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“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
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افتتاحية

Editorial
I am pleased to introduce the annual report of the General Retirement and Social Insurance
Authority (GRSIA) for 2013, a year which witnessed sustained growth to support all beneficiaries
and enhance social insurance coverage in Qatar.
Social insurance has become a key part in the global development process due to its effective
role in providing coverage that meets basic needs of beneficiaries and their families. The importance
of social insurance has increased, so it turned to be a significant indicator of prosperity in world
countries.
As part of its efforts to provide advanced social security systems, Qatar has hosted the world
Social Security Forum in November 2013, which was held for the first time in the Middle East
region. A number of world countries introduced their expertise in providing social security during
the Forum, which also highlighted ways to achieve increasing returns in order to provide better
support for beneficiaries.
In light of expanding social security coverage and increasing challenges, commitments and
expectations, the GRSIA has launched a development process to modernize its operations. So,
GRSIA’s has introduced a number of initiatives, most importantly, a new organizational structure
to enhance control, transparency and quality assurance.
The State of Qatar is totally committed to boost the significant role of pension funds to serve
the community and enhance economy growth and labour markets. As part of these commitments,
GRSIA was a leading candidate to own and subscribe for stakes and shares of public companies to
ensure that GRSIA’s has strong investment returns, and to achieve growth in the funds’ capital at
the lowest possible risks.
Finally, I would like to present my sincere gratitude to His Highness The Emir, Sheikh Tamim
Bin Hamad Al-Thani, to his continuous support for efforts aimed at boosting social services and
expanding social security coverage for all nationals.
Also, I would like to thank the GRSIA’s executive management and all employees for their
efforts to develop GRSIA’s performance. I hope that they all will continue their efforts to enhance
GRSIA’s role in supporting the comprehensive development process in the country.
With my best wishes,

Ali Shareef Al- Emadi
Minister of Finance
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يسعدني أن أق��دم إليكم التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية لعام
 وال���ذي شهد م��واص��ل��ة مسيرة النمو بما ي��خ��دم ك��اف��ة املنتفعني وي��ع��زز م��ن تغطية الضمان2013
.االجتماعي في دولة قطر
إن أنظمة الضمان االجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا في عملية التنمية في العالم نظرًا لدورها
 بل إن تطور.الفعال في توفير تغطية تأمينية تضمن متطلبات الحياة األساسية للمنتفعني وذويهم
أنظمة الضمان االجتماعي ومدى اتساع تغطيتها أصبحت من بني املؤشرات التي تقاس بها رفاهية
.وتقدم املجتمعات
وفي إطار الجهود املبذولة لتوفير أرقى أنظمة الضمان االجتماعي استضافت الدولة في نوفمبر
 بهدف، املنتدى العاملي للضمان االجتماعي وال��ذي عقد ألول مرة في منطقة الشرق األوس��ط2013
عرض تجارب عدد من ال��دول في مجال الحماية االجتماعية وتحقيق أفضل العائدات بما يضمن
 كما ساهم املنتدى في إث��راء الخبرات املهنية في امل��ج��االت التأمينية.الحياة الكريمة للمنتفعني
.وتوعية املجتمع نحو هذه الثقافة وأثرها على التنمية االقتصادية واالجتماعية
،ونظرًا التساع نطاق التغطية التأمينية وزيادة التحديات والتطلعات وااللتزامات على الهيئة
،فكان ال بد من التحديث والتطوير املستمر للبنية التشغيلية للهيئة بما يواكب تلك املستجدات
ولذلك أطلقت الهيئة عدد من مبادرات التطوير ومن أهمها إع��داد هيكل تنظيمي جديد لتحديث
.عملها ضمن إطار متكامل من الرقابة والشفافية وضمان الجودة
إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدور صناديق املعاشات في خدمة املجتمع ودعم االقتصاد وسوق
 ولذلك حرصت على أن تكون من الجهات التي لها األول��وي��ة بالتملك واالكتتاب في أسهم،العمل
الشركات املساهمة الوطنية لتحقيق أفضل عائد استثماري وتنمية أموال الصندوق بأقل قدر من
.املخاطر
 أمير- تميم بن حمد آل ثاني/ أتوجه بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ،وختامًا
 على الدعم املتواصل لكافة جهود خدمة املجتمع وتعزيز مظلة الضمان االجتماعي،البالد املفدى
.للمواطنني
كما أتوجه بالشكر إل��ى اإلدارة التنفيذية وكافة املوظفني على جهودهم املخلصة في تطوير
 متمنيًا مواصلة العمل الدؤوب لتعزيز دور الهيئة في خدمة أهداف التنمية الشاملة،أعمال الهيئة
.في الدولة
،،،والله ولـي التـوفيــق

علي �شريف العمادي
وزيـر الـمـاليـة

تركي بن حممد اخلاطر
رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

Turki Bin Mohamed Al-Khater
President of the General Retirement and Social
InsuranceAuthority
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املقــدمـة

Introductio
We have witnessed in 2013 a number of achievements including the promotion of
technical cooperation with some international organizations that are competent in the
field of social protection, where a technical cooperation agreement with the World Bank
Advisory Services was conducted in 27 / 5 / 2013 to benefit from the experience of the
bank in the pension development and operation systems. Moreover we have succeeded
in hosting the World Social Security Forum in November 2013, which discuss many
successful experiences in the field of social protection to overcome the crisis facing
pension funds.
Also, the most important achievements of the GRSIA in 2013 is the development of
normal means of communication, which are no longer viable. The GRSIA website was
launched, including many direct services, and the program of electronic link between the
GRSIA and employers to promptly supply employees’ updated data as well. That will
contribute to build an integrated and free of defects database. In addition that will save
time and effort.
As committing to the principle of transparency and believing in that the activities of
GRSIA is right for all, I am pleased to present the comprehensive report which includes
the GRSIA’s achievements in 2013. I hope that we have succeeded in the performance of
such great service.
Finally, by the grace of almighty Allah it is our honor in this occasion to convey
sincere thanks and appreciation to His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani the
Emir of State of Qatar - may God protect him - and our rational government in exerting
efforts to overcome challenges and difficulties that we may face in the developing of this
system and maintaining its continuity for all generations.

 عدد من االنجازات منها تعزيز التعاون الفني مع بعض املنظمات2013 لقد شهد عام
 حيث تم إبرام اتفاقية تعاون فني،واألجهزة الدولية املختصة بمجال الحماية االجتماعية
 من أجل االستفادة من خبرات البنك2013/5/27 مع البنك الدولي للخدمات االستشارية في
ً
 وع�لاوة على ذلك,في مجال تطوير وتشغيل أنظمة التقاعد واملعاشات من جميع السبل
 الذي طرح،2013 فقد نجحنا في استضافة املنتدى العاملي للضمان االجتماعي في نوفمبر
العديد من التجارب الناجحة في مجال الحماية االجتماعية لتخطي األزم��ات التي تواجه
.صناديق التقاعد
 هو تطوير وسائل االتصال التقليدية والتي2013  من أهم ما حققته الهيئة في عام،أيضًا
، فقد تم تدشني موقع الهيئة اإللكتروني،لم تعد مجدية في عصرنا املتسارع في التغييرات
 كما أنه تم اطالق مشروع,متضمنًا العديد من الخدمات املباشرة التي تخدم ذوي العالقة
ً
برنامج الربط االلكتروني بني الهيئة وجهات العمل لتوريد بيانات املوظفني محدثة أوال
ً
 إضافة لتوفير الجهد، مما سيسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة خالية من العيوب,بأول
.والوقت
ٌ
 يسعدني أن,والتزامًا بمبدأ الشفافية وإيمانًا ب��أن ما ي��دور بهذه الهيئة ح��ق للجميع
 راجني من,2013 أضع بني أيديكم هذا التقرير الشامل موضحًا ما أنجزته الهيئة خالل عام
.الله ان نكون قد وفقنا في أداء تلك الخدمة العظيمة
، ف��إن الفضل م��ن بعد الله ع��ز وج��ل يعود إل��ى قائد املسيرة التنموية بالدولة،وختامًا
 حفظه- تميم بن حمد آل ثاني/فنتوجه بالشكر والعرفان إلى سمو األمير املفدى الشيخ
 وحكومتنا الرشيدة فيما تبذل من جهد لتذليل التحديات والصعوبات التي قد-الله ورعاه
.تواجهنا في تطوير هذا النظام واملحافظة على استمراره لجميع األجيال

Success be granted by Allah,

Turki bin Mohamed Al- Khater

President of the General Retirement and Social
Insurance Authority
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،،،والله ولي التوفيق
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قـائمة تعـريف المصطلحـات
Term

Definition

Contributor

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

Contribution

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

Service period

The period of actual and notional service.

Notional period

التعريف

املصطلح

املوظف القطري في القطاعني العسكري واملدني الخاضع لقوانني التقاعد
.واملعاشات

املشترك

.املبلغ الذي يستقطع أو يسدد شهريًا بالنسب املقررة أو قانونيًا لصالح الصندوق

االشتراك

.املدة التي قضيت في الخدمة سواء كانت فعلية أو اعتبارية

مدة الخدمة

The service duration that is notionally calculated, when calculating the
pension settlement.

.مدة الخدمة التي يتم حسابها حكمًا عند تسوية املعاش

املدة االعتبارية

Consolidate Insurance protection

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

نظام تلتزم به دول املجلس ملواطنيها العاملني في دول املجلس األخرى ممن
) التأمينات االجتماعية/ يعملون لدى صاحب عمل يخضع لقانون (التقاعد املدني
. ويخضع املشترك للقانون في دولة املواطن،في الدولة مقر العمل

مد الحماية
التأمينية

Pension

The due monthly amount of pensioners or beneficiaries.

.املبلغ املستحق شهريًا لصاحب املعاش أو املستحقني عنه

املعاش

Monthly salary

The basic salary plus the social allowance.

.الراتب األساسي مضافًا إليه العالوة االجتماعية

الراتب الشهري

Retirement age

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

.هي السن املحددة في نظامي التقاعد املدني والعسكري لإلحالة إلى التقاعد

سن التقاعد

Pensioner

One who has finished his service and deserves a pension.

.من انتهت خدمته وتقرر له معاش

صاحب املعاش
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List of Terms Definitions
Term

التعريف

املصطلح

Beneficiary

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

.القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب املعاش

املستحق

Dispute Examine
Committee

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

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

لجنة فحص
املنازعات

Military Retirement Committee

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

.اللجنة املختصة بشؤون تقاعد ومعاشات العسكريني

لجنة التقاعد
العسكري

,2002 ) لسنة24( صندوق املعاشات املنشأ بموجب أحكام قانون

صندوق املعاشات
املدني

Civil Pension
Fund
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Definition

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

Military Pension
Fund

The Military Pension Fund that is established under the provisions of
the Law No. (13) Year 2006.

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

صندوق التقاعد
العسكري

Insurance expenditure

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

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

النفقات التأمينية

Insurance revenues

The monthly contributions plus any amounts that are relevant to the
insurance rights.

.إيرادات االشتراكات وأية مبالغ أخرى متعلقة بالحقوق التأمينية

اإليرادات
التأمينية

Investment revenue

The fund investment revenues.

.إيرادات استثمار أموال الصندوق

اإليرادات
االستثمارية

Chapter One

الـفـ�صـل الأول

«�إن قيا�س جناحنا يف التعليم والتنمية ال يكون فقط مبا ن�ستثمره
»يف هذه املجاالت و�إمنا �أي�ضاً باملخرجات التي نح�صل عليها

 تميم بن حمد آل ثاني/كلمة صاحب السمو الشيخ
أمير دولة قطر
2013 يونيو-عند توليه مقاليد الحكم

“The measure of our success in education and
development is not confined to what we invest in these
domains, but also in the outputs that we can achieve.”
Speech of His Highness Sheikh\ Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Taking the reins of power in the country- June 2013

Civilian Contributors

امل�شرتكــون املدنيــون

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

2002 ) لسنة24(  جهات العمل الخاضعة للقانون رقم:أوال

The employers’ number subject to the scheme, as in 31/12/2013, is (516) employers.
In excess of (13) employers, and by (3%), compared to the previous fiscal year
ended in 31/12/2012. The employers that are subjected to the scheme according
to Council of Ministers resolution are (47.5%), which represents the highest ratio
of the business sector. Table (1-1) and Graph (1-1) show the growth of employers’
number during 2009-2013. It shows the increase of the employers’ number, that are
subjected to the scheme and the GRSIA mission to extend the insurance coverage.

 بزيادة،) جهة عمل516( ،2013/ 12 /31 بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للنظام كما في
،2012 / 12 / 31  من السنة املالية السابقة املنتهية في،)% 3(  وبنسبة،) جهة13( قدرها
) وهي األعلى من إجمالي%47.5( وتبلغ نسبة الجهات الخاضعة بقرار مجلس الوزراء
) تطور عدد جهات العمل خالل1-1( ) والشكل رقم1-1(  ويبني الجدول رقم.قطاع العمل
 وحرص، والتي توضح ازدياد عدد الجهات الخاضعة للنظام،2013-2009 السنوات
.الهيئة في توسيع املظلة التأمينية

2013-2009  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات.)1-1( جدول

Table (1-1). Growth of employers’ number during 2009-2013
2013

نسبة التطور
Growth
Rate

2012

العدد

نسبة التطور

No.

Growth
Rate

%- 1.2

81

%1.7

2011

العدد

نسبة التطور

No.

Growth
Rate

%- 66.3

82

245

%259.7

%0.7

139

%21.4
%2.6

2010

العدد

نسبة التطور

No.

Growth
Rate

%10.5

243

241

%45.7

%3.8

138

51

%16.7

516

%5.0

2009

العدد

نسبة التطور

Business Sector

جهات حكومية

No.

Growth
Rate

%23.6

220

%9.9

178

67

%7.0

46

% 13.2

43

%9.0

133

%0.8

122

% 0.0

121

42

%0.0

36

%-10.0

36

% 0.0

40

503

%13.0

479

%11.0

424

%5.8

382

Note: the legal form of the independent school is amended to be non-governmental entity which is
subjected according to the Council of Ministers as of 1st September 2011.
Source: Contributors Department.

قطاع العمل

العدد
No.

Governmental Entities

قرار مجلس الوزراء

Council of Ministers’ Resolution

شركات مساهمة
Companies

مد الحماية التأمينية

Extension of Insurance Protection

اإلجمالي
Total

 تم تعديل الشكل القانوني للمدارس املستقلة من جهات حكومية إلى جهات غير حكومية خاضعة بقرار مجلس:مالحظة
م2011 سبتمبر1 الوزراء اعتبارًا من
. إدارة املشتركني:املصدر
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رسم بياني ( .)1-1تطور عدد جهات العمل خالل السنوات 2013-2009
Graph (1-1). Growth of employers’ number during 2009-2013
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Second : Contributors subject to the Law

 املشتركون الخاضعون للقانون:ثانيا

The data in Table (2-1) show the growth of the active contributors’ number until
31/12/2013, which was (53,676) contributors against (51,093) contributors in
31/12/2012. It increases by (2,583) contributors, which represents (%5.1). The
females form (%50.8) of the total active contributors with a little difference on the
proportion compared to the males, as shown in Graph (2-1), about the growth of
active contributors’ number by gender during 2009-2013.
Also, the graph (3-1) shows the growth of new active contributors’ number in
excess by (%6.7) for males, and (%1.0) for females as in 31/12/2013.

/ 31 ) إلى تطور عدد املشتركني النشطني حتى2-1( تشير البيانات الواردة في الجدول
2012/12/31 ) مشتركًا في51.093( ) مشتركًا مقابل53.676(  حيث بلغ عددهم2013 / 12
) من إجمالي% 50.8(  وتشكل نسبة اإلناث،)% 5.1( ) مشتركًا ونسبة2.583( بارتفاع قدره
)2-1(  كما يشير إليه الرسم البياني،املشتركني النشطني بفارق ضئيل عن نسبة الذكور
.2013 - 2009 لتطور عدد املشتركني النشطني حسب الجنس خالل السنوات
،) للذكور% 6.7( ) تطور عدد املشتركني الجدد بنسبة زيادة3-1( كما يوضح الرسم البياني
.2013 /12 / 31 ) لإلناث كما في% 1.0(و

2013-2009  تطور عدد املشتركني النشطني حسب الجنس خالل السنوات.)2-1( جدول

Table (1-2). Growth of active contributors’ number by gender during 2009-2013

اإلجمالي
Total

اإلناث
Females

الذكور
Males

السنة
Year

النسبة
Rate

العدد
No.

النسبة
Rate

العدد
No.

43063

49.0%

21118

51.0%

21945

2009

48074

49.6%

23841

50.4%

24233

2010

46818

48.7%

22797

51.3%

24021

2011

51093

52.9%

27013

47.1%

24080

2012

53676

50.8%

27256

49.2%

26420

2013

Source: Contributors Department

 إدارة املشتركني:املصدر
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2013-2009  تطور عدد املشتركني النشطني حسب الجنس خالل السنوات.)2-1( رسم بياني
Graph (1-2). Growth of active contributors’ number by gender during 2009-2013

2013/12/31  تطور عدد املشتركني النشطني الجدد حسب الجنس كما في.)3-1( رسم بياني

Graph (1-3). Growth of new active contributors’ number by gender, as in 31/12/2013
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The government entities represents the highest rate of the total business sector
by (%64.6), followed by the subjected entities due to the Council of Ministers
resolution by (%19.9), while the employers outside the State of the consolidate
insurance protection for Qatari employees have the lowest rate by (%0.1), as
shown below in Table (1-3) and Graph (1-4).

تمثل الجهات الحكومية أعلى نسبة للمشتركني من مجموع قطاعات العمل بنسبة قدرها
 في حني،)%19.9(  وتليها الجهات الخاضعة بقرار مجلس الوزراء وبنسبة،)%64.6(
شكلت جهات العمل خارج الدولة ملد الحماية التأمينية للقطريني العاملني بها أقل نسبة
.)1-4( ) والرسم البياني1-3(  كما هو موضح أدناه بالجدول،)% 0.1(

2013/12/31  توزيع املشتركني النشطني حسب قطاع العمل والجنس كما في.)3-1( جدول

Table (1-3). Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2013

المجموع
Total

اإلناث
Females
*النسبة
العدد
Rate
No.

الذكور
Males
*النسبة
Rate

العدد
No.

قطاع العمل
Business Sector

*النسبة
Rate

العدد
No.

% 64.6

34650

% 29.3

15735

% 35.2

18915

% 19.9

10695

% 16.1

8661

% 3.8

2034

قرار مجلس الوزراء
Council of Ministers’ Resolution

% 15.4

8283

% 5.3

2820

% 10.2

5463

شركات مساهمة
Companies

% 0.1

48

% 0.1

40

% 0.0

8

مد احلماية التأمينية
Extension of Insurance Protection

% 100.0

53676

% 50.8

27256

% 49.2

26420

اإلجمالي
Total

Note: the legal form of the independent school is amended to be non-government
entity which is subjected according to the Council of Ministers rsolution as of 1st
September 2011.

Note: (*) Rate represents the number divided by the total of contributors’ number.

Source: Contributors Department.

جهات حكومية

Governmental Entities

 تم تعديل الشكل القانوني للمدارس املستقلة من جهات حكومية إلى جهات غير حكومية:مالحظة
.م2011 سبتمبر1 خاضعة بقرار مجلس الوزراء اعتبارًا من
. (*) النسبة تمثل العدد من إجمالي عدد املشتركني الكلي:مالحظة
. إدارة املشتركني:املصدر
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2013/12/31  توزيع نسب املشتركني النشطني حسب قطاع العمل والجنس كما في.)4-1( رسم بياني

Graph (1-4). Distribution of active contributors’ rate by business sector and gender, as in 31/12/2013
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The data in Table (1-4) indicate that the number of contributors’ transactions,
whom services end, represent the highest rate by (%65.5) of the total delivered
transactions number in 2013, as shown in Graph (1-5). The resignation transactions
represent the highest rate by (%24.5) of the total service termination transactions
that is (440), directly followed by service terminations due to other reasons by
(%24.3). While Graph
(1-6) represents that (the previous service apposition
transaction) is the highest rate by (%56) of total financial transactions

 إلى أن عدد معامالت املشتركني ممن انتهت،)4-1(تشير البيانات الواردة في الجدول
،2013 ) من إجمالي عدد املعامالت املنجزة في عام% 65.5( خدمتهم تمثل النسبة األعلى
) إلى أن عدد معامالت إنهاء الخدمة بسبب5-1( وكما هو موضح في الرسم البياني
)440( ) من مجموع معامالت إنهاء الخدمة وعددها% 24.5( االستقالة تمثل أعلى نسبة
 في حني.)% 24.3(  تليها مباشرة معامالت إنهاء الخدمة بأسباب أخرى بنسبة،معاملة
56( ) أن معاملة (ضم خدمة سابقة) تمثل النسبة األعلى بمعدل6-1( يشير الرسم البياني
.) من مجموع املعامالت املالية%

2013  عدد معامالت املشتركني في سنة.)4-1( جدول

Table (1-4). The number of contributors’ transactions in 2013
Transaction type

1-End of service transaction of contributor.

عدد املعامالت املنجزة

The Number of Delivered Transaction

Death due to work injury

3

Death due to non-work injury

66

Incapacity due to work injury

1

Incapacity due to non-work injury

31

Reaching retirement age

100

Resignation

108

Job Cancellation

19

Non-disciplinary discharging

0

Disciplinary discharging

5

Other reasons

107

Subtotal

440

2-Financial transactions .
Previous Service Apposition

130

Notional Service Purchase

14

Unpaid Vacation Purchase

6

Contributions Revert

82

Subtotal

232

Total of the Delivered Transactions

672

Source: Contributors Department

نوع املعاملة
 معامالت إنهاء خدمة مشترك.1
وفاة بسبب أو أثناء العمل
وفاة بسبب ال يعود للعمل
العجز بسبب أو أثناء العمل
العجز بسبب ال يعود للعمل
بلوغ سن التقاعد
االستقالة
إلغاء الوظيفة
الفصل بغير الطريق التأديبي
الفصل بالطريق التأديبي
أسباب أخرى
املجموع الفرعي
 معامالت مالية.2
ضم خدمة سابقة
شراء خدمة اعتبارية
شراء إجازة دون راتب
رد اشتراكات
املجموع الفرعي
اجمالي عدد املعامالت املنجزة
 إدارة املشتركني:املصدر
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2013  نسبة معامالت املشتركني املنجزة ممن انتهت خدمتهم في سنة.)5-1( رسم بياني

Graph (1-5). The rate of transactions of contributors who have ended their service in 2013

2013  نسبة املعامالت املالية املنجزة خالل سنة.)6-1( رسم بياني

Graph (1-6). The rate of financial transactions delivered during 2013
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Third : The Monthly Contributions
The data in Table (1-5) and in Graph (1-7) indicate that the total of contribution
salary is continuously increasing during 2009-2013, as a result of the growth of the
contributors’ number in the previous years to 2013. That is the normal and safe
situation to maintain the continuity of the Fund. In 2013, the increase rate of the
total salaries is (%18.3) and the average is (22,740) Qatari Riyals higher than the
previous years.

 االشتراكات الشهرية:ثالثا
) إلى أن إجمالي الرواتب في1-7( ) والرسم البياني1-5( تشير البيانات الواردة في الجدول
 وذلك نتيجة تزايد عدد املشتركني خالل،2013  إلى2009 تزايد مستمر خالل السنوات من
 وهو الوضع الطبيعي واآلمن للمحافظة على استمرارية2013 السنوات السابقة لعام
 وارتفع،)% 18.3(  إلجمالي الرواتب2013  حيث بلغت نسبة الزيادة في سنة.الصندوق
.) ريال قطري عن السنوات السابقة22.740( متوسط الراتب الشهري إلى

2013-2009  تطور عدد املشتركني ومتوسط الراتب الشهري خالل السنوات.)5-1( جدول

Table (1-5). Growth of the contributors’ number and the monthly salary average during 2009-2013

متوسط الراتب الشهري
Monthly average salary

إجمالي الرواتب
Total salaries

عدد املشتركني
Contributors no.

السنة
Year

10,977

5,672,306,050

43063

2009

11,134

6,423,243,847

48074

2010

14,520

8,157,493,615

46818

2011

20,211

12,391,431,290

51093

2012

22,740

14,657,134,319

53676

2013

Source: Contributors Department.
Contributors Number: Average of 12 months of 2013.

. إدارة املشتركني:املصدر
.2013  شهر لسنة12  معدل:عدد املشتركني
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رسم البياني ( .)7-1تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات ( 2013-2009بالريال القطري)
Graph (1-7). Growth of the monthly salary average during 2009-2013 (Q.R(.

31

Chapter Two

الف�صل الثاين

« ترتبط دولة قطر بعالقات الأخوة والتعاون مع الأ�شقاء العرب
ويف مقدمتهم دول جمل�س التعاون التي ن�سعى لالرتقاء يف عالقتنا
» معها �إىل �أعلى م�ستويات التكامل املمكنة
 تميم بن حمد آل ثاني/ كلمة صاحب السمو الشيخ
أمير دولة قطر
2013 يونيو-عند توليه مقاليد الحكم

"The State of Qatar has ties of fraternity and co-operation with
the Arab brothers, namely, the Gulf Co-operation Council, which
we seek to enhance our relationship with to the highest possible
levels of integration."
Speech
Speechofof His
HisHighness
HighnessSheikh\
Sheikh\Tamim
Tamimbin
binHamad
HamadAl-Than
al-ThaniEmir
Emir ofof State
State ofof Qatar
Qatar
Taking
country-June
June2013
2013
Takingthethereins
reinsof ofAl-Thani
power ininthethecountry-

The Consolidate. System of the Extend Insurance
Protection of the GCC Citizens Who Work Outside their
Countries, in One of the GCC Member Countries

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

First : Qatari Citizens Who Work in GCC Countries
The number of the State of Qatar citizens, who work in GCC Countries and are
covered by the extension of insurance protection system, is (48). They work in both
government and non-government sectors, they mostly work in the government
sector by (%75). The workers in the State of Kuwait represent the largest
proportion by (%37.5). Table (2-1) shows the number of Qatari citizens, who work
in the GCC Countries as in the 31/12/2013. Graph (2-1) shows the distribution of
Qatari employees in the GCC countries as in the 31/12/2013 (by country). Graph
(2-2) shows the distribution of the Qatari citizens who work in GCC countries (by
business sector), as in 31/12/2013.

 القطريني العاملني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:أوال
بلغ عدد مواطني دولة قطر العاملني بدول املجلس واملشمولني بنظام مد الحماية
 ويتركز،) مواطنًا قطريًا يعملون في القطاعني الحكومي وغير الحكومي48( التأمينية
 ويمثل العاملون بدولة الكويت النسبة،)% 75( معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة
) عدد املواطنني القطريني العاملني بدول1-2(  ويبني الجدول رقم،)% 37.5( األكبر بنسبة
) توزيع القطريني العاملني1-2(  ويوضح الرسم البياني،2013/12/31 املجلس كما في
) توزيع2-2(  ويبني الرسم البياني،) (حسب الدول2013/12/31 بدول املجلس كما في
.) (حسب قطاع العمل2013/12/31 القطريني العاملني بدول املجلس كما في

2013/12/31  عدد القطريني املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج كما في.)1-2( جدول

Table (2-1). Number of Qataris who are covered by the insurance protection extension in GCC countries, as in 31/12/2013

اإلجمالي

قطاع غير حكومي

قطاع حكومي

الدولة

Total

Non-Governmental Sector

Governmental Sector

Country

13

2

11

مملكة البحرين
Kingdom of Bahrain

1

0

1

سلطنة عمان
Sultanate of Oman

18

4

14

دولة الكويت
State of Kuwait

11

2

9

اإلمارات العربية املتحدة
United Arab Emirates

5

4

1

اململكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

48

12

36

املجموع
Total

Source: Contributors Department.

. إدارة املشتركني:املصدر
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 توزيع القطريني املشمولني بنظام مد الحماية.)2-2( رسم بياني
)التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج (حسب قطاع العمل
2013/12/31 كما في

Graph (2-2). Distribution of Qataris who are covered by the
consolidate insurance protection system
in GCC countries (by business sector), as in 31/12/2013

 توزيع القطريني املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية.)1-2( رسم بياني
)بدول مجلس التعاون لدول الخليج (حسب الدول
2013/12/31 كما في
Graph (2-1). Distribution of Qataris who are covered by
the consolidate insurance protection system
in GCC countries (by country), as in 31/12/2013

دولة الكويت
State of Kuwait
%37.5
قطاع غير حكومي
Non-Govermental
Sector
% 25٫0

مملكة البحرين
Kingdom of
Bahrain
%27.1

اإلمارات العربية
املتحدة
United Arab
Emirates
%22.9

قطاع حكومي
Govermental Sector
% 75٫5

اململكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi
Arabia
%10.4

35

سلطنة عمان
Sultanate of Oman
%2.1

Second : GCC Citizens Who Work in State of Qatar
The number of GCC citizens who work in Qatar and are covered by consolidate
extension of insurance protection system is (1601) who work in the government and
non-government sectors. Most of them work in the government sector by (54.6%).
The Omani citizens represent the greatest proportion of the GCC citizens workers
in the State by (37%). Table (2-2) shows the number of GCC citizens who work
in Qatar, as in 31/1/2013. Graph (2-3) shows the distribution of GCC citizens who
work in Qatar (by country), as in 31/1/2013. Graph (2-4) shows the distribution of
GCC citizens who work in Qatar (by business sector), as in 31/1/2013.

 الخليجني العاملني بدولة قطر:ثانيا
بلغ عدد مواطني دول املجلس العاملني بدولة قطر واملشمولني بنظام مد الحماية
،) مواطنًا خليجيًا يعملون في القطاعني الحكومي وغير الحكومي1601( التأمينية
 ويمثل املواطنون العمانيون،)% 54.6( ويتركز معظمهم في القطاع غير الحكومي بنسبة
 ويبني الجدول،)% 37(  بنسبة،النسبة األكبر من مجموع الخليجني العاملني بالدولة
 والرسم،2013/12/31 ) عدد مواطني دول املجلس العاملني بدولة قطر كما في2-2( رقم
2013/12/31 ) توزيع مواطني دول املجلس العاملني بدولة قطر كما في3-2( البياني
) توزيع مواطني دول املجلس العاملني بدولة قطر4-2(  والرسم البياني،)(حسب الدول
.) (حسب قطاع العمل2013/12/31 كما في

2013/12/31  عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية والعاملني بدولة قطر كما في.)2-2( جدول

Table (2-2). Number of the GCC citizens who are covered by insurance protection extension system and work in State of Qatar, as in 2013/12/31

اإلجمالي

قطاع غير حكومي

قطاع حكومي

الدولة

Total

Non-Governmental Sector

Governmental Sector

Country

467

217

250

592

346

246

20

4

16

42

17

25

480

290

190

1601

874

727

مملكة البحرين
Kingdom of Bahrain
سلطنة عمان
Sultanate of Oman
دولة الكويت
State of Kuwait
اإلمارات العربية املتحدة
United Arab Emirates
اململكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
املجموع
Total

Source: Contributors Department.

. إدارة املشتركني:املصدر
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 توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.)4-2( الرسم البياني
)املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدولة قطر (حسب قطاع العمل
2013/12/31 كما في

 توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.)3-2( رسم بياني
)املشمولني بنظام مد الحماية التأمينية بدولة قطر (حسب الدول
2013/12/31 كما في

Graph (2-4). Distribution of the GCC citizens who are covered by
insurance protection extension system in State of Qatar (by business sector), as in 31/12/2013

Graph (2-3). Distribution of the GCC citizens who
are covered by insurance protection extension system
in State of Qatar (by country), as in 31/12/2013

دولة الكويت
State of Kuwait
%1.2
مملكة البحرين
Kingdom of
Bahrain
%29.2

قطاع حكومي
Govermental Sector
% 45.4

قطاع غير حكومي
Non-Govermental
Sector
% 54.6

37

اململكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi
Arabia
%80

اإلمارات العربية
املتحدة
United Arab
Emirates
%2.5

سلطنة عمان
Sultanate of Oman
%37

Chapter Three

الف�صل الثالث

«عقدنا العزم على تطوير قياداتنا احلالية وامل�ستقبلية و�إعدادها
للحفاظ على مكت�سبات احلا�رض وتعزيز م�سرية التنمية من �أجل
»م�ستقبل مزدهر تعي�شه �أجيال الغد
 تميم بن حمد آل ثاني/ كلمة صاحب السمو الشيخ
أمير دولة قطر
حول القيادات القطرية املستقبلية

‘‘To achieve our ambitions, it is vital that we foster and nurture
current and future leaders who can secure prosperity and
benefits for us today and Qatar›s future generations’’
His Highness Sheikh\ Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
About Qatar›s future leaders

Pensioners and Beneficiaries

�أ�صحاب املعا�ش وامل�ستحقون

First : Pensioners

 أصحاب املعاش:أوال

Data in Table (3-1) and Graph (3-1) indicates that the increase of alive pensioners
and beneficiaries during one year is (625) eligible in 31/12/2013, in excess by
(%4.6), thus the pension expenditures increase in the fiscal year 2013 by (%1.2)
compared to the fiscal year 2012.

) إلى تزايد عدد أصحاب املعاش3-1( ) والرسم البياني3-1( تشير البيانات الواردة بالجدول
،2013/12/31 ) منتفع في625( األحياء واملستحقني عن املتوفني خالل عام واحد ليصل إلى
2013  وبالتالي أدى إلى زيادة النفقات التقاعدية في السنة املالية،)% 4.6( بزيادة نسبتها
.2012 ) عن السنة املالية% 1.2( بنسبة

2013-2009  تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملستحقني والنفقات التقاعدية خالل السنوات.)1-3( جدول

Table (3-1). Growth of pensioners’ number, beneficiaries and pension expenditures during 2009-2013
Unit: One thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري:الوحدة

اإلجمالي
Total

أصحاب املعاش األحياء
Alive Pensioners

* املستحقني
*Beneficiaries

السنة
Year

املبلغ
Amount

العدد
No.

املبلغ
Amount

العدد
No.

املبلغ
Amount

العدد
No.

548,449

5999

54,227

2410

494,222

3589

2009

1,447,570

12434

133,230

3810

1,314,340

8624

2011

2,598,804

14346

135,849

4704

2,462,955

719,937

2,567,289

7396

76,901

13721

224,831

(*) Beneficiaries of 1391 Deceased Pensioners.
Source: Retirement Department

3025

4183

643,036

2,342,458

4371

2010

9538

2012

9642

2013

. صاحب معاش متوفي1391 (*) املستحقني عن
.  إدارة التقاعد:املصدر

2013-2009  تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملستحقني خالل السنوات.)1-3( رسم بياني

Graph (3-1). Growth of numbers of the alive pensioners and the beneficiaries during 2009-2013
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The data in Table (3-2) below, indicates that the male pensioners’ number represents
(61.9%) of the total pensioners as in 31/12/2013. In addition, the pensioners of
governmental sector is (92.7%) of the total pensioners, and increase by (6.8%)
in 2013 compared to year 2012. As shown in Graph (3-2) and Graph (3-3) below.

) أدناه إلى أن عدد أصحاب املعاش الذكور يمثل2-3( تشير البيانات الواردة في الجدول
 باإلضافة إلى أن نسبة،2013/12/31 ) من مجموع أصحاب املعاش كما في% 61.9( نسبة
) من مجموع أصحاب املعاش في% 92.7( أصحاب املعاش من الجهات الحكومية تمثل
)2-3(  على النحو املوضح بالرسم البياني،2012 ) عن سنة% 6.8(  وبنسبة زيادة2013
) أدناه3-3( والرسم البياني.

2013/12/31  توزيع أصحاب املعاش حسب قطاع العمل والجنس كما في.)2-3( جدول

Table (3-2). Distribution of Pensioners by business sector and gender, as in 31/12/2013

اجملموع
Total

2013-12-31
إناث
Females

اجملموع
Total

2012-12-31
إناث
Females

ذكور
Males

ذكور
Males

10223

4138

6085

9574

3924

5650

810

61

749

711

46

665

11033

4199

6834

10285

3970

6315

Source: Retirement Department.

2013/12/31  توزيع عدد أصحاب املعاش حسب قطاع العمل كما.)3-3( رسم بياني
Graph (3-3). Distribution of pensioners’ number by business sector
as in 31/12/2013
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قطاع العمل
Business Sector
حكومي

Governmental

غير حكومي

Non-governmental
اإلجمالي
Total
. إدارة التقاعد:املصدر

2013/12/31  توزيع نسب أصحاب املعاش حسب قطاع العمل كما في.)2-3( رسم بياني
Graph (3-2). Distribution of pensioners’ rate by business sector
as in 31/12/2013

Second : Pensions

 املعاشات:ثانيا

The service termination cases number due to job cancellation represents the
highest proportion by (39.8%) of the service termination cases total in 31/12/2013,
followed by cases of resignation that form (12.3%), while the lowest number is
incapacity due work injury by (0.2%), as shown in table (3-3) below.

) من% 39.8( شكل عدد حاالت انتهاء الخدمة بسبب إلغاء وظيفة أعلى نسبة وقدرها
 وتالها في الترتيب حاالت االستقالة،2013/12/31 مجموع حاالت انتهاء الخدمة في
 أما بالنسبة ألقل عدد حاالت انتهاء الخدمة فكانت للعجز بسبب أو أثناء،)% 12.3( بنسبة
.) أدناه3-3(  كما هو موضح في الجدول،)% 0.2( العمل بنسبة

2013/12/31  حاالت انتهاء الخدمة ومتوسط املعاش الشهري حسب سبب انتهاء الخدمة كما في.)3-3( جدول

Table (3-3). Service termination cases and monthly pension average by reason of service termination, as in 31/12/2013
Unit: One thousand Qatari Riyals

2013-12-31
متوسط املعاش
Pension Average

 ألف ريال قطري:الوحدة

العدد
.No

2012-12-31
متوسط املعاش
Pension Average

العدد
.No

حاالت انتهاء الخدمة
Service termination cases
Reaching the age of regular retirement*

38,485

51

37,347

51

30,212

458

28,484

312

Public Interest *

20,201

838

19,138

755

Retirement age

20,742

4387

20,712

4381

Job cancellation**

18,123

1361

17,635

1233

Resignation

20,105

43

22,970

30

Disciplinary discharging

21,553

658

21,317

699

Non disciplinary discharging

الفصل بغير الطريق التأديبي

34,477

1215

35,057

1020

Retirement for other reasons

التقاعد ألسباب أخرى

13,685

20

13,352

20

Incapacity due to work injury

العجز بسبب أو أثناء العمل

13,437

611

13,254

577

Incapacity due to non-work injury

العجز بسبب ال يعود للعمل

14,230

51

11,497

43

Death due to work injury

الوفاة بسبب أو أثناء العمل

15,728

1045

15,441

927

Death due to non-work injury

الوفاة بسبب ال يعود للعمل

17,976

295

17,911

237

Death after eligibility

21,415

11033

21,005

10285

(*) Military service termination cases only.
(**) Civil service termination cases only.
Source: Retirement Department.

Total

*بلوغ سن التقاعد النظامي
* الصالح العام
بلوغ سن التقاعد
**إلغاء وظيفة
استقالة
الفصل بالطريق التأديبي

الوفاة بعد االستحقاق
اإلجمالي
.(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريني فقط
.(**) من حاالت إنتهاء الخدمة للمدنيني فقط
. إدارة التقاعد:املصدر
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ً
سواء
 أن حاالت انتهاء الخدمة بسبب العجز والوفاة،) أدناه4-3( يوضح الرسم البياني
) حالة باملقارنة2022( ألسباب تتعلق بالعمل أو خارج العمل تمثل األقل عددًا وقدره
) حالة في9011( مع حاالت انتهاء الخدمة لباقي األسباب األخرى والتي يبلغ عددها
.2013/12/31

Graph (3-4) below, shows that service termination cases due to incapacity and
death whether is it relevant to work or not, represent the lowest number that is
(2022) cases, compared to other service termination cases, which are (9011) cases
as in 31/12/2013.

2013/12/31  توزيع أصحاب املعاش حسب حالة انتهاء الخدمة كما في.)4-3( رسم بياني

Graph (3-4). Distribution of Pensioners by service termination case, as in 31/12/2013

8481

Number

9011

العدد

2012
2013

1391

1207

الوفاة

Death

597

631

العجز

Incapcity

حالة إنتهاء الخدمة

Service Termination Case

43

التقاعد

Retirement

Graph (3-5) below, indicates that the monthly pension average as in 31/12/2013 for
the retirement cases represent an amount of (22,786) Q.R. That is compared to the
monthly pension average of the incapacity cases that is (13,445) Q.R, and the death
cases with monthly pension average of (16,150) Q.R.

2013/12/31 ) أدناه إلى أن متوسط املعاش الشهري كما في5-3( يشير الرسم البياني
 باملقارنة مع حاالت العجز التي يبلغ،) ريال22.786( لحاالت التقاعد تمثل مبلغ وقدره
 وحاالت الوفاة التي يبلغ متوسط،) ريال13.445( متوسط املعاش الشهري لها مبلغ وقدره
.) ريال16,150( املعاش الشهري لها مبلغ وقدره

2013/12/31  متوسط املعاش الشهري حسب حالة انتهاء الخدمة كما في.)5-3( رسم بياني

Graph (3-5). Monthly pension average by service termination case, as in 31/12/2013

متوسط املعاش الشهري

Monthly Pension Average

22٫786

22٫294

16٫150 15٫785
13٫445 13٫257
2012
2013

الوفاة

Death

العجز

Incapcity

التقاعد

Retirement

حالة إنتهاء الخدمة

Service Termination Case
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Third: Beneficiaries of Deceased Pensioners

 املستحقون عن أصحاب املعاش املتوفون:ثالثا

Data in table (3-4), indicates that the number of beneficiaries increases by
(12.5%) in 2013 compared with the last year, and daughters represent the greatest
beneficiaries’ number by (26.72%) as in 31/12/2013, while the widow gets the
highest pension average due to the widow share which is the greatest within the
shares legally determined for the beneficiaries by the kinship.

)% 12.5( ) إلى أن عدد املستحقني ارتفع بنسبة4-3( تشير البيانات الواردة في الجدول
 وأن عدد البنات يمثل العدد األكبر من مجموع، باملقارنة مع العام املاضي2013 في سنة
 في حني أن األرملة تحصل على متوسط،2013/12/31 ) كما في% 26.72( املستحقني بنسبة
املعاش الشهري األعلى وهذا يرجع إلى أن نصيب األرملة يمثل النصيب األكبر ضمن جدول
.األنصبة املقررة قانونًا للمستحقني حسب صلة القرابة

2013/12/31  توزيع املستحقني حسب صلة القرابة ومتوسط املعاش الشهري كما في.)4-3( جدول

Table (3-4). Distribution of beneficiaries by kinship and monthly pension average, as in 31/12/2013
Unit: Qatari Riyals

 ريال قطري:الوحدة

2013-12-31

متوسط املعاش الشهري

العدد
No.

متوسط املعاش الشهري

Monthly Pension Average

العدد

9,321

885

9,157

759

3,511

79

3,769

68

4,352

1110

4,120

997

4,754

1257

4,409

1146

3,218

550

3,135

477

2,335

358

2,276

312

694

228

646

211

1,089

237

1,067

213

4,752

4704

4,527

4183

Monthly Pension Average

Source: Retirement Department.
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2012-12-31
No.

صلة القرابة
Kinship

أرملة
Widow
زوج مستحق
Widower
األبناء
Sons
البنات
Daughters
الوالدة
Mother
الوالد
Father
األخ
Brother
األخت
Sister
اجملموع

Total

. إدارة التقاعد:املصدر

Chapter Four

الف�صل الرابع

املتقدم ك�أف�ضل دولة قادرة على املناف�سة
ّ « لقد �أ ّكدت قطر موقعها
 كما بقيت �ضمن �أف�ضل ع�رشين اقت�صاداً على،يف ال�رشق الأو�سط
» م�ستوى العامل هذا العام
 تميم بن حمد آل ثاني/خطاب صاحب السمو الشيخ

أمير دولة قطر
2013  نوفمبر، الدوحة،) ملجلس الشورى42( افتتاح الدورة

“Qatar has confirmed its advanced standing as the best
competitive state in the Middle East, and remained among the
world’s best 20 economies this year.”
Speech of His Highness Sheikh\ Tamim bin Hamad Al Thani
Emir of State of Qatar
42nd session of Advisory Council, Doha, November 2013

Manage and Invest the Pension Funds

�إدارة وا�ستـثـمار أ�مــوال �صنـاديق املعــا�شات

First : Investment of Pension Fund

 استثمارات صناديق املعاشات:أوال

Data in Table (4-1) below, shows that the investment value of the Pension Funds is
(71,152) millions QR, as in 31/12/2013.

 أن قيمة استثمارات صناديق املعاشات تبلغ،) أدناه1-4( تشير البيانات الواردة بالجدول
.2013/12/31 ) مليون ريال قطري كما في71.152(

2013/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية والعائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في.)1-4( جدول
Table (4-1). Distribution of investment portfolio & its return by investment type and location, as in 31/12/2013

Unit: One thousand Qatari Riyals

 ألف ريال قطري:الوحدة

المجموع

داخل قطر

خارج قطر

Total

Outside Qatar

كلفة االستثمار

كلفة االستثمار

In Qatar

نوع االستثمار

كلفة االستثمار

Investment Type

Return*

*العائد

Investment
cost

Return*

*العائد

Investment
cost

Return*

*العائد

Investment
cost

262,404

13,728,923

0

0

262,404

13,728,923

Deposits in Bank

0

2,020,250

0

0

0

2,020,250

Local Investment Funds

صناديق استثمارية محلية

231

0

0

0

231

0

Local Islamic Murabaha

مرابحة إسالمية محلية

931,854

15,693,223

0

0

931,854

15,693,223

Governmental Bonds

سندات حكومية

118,258

6,559,771

18,863

330,922

99,395

6,228,849

Bonds and Sukuk

سندات وصكوك

1,896,953

31,462,284

30,292

797,649

1,866,661

30,664,635

Listed Equity

2,546

321,304

2,346

198,533

200

122,771

19,629

798,342

19,629

798,342

0

0

Private Equity Funds

صناديق االسهم الخاصة

11,945

455,835

2,066

455,835

9,879

0

Real Estates and Real Estates Funds

عقارات وصناديق عقارية

5,249

112,296

5,249

112,296

0

0

Hedge Funds

3,249,069

71,152,228

78,445

2,693,577

3,170,624

68,458,651

Source: Pension Funds Accounting Office in 17/3/2014
(*) Real Achieved Return

ودائع لدى البنوك

أسهم متداولة

Unlisted Equity

Total

أسهم غير متداولة

صناديق تحويط
املجموع
2014/3/17 مكتب حسابات الصناديق:املصدر
(*) العائد املحقق الفعلي
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Graph (4-1) below, shows that the most funds’ investments is in the State, which
represent (96.2%) of the total Funds’ investment portfolio.

 أن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة،) أدناه1-4( ويوضح الرسم البياني
.) من إجمالي املحفظة االستثمارية للصناديق% 46.2(

2013/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة كما في.)1-4( رسم بياني
Graph (4-1). Distribution of investment portfolio by location, as in 31/12/2013

Listed equity Investments represent the highest rate by (44%) of the total funds’
portfolio investments in 31/12/2013, as shown in graph (4-2).

) من إجمالي محفظة% 44( وتستحوذ االستثمارات في األسهم املتداولة على النسبة األعلى
.)2-4(  كما يتضح في الرسم البياني،2013/12/31 استثمارات الصناديق كما في

2013/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية حسب نوع االستثمار كما في.)2-4( رسم بياني

Graph (4-2). Distribution of the investment portfolio by investment type, as in 31/12/2013
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وقد بلغت عوائد استثمارات الصناديق مبلغ ( )3.249مليون ريال قطري كما في ،2013/12/31
وقد حققت بعض االستثمارات املحلية أعلى العوائد بنسبة تصل إلى ( )% 8الستثمارات
املرابحة اإلسالمية املحلية ونسبة ( )% 6الستثمارات األسهم املتداولة كما في ،2013/12/31
على النحو املوضح في الرسم البياني (.)3-4

The returns of the funds’ investment are (3,249) million QR, as in 31/12/2013. Some
local investments have achieved the highest returns by up to (8%), for the local Islamic
Murabaha, and (6%) for the Listed Equity as in 31/12 /2013, as shown in graph (4-3).

رسم بياني ( .)3-4توزيع نسبة العائد االستثماري حسب نوع االستثمار كما في 2013/12/31

Graph (4-3). Distribution of the investment rate of return by investment type, as in 31/12/ 2013
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Graph (4-4) indicates that the best investment return in 2013 was achieved by the
local investment, of which the highest investment rate of return was (26.8%) of the
local Real Estates and Real estate Funds.

 قد تحقق من2013 ) أدناه إلى أن أفضل عائد استثماري في عام4-4( ويشير الرسم البياني
) من استثمارات عقارات% 26.8(  وقد بلغت أعلى نسبة عائد استثماري،االستثمارات املحلية
.وصناديق عقارية بالدولة

2013/12/31  توزيع نسبة العائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثمار كما في.)4-4( رسم بياني
Graph (4-4). Distribution of the investment rate of return by type and location, as in 31/12/ 2013
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Graph (4-5) below, shows that the best investments of the Funds, which achieved rate
of return equal or far exceed the capital value of investment, was in the investments of
Islamic Murabaha. It achieves a rate of return by (8%) of the invested capital value,
even though, it represents (0.01%) total investments of the Funds.

 أن أفضل استثمارات الصناديق والتي حققت نسبة عوائد،) أدناه5-4( يبني الرسم البياني
توازي أو تتجاوز بكثير القيمة الرأسمالية لالستثمار كانت في استثمارات املرابحة اإلسالمية
) من قيمة رأس املال املستثمر بها على الرغم من أنها تمثل% 8( والتي حققت نسبة عائد
.) من إجمالي استثمارات الصناديق% 0.01( نسبة

213/12/31  توزيع املحفظة االستثمارية باملقارنة مع نسبة العائد االستثماري كما في.)5-4( رسم بياني

Graph (4-5). Distribution of the investment portfolio in comparison to the rate of investment return, as in 31/12/ 2013
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Second : Revenues and Expenditures of the Pension Funds

 اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات:ثانيا

The insurance revenues are the main tributary of the funds by (51.8%), while the
investment revenues represent (48.2%) of the funds. The funds are based on the
rules of solidarity system, which focuses on the financing policy of the monthly
contributions and others, more than the investment policy, which aims to develop the
funds’ assets, as shown in table (4-2).

) في حني أن اإليرادات% 51.8( تعتبر اإليرادات التأمينية الرافد األساسي للصناديق بنسبة
 حيث أن الصناديق تقوم على النظام التكافلي،) من الصناديق% 48.2( االستثمارية تمثل نسبة
 أكثر من التركيز على،والذي يركز على السياسة التمويلية من االشتراكات الشهرية وغيرها
.)2-4(  كما يتضح من الجدول،السياسة االستثمارية التي تهدف إلى تنمية أصول الصندوق

2013/12/31  اإليرادات حسب نوعها كما في.)2-4( جدول
Table (4-2). Revenues by type, as in 31/12/2013

Unit: One thousand Qatari Riyals

Value change التغير في القيمة
التغير في القيمة
نسبة التغيير
Value change
Rate change

2013-12-31
*النسبة
القيمة
Rate*
Value

2012-12-31
*النسبة
القيمة
Rate*
Value

اإليرادات

Revenues

)92.92%(

)44,429,225(

51.8%

3,387,657

95.6%

47,816,882

Net Insurance revenues

12.2%

306,465

43.2%

2,828,634

5.0%

2,522,169

Monthly contribution

االشتراكات الشهرية

0.2%

58

0.4%

25,698

0.1%

25,640

Notional period revenues

إيراد املدد االعتبارية

34.8%

7,099

0.4%

27,509

0.0%

20,410

Previous period purchase

شراء املدة السابقة

9.6%

3,522

0.6%

40,032

0.1%

36,510

Additional amounts

)99.0%(

)44,746,369(

7.1%

465,784

90.4%

45,212,153

Other revenues**

42.6%

943,323

48.2%

3,157,500

4.4%

2,214,177

Net investment revenues

)86.9%(

)43,485,902(

100.0%

6,545,157

100.0%

50,031,059

Total

Note: 2012 data is amended according to the audited financial statement of the fund
(*) Rate: Represents the number divided by the total
(**) Other revenue: State compensation for the pensions increment/Actuarial deficit and delay fees
(***) Numbers between ( ) parentheses are of minus value.
Source: Funds Account Office data in 17/3/2014 .
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 ألف ريال قطري:الوحدة

صافي اإليرادات التأمينية

املبالغ االضافية
** إيرادات أخرى
صافي اإليرادات االستثمارية
اإلجمالي

. وفقا للتغير في البيانات املالية املدققة للصندوق2012 مالحظة عدلت بيانات عام
. تمثل القيمة لإلجمالي:(*) النسبة
. العجز االكتواري وغرامات التأخير/ تعويض الدولة مقابل زيادة املعاشات و مبالغ اكتوارية ودعم الدولة:(**) إيرادات أخرى
. األرقام بني ( ) االقواس تعبر عن قيم سالبة:)***(
2014/3/17  حسب البيانات املتوفرة في مكتب حسابات الصناديق: املصدر

يشير الرسم البياني ( )6-4إلى نمو اإليرادات االستثمارية بنسبة ( )48.2%في ،2013/12/31
مقابل نسبتها ( )4.5%في .2012/12/31

Graph (4-6) shows the growth of the investment revenues rate by (48.2%) in
31/12/2013, against (4.5%) in 31/12/2012.

رسم بياني ( .)6-4اإليرادات حسب نوعها كما في 2013/12/31
Graph (4-6). Revenues by type, as in 31/12/2013
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Table (3-4) indicates that the value of insurance expenditures is about (2,725) millions
Q.R in 31/12/2013, compared to (2,570) million Q.R, in 31/12/2012, by an excess of
(155) million Q.R, with a rate of (6%).

،2013/12/31 ) مليون ريال في2.725( ) إلى أن قيمة النفقات التأمينية تبلغ3-4( يشير الجدول
.)%6( ) مليون ريال وبنسبة155(  بزيادة قدرها،2012/12/31 ) مليون ريال في2.570( مقابل

2013/12/31  النفقات التأمينية حسب نوعها كما في.)3-4( جدول

Table (4-3). Insurance expenditures by type, as in 31/12/ 2013

Unit: One thousand Qatari Riyals

التغير في القيمة

Change in Value

2013-12-31

نسبة التغيير

التغير في القيمة

النسبة

15.1%

2,839

0.8%

Rate change

Value change

Rate

القيمة

النسبة

21,673

0.7%

Value

Rate

معاشات

Pensions

القيمة

Value
18,834

Reaching the age of regular retirement*

*بلوغ سن التقاعد النظامي

51.0%

52,549

5.7%

155,665

4.0%

103,116

Public Interest *

18.0%

29,674

7.1%

194,723

6.4%

165,049

Retirement age

)6.4%(

)71,499(

38.3%

1,044,501

43.4%

1,116,000

12.1%

28,898

9.8%

268,039

9.3%

239,141

39.6%

3,232

0.4%

11,396

0.3%

8,164

)1.6%(

)2,706(

6.2%

168,503

6.7%

171,209

Non disciplinary discharging

الفصل بغير الطريق التأديبي

16.8%

71,329

18.2%

496,145

16.5%

424,816

Retirement for other reasons

التقاعد ألسباب أخرى

3.0%

90

0.1%

3,076

0.1%

2,986

Incapacity due to work injury

العجز بسبب أو أثناء العمل

6.8%

6,021

3.5%

94,518

3.4%

88,497

Incapacity due to non-work injury

العجز بسبب ال يعود للعمل

17.0%

1,105

0.3%

7,589

0.3%

6,484

Death due to work injury

الوفاة بسبب أو أثناء العمل

10.5%

18,241

7.0%

191,376

6.7%

173,135

Death due to non-work injury

الوفاة بسبب ال يعود للعمل

32.2%

14,554

2.2%

59,766

1.8%

45,212

Death after eligibility

الوفاة بعد االستحقاق

7.2%

550

0.3%

8,171

0.3%

7,621

Contributions revert

رد اشتراك

6.0%

154,877

100.0%

2,725,141

100.0%

2,570,264

Rate: Represents the total value
(*) Military service termination cases only
(**)Civil service termination cases only
(***) Numbers between ( ) parentheses are of minus value.
Source: Funds Account Office 17/3/2014
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2012-12-31

 ألف ريال قطري:الوحدة

Job cancellation**
Resignation
Disciplinary discharging

Total

* الصالح العام
بلوغ سن التقاعد
**إلغاء وظيفة
استقالة
الفصل بالطريق التأديبي

اإلجمالي
 تمثل القيمة لإلجمالي:النسبة
(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريني فقط
(**) من حاالت انتهاء الخدمة للمدنيني فقط
. األرقام بني ( ) االقواس تعبر عن قيم سالبة:)***(
2014/3/17  مكتب حسابات الصناديق: املصدر

The insurance expenditures for service termination cases due to retirement age,
resignation, public interest, job cancellation, disciplinary and non-disciplinary service
termination, and other reasons, represent the highest rate by (86.6%) of the total
insurance expenditures as in 31/12/2013, followed by the death cases expenditures by
(9.5%), as shown in graph (4-7).

، واالستقالة،تمثل النفقات التأمينية لحاالت انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد
 وإنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي وأسباب أخرى، وإلغاء الوظيفة،والصالح العام
 تليها نفقات حاالت،2013/12/31 ) من مجموع النفقات التأمينية كما في% 86.6( أعلى نسبة
.)7-4(  كما يتضح من الرسم البياني،)% 9.5( الوفاة بنسبة

2013/12/31  النفقات التأمينية حسب حاالت انتهاء الخدمة كما في.)7-4( رسم بياني

Graph (4-7). Insurance expenditure by service termination cases, as in 31/12/ 2013
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Data in table (4-4) and graph (4-8) shows the growth of the funds reserve that reaches
(76,275) million Q.R in 31/12/2013, with an excess of (3,720) million and by (5.1%), of
reserves value, as in 31/12/2012.

) إلى تطور االحتياطي للصناديق8-4( ) والرسم البياني4-4( تشير البيانات الواردة بالجدول
) مليون3.720(  بزيادة قدرها،2013/12/31 ) مليون ريال في76.275( ليصل إلى مبلغ وقدره
.2012/12/31  عن قيمة االحتياطي كما في،)5.1%( وبنسبة

2013-2009  تطور اإليرادات والنفقات واحتياطي صناديق املعاشات خالل السنوات.)4-4( جدول

Table (4-4). Growth of Pension Funds revenues, expenditures and reserve during 2009-2013

Unit: One thousand Qatari Riyals

االحتياطي
Reserve

تعديالت سنوات سابقة
Previous years modification

الناتج العام
General output

صافي اإليرادات االستثمارية
Net investment revenue

النفقات التأمينية
Insurance expenditures

اإليرادات التأمينية
Insurance revenues

السنة
Year

20,477,551

103,055

1,463,372

591,380

595,490

1,467,482

2009

22,361,023

-6,907

1,890,379

663,112

705,989

1,933,256

2010

25,104,415

105,280

2,638,112

598,791

1,551,309

3,590,630

2011

72,554,662

-10,548

47,460,795

2,214,177

2,570,264

47,816,882

2012*

76,274,873

-99,805

3,820,016

3,157,500

2,725,141

3,387,657

2013

(*) Growth of revenues and surplus is modified according to the amendments of the audited financial statements in 2012
(**)Numbers between ( ) parentheses are of minus value.

2012 (*) تم تعديل تطور االيرادات والفائض وفقا لتعديالت القوائم املالية املدققة لسنة
. األرقام بني () األقواس تعبر عن قيم سالبة:)**(

2009-2013  تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات.)8-4( رسم بياني

Graph (4-8). Growth of Pension Funds revenues and expenditures during 2009-2013
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 ألف ريال قطري:الوحدة

Chapter Five

الف�صل اخلام�س

 خريطة طريق مل�ستقبل2008 «ا�ستكماال مل�سرية الإ�صالح واحلداثة ر�سمنا يف عام
 �إىل دولة2030  ترمي �إىل حتويل قطر بحلول عام2030 البالد حتت ر�ؤية قطر
»متقدمة قادرة على حتقيق التنمية امل�ستدامة وت�أمني ا�ستمرار العي�ش الكرمي ل�شعبها
 تميم بن حمد آل ثاني/ خطاب صاحب السمو الشيخ
أمير دولة قطر
2013  يونيو،عند توليه مقاليد الحكم

‘‘In 2008, to pursue the march of reform and modernity, we drew up a
road map for the future of the country under the title: “Qatar National
Vision 2030,” which is aimed at transforming Qatar in 2030 to an
advanced country capable of achieving sustainable development, and
ensuring a continued and decent standard of living for its people’’
Speech of His Highness Sheikh\ Tamim bin Hamad Al Thani
Emir of State of Qatar
Taking the Reins of Power in the Country, June 2013

Developing the Information Technology Systems

تطــويـر أ�نـظــمة املعـلومــات

First: The Delivered Projects in 2013 on Programs Development,
Technical Help and Support
No.

Projects

 في مجالي تطوير البرامج والدعم2013  املشاريع املنجزة في سنة: أوال
الفني واملساندة
املشاريع

م

.تصميم وتطوير موقع الهيئة على االنترنت والخدمات االلكترونية

1

.)B2B( إدارة الربط وتبادل البيانات مع جهات العمل

2

.خدمة بيانات االتصال االلكترونية

3

.خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع املراجعني

4

.تطوير صفحة الهيئة الداخلية

5

.تطوير صفحة عن دولة قطر ملنظمة اإليسا العاملية

6

.نظام إدارة مكتبة التقاعد

7

)spss( برنامج الحزم اإلحصائية

8

.تطوير خدمات شؤون املوظفني على الجوال

9

.أنظمة االستثمار وإدارة املحافظ التأمينية

10

Provide consulting and developing the retirement and social insurance schemes.

.استشارات وتطوير أنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية

11

12

Enhance and update printing ID for the employee and retirees.

.تطوير و تحديث طباعة البطاقات للموظفني و املتقاعدين

12

13

Apply technical help, support desk system and Network monitoring system.

.تطبيق نظام مكتب الدعم الفني واملساندة و مراقبة الشبكات

13

14

Project of Disaster Recovery with Oredoo and Qatar Data Center (QDC). Phase II.

.) (املرحلة الثانية-)QDC( مشروع التعافي بعد الكوارث مع شركة اوريدو ومركز قطر للبيانات

14

15

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

.) ( املرحلة الثانية-مشروع نظام تسجيل ومتابعة األصول

15

16

Project of the application of ISO 27001 system

16

17

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

.27001 مشروع تطبيق نظام اآليزو
.مشروع تنظيم مركز البيانات في الهيئة بزيادة املساحة االستيعابية له للمشاريع الجديدة

17

18

Project of planning and updating the Active Directory & MS Exchange.

”Active Directory & MS Exchange“ مشروع تخطيط وتحديث

18

19

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

. 7 تحديث نظام الويندوز املطبق في أجهزة الهيئة إلى ويندوز

19

20

Update virus protection systems of the devices in the GRSIA.

.تحديث أنظمة الحماية من الفيروسات لألجهزة في الهيئة

20

21

Update Microsoft System Center applied in the GRSIA.

21

22

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

. تحديث مركز أنظمة ميكروسوفت املطبق في الهيئة
.)VPN( البدء في إعداد البنية التحتية ملشروع تطبيق الشبكة الخاصة

22

1

Develop and design the GRSIA Website and e-Services

2

B2B Data Exchange with Organizations

3

e-Contact Service

4

SMS Service for GRSIA Customers

5

Develop the intera net of the GRSIA

6

Develop a page about state of Qatar for ISSA

7

Pension Library Management System

8

SPSS Solution

9

Develop Mobile Apps for Oracle Self-Services HR

10

Investment & Portfolio Management Solution

11
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Second: Programs to be Completed in 2014 on Programs Development,
Technical Help and Support
No.
1
2
3

Projects

Conduct Teammate or Paisley Enterprise GRC to support the Internal Audit
Unit’s activities.
Conduct ACL program project to analyze and process the financial data relevant
to the Internal Audit Unit›s activities.
Conduct Merise program project for process manuals to support Planning and
Research Unit›s activities.

4

Update Migrating Contbruion and Pension Apps to Oracle 11g

5

Link and integration between the GRSIA›s internal and external systems.

6

Manage the project of Bandwidth Optimization with QDC- first phase one

7

Manage the project of Bandwidth Optimization with QDC- second phase

8

Email Archive in QDC

9

Standardization of Blade Center & VMware

10 (RSA) Security Enhancement
11 Active Directory and Exchange upgrade
12 Network restructure
13 Monitor the system users

املشاريع

م

 لدعم أعمال إدارة التدقيق الداخليPaisley Enterprise GRC  أوTeammate مشروع تطبيق برنامج

1

 لتحليل البيانات املالية ومعالجتها ذات الصلة بأعمال وحدة التدقيق الداخليACL مشروع تطبيق برنامج

2

 إلعداد أدلة العمل لدعم أعمال وحدة التخطيط والبحوثMerise مشروع تطبيق برنامج

3

 جي11 مشروع تحديث أنظمة االشتراكات والتقاعد إلى اإلصدار أوراكل
Migrating Cont. & Pension Apps to Oracle 11g مشروع الربط والتكامل بني أنظمة الهيئة الداخلية واألنظمة الخارجية
Implementation for Integration Gateway Server -

4
5

 املرحلة األولىQDC مشروع زيادة سرعة الخط الواصل مع

6

 املرحلة الثانيةQDC مشروع زيادة سرعة الخط الواصل مع

7

QDC مشروع تخزين اإليميالت في

8

VMware توحيد مركز الخادمات و ال

9

 مشروع األمن الشامل للهيئة10
Active Directory and Exchange  ترقية نظام ال11
 إعادة تجديد الشبكة في الهيئة12
 نظام ملراقبة أي مستخدم ألي نظام في الهيئة13

14 (Helpdesk) Service Desk Implementation

 نظام ملكتب املساندة و الدعم الفني للهيئة14

15 Pension Application Migration to 11g

11g  ترقيه وتحويل نظام املتقاعدين الى15

16 Backup Virtualization to Qatar Data Center
17 Implementation of the second phase of a comprehensive security system
18 Upgrade the storage capacity of the data in the GRSIA and Qatar Data Center.
19 Upgrade and update cisco system
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 في مجالي تطوير البرامج2014  البرامج املزمع إنجازها في سنة:ثانيا
والدعم الفني واملساندة

 النسخ االحتياطي االفتراضي الى مركز بيانات قطر16
 تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع نظام األمن الشامل17
 ترقيه سعة تخزين مركز البيانات داخل الهيئة ومركز قطر للبيانات18
.  ترقيه وتحديث نظام السيسكو19

Chapter Six

الف�صل ال�ساد�س

 وجعلت منها دولة م�ؤ�س�سات تتفاعل،«�إن م�سرية الإ�صالح واحلداثة التي خطتها قطر
ب�إيجابية مع املجتمع الدويل مل يكن من الي�سري حتقيقها دون حر�ص على اعتماد حكم
القانون ومبادئ احلكم الر�شيد ومكافحة الف�ساد وحماية حقوق الإن�سان واحلريات
»الأ�سا�سية ومتكني املر�أة من امل�شاركة يف احلياة العامة على قدم امل�ساواة مع الرجل
 تميم بن حمد آل ثاني/ خطاب صاحب السمو الشيخ
أمير دولة قطر
2013  سبتمبر،) للجمعية العامة لألمم املتحدة68( الجلسة االفتتاحية العامة

“The process of reform and modernity initiated by Qatar, which has made it a state
of institutions, is interacting positively with the international community. It was not
possible to achieve it without a genuine commitment in applying the rule of law and
principles of governance, combatting corruption and protecting human rights and the
basic freedoms, as well as the empowerment of women to participate in the public life on
equal steps with men and creating a healthy environment for children.”
Speech of His Highness Sheikh\ Tamim bin Hamad Al Thani
Emir of State of Qatar
The sixty-eighth session of the United Nations General Assembly - September 2013

Legal Studies

الـدرا�سـات الـقانـونية

First : Legal studies and procedures delivered in 2013
No.

Topic

1

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

2

2013  الدراسات واإلجراءات القانونية املنجزة في: أوال
العدد التقديري

Estimated number

املوضوع

م

*كتاب173

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

1

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

* مذكرة202

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

2

3

Preparing contract and agreement drafts related to the GRSIA
projects implemented by the concerned department.

* عقد29

إعداد مشروعات العقود واالتفاقيات املتعلقة بمشاريع الهيئة
.والتي تنفذها بعض اإلدارات املعنية

3

4

Preparing the drafts of the circulations and resolution that are
issued by the president of GRSIA.

5

Preparing the answers to the media relevant to legal issues of
Prepared and submitted to the
various topics.
GRSIA’s President

6

Participating in the internal committees in the GRSIA.

7

Participating in the external committees in the GRSIA by
council of ministers› resolutions which mostly commit to have a
representative of legal affairs.

8

Review the certificates issued by the GRSIA

173 Letters

202 Memo

Contracts29

.إعداد مشروعات التعاميم والقرارات الصادرة من رئيس الهيئة

4

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

5

6

. املشاركة في اللجان الداخلية في الهيئة

6

1

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

7

مراجعة الشهادات التي تصدرها الهيئة

8

38

.تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة

.تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة
Prepared and submitted to the
GRSIA’s President

64

Topic

9

Following-up and submitting opinion in the Retirement and
Social Insurance Law Draft, and submitting it to the competent
authority.

10

Prepare a legal study on delegating the expert in the lawsuit.

11

Prepare a legal study on suspending the pension share payment.

12

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

13

Prepare a legal study on the divorced female eligibility to a
Prepared and submitted to the
pension.
GRSIA’s President

14

Preparing a legal study on the pension combining of the parents.

15

Preparing legal study about the difference between grants and
Prepared and submitted to the
appointment on a Minister degree
GRSIA’s President

 إعداد دراسة قانونية حول الفرق بني املنح والتعيني على درجة15
الوزير

Updating the GRSIA’s publications versions concerning the brief .تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة
in introducing the dispute examine committee, and the questions Prepared and submitted to the
and answers to introduce the law of retirement and pensions.
GRSIA’s President

تحديث إصدارات الهيئة من املطبوعات والخاصة بالوجيز في
 واألسئلة واألجوبة للتعريف، التعريف بلجنة فحص املنازعات16
.بقانون التقاعد واملعاشات

16

65

العدد التقديري

No.

Estimated number
.تم ذلك خالل فترة دراسة املشروع
Done during the Draft study
period

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

م
9

.تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة

 إعداد دراسة قانونية حول ندب الخبير في الدعوى القضائية10

.تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة

 دراسة قانونية حول وقف صرف النصيب في املعاش11

Prepared and submitted to the
GRSIA’s President

Prepared and submitted to the
GRSIA’s President

 مراجعة النسخ االنجليزية للقوانني والقرارات ذات الصلة بعمل12
.الهيئة وانشائها ومطابقة النسخ العربية باإلنجليزية
.تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة

.تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة
Prepared and submitted to the
GRSIA’s President

.تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة

. إعداد دراسة قانونية حول استحقاق املطلقة للمعاش13

. إعداد دراسة قانونية حول حاالت الجمع للوالدين14

No.

Topic

العدد التقديري

Estimated number

املوضوع

م

17

Preparing manual in organizing missions and study leaf for .تم إعدادها ورفعها لرئيس الهيئة
GRSIA staff.
Prepared and submitted to the
GRSIA’s President

إعداد كتيب املختصر في التعريف بتنظيم البعثات واإلجازات
.  الدراسية ملوظفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية17

18

Participating in Holding a training course of the application of
the provisions of Retirement and Pension Law in the Centre for
Legal and Judicial Studies.

املشاركة في تنفيذ دورة تدريبية للجوانب التطبيقية ألحكام
. قانون التقاعد واملعاشات بمركز الدراسات القانونية والقضائية18

19

Participating in committees of insurance protection extension
for GCC.
Participating in the Qatar National Vision 2030.
Participating in the preparations of Qatar Career Fair
Participating in the Technical Seminar on proactive and
preventive methods of social Insurance

20

Follow-up the legislative tools relevant functions of the GRSIA
with the General Secretariat of the Council of Ministers.

1

ثم حضور ممثل من إدارة الشؤون
القانونية
a representative of the
Department of Legal Affairs

.املشاركة في لجان مد الحماية التأمينية لدول الخليج العربية
. م2030 املشاركة في رؤية قطر
.املشاركة في االستعدادات ملعرض قطر املهني
19
املشاركة في الندوة الفنية حول االساليب االستباقية والوقائية
للضمان االجتماعية
متابعة االدوات التشريعية املتعلقة باختصاصات الهيئة مع
 االمانة العامة ملجلس الوزراء20
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Second : Cases and investigations

No.

67

Topic

 القضايا والتحقيقات: ثانيا
العدد

Number

املوضوع

م

1

Identify cases from the recode concerning different topics.

(17) قضية
17 Cases

.حصر القضايا من واقع السجل املعد لذلك بشأن مواضيع مختلفة

1

2

Cases settled against the GRSIA.

70 قضية
70 Cases

الطلبات املقامة ضد الهيئة

2

3

Cases settled for the benefit of the GRSIA

6 قضية
6 Cases

الطلبات املقامة من الهيئة

3

4

Investigate into the violations attributed to some staff of the GRSIA
and prepare the necessary notes accompanied with the legal opinion
of the GRSIA›s President.

يتم االجراء ورفعه لرئيس الهيئة
Processed and submitted
to the President

5

Follow up the implementation of the GRSIA›s resolutions and
disciplinary sanctions in coordination with Joint Service Department.

-

اجراء التحقيق في املخالفات املنسوبة لبعض موظفي الهيئة
وإعداد املذكرات الالزمة بتاريخ التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني
لرئيس الهيئة

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة وقرارات الجزاءات
. التأديبية مع إدارة الخدمات املشتركة

4

5

Chapter Seven

الف�صل ال�سابع

«مل يعد التقدم االقت�صادي واالجتماعي للمجتمعات احلديثة يخ�ضع للتطور
 و�إمنا �أ�صبح يعتمد على عملية طويلة الأمد، التلقائي �أو يرتك رهناً للظروف املتغرية
»ذات �أهداف مر�سومة م�سبقاً عمادها الر�ؤية الوا�ضحة والتخطيط ال�سليم
 تميم بن حمد آل ثاني/ خطاب صاحب السمو الشيخ
أمير دولة قطر
2030 رؤيـ ـ ـ ــة قط ـ ـ ـ ـ ــر

‘‘Economic and social progress in modern societies is no longer
subjected to the automatic development or changing conditions, but
it depends on long-term process of pre-drawn goals founded on a
clear vision and proper planning’’
Speech of His Highness Sheikh\ Tamim bin Hamad Al Thani
Emir of State of Qatar
Qatar Vision 2013

Planning & Applicable Researches

اخلــطط والبــحوث التــطبيقية

First : The Actuarial and Statistical Studies
1-

Start the actuarial valuation of the civil and military funds, as in 31/12/2012, and prepare the required data and information.

2-

Complete of the quarterly review of the actuarial pension fund civil as 31/12/2011.

3-

Prepare the financial studies of the costs involved on the reform of structure and properties of civil and military schemes, such as: increasing the pensions as compensation
for the housing and nature of work / Bonus jurisdiction allowance. Set minimum and
maximum pension, pay some grants funded from the public treasury, such as grant of
death, disability benefits, grant of female marriage. Rise the legal and early retirement
age. Increase the components of contributions calculation salary. Increase the proportion of monthly contribution, and increase the contribution period.

4-

Provide the required statistics periodically to the international organizations, such as
the International Association for Social Security, Inc. S & P, and the International
Monetary Fund.

5-

Start on the implementation of the program of technical cooperation program provided by the World Bank, and prepare of the necessary requirements to implement the
program.

 الدراسات اإلكتوارية واالحصائية:أوال
،2012/12/31  الشروع في الفحص االكتواري لصندوقي املعاشات املدني والعسكري كما في- 1
.وإعداد البيانات واملعلومات الالزمة له
.2011/12/31  االنتهاء من املراجعة االكتوارية الفصلية لصندوق املعاشات املدني كما في- 2
 إع��داد الدراسات املالية للتكاليف املترتبة حول إص�لاح هيكلة وخصائص نظامي التقاعد- 3
 زيادة معاشات أصحاب املعاشات كتعويض عن بدل: مثل،واملعاشات املدني والعسكري
حد أدنى
،وحد أقصى للمعاشات
ٍ  وضع، عالوة االختصاص/السكن وبدل طبيعة العمل
ٍ
ص��رف بعض املنح املمولة من الخزانة العامة للدولة مثل منحة الوفاة أو إعانة العجز
 زي���ادة مكونات رات��ب حساب، رف��ع س��ن التقاعد القانوني واملبكر،أو منحة زواج البنت
. وزيادة مدة االشتراك، زيادة نسبة االشتراك الشهرية،االشتراك
 مثل الجمعية الدولية،توفير االحصائيات املطلوبة بشكل دوري للمنظمات ال��دول��ي��ة
. وصندوق النقد الدولي، وشركة ستاندرز اند بورز،للضمان االجتماعي

-4

 وإعداد املتطلبات،الشروع في تنفيذ اتفاقية برنامج التعاون الفني املقدم من البنك الدولي
.الالزمة لتنفيذ البرنامج

-5
-6

6-

Prepare a working paper of the World Social Security Forum held in Doha form November 10 to 15, 2013, on the civil retirement and social insurance schemes in GCC.

15-10 إعداد ورقة عمل للمنتدي العاملي للضمان االجتماعي املنعقد في الدوحة للفترة
 حول أنظمة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون،2013 نوفمبر
.لدول الخليج العربية

7-

Prepare a working paper for the seminar of assessing the consolidated extension of
insurance protection to the citizens of GCC in Qatar from the perspective of GRSIA,
held in the Kingdom of Bahrain from April 2 to 3, 2013.

-7

8-

Prepare statistical annual manual of the civil pension fund in year 2012, and submit it
to the President for approval.

إعداد ورقة عمل لندوة تقييم النظام املوحد ملد الحماية التأمينية ملواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية من منظور الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
.2013  ابريل3-2  املنعقد في مملكة البحرين للفترة من،بدولة قطر

-8

9-

Prepare the annual report of the activities and achievements of the GRSIA in 2012,
and prepare a summary of the report for distribution during the World Social Security
Forum.

 ورفعه لرئيس،2012 إع��داد الدليل اإلحصائي السنوي لصندوق املعاشات املدني لسنة
.الهيئة لالعتماد
 وإعداد ملخص للتقرير بهدف،2012 إعداد التقرير السنوي ألنشطة وأعمال الهيئة لعام
.توزيعه أثناء انعقاد املنتدى العاملي للضمان االجتماعي

-9

10-

Calculate the actuarial and financial cost due to the increased pension of some pensioners, or the granting of special pensions for non-eligible pensioners.

11-

Prepare a study on the return to work of the pensioner.

، احتساب التكلفة املالية واالكتوارية املترتبة على زيادة معاشات بعض أصحاب املعاشات- 10
.أو منح معاشات استثنائية لغير املستحقني ملعاش
. إعداد دراسة حول عودة صاحب املعاش للعمل- 11
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12-

Prepare a study on new contributors in the civil pension fund.

13-

Prepare reports on the proposals of reforming the draft Social Insurance Law and

the law of military retirement and pensions, and prepare the necessary feedback
on the observations of the competent authorities.

14-

Prepare statistical reports on the distribution of pensioners by pension segments,

15-

Prepare monthly and periodic statistical reports for both civil and military

16-

Prepare periodic studies to update the actuarial cost due to the increase of the

and by age group.
schemes.

pension on the basis of Emiri resolution No. (50) year 2011, in the light of the
amendments made to the pensions of some pensioners retroactively as a result of
upgrading before retirement.

17-

Prepare actuarial studies on retirees before law No. (24) year 2002, in the event

of subjecting them to the new draft law of Social Insurance and enjoying some of
the new benefits.

18-

Update the design of the statistical work program manual for both civil and mili-

tary schemes.

Second : The Financial and Insurance Studies
12-

Prepare GRSIA opinions about studying the prospects of social protection that is

prepared by the Ministries of Labour and Social Affairs in the GCC.

Review the draft Law of Social Insurance and its implementations regulations,

and the draft Law of military retirement and pensions, and submit proposals and
recommendations in this regard.

345-
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Study the recommendations of the periodic tenth seminar to assess extended in-

surance protection system, and to provide the necessary proposals in this regard.

ُ  إعداد دراسة حول املشتركني- 12
.الجدد في صندوق املعاشات املدني
 اع�����داد ت��ق��اري��ر ح���ول م��ق��ت��رح��ات االص��ل�اح ع��ل��ى م��ش��روع��ي ق��ان��ون ال��ت��أم��ي��ن��ات االجتماعية- 13
 وإعداد التعقيبات الالزمة على مالحظات السلطات،وقانون تقاعد ومعاشات العسكريني
.املختصة
 وحسب فئة، إعداد تقارير إحصائية حول توزيع أصحاب املعاش حسب شرائح املعاشات- 14
.العمر
. إعداد التقارير اإلحصائية الشهرية والدورية لنظامي التقاعد واملعاشات املدني والعسكري- 15
ً  إع���داد ال��دراس��ات ال��دوري��ة لتحديث التكلفة االك��ت��واري��ة ل��زي��ادة امل��ع��اش��ات ب��ن- 16
��اء على القرار
 في ضوء التعديالت التي تتم على معاشات بعض أصحاب،2011 ) لسنة50( األميري رقم
.املعاش بأثر رجعي نتيجة استحقاقهم لترقيات للفترة قبل إحالتهم للتقاعد

 في،2002 ) لسنة24(  إعداد الدراسات االكتوارية بشأن متقاعدي الدولة قبل القانون رقم- 17
.حال إخضاعهم ملشروع قانون التأمينات االجتماعية الجديد وانتفاعهم ببعض املزايا
 ت��ح��دي��ث تصميم ب��رن��ام��ج دل��ي��ل ال��ع��م��ل اإلح��ص��ائ��ي ل��ن��ظ��ام��ي ال��ت��ق��اع��د وامل��ع��اش��ات امل��دن��ي- 18
.والعسكري

 الدراسات املالية والتأمينية:ثانيا
 وامل���ع���دة ف��ي إ ط��ار، إ ع����داد م��ر ئ��ي��ات ا ل��ه��ي��ئ��ة ح���ول درا س����ة آ ف���اق ا ل��ح��م��ا ي��ة اال ج��ت��م��ا ع��ي��ة- 1
.وزارات العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 و م��ش��روع، م��راج��ع��ة م��ش��رو ع��ي ق��ا ن��ون ا ل��ت��أ م��ي��ن��ات االج��ت��م��ا ع��ي��ة والئ��ح��ت��ه ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ ي��ة- 2
 و ت��ق��د ي��م امل��ق��ت��رح��ات وا ل��ت��وص��ي��ات ال�لازم��ة في،ق��ا ن��ون ت��ق��ا ع��د و م��ع��ا ش��ات ا ل��ع��س��ك��ري�ين
.هذا الشأن
، درا س����ة ت��و ص��ي��ات ا ل���ن���دوة ا ل���دور ي���ة ا ل��ع��ا ش��رة ل��ت��ق��ي��ي��م ن��ظ��ام م��د ا ل��ح��م��ا ي��ة ا ل��ت��أ م��ي��ن��ي��ة- 3
.وتقديم املقترحات الالزمة في هذا الشأن

Update comparative statement of the military schemes’ characteristics in the

 تحديث البيان املقارن لخصائص أنظمة تقاعد ومعاشات العسكريني بدول مجلس- 4
.التعاون لدول الخليج العربية

Update comparative statement of the civil schemes’ characteristics in the GCC.

 ت��ح��د ي��ث ا ل��ب��ي��ان امل��ق��ارن لخصائص أ ن��ظ��م��ة ا ل��ت��ق��ا ع��د امل��د ن��ي وا ل��ت��أ م��ي��ن��ات االجتماعية- 5
.بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

GCC.

6-

Update comparative statement among the draft law of social insurance scheme

7-

Prepare procedures for the appointment of an external auditor for both civil and

and the military scheme characteristics.

military pension funds for fiscal years 2012, 2013 and 2014, and all documents of
contracting.

8-

Prepare the estimated budget for projects of financial and advisory studies that

9-

Prepare financial analysis reports for the financial positions of the funds, and

are required during the fiscal year 2013/2014.
investment portfolios of each.

Third : The Organization and Development Studies
1-

Prepare the draft policy and process manuals for the new social insurance

scheme, relevant to: establishing and updating a database of contributors

- registering employee / work to employers - purchase of notional service

period - exemption from delay fees - the installment of amounts owed t o the
Fund
2-

Review policies and processes manuals that are prepared by BDO Company

concerning the registration of the employer – Registration of Qatari employees, find out the gaps in the manuals and submit the proposal solutions.

345-

Study the draft organizational structure of the GRSIA, and prepare the neces-

sary comments to the competent authorities.

Prepare a draft development plan for the Planning and Research Unit, and fill
out forms adopted in this regard.

Design a program to compile statistics databases relevant contribution and
pensioners.

6-

Design a program for the GRSIA digital library, and prepare its manual guide.

7-

Prepare the required actions for the development of computerized databases to
conduct electronic surveys.

تحديث البيان امل��ق��ارن بالخصائص التأمينية فيما بني مشروع قانون التأمينات
.االجتماعية ومشروع قانون تقاعد ومعاشات العسكريني
إ ع������داد إج�������راء ات ت��ع��ي�ين م���را ق���ب ح���س���ا ب���ات خ���ارج���ي ل���ص���ن���دو ق���ي امل���ع���ا ش���ات امل���د ن���ي
. وكافة وثائق التعاقد معه،2014  و2013  و2012 والعسكري للسنوات املالية
إ ع��داد املوازنة التقديرية ملشاريع الدراسات املالية واالستشارية املطلوب إجراؤها
.2014/2013 خالل السنة املالية
لكل
ٍ  واملحافظ االستثمارية،إعداد تقارير التحليل املالي للمراكز املالية للصناديق
. منها

-6

اعداد مشاريع أدلة السياسات واالجراء ات الخاصة بنظام التأمينات االجتماعية
/ انشاء وتحديث قاعدة بيانات املشتركني – تسجيل موظف: الجديد واملتعلقة بـ
– عامل لدى جهة عمل – شراء مدة خدمة اعتبارية – االعفاء من غرامة التأخير
.تقسيط املبالغ املستحقة للصندوق
 واملتعلقةBDO مراجعة أد ل��ة السياسات واال ج��راء ات التي تم اعدادها من شركة
 و ق���د ت���م ح��ص��ر ا ل��ن��وا ق��ص،ب��ت��س��ج��ي��ل ج��ه��ة ا ل��ع��م��ل – ت��س��ج��ي��ل ا مل��و ظ��ف�ين ا ل��ق��ط��ري�ين
.املسجلة بهذه االدلة و تقديم مقترحات ملعالجتها
 وإ ع�����داد ا ل��ت��ع��ق��ي��ب��ات ال�ل�از م���ة ح��ول،درا س�����ة م���ش���روع ا ل��ه��ي��ك��ل ا ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة
.املوضوع للسلطات املختصة
إ ع��داد م��ش��روع ا ل��خ��ط��ة ا ل��ت��ط��و ي��ر ي��ة ل��و ح��دة ا ل��ت��خ��ط��ي��ط وا ل��ب��ح��وث و ت��ع��ب��ئ��ة ا ل��ن��م��اذج
.املعتمدة في هذا الشأن
برمجة وتصميم برنامج لتجميع اال ح��ص��ا ئ��ي��ات لقواعد بيانات الهيئة املتعلقة
.باملشتركني واملتقاعدين
 وإ ع�����داد د ل���ي���ل اال س���ت���خ���دام،ب���ر م���ج���ة و ت��ص��م��ي��م ب���ر ن���ا م���ج ا مل��ك��ت��ب��ة ا ل���ر ق���م���ي���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة
. للبر نا مج
إعداد اإلجراء ات التحضيرية لتطوير قواعد بيانات محوسبة إلجراء مسوحات
. ا لكتر و نية

-1

-7
-8
-9

 دراسات التنظيم والتطوير: ثالثا

-2

-3
-4
-5
-6
-7
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8-

Design and program database system of employers’ contacts who are relevant to
GRSIA and prepare its user manual.

9-

Prepare periodic and annual reports of GRSIA achievements and activities, which
are periodically requested by the competent authorities.

10-

Translate from Arabic to English and vice versa, the laws, contracts and resolutions that govern the work of GRSIA.

11-

Prepare a media report about the march of social development carried out by the
GRSIA, for the purpose of publication in the media on the occasion of the National Day of the State.

Forth: Studies, research and business proposed to take place during 2014
1-

Continue to implement Technical Cooperation Program from the World Bank,
and update the plan of action in light of the latest developments.
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2-

Complete the Annual report and the Statistical manual 2013.

3-

Complete the actuarial evaluation of both civil and military funds as in 31/12/2013.

4-

Prepare to the quarter actuarial review requirements for both civil and military
funds as in 31/12/2013.

5-

Prepare to complete the actuarial studies and researches within the TCP provided
from the WB.

 ت��ص��م��ي��م و ب��ر م��ج��ة ن��ظ��ام ل��ق��ا ع��دة ب��ي��ا ن��ات و س��ا ئ��ل اال ت��ص��ال ب��ا ل��ج��ه��ات ذات ا ل��ع�لا ق��ة- 8
.بالهيئة وإعداد دليل املستخدم للبرنامج
ُ
 إ ع����داد ت��ق��ار ي��ر دور ي����ة و س��ن��و ي��ة ب��إ ن��ج��ازات وأ ن��ش��ط��ة ا ل��ه��ي��ئ��ة وا ل��ت��ي ت��ط��ل��ب ب��ش��ك��ل- 9
.دوري من السلطات املختصة في الدولة
 للقوانني، القيام بأعمال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية والعكس- 10
.والعقود والقرارات املنظمة لعمل الهيئة
 إ ع���داد ت��ق��ر ي��ر إع�لا م��ي ح��ول م��س��ي��رة ا ل��ت��ن��م��ي��ة اال ج��ت��م��ا ع��ي��ة ا ل��ت��ي ق��ا م��ت ب��ه��ا ا ل��ه��ي��ئ��ة- 11
 ب��غ��رض ن��ش��ره ف��ي ا ل��و س��ا ئ��ل اإلع�لا م��ي��ة،ا ل��ع��ا م��ة ل��ل��ت��ق��ا ع��د وا ل��ت��أ م��ي��ن��ات اال ج��ت��م��ا ع��ي��ة
.بمناسبة اليوم الوطني للدولة

2014  الدراسات والبحوث واألعمال املقترح إجراؤها خالل سنة: رابعا

 وتحديث خطة العمل، مواصلة تنفيذ برنامج التعاون الفني املقدم من البنك الدولي- 1
.في ضوء آخر املستجدات
.2013  انجاز التقرير السنوي للهيئة والدليل االحصائي لعام- 2
 االن��ت��ه��اء م��ن ال��ف��ح��ص االك���ت���واري ل��ص��ن��دوق��ي امل��ع��اش��ات امل��دن��ي وال��ع��س��ك��ري ك��م��ا في- 3
.2012/12/31
 االعداد ملتطلبات املراجعة االكتوارية الفصلية لصندوقي املعاشات املدني والعسكري- 4
.2013/12/31 كما في
 االع���داد إلن��ج��از ال��دراس��ات وال��ب��ح��وث االك��ت��واري��ة لصناديق امل��ع��اش��ات ضمن برنامج- 5
.التعاون الفني املقدم من البنك الدولي

6-

Establish a database of the executive plans preparations stages and follow up the
implementation results assessment.

7-

Prepare a system to limitation of each department activities and identify the suggested indicators to assess the institutional performance.

8-

Establish regulations and administrative studies and reports database and assess
the institutional performance.

 إن���ش���اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ال����دراس����ات وال���ت���ق���اري���ر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واإلداري�������ة وت��ق��ي��ي��م األداء- 8
.املؤسسي

9-

Study and survey the customers’ satisfactions of the GRSIA electronic services

 درا س����ة و م��س��ح ر ض���ا ا ل��ع��م�لاء ع��ن ا ل��خ��د م��ات ا ل��ت��ي ت��ق��د م��ه��ا ا ل��ه��ي��ئ��ة م��ن خ�ل�ال ت��ر ك��ي��ز- 9

. انشاء قاعدة بيانات ملراحل إعداد الخطط التنفيذية ومتابعة تقييم نتائج تنفيذها- 6
.إعداد نظام لحصر أنشطة كل إدارة وتحديد املؤشرات املقترحة لتقييم األداء املؤسسي

-7

through electronic surveys for that purpose and submit proposals and recommendations for developing the services.

.استبيانات الكترونية في الغرض ورفع مقترحات وتوصيات لتطوير الخدمات
. تحديث وتطوير قاعدة البيانات االحصائية- 10

10-

Update and develop statistical database.

11-

Update and develop employers contact means database.

12-

Update and develop international cooperation database and prepare the relevant user
manual.

13-

Develop the digital library system.

14-

Prepare periodic statistical reports ( monthly, quarterly, annually)

15-

Prepare periodic competence statistical reports ( statistical analysis of contributors,
pensioners, beneficiaries as per different variables)

16-

Prepare reports of the cost of both civil and military schemes amendments.

17-

Review the new draft law of social insurance and its implementations regulations in
the light of the competence authorities’ instructions.

18-

Prepare competence studies relevant to the amendment of certain insurance features.

19-

Continue reviewing the process manual relevant to the financial structure and accounting processes in the light of the GRSIA’s new Organizational Structure and the
stipulations of the new draft law.

 في، استكمال مراجعة أد ل��ة العمل املتعلقة بالهيكل ا مل��ا ل��ي واال ج���راء ات املحاسبية- 19
. وما نص عليه مشروع القانون الجديد،ضوء الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة

20-

Prepare the strategic plan and the implementation plans- develop the institutional performance indicators- workshops arranged in collaboration with WB.

21-

Prepare the required application to make the necessary analytical studies of investments and financial positions of the funds.

 ا ع��داد الخطة االستراتيجية وا ل��خ��ط��ط التنفيذية للهيئة – و ض��ع م��ؤ ش��رات لتقييم- 20
ّ
.االداء املؤسسي – ورشات العمل التي ستنظم بالتعاون مع خبراء البنك الدولي

22-

Prepare analytical, financial, administrative report relevant to the periodic and annual
activities for the competence authorities.

23- Prepare the required studies relevant to the employment organizational
structure of the departments’ sections, and the employment structure in the
GRSIA in the light of the new organizational structure and the impact of the
new draft law.

. تحديث وتطوير قاعدة بيانات وسائل االتصال بجهات العمل- 11
. وإعداد دليل املستخدم للبرنامج، تحديث وتطوير قاعدة بيانات التعاون الدولي- 12
. تطوير نظام املكتبة الرقمية- 13
.) الربع سنوية والسنوية، إعداد التقارير االحصائية الدورية (الشهرية- 14
 ت���ق���ار ي���ر إ ح��ص��ا ئ��ي��ة دور ي�����ة م��ت��خ��ص��ص��ة ( ت��ح��ل��ي��ل إ ح���ص���ا ئ���ي ل��ل��م��ش��ت��رك�ين وأ ص���ح���اب- 15
.)املعاشات واملستحقني حسب عدة متغيرات
 إ ع�����داد ت��ق��ار ي��ر ا ل��ت��ك��ل��ف��ة ا مل��ا ل��ي��ة ا ل��ن��ا ت��ج��ة ع���ن ا ل��ت��ع��د ي��ل ف���ي ن��ظ��ا م��ي ا ل��ت��ق��ا ع��د ا مل��د ن��ي- 16
.والعسكري
 في، م��را ج��ع��ة م��ش��روع ق��ا ن��ون ا ل��ت��أ م��ي��ن��ات اال ج��ت��م��ا ع��ي��ة ا ل��ج��د ي��د وال ئ��ح��ت��ه ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ ي��ة- 17
.ضوء توجيهات السلطات املختصة
. دراسات متخصصة في التعديل على بعض الخصائص التأمينية- 18

 إع��داد التطبيقات الالزمة إلج��راء الدراسات التحليلية الالزمة لالستثمارات واملراكز- 21
.املالية للصناديق
، ال��دوري��ة وال��س��ن��وي��ة، إع���داد ال��ت��ق��اري��ر اإلح��ص��ائ��ي��ة وامل��ال��ي��ة واإلداري����ة ألن��ش��ط��ة ال��ه��ي��ئ��ة- 22
.للسلطات املختصة
، إ ع����داد ا ل����درا س����ات ال�ل�از م���ة ب���ش���أن ا ل��ه��ي��ك��ل ا ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل�لأ ق��س��ام ا ل��ت��ا ب��ع��ة ل��ل��إدارات- 23
 وأ ث���ر م��ش��روع، ف���ي ض���وء ا ل��ه��ي��ك��ل ا ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي ا ل��ج��د ي��د،وا ل��ه��ي��ك��ل ا ل��و ظ��ي��ف��ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة
.القانون الجديد
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24-

Implement a comprehensive survey of many stages to measure the requirement of
building the GRSIA’s institutional ability.

25-

Prepare a database for the social insurance scheme which includes the private sector
in the new law.

26-

Extend the applicable studies and researches foremost of which is studying the status
of pensioners and rehabilitate them to be a productive force in the State in coordination of competence authorities.

27-

Prepare a study about State of Qatar adherence of the social protection standards of
the International Labor Organization.

 إعداد دراسة حول مدى التزام دولة قطر بمعايير الحماية االجتماعية الصادرة عن منظمة- 27
.العمل الدولية

28-

Study the legislation issued by the competent authorities and its impact on the activities of the GRSIA.

. دراسة التشريعات الصادرة عن السلطات املختصة في الدولة وأثرها على أنشطة الهيئة- 28

29-

Prepare an action plan for the transition from the application of the current law to
apply the new law, through all the media, geared to different categories beneficiary of
the new law.

. إجراء مسح شامل على عدة مراحل لقياس االحتياجات لبناء القدرة املؤسسية للهيئة- 24
 إع��داد قاعدة البيانات لنظام التأمينات االجتماعية وال��ذي سيشمل القطاع الخاص- 25
.في القانون الجديد
 بحث أوض��اع، والتي ستكون في مقدمتها، التوسع في ال��دراس��ات والبحوث التطبيقية- 26
 بالتنسيق مع األجهزة،أصحاب املعاش وإعادة تأهيلهم لجعلهم قوة منتجة في الدولة
.املختصة في الدولة

 إع���داد خطة عمل للمرحلة االنتقالية م��ن تطبيق ال��ق��ان��ون الحالي إل��ى تطبيق القانون- 29
 موجهة ملختلف الفئات املنتفعة بالقانون، م��ن خ�لال كافة الوسائل االع�لام��ي��ة،الجديد
.الجديد

Chapter Seven

الف�صل الثامن

«لي�س التطور وارتفاع م�ستوى املعي�شة ممكنا من دون منو اقت�صادي هذه مقولة بديهية ولكن
عندما يتعلق الأمر بالتنمية الب�رشية ال يقت�رص املو�ضوع على مفهوم النمو كزيادة يف معدل دخل
»الفرد بل ي�صبح املو�ضوع حت�سن �أدائه ونبل قيمه وجديته وانتاجيته يف العمل واخال�صه لوطنه
 تميم ين حمد آل ثاني/ خطاب صاحب السمو الشيخ
أمير دولة قطر
2013  يونيو- عند توليه مقاليد الحكم

“Development and high living standards are not possible without
economic growth. This is self-evident argument. But when it comes to
human development, then the issue wouldn’t be limited to the concept
of growth as an increase in the rate of per capita income, but it becomes
the improvement of his performance, the nobility of his values, his
seriousness, work productivity and devotion to the homeland.”
HH the Emir Sheikh\ Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Taking the reins of power in the country - June 2013

Operational and Service Activities of GRSIA

الأن�شـطة الـت�شــغيلية واخلـدمية للهـيئة

First : Operational Expenses to Run the GRSIA

 املصروفات التشغيلية إلدارة الهيئة:أوال

Table (8-1) below, indicates that the actual cost to run GRSIA to manage the
pension funds is (163) million QR by (86%) of the amount appropriated in
the estimated budget of (189) million QR, as in 31/3/2014. Also, this Table
shows the general and administrative expenses value incurred by the State
instead of adding them to the expenditures of the Fund.

 إلى أن التكلفة الفعلية لتشغيل الهيئة إلدارة صناديق املعاشات،) أدناه1-8 ( يشير الجدول
)189( ) من املبلغ املعتمد في املوازنة التقديرية بمبلغ% 86( ) مليون ريال و بنسبة163( بلغت
 كذلك فإن هذا الجدول يعطي صورة واضحة وجلية عن قيمة،2014/3/31 مليون ريال في
ً
.املصاريف اإلدارية والعمومية التي تتحملها الدولة بدال من تحميلها على نفقات الصندوق

2014-2013/2013-2012  بيان املصروفات التشغيلية خالل موازنة السنتني املاليتني.)1-8( جدول
Table (8-1). Statement of operating expenses through the budget of the fiscal years 2012-2013/2013-2014
Unit: QR

 ريال قطري:الوحدة

نسبة تغيير املنصرف فعليا
عن السابق
Rate of the actually paid
to the previous

2014-2013

2013-2012

البيانات
Statement

**النسبة
Rate**

*املنصرف فعليا
Actually
*paid

املعتمد
Certified

**النسبة
Rate**

املنصرف فعليا
Actually paid

املعتمد
Certified

20%

100%

116,179,297

116,306,817

96%

96,513,197

100,500,000

الرواتب واألجور
Salaries and wages

9%

63%

44,321,281

70,000,000

70%

40,811,803

58,000,000

املصروفات الجارية
Current Expenses

-26%

76%

2,274,408

3,000,000

88%

3,088,467

3,500,000

املصروفات الرأسمالية
Capital Expenses

16%

86%

162,774,986

189,306,817

87%

140,413,467

162,000,000

اإلجمالي
Total

(*)Expenses from 1/4/2013 to 31/3/2014.
(**)Rate equals to the actually paid divided by the approved in the fiscal year
2012/2013 and 2013/2014.
Source: Joint Service Department.

2014/3/13  إلى2013/4/1 (*)املصروفات تمثل من
2014/2013  و2013/2012 (**)النسبة تساوي املنصرف فعليا من املعتمد في السنة املالية
. إدارة الخدمات املشتركة: املصدر
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Second : Statistical Data of the GRSIA’s Employees

 البيانات اإلحصائية ملوظفي الهيئة:ثانيا

The Table (8-2) below, indicates the evolution of the employees’ GRSIA number from
(195) employees in 31/12/2012, to (219) employees in the 31/12/2013, with an excess
of (12.3%). In addition, the females’ rate is (60.7%) that is more than the males’ rate,
which is (39.3%) of the total GRSIA’s employees.

 إلى2012/12/31 ) موظف في195(  تطور عدد موظفي الهيئة من،) أدناه2-8( يوضح الجدول
 باإلضافة إلى أن نسبة اإلناث،)% 12.3(  بزيادة نسبتها،2013/12/31 ) موظف في219( عدد
.) ملجموع موظفي الهيئة% 39.3( ) تفوق نسبة الذكور% 60.7(

2013/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنس كما في.)2-8( جدول

Table (8-2). Distribution of GRSIA’s employees by departments and gender, as in 31/12/2013

2013/12/31

الوحدة/اإلدارة

املجموع

إناث

ذكور

املجموع

إناث

ذكور

Total

Females

Males

Total

Females

Males

15

7

8

13

6

7

President Office

6

4

2

4

2

2

Internal Audit Unit

18

12

6

16

11

5

Public Relation & Communication
Unit and Customers Service Unit

17

12

5

17

11

6

Planning and Research Unit

26

16

10

25

14

11

Contributors Department

29

22

7

24

19

5

Retirement Department

إدارة التقاعد

15

7

8

16

8

8

Investment Department

إدارة االستثمار

11

6

5

8

5

3

Legal Affairs Department

20

9

11

19

9

10

Information System Department

53

32

21

45

26

19

Joint Services Department

9

6

3

8

5

3

Accounts of Retirement and Social
Insurance Funds Office

219

133

86

195

116

79

Source: Joint Service Department
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2012/12/31

Department/Unit
مكتب الرئيس

Total

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

إدارة الشؤون القانونية
إدارة نظم املعلومات
إدارة الخدمات املشتركة
مكتب حسابات صناديق التقاعد
والتأمينات االجتماعية
املجموع
 إدارة الخدمات املشتركة: املصدر

Graph (8-1) below, shows that the highest employees’ GRSIA number is concentrated
in the Joint Services Department by (24.2%), followed by Retirement Department
by(13.2%) and Contributors Department by (11.9%) for each. It is noted that there
is an increase in the staff number in most of the GRSIA’s administrative units until
31/ 12/2013.

 أن أعلى عدد ملوظفي الهيئة يتركز في إدارة الخدمات،) أدناه1-8( يوضح الرسم البياني
ً
) وإدارة املشتركني% 13.2(  تليها كال من إدارة التقاعد بنسبة،)% 24.2( املشتركة بنسبة
 ويالحظ أن زيادة عدد املوظفني قد حدثت في معظم الوحدات اإلدارية للهيئة،)% 11.9( بنسبة
.2013/12/31 حتى

2013-2012  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات خالل.)1-8( رسم بياني

Graph (8-1). Distribution of GRSIA’s employees by departments, during 2012-2013
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The Qatari employees represent the majority of GRSIA’s employees in all GRSIA’s
administrative units in 31/12/2013. The Qatari employees represent (76%), and nonQatari employees represent (24%), as shown in the Table (8-3) and the Graph (8-2)
below.

يمثل املوظفني القطريني الغالبية العظمى من موظفي الهيئة وفي جميع الوحدات اإلدارية
 كما،)%24(  وغير القطريني نسبة،)%76(  حيث يمثل القطريني نسبة،2013/12/31 للهيئة في
.) أدناه2-8( ) والرسم البياني3-8( هو موضح بالجدول

2013/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنسية كما في.)3-8( جدول

Table (8-3). Distribution of the GRSIA’s employees by departments and nationality, as in 31/12/2013

2013/12/31

الوحدة/اإلدارة

املجموع

غير قطري

قطري

املجموع

غير قطري

قطري

Total

Non-Qatari

Qatari

Total

Non-Qatari

Qatari

15

6

9

13

7

6

President Office

6

2

4

4

2

2

Internal Audit Unit

18

1

17

16

0

16

17

5

12

17

6

11

Planning and Research Unit

26

8

18

25

9

16

Contributors Department

29

3

26

24

2

22

Retirement Department

إدارة التقاعد

15

6

9

16

6

10

Investment Department

إدارة االستثمار

11

3

8

8

2

6

Legal Affairs Department

20

10

10

19

9

10

Information System Department

53

7

46

45

7

38

Joint Services Department

9

1

8

8

1

7

219

52

167

195

51

144

Source: Joint Service Department
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2012/12/31

Department/Unit
مكتب الرئيس

Public Relation & Communication
Unit and Customers Service Unit

Accounts of Retirement and Social
Insurance Funds Office
Total

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

إدارة الشؤون القانونية
إدارة نظم املعلومات
إدارة الخدمات املشتركة
مكتب حسابات صناديق التقاعد
والتأمينات االجتماعية
املجموع
 إدارة الخدمات املشتركة: املصدر

2013/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنسية كما في.)2-8( رسم بياني

Graph (8-2). Distribution of the GRSIA’s employees by departments and nationality, as in 31/12/2013
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The GRSIA Qatari employees’ number increased more than non-Qatari, as shown in
graph (8-3) below.

 قد تمت بشكل أكبر للقطريني عن زيادة عدد،إن الزيادة التي حدثت في عدد موظفي الهيئة
.) أدناه3-8( غير القطريني على النحو املوضح بالرسم البياني

2013/12/31  إلى2012/12/31  توزيع موظفي الهيئة حسب الجنسية خالل املدة من.)3-8( رسم بياني

Graph (8-3). Distribution of GRSIA’s employees by nationality, as in 31/12/2012 to 31/12/2013

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

) إلى قيام الهيئة بإلحاق موظفيها بكافة الدورات والبرامج واملؤتمرات4-8( يشير الجدول
.وزيارات العمل املتعلقة بمجال عملها واختصاصاتها وقد شملت أغلب املوظفني القطريني

2013  برامج التدريب والتطوير خالل سنة.)4-8( جدول

Table (8-4). Training and development programs of 2013

Programs
Training courses inside the State (free)

Training courses inside the State (charges)

Training courses outside the State (charges)
Seminars

Meetings of the boards of directors and technical committees

Work visits outside the State
Conferences

Workshops

Source: Joint Service Department
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عدد املوظفني
العدد
Employees No. No.
47

71

15

15

35
2

55
1

18

12

2

1

4

20

2
6

البرامج
)دورات تدريبية داخل الدولة (مجانية
)دورات تدريبية داخل الدولة (بتكلفة
)دورات تدريبية خارج الدولة (بتكلفة
ندوات
اجتماعات عمل ملجالس اإلدارات واللجان الفنية
زيارات عمل خارج الدولة
مؤتمرات
ورش عمل
 إدارة الخدمات املشتركة: املصدر

Chapter Nine

الف�صل التا�سع

 ومقايي�س، واملعايري املهن ّية،«فنحن نعترب بناء امل�ؤ�س�سات التي تقوم على الإدارة العقالنية للموارد
 وت�أهيله للعمل، واحلر�ص على رفاهية املواطن، وخدمة ال�صالح العام من جهة،الإنتاجية والنجاعة
 وجهني لعملية، وتن�شئته ليجد معنى حلياته يف خدمة وطنه وجمتمعه من جهة �أخرى،املنتج واملفيد
»التنمية التي ن�صبو �إليها

 تميم بن حمد آل ثاني/ خطاب صاحب السمو الشيخ
أمير البالد املفدى
2013  نوفمبر-  ملجلس الشورى42 افتتاح دور االنعقاد

‘‘We consider the building of institutions that are based on rational management of
resources, professional standards, and benchmarks of productivity and efficiency,
and serving the public interest on the one hand, and keenness on the welfare of
the citizen, qualifying him for useful productive work, and grooming him to find
meaning to his life in serving his country and his society on the other hand, twofaces of the development process that we aspire to.’’
Speech of His Highness Sheikh\ Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
42nd session of the Advisory Council - November 2013

Public Relations and Customers Service

العـالقـات العــامـة وخـدمة املراجـعني

First: Events and services delivered during 2013
No.

Achievements

1

Publishing and distributing of brochures and bulletins to introduce the retirement and
pensions law, and the services provided by GRSIA.

2

Monitoring of all news releases relevant to GRSIA to be posted on the Website.

3

Participating in the National Day Celebrations.

4

Arranging and participating in the celebration of Qatar Sport Day 2013

5

2013  الفعاليات والخدمات املنجزة خالل سنة:أوال
اإلنجازات
طباعة وإصدار النشرات والكتيبات التوعوية بقانون التقاعد واملعاشات والخدمات التي تقدمها
.الهيئة واالشراف على توزيعها على جهات العمل واملتعاملني مع الهيئة
.رصد جميع األخبار واالصدارات والصور املتعلقة بالهيئة ونشرها على املوقع االلكتروني
.تنظيم احتفاالت اليوم الوطني للموظفني واملتقاعدين

م
1
2
3

. للموظفني واملتقاعدين أبنائهم2013 تنظيم فعاليات اليوم الرياضي بالدولة

4

Communicating with the media and publishing GRSIA news and activities in the local
newspapers, plus the media coverage of the GRSIA meetings and participations.

 باإلضافة،التواصل مع وسائل اإلعالم والعمل على نشر أخبار وأنشطة الهيئة في الصحف املحلية
.إلى التغطية االعالمية لالجتماعات واملشاركات الخاصة بالهيئة

5

6

Following up the local newspapers and radio programs to monitor the complaints and
suggestions that are relevant to GRSIA and coordinating with the relevant department
to respond.

 ورصد الشكاوى واالقتراحات عن أي موضوع يتعلق،متابعة الصحف املحلية واإلذاعة يوميًا
.بالهيئة و التنسيق مع اإلدارة املعنية في الهيئة للرد عليها

6

7

Receiving foreign delegates, and coordinating visits to GRSIA.

. وتنسيق الزيارات امليدانية للجهات الخارجية داخل الهيئة،استقبال الوفود الخارجية

7

8

Publishing (tweets), the weekly electronic internal bulletin to enhance social communication among the staff of GRSIA.

 للتواصل االجتماعي بني موظفي،إصدار نشرة (تغريدات) وهي نشرة الكترونية اسبوعية داخلية
.الهيئة

8

9

Arranging the internal meetings, and ceremonies, as the signing ceremony of the
World Social Security Forum 2013.

:  مثل، واحتفاالت تكريم املوظفني،تنظيم وتحضير متطلبات االجتماعات والفعاليات الداخلية في الهيئة
2013 تنظيم حفل تكريم املساهمني في نجاح املنتدى العاملي للضمان االجتماعي

9

10

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

11

Arranging meetings of the social insurance representative for the panel of the GCC in
the WSSF

12

Arranging the twenty ninth meeting of the Permanent Technical Committee of social
insurance schemes in the GCC.

13

Participating in the arrangement of the World Social Security Forum 2013

14

Supervising the design and the printing processes of some of the GRSIA’s publication,
such as Calendar, Notepad…etc. Updating the design of the website and social communication media.

القيام بترتيبات السفر والضيافة واإلقامة لضيوف الهيئة وذلك بالتنسيق مع إدارة الخدمات
10
.املشتركة
تحضير االجتماعات الخاصة مع ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات االجتماعية للتحضير
11
.WSSF 2013 للجلسة املخصصة لدول الخليج في
التحضير لالجتماع التاسع والعشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات
12
.االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
.2013  املشاركة في تنظيم املنتدى العاملي للضمان االجتماعي13
 وغيرها من األدوات، املفكرة، مثل التقويم،اإلشراف على إخراج وطباعة بعض إصدارات الهيئة
14
. والتحديث املستمر لتصاميم املوقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي،املكتبية
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Second: Services provided by the Customer Service Unit during 2013
Achievements

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Answering phone inquiries

2013  الخدمات املقدمة من وحدة خدمة املراجعني خالل سنة:ثانيا

العدد التقريبي
Estimated Number

Inquiries about the Retirement Law – service period

87

م

1762

اإلجابة على االستفسارات الهاتفية

1

1102

 مدة الخدمة- استفسار عن قانون التقاعد

2

Form of contribution revert request

94

Form of notional service purchase

نموذج طلب رد اشتراكات

14

Form of previous service period/ periods combining request

نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية

130

Form of total service period request

 مدد خدمة سابقة/ نموذج طلب ضم مدة

216

نموذج طلب إجمالي مدة خدمة

Form of unpaid vacation purchase request

6

Issue pensioners ID

نموذج طلب شراء االجازة بال راتب

338

Certificate of Retiree’s pension

اصدار البطاقات ألصحاب املعاش

2326

Certificate of bank transfer for a pension transaction

شهادة معاش صاحب معاش

234

Education Coupons

استالم معاملة تحويل بنكي ملعاش تقاعدي

3650

القسائم التعليمية

Third: Events and Services to be completed in 2014
No.

اإلنجازات

Achievements

1

Arranging the sport events and awareness programs for employees on the occasion of
Qatar Sport Day, year 2014.

2

Activating the initiative of (step) for retirees in collaboration with Qatar projects.

3

Publishing the news of the GRSIA on the GRSIA website.

4

Arranging awareness programs for pensioners.

5

Supervising of the GRSIA publications’ design such as calendar, notepad, etc. And continuously updating designs of the Website, media sites and social insurance magazine.

6

Designing a device to promote electronic services that will be placed in malls.

7

Preparing a draft discounts for pensioners.

3
4
5
6
7
8
9

10
11

2014  الفعاليات والخدمات املزمع إنجازها سنة:ثالثا
اإلنجازات

م

.2014 تنظيم فعاليات رياضية وبرامج توعوية للموظفني بمناسبة اليوم الرياضي للدولة

1

.تفعيل مبادرة (خطوة) للمتقاعدين بالتعاون مع قطر للمشاريع

2

.نشر أخبار الهيئة على املوقع اإللكتروني للهيئة

3

.العمل على تنظيم برامج توعوية ألصحاب املعاش

4

 وغيرها من، املفكرة، مثل التقويم،اإلشراف على إخراج وطباعة بعض إصدارات الهيئة
 والتحديث املستمر لتصاميم املوقع االلكتروني ومواقع التواصل ومجلة،األدوات املكتبية
التقاعد االجتماعي

5

.تصميم الجهاز الذي سوف يوضع باملجمعات التجارية للترويج عن الخدمات اإللكترونية

6

.تنفيذ مشروع الخصومات ألصحاب املعاش

7

Chapter Ten

الف�صل العا�شر

،«قامت �سيا�ستنا اخلارجية دائماً على �أ�سا�س من مبادئ التعاي�ش ال�سلمي
 وتعزيز امل�صالح، واالحرتام املتبادل،والتعاون مع كافة الدول وال�شعوب
» وتوطيد الأمن وال�سلم الدوليني،امل�شرتكة
 تميم بن حمد آل ثاني/ خطاب صاحب السمو الشيخ
أمير البالد املفدى
2013  نوفمبر- ) ملجلس الشورى42( افتتاح دور االنعقاد

“Our foreign policy has always been based on the principles
of peaceful coexistence, cooperation with all countries and
peoples, mutual respect, promotion of common interests, and
the consolidation of international peace and security.”
Speech of His Highness Sheikh \ Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
42nd session of the Advisory Council - November 2013

Outside Cooperation and Participations

التــعاون وامل�شــاركات اخل ـ ــارجية

participations during 2013/2014
NO.

Participations

1

The Technical Seminar on Protective Means to Protect Social
Insurance & Pension Systems.

2

The twenty eighth Meeting of the Permanent Technical
Committee of the civil retirement and social security devices
in the GCC countries.

3

The tenth periodic seminar of the civil retirement and social
security devices in the GCC countries, entitled «Evaluate the
Consolidate Insurance Protection System”.

4

The twenty ninth Meeting of the Permanent Technical
Committee of the civil retirement and social security devices
in the GCC countries.

2014/2013 املشاركات خالل السنة
البلد/الفترة

Duration/Country

2013  فبراير23-24
 مسقط-سلطنة عمان

Sultanate of Oman- Muscat
23-24 February 2013

2013  مارس5-6
 الرياض-اململكة العربية السعودية

Kingdom Saudi Arabia- Riyadh
5-6 March 2013

2013  ابريل2-3
 املنامة-مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain- Manama
2-3 April 2013

2013  يونيو11-12
 الدوحة-دولة قطر

State of Qatar
11-12 June 2013

املشاركات

م

ندوة الوسائل واملبادرات الوقائية لحماية نظم التأمني االجتماعي
.والتقاعد

1

االجتماع الثامن و العشرين للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
.و التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

2

الندوة الدورية العاشرة ألجهزة التقاعد املدني و التأمينات االجتماعية
بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية (تقييم النظام املوحد ملد
.)الحماية التأمينية

3

االجتماع التاسع و العشرون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
.و التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

4
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NO.

Participations

5

The thirtieth Meeting of the Permanent Technical Committee
of the civil retirement and social security devices in the GCC
countries.

6

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

7

The World Social Security Forum.

8

The eleventh periodic seminar of the civil retirement and
social security devices in the GCC countries, entitled Recent
trends to provide social insurance services through electronic
channels.”

البلد/الفترة

Duration/Country

2013  سبتمبر9
 الكويت-دولة الكويت

State of Kuwait- Kuwait
9 September 2013

2013  سبتمبر29-30
 املنامة-مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain- Manama
29-30 September 2013

2013  نوفمبر10-15
 الدوحة-دولة قطر

State of Qatar
10-15 November 2013

2014  ابريل10-9
 الرياض-اململكة العربية السعودية

Kingdom Saudi Arabia- Riyadh
9-10 April 2014

املشاركات

م

االجتماع الثالثون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني و
.التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

5

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

6

.املنتدى العاملي للضمان االجتماعي

7

الندوة الدورية الـحادية عشر ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات
االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (التوجهات
الحديثة في تقديم خدمات التأمني االجتماعي من خالل القنوات
.)اإللكترونية

8

اخلــامتـــة

Conclusion
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:وإذا كان لديكم أية استفسارات أو مالحظات يرجى االتصال بنا على
Email :
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: البريد اإللكتروني
: الهاتف
: الفاكس

... العنود جار اللـه املري/ كما نتوجه بالشكر الجزيل ملساهمة عدسة املصورة القطرية
.اللتقاطها بعض الصور الخاصة للتقرير السنوي

: 2013 اللجنة املعدة للتقرير السنوي للهيئة لعام
 موزه محمد السليطي/ السيدة
 وليد عبد القادر الطرابلسي/ السيد
 سعود حاجي غلوم علي/ السيد
 رياض محمد املنصف الصافي/السيد
 مريم محمد النعيمي/ الفاضلة
 هند عبد الهادي الراكب/ الفاضلة
 نوف راشد املقارح/السيدة
 نوره محمد نحيان/ الفاضلة

الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات االجتماعية

General Retirement & Social Insurance Authority
Email : planning@GRSIA.GOV.QA : البريد اإللكتروني
Tel.: +97444090518 / +97444090542 / +97444090532 : الهاتف
Fax.: +97444090519 : الفاكس
w w w . g r s i a . g o v . q a
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