2010  النسبة تساوي املنصرف فعليًا من املعتمد السنة املالية:• مالحظة
.• اليمثل الرصيد الفعلي لعدم انتهاء السنة املالية في تاريخ إعداد هذا التقرير

: البيانات اإلحصائية لموظفي الهيئة:ثالثًا
 إلى عدد2010/3/31 ) موظف في135(  إلى تطور عدد موظفي الهيئة من،) أدناه2-9( يشير الجدول
.)٪20(  بزيادة نسبتها،2010/12/31 ) موظف في162(
) ملجموع موظفي الهيئة٪45.1() تفوق نسبة الذكور٪54.9( باإلضافة إلى أن نسبة اإلناث
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2010/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنس كما في: )2-9( جدول
Table (9-2) : Distribution of staff by departments and gender, as in 31/12/2010
2010/12/31
املجموع
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إناث

2010/03/31
ذكور

املجموع

إناث

Total

Females

Males

ذكور

Total

Females

Males

5

3

2

5

2

3

2

1

1

2

1

1

13

7

6

15

10

5

12

9

3

4

3

1

27

15

12

24

12

12

23

16

7

20

13

7

17

10

7

14

7

7

8

5

3

8

5

3

16

7

9

16

8

8

33

14

19

27

11

16

6

2

4

0

-

-

162

89

73

135

72

63

 الوحدة/ اإلدارة

Department/ Unit
مكتب الرئيس

President Office
وحدة التدقيق الداخلي

Internal Audit Unit

وحدة العالقات العامة واالتصال ووحدة خدمة املراجعني

Public Relations & Communication Unit and Customers Service Unit
وحدة التخطيط والبحوث

Planning and Research Unit
إدارة املشتركني

Contributors Department
إدارة التقاعد

Retirement Department
إدارة االستثمار

Investment Department
إدارة الشؤون القانونية

Legol Affairs Department
إدارة نظم املعلومات

Information Systems Department
إدارة الخدمات املشتركة

Joint Services Department
مكتب حسابات صناديق التقاعد

Pension Funds Account Office
املجموع

Total

Graph (9-1) below, shows that the highest number of GESIA's employees is concentrated in
the Joint Services Department by (20.4%), followed by the Department of contributors by
(16.7%). It is noted that there is an increase in the staff number in most of the administrative
units of GRSIA until 31/12/2010.

 أن أعلى عدد ملوظفي الهيئة يتركز في إدارة الخدمات املشتركة بنسبة،) أدناه1-9( يوضح الرسم البياني
 ويالحظ أن زيادة عدد املوظفني قد حدث في معظم،)%16.7(  تليها إدارة املشتركني بنسبة،)%20.4(
.2010/12/31 الوحدات اإلدارية للهيئة حتى

Total

العدد

2010/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات كما في: )1-9( رسم بياني
Graph (9-1) : Distribution of staff by departments, as in 31/12/2010

Departments

اإلدارت

1

2

3

7 Investment Department
 إدارة الشؤون القانونية8 Legal Affairs Department
 إدارة نظم املعلومات9 Information Systems Department
 إدارة الخدمات املشتركة10 Joint Services Department
 مكتب حسابات صناديق التقاعد11 Pension Funds Account Office
إدارة االستثمار

4

5

6

7

8

9

مكتب الرئيس
وحدة التدقيق الداخلي
وحدة العالقات العامة واالتصال ووحدة خدمة املراجعني
وحدة التخطيط والبحوث
إدارة املشتركني
إدارة التقاعد

10

1
2
3
4
5
6

11

President Office
Internal Audit Unit
Public Relation & Communication Unit and Customers Service Unit
Planning and Research Unit
Contributors Department
Retirement Department
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The Qatari employees represent the majority of GRSIA employees in all administrative units
of GRSIA in 31/12/2010, that the Qatari represents (72.2%), and non-Qatari (27.8%), as
shown in the table (9-3) and the graph (9-2) below.

 في, وفي جميع الوحدات اإلدارية للهيئة,يمثل املوظفني القطريني الغالبية العظمى من موظفي الهيئة
 كما موضح،)%27.8(  وغير القطريني نسبة،)%72.2(  حيث يمثل القطريني نسبة،2010/12/31
.) أدناه2-9( ) والرسم البياني3-9( بالجدول

2010/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنسية كما في: )3-9( جدول
Table (9-3) : Distribution of staff by departments and nationality, as in 31/12/2010

2010/12/31
املجموع
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غير قطري

2010/03/31
قطري

املجموع

غير قطري

Total

Non-Qatari

Qatari

قطري

Total

Non-Qatari

Qatari

5

2

3

5

1

4

2

0

2

2

0

2

13

1

12

15

0

15

12

2

10

4

1

3

27

11

16

24

11

13

23

2

21

20

2

18

17

8

9

14

5

9

8

2

6

8

2

6

16

7

9

16

7

9

33

9

24

27

9

18

6

1

5

-

-

-

162

45

117

135

38

97

 الوحدة/ اإلدارة

Department/ Unit
مكتب الرئيس

President Office
وحدة التدقيق الداخلي

Internal Audit Unit

وحدة العالقات العامة واالتصال ووحدة خدمة املراجعني

Public Relations & Communication Unit and Customers Service Unit
وحدة التخطيط والبحوث

Planning and Research Unit
إدارة املشتركني

Contributors Department
إدارة التقاعد

Retirement Department
إدارة االستثمار

Investment Department
إدارة الشؤون القانونية

Legal Affairs Department
إدارة نظم املعلومات

Information Systems Department
إدارة الخدمات املشتركة

Joint Services Department
مكتب حسابات صناديق التقاعد

Pension Funds Account Office
Total املجموع

21

24

2010/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنسية كما في: )2-9( رسم بياني
Graph (9-2) : Distribution of staff by departments and nationality, as in 31/12/2010

العدد

16

Qatari
Non-Qatari

Total

9

9
2

2

اإلدارت

0

Departments

1

2

3

7 Investment Department
 إدارة الشؤون القانونية8 Legal Affairs Department
 إدارة نظم املعلومات9 Information Systems Department
 إدارة الخدمات املشتركة10 Joint Services Department
 مكتب حسابات صناديق التقاعد11 Pension Funds Account Office
إدارة االستثمار

1

1

2

2

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

قطري
غير قطري

4

5

6

7

8

9

مكتب الرئيس
وحدة التدقيق الداخلي
وحدة العالقات العامة واالتصال ووحدة خدمة املراجعني
وحدة التخطيط والبحوث
إدارة املشتركني
إدارة التقاعد

10

1
2
3
4
5
6

11

President Office
Internal Audit Unit
Public Relations & Communication Unit and Customers Service Unit
Planning and Research Unit
Contributors Department
Retirement Department
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The increase in the number of GRSIA's employees, which has been equally occurred between
Qatari and non-Qatari proportions, are nearly the same, resulting in the absence of the
significant differences of increase rates by nationality, as shown in graph (9-3) below.

متساو فيما بني القطريني وغير القطريني
 قد تمت بشكل،إن الزيادة التي حدثت في عدد موظفي الهيئة
ٍ
 مما أدى إلى عدم وجود فروقات كبيرة بنسب الزيادة حسب الجنسية على النحو،بذات النسب تقريبًا
.) أدناه3-9( املوضح بالرسم البياني

2010/12/31  إلى2010/3/31  تطور عدد موظفي الهيئة حسب الجنسية خالل املدة من: )3-9(رسم بياني
Graph (9-3) : Growth of GRSIA employees number by nationality from 31/3/2010 to 31/12/2010

2010/12/31

2010/3/31

قطري
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Qatari

غير قطري

Non Qatari

Table (9-4) indicates that GRSIA appends employees to all courses and programs,
conferences and work visits on the field of it's work and competence, which include
the majority of Qatari employees.

) إل��ى قيام الهيئة بإلحاق موظفيها بكافة ال��دورات والبرامج واملؤتمرات وزي��ارات4-9( يشير الجدول
. وقد شملت أغلب املوظفني القطريني,العمل املتعلقة بمجال عملها واختصاصاتها

2010  برامج التدريب والتطوير خالل سنة: )4-9( جدول
Table (9-4) : Training and development programs during 2010
عدد املوظفني
Employees no.

عدد الدورات
Course no.

Training courses outside and inside the State

170

69

دورات تدريبية داخل وخارج الدولة

Training courses within GRSIA for its staff .

40

2

دورات تدريبية داخل الهيئة ملوظفي الهيئة

Training courses within GRSIA of individuals from outside
GRSIA

18

1

دورات تدريبية داخل الهيئة ألفراد من خارج الهيئة

Seminars

6

4

ندوات

Meetings of the work of the director's boards and technical
committees

18

9

اجتماعات عمل ملجالس اإلدارات واللجان الفنية

Work visits outside the State

6

4

زيارات عمل خارج الدولة

Conferences

14

3

مؤتمرات

Workshops

4

2

ورش عمل

Programs

البرامج
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"املنتدى الدولي للضمان االجتماعي  )2010/12/4 - 11/29 ( 2010كيب تاون  -جنوب أفريقيا "

""World Social Security Forum 2010 (29/ 11 - 4/ 12/ 2010) CapeTown - South Africa
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"لكـــل فـــرد الحـــق في مخاطبـــة السلطـــات العامــــة "
املادة ( )46من الدستور الدائم لدولة قطر

الف�صل الثالث ع�رش

Chapter Thirteen

"Individuals have the right to address public authorities"
"
Article (46) The Permanent Constitution of State of Qatar

2010
العالقات العامة واالت�صال وخدمة املراجعني
Public Relations & Communication and Customers Service

The photo was taken by the Qatari photographer: Al - Anoud Jarallah Al - Marri
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First: The Regulatory Frame of the Public Relations &
Communication, and Customers Service
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Introducing GRSIA and its role through media, meetings, conferences and seminars.
Coordinating with employers in the State to serve the objectives of GRSIA, and
introduceing its activities.
Studying the training needs of staff within the unit to develop their abilities and skills.
Preparing the periodic reports on the achievements of the unit, which aims to improve
performance and workflow.
Announcing circulars and decisions of His Excellency the President of GRSIA for staff
through the fastest and the most accurate means.
Writing, editing and sending news related to GRSIA to newspapers and news agencies.
Following-up and monitoring the media to document news about GRSIA.
Answering customer inquiries by different media means.
Arranging conferences, seminars and workshops of GRSIA.
Preparing and technically direct GRSIA issuaning as different publications and
identifiable brochures.
Receiving retirees and customer and offer them the proper services.
Issuing certifications of “Whom It May Concern,” for the contributors and “Allocation
of Pension” for the retirees and their beneficiaries.
Receiving requests for combining an actual service period or purchasing a notional
service period or reverting contributions and transfer them to the concerned department.

 اإلطار التنظيمي للعالقات العامة واالتصال وخدمة المراجعين:ًأوال
.التعريف بالهيئة ودورها من خالل وسائل اإلعالم وامللتقيات واملؤتمرات والندوات1 .1
.التنسيق مع جهات العمل في الدولة لخدمة أهداف الهيئة والتعريف بنشاطاتها2 .2
.دراسة احتياجات املوظفني التدريبية داخل الوحدة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية3 .3
.إعداد التقارير الدورية الخاصة بإنجازات الوحدة والتي تهدف إلى تحسني األداء وسير العمل4 .4
.اإلعالن عن تعاميم وقرارات سعادة رئيس الهيئة للموظفني عن طريق أسرع وأدق الوسائل5 .5
.كتابة وتحرير األخبار و إرسالها إلى الصحف اليومية ووكاالت األنباء6 .6
.متابعة وسائل اإلعالم لرصد األخبار املتعلقة بالهيئة وتوثيقها7 .7
.الرد على استفسارات املراجعني الواردة بالوسائل اإلعالمية املختلفة8 .8
.تنظيم املؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالهيئة9 .9
.اإلعداد واإلخراج الفني إلصدارات الهيئة من مطبوعات ونشرات تعريفية مختلفة1010
.استقبال املتقاعدين واملراجعني وتقديم الخدمات املناسبة لهم1111
إص � ��دار ش �ه ��ادات مل��ن ي�ه�م��ه األم� ��ر ل�ل�م�ش�ت��رك�ين وش� �ه ��ادات ت�خ�ص�ي��ص م �ع��اش وذل� ��ك للمتقاعدين1212
.واملستحقني عنهم
استقبال طلبات ضم مدة خدمة فعلية أو ش��راء مدة خدمة اعتبارية أو رد االشتراكات وتحويلها1313
.لإلدارة املعنية

Second: Events and services delivered during 2010
Achievements
• Submitting a comprehensive view of GRSIA’s employees discount project.
• Monitoring the information about the services provided by the websites of
relevant Authorities of retirement and social insurance in the Gulf States.

• Preparing a questionnaire to measure employees’ satisfaction with services of
Public Relations and Communication Unit.

• Preparing special gifts and symbolic souvenirs on different occasions and for
the GRSIA's guests.

• Contacting the government agencies to provide GRSIA with their issuances
such as reports and annual statistics.

2010  الفعاليات والخدمات المنجزة خالل سنة:ثانيًا
العدد
No.

1
2

• Preparing and designing fixed forms for different occasions in GRSIA and send
it by e-mail.

• Arranging ceremonies for employees end of their service or on the occasion of
the Eid al-Fitr and Eid al-Adha…etc.

• رصد املعلومات حول الخدمات التي تقدمها املواقع اإللكترونية ذات الصلة بهيئات
.التقاعد والتأمينات االجتماعية في دول الخليج
.• إعداد استبيان لقياس رضا املوظفني عن خدمات وحدة العالقات العامة واالتصال

1

. ولضيوف الهيئة،• تحضير الهدايا والتذكارات الرمزية باملناسبات املختلفة

15

• التواصل مع الجهات الحكومية لتزويد الهيئة بإصداراتهم كالتقارير واإلحصائيات
.السنوية

1

، األكياس، بطاقات التهاني:• أعمال التصميم واإلخراج الفني لبعض املطبوعات مثل
 التقرير السنوي للهيئة، البطاقات التعريفية ملوظفي خدمة الجمهور،واألقراص املدمجة
 التقويم السنوي، واحتياجات بعض اإلدارات لتصميم ملفاتهم وتقاريرها،2009 لعام
. من أعمال التصميم...  وغيرها، وكتيبات قانون التقاعد واملعاشات والوجيز،للهيئة

5

• إعداد وتصميم نماذج ثابتة ملختلف املناسبات في الهيئة و إرسالها عن طريق البريد
.االلكتروني

2

 و، مثل توديع املوظفني املنتهية خدماتهم،• تنظيم االحتفاالت الخاصة بموظفي الهيئة
.بمناسبة عيد الفطر وعيد األضحى وغيرها

• Arranging the meetings for the reception of guests from inside and outside the

.• تنظيم االجتماعات الخاصة باستقبال ضيوف الهيئة من خارج وداخل الدولة

State.

• Preparing technically for newsletter project.

.• تقديم تصور شامل ملشروع الخصومات الخاص بموظفى الهيئة

1

• Technical design and direction of some publications, such as: greeting cards,

bags, CDs, labeling for the staff serving the public, annual report of GRSIA
for the year 2009, and the needs of some departments to design their files and
reports, annual calendar of GRSIA, and retirement and pensions law booklets
and brief, and other design work.

اإلنجازات

1

.• اإلعداد الفني مشروع النشرة الدورية
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Achievements
• Communicating with the employers under the law of retirement and pensions
and provide them with booklets and brochures.

العدد
No.

50

• التواصل مع جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد واملعاشات و إمدادهم بالكتيبات
.والنشرات التعريفية

1

 و الندوة الدورية السابعة لألزمات،2010 • املشاركة في التنظيم للمعرض املهني
االقتصادية وأثرها على صناديق التقاعد و التأمينات االجتماعية وتقديم التغطية
.اإلعالمية الكاملة للندوة

10

• تخصيص زاوية تقاعد ومعاشات في جريدة الشرق ورصد استفسارات القراء وتحضير
.الردود املناسبة لها

• Participating arranging for the career fair 2010 in the symposium of the seventh
periodic economy crises and its impact on pension funds and social insurance
and provide full media coverage of the symposium.

• Customizing a corner of retirement and pensions in Al sharq newspaper,

monitoring the readers’ questions and preparing appropriate responses to them.

• Providing a comprehensive view of idea of issuance of "The first step after
retirement" booklet.

• Preparing and designing GRSIA’s phone guide for GRSIA staff.
• Preparing the plan for the future work of the Unit for 2011.
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اإلنجازات

1

.• تقديم تصور شامل لفكرة إصدار كتيب الخطوة األولى بعد التقاعد

1

.• إعداد وتصميم دليل الهاتف الخاص بموظفي الهيئة

1

.2011 • إعداد الخطة املستقبلية ألعمال الوحدة لعام

Third: Events and Services to be completed in 2011
Proposed programs by priority

• Adoptioning of the newsletter draft, print and distribution.
• Following-up the implementation of the discounts project with the supporting

corporations and preparing the explanatory brochures about the progect
• Following-up the implementation of the retirees and the Authority’employees card
project
• Following-up the preparation of the project of the first step after retirement booklet and
customer service guidebook.
• Designing banners of the GRSIA’s main entrance, and select of paintings commensurate
with the vision and the mission of GRSIA.
• Designing and print official publications for correspondence such as official papers,
administrative files, notes, contacts and appointments organizers, in line with the modern
designs for 2011, design and print calendars and diaries for 2012, design a fixed from for
GRSIA's publications 2011, and occasion cards ... etc.
• Project of preparing and designing electronic forms to send various articles weekly to the
GRSIA’s staff.
• Arranging the ceremony of the staff for special occasion.
• Arranging the project of the retirees’ annual forum.
• Arranging an awareness-raising campaign for the project of ( we are with you for your
convenience).
• Preparing symbolic gifts for the employers and employees on different occasions.
• Involving the staff in the international public relations association.
• Preparing Aldain office to provide GRSIA services to the people of the northern region.
• Activating the communications center.

2011  الفعاليات والخدمات المزمع انجازها سنة:ثالثًا
البرامج املقترحة حسب األولوية
. وطباعتها وتوزيعها،• اعتماد مشروع النشرة الدورية
 وإع ��داد الكتيبات التوضيحية عن، م��ع املؤسسات ال��داع�م��ة،• متابعة تنفيذ م�ش��روع الخصومات
.املشروع
.• متابعة تنفيذ مشروع بطاقات موظفي الهيئة واملتقاعدين
. ودليل خدمات املراجعني، الخطوة األولى بعد التقاعد:• متابعة إعداد مشروع كتيبات الهيئة مثل
 واختيار اللوحات الفنية املناسبة مع رؤية، • تصميم الالفتات الخاصة باملدخل الرئيسي الهيئة
.الهيئة ورسالتها
• تصميم وطباعة املطبوعات الرسمية للمراسالت كامللفات اإلداري ��ة واألوراق الرسمية ومفكرة
 تصميم،2012  تصميم وطباعة التقاويم واملفكرات لعام،املالحظات ومفكرة االتصاالت واملواعيد
. وغيرها، وبطاقات املناسبات،2011 نموذج ثابت ملطبوعات الهيئة لعام
.• مشروع إعداد وتصميم نماذج الكترونية إلرسال مقاالت أسبوعية منوعة ملوظفني الهيئة
.• تنظيم االحتفاالت واملناسبات الخاصة بموظفي الهيئة
.• تنظيم مشروع امللتقي السنوي للمتقاعدين
.)• تنظيم حملة توعية ملشروع (من أجل راحتك نحن معك
.• تحضير هدايا رمزية للموظفني وجهات العمل للمناسبات املختلفة
.• إشراك موظفني الوحدة بالجمعية الدولية للعالقات العامة
.• تجهيز مكتب الضعاين لتقديم خدمات الهيئة ألهالي املنطقة الشمالية
.• تفعيل مركز االتصاالت
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"  العنود جار الله املري: "تم التقاط هذه الصورة بعدسة املصورة القطرية
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"The photo was taken by the Qatari photographer : Al - Anoud Jarallah Al - Marri"

ُ
"إننا نسعى في منطقتنا إلى التنمية من خالل خطط طموحة في امليادين االقتصادية واالجتماعية .وفي هذا الجهد ندرك بوعي ٍ
عميق ضرورة التعاون مع األطراف التي تملك القدرة في مختلف املجاالت وتؤمن بعني الوقت بتحقيق املصلحة املشتركة "
من أقوال معالي الشيخ  /حمد بن جاسم آل ثاني  -رئيس مجلس الوزراء ووزيرالخارجية
املنتدى االقتصادي الدولي  -روسيا 2007/6/10 -

الف�صل الرابع ع�رش

Chapter Fourteen

"In our region, we are seeking to realize development by means of ambitious, economic, and
social plans. It is our belief that we should cooperate with all key actors in order to ensure the
common interests of all stakeholders"
Speech of H.E. Sheikh \ Hamad Bin Jassim Al-Tani - Prime Minister and Foreign Affairs Minister
International Economic Forum, Russia - 10/6/2007

2010
التعاون وامل�شاركات اخلارجية
Outside Cooperation and Participation

160

First: Participation during 2010
Participation

2010  المشاركات خالل سنة:ًأوال
 البلد/ الفترة
Duration/ country

املشاركات
 " أثر األزمة االقتصادية على صناديق التقاعد: • الندوة الدورية السابعة بعنوان
." املدني والتأمينات االجتماعية

• Seventh periodic symposium entitled: " The impact of the economic crisis

دولة قطر
State of Qatar 2010/2/17-16

• Nineteenth Meeting of the Permanent Technical Committee of the civil

دولة اإلمارات العربية املتحدة
State of United Arab Emirates

• االجتماع التاسع عشر للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات
.االجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الرياض- اململكة العربية السعودية
Kingdom Saudi Arabia- Riyadh

) بإعداد الدليل الزمني إلجراءات التسجيل2( • اجتماع اللجنة الفرعية املختصة
.والنموذج املوحد

on civil pension funds and social security ".

retirement and social security devicesin the GCC countries.

• The second meeting of competent sub - committee to prepare the
registration procedures schedule and the standarized form.

• Twentieth Meeting of the Permanent Technical Committee of the civil
retirement and social security devicesin the GCC countries.

• The third meeting of competent sub - committee to prepare the
registration procedures schedule and the standarized form.

• Twenty first meeting of the Permanent Technical Committee for civil
retirement and social security devicesin the GCC countries.

• The tenth meeting of the heads of civil retirement and social security
devices in the GCC countries

• Joint Meeting of the Permanent Technical Committee of the civil

retirement and social security devices and the team charged with
preparing the system draft to extend the insurance protection for the
military

• World Social Security Forum 2010.
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2010/3/16-15

2010/6/2-1

سلطنة عمان
Sultanate of Oman

2010/6/22-21

اململكة العربية السعودية
Kingdom Saudi Arabia

2010/9/21-20

مملكة البحرين
Kingdom of Bahrain

• االجتماع العشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات
.االجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
) بإعداد الدليل الزمني إلجراءات التسجيل3( • اجتماع اللجنة الفرعية املختصة
.والنموذج املوحد
• االجتماع الحادي والعشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
.والتأمينات االجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2010/10/6-5

دولة الكويت
State of Kuwait 2010/11/3-2

• االجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية في دول
.مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مقر األمانة العامة بالرياض بمملكة
العربية السعودية
Secretariat headquarters in Riyadh,
Saudi Arabia 2010/11/7-6

• االجتماع املشترك للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات
االجتماعية والفريق املكلف بإعداد مشروع النظام املوحد ملد الحماية التأمينية
.للعسكريني

 جنوب أفريقيا- كيب تاون
2010/12/4 - 11/29
Capetown - South Africa

.2010 • املنتدى الدولي للضمان االجتماعي

Second: Anticipated participation during 2011

Participation
• The twenty-second meeting of the Permanent Technical Committee
of the civil retirement and social insurance devices of the GCC
countries.

• The twenty-third meeting of the Permanent Technical Committee

of the civil retirement and social insurance devices of the GCC
countries.

• The eighth periodic symposium entitled "Insurance inspection and

its role to verify proper application of the laws" a delegation from the
GRSIA will participate in the symposium.

2011  المشاركات المرتقبة لسنة:ثانيًا
 البلد/ الفترة
Duration/ country
 اململكة العربية السعودية- الرياض
الربع األول

Kingdom Saudi Arabia- Riyadh
First quarter 2011
 دولة قطر- الدوحة
خالل الربع الثاني

Doha-State of Qatar
During the second quarter 2011
دولة اإلمارات العربية املتحدة
مدينة أبو ظبي

State of United Arab Emirates
Abu Dhabi

املشاركات
• االجتماع الثاني والعشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
.والتأمينات االجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

• االجتماع الثالث والعشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
.والتأمينات االجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

• الندوة الدورية الثامنة بعنوان “التفتيش التأميني ودورة في التحقق من حسن
تطبيق القوانني” سوف يشارك في أعمال الندوة وفد من الهيئة العامة للتقاعد
.والتأمينات االجتماعية

30-31/3/2010

• The twenty-fourth meeting of the Permanent Technical Committee
of the civil retirement and social insurance devices of the GCC
countries.

• The eleventh meeting of the heads of civil retirement and social
security devices in the GCC countries.

دولة الكويت
الربع الثالث

State of Kuwait
Third quarter 2011
دولة اإلمارات العربية املتحدة
الربع الرابع

State of United Arab Emirates
Fourth quarter 2011

• االجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
.والتأمينات اإلجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

• االجتماع الحادي عشر لرؤساء أجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية
.في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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" )2011/6 /15 - 14 (  للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- "االجتماع الثالث والعشرون
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"The twenty-third meeting of the Permanent Technical Committee of the civil retirement and social
insurance devices of the GCC countries (2011 / 6 / 15 - 14)

�شكـــــر وتقــــديـــــر

اللجنة املعدة للتقرير ال�سنوي للهيئة لعام :2010
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