ص ـ ـ ــاحب السم ـ ـ ــو
الشي ـ ـ ــخ تمي ـ ـ ــم ب ـ ـ ــن حم ـ ـ ــد آل ثان ـ ـ ــي
أم ـ ـ ــيردول ـ ـ ــة قط ـ ـ ــر
HH
Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar

حين أرى الفتات معلقة في الشوارع كتب عليها «قطرتستحق األفضل» أقول إن األصح أن يكتب «قطرتستحق األفضل،أيها األخوة،«وأحيانا
 فبدونها. وثمة تحديات ال بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثيرالثقافة االستهالكية على هذه الدوافع والقيم،»من أبنائها
ً
»وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات تجاه املجتمع والدولة، املواطنة انتماء.والثروة وحدها ال تكفي،لن يكون بوسعنا أن نتقدم
كلمة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاني
أمري دولة قطر
2016  نوفمرب- افتتاح دور االنعقاد العادي اخلامس واألربعني جمللس الشورى

Sometimes, dear brothers, when I see billboards on the streets that read: «Qatar deserves the best», I say it would be
more correct to read: «Qatar deserves the best from its citizens». There are challenges that we should tackle, which
are related to the motives and values of the youths and the impact of the culture of consumption on these motives
and values. Without that we cannot move forward; wealth alone is not sufficient. Citizenship is an affiliation, which
incorporates rights on the part of the State as well as duties towards the community and the State»

HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Advisory Council 45th Ordinary Session- November 2016

ص ـ ـ ــاحب السم ـ ـ ــو
الشي ـ ـ ــخ حمد ب ـ ـ ــن خليفة آل ثان ـ ـ ــي
األم ــيرال ــوالد
HH
Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani
The Father Emir

«ما أشعر به منذ أن توليت مهمة قيادة البالد وبدأنا نفكر في االستثمار في املستقبل لنكون واثقين بأن األجيال القادمة ستحصل على نفس
 فأنا أريد أن أضخ ما يكفي من األموال في الصندوق بحيث ال يحتاج، فإن أحد األمور التي أفكرفيها هي صندوق التقاعد،مستويات املعيشة
»إلى أي تمويل أو مساعدة مالية من قبل الدولة في املستقبل
2010 -  أكتوبر-24 الفاينانشال تايمز
كلمة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاني
األمري الوالد

“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-October-2010

HH Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani
The Father Emir
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إدارة واستثمارأموال صناديق املعاشات
الفصل الرابع
2016 األنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة
اخلامتة
شكروتقدير

علي شريف العمادي

وزيراملالية
Ali Shareef Al Emadi

Minister of Finance

We are pleased to present the annual report of the General Retirement and
Social Insurance Authority (the GRSIA) for 2016, as it witnessed important
developments. As part of the continuing quest to expand insurance coverage
for Qataris workers, the Council of Ministers agreed to include a number of
private sector entities under the retirement law, bringing the number of
entities subject to the Council of Ministers’ resolution to (110), by increase of
(9%) compared to the last year, which promotes Qataris to work in the private
sector.
The GRSIA continued its efforts to develop its services in order to achieve
the aspirations of Qatari workers, within the framework of the sustainable
development future vision. In this regard, some of the current articles of the
law has been amended, which provides a legislative context for the
continuous development of the GRSIA performance. In the same context,
the Investment Committee is working to apply the best investment standards
that aims to develop the assets of the GRSIA pension funds, and to diversify
the fields of investment as financial instruments and economic sectors in the
country.
To conclude with, I would like to introduce my sincere gratitude to His
Highness the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, for the interest in
achieving the objectives of the GRSIA, and I renew my gratitude to the
GRSIA executive management and staff for their efforts of taking on the
responsibility entrusted to them perfectly.
Success be granted by Allah,

Ali Shareef Al Emadi
Minister of Finance

.2016 يسرني أن أقدم إليكم تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية لعام
 ففي ظل السعي املتواصل لتوسعة التغطية التأمينية.حيث شهد تطورات مهمة
 وافق مجلس الوزراء على خضوع عدد من جهات العمل في القطاع،للعاملين القطريين
 ليصبح بذلك عدد الجهات الخاضعة بقرار مجلس الوزراء،الخاص لقانون التقاعد
 مما يحفز القطريين على العمل في،) عن العام املا�ضي% 9( ) جهة عمل وبزيادة110(
.القطاع الخاص
كما أن الهيئة واصلت جهودها لتطويرخدماتها بما يحقق تطلعات وطموحات املواطنين
 وفي هذا الصدد. في إطار رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية املستدامة،القطريين العاملين
 األمرالذي يساهم في توفيرمظلة تشريعية لعملية،تم تعديل بعض مواد القانون الحالي
.التطويراملتواصلة في أداء الهيئة
 تعمل لجنة االستثمار على تطبيق أفضل املعايير االستثمارية التي،وفي نفس السياق
 وتنويع مجاالت االستثمار في،تهدف إلى تنمية أصول صناديق املعاشات التابعة للهيئة
.األدوات املالية والقطاعات االقتصادية في الدولة
 أود أن أتقدم بخالص أمتناني لحضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى،وفي الختام
 كما أجدد، ملا يوليه من اهتمام لتحقيق أهداف الهيئة،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
شكري إلدارة الهيئة التنفيذية والعاملين فيها لتظافرجهودهم لتحمل املسؤولية املوكلة
.إليهم وأدائها على أحسن وجه
،،،وهللا ولي التوفيق

علي شريف العمادي
وزيـرالـمـاليـة

تركــي بــن حممد اخلاطر
رئيس الـهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
Turki bin Mohamed Al- Khater
President of General Retirement &
Social Insurance Authority

The General Retirement and Social Insurance Authority (the
GRSIA) still seeks the development of the pension and social
insurance scheme in the State of Qatar, in order to achieve sustainable
development goals of the scheme that obtain the balance between the
current needs to achieve financial sustainability of the pension funds
on the one hand, and to secure a decent life for the beneficiaries of the
scheme and future generations on the other hand. In this regard, the
GRSIA is currently working with the strategy team of the State national
development strategy of the social protection sector (2017-2022), to
develop this goal as one of the main objectives in the social protection
sector and work within the state coming plan for the next five years.
In light of that plan, which is the basic block of the GRSIA coming
strategy, the GRSIA has taken some pre- actions to prepare for the
intended transition stage, including completing the electronic
linkage project with work entities to safely, fast, integrally transfer
personnel data monthly to the GRSIA databases. That is considered
as the basis for making studies and decisions in pension, labor and
social development.
Due to the keenness of the GRSIA on the security and integrity of
information and databases, it has received the highest evaluation
of the State of Qatar from “Oracle” global company, in the annual
evaluation and test conducted by the company around the world to
those institutions that deal with the data and information systems.
The GRSIA is constantly seeking to revise the retirement and pension
law No. 24 of 2002, and submit recommendations for improvement
and development in order to meet the interests of the State of Qatar
and the citizen.
Finally, and with full transparency, we are pleased to present the
annual report of the GRSIA for 2016, to keep you informed with all the
activities and achievements.
Success be granted by Allah,
Turki bin Mohamed Al- Khater
President of the General Retirement and Social Insurance Authority

ً
بخطى دؤوبة على تطوير نظام التقاعد والتأمينات االجتماعية في
ال زالت الهيئة تسعى
 من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة للنظام التي توازن بين االحتياجات،دولة قطر
 وتأمين الحياة الكريمة،الحالية لتحقيق االستدامة املالية لصناديق املعاشات من جهة
ً
 وفي هذا الصدد فإن الهيئة تعمل حاليا ضمن.للمنتسبين للنظام ولألجيال املستقبلية
،)2022-2017( فريق قطاع الحماية االجتماعية الستراتيجية التنمية الوطنية للدولة
لوضع هذا الهدف كأحد األهداف الرئيسية في قطاع الحماية االجتماعية والعمل في
.الخطة الخمسية القادمة للدولة
ّ وفي ضوء تلك الخطة والتي
 فإن الهيئة،تعد اللبنة األساسية الستراتيجية الهيئة القادمة
،قد اتخذت بعض الخطوات االستباقية للتحضير للمرحلة االنتقالية التي تصبو إليها
ً
ومنها استكمال مشروع الربط اإللكتروني مع جهات العمل لنقل بيانات املوظفين شهريا
 والتي تعتبراألساس لبناء الدراسات،إلى قواعد بيانات الهيئة بشكل آمن وسريع ومتكامل
.والقرارات في مجاالت التقاعد والعمل والتنمية االجتماعية
ً
 فقد حازت على أعلى،ونظرا لحرص الهيئة على أمن وسالمة املعلومات وقواعد بياناتها
 وذلك في التقييم واالختبار السنوي،تقييم في دولة قطر من شركة “أوراكل” العاملية
الذي تجريه الشركة حول العالم للجهات واملؤسسات التي تتعامل مع قواعد ومنظومات
.البيانات واملعلومات
) لسنة24( كما تسعى الهيئة بشكل مستمر إلى مراجعة قانون التقاعد واملعاشات رقم
 ورفع التوصيات بشأن تحسينه وتطويره بما يخدم مصلحة الدولة واملواطن،2002
.القطري
ً
،2016  يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للهيئة لعام، وبكل شفافية،أخيرا
.الطالعكم على كافة أنشطتها وإنجازاتها آملين االنتفاع به
،،،وهللا ولي التوفيق
تركي بن محمد الخاطر
رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

GRSIA Vision.... GRSIA endeavors to be a peaceful
shelter for the Qatari citizen within its efforts to promote
the economic and social protection and stabilize the ties
of social solidarity besides having human, technical and
financial capabilities technical and to reach the maximum
of reinforcement levels in performance and achievements
to achieve its goals and occupying a distinguishing position
among other local authorities.

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

ً ً
،تسعى الهيئة لتكون مالذا آمنا للمواطن القطري...رؤية اهليئة
،من خالل عملها على تعزيز الحماية االجتماعية واالقتصادية
 وامتالكها القدرات،وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في املجتمع
،البشرية والفنية واملالية لبلوغ أق�صى درجات الفاعلية في األداء
لتحقيق أهدافها والوصول إلى مكانة مرموقة بين األجهزة النظيرة
ً
ً
.لها محليا ودوليا
مدمظلةالتغطيةالتأمينيةلتشملكافةاملواطنين...رسالة اهليئة
ً
 بما يضمن لهم حياة مستقبلية كريمة بعيدا عن،القطريين العاملين
ً
 أخذا في االعتبار األبعاد االجتماعية واالقتصادية في،العوز والفاقة
 وبما يعكس، يضمن للمشمولين به ولذويهم الحماية املنشودة،البالد
 وذلك عبرتقديم خدمة متميزة للجمهور بروح،هوية املجتمع بوضوح
من املسؤولية والقيم األساسية التي تستند إليها الهيئة في أدائها
.ألعمالها
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اخلريطة التنظيمية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

Organizational Chart of GRSIA
Minister of Finance وزير املالية

GRSIA President رئيس اهليئة
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Legal Affairs Department
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President Office
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Department

إدارة التخطيط والجودة
Planning and Quality Department

إدارة نظم املعلومات
I.T Department

إدارة التدقيق الداخلي
Internal Office Department

إدارة الخدمات املشتركة
Joint Services Department

إدارة االستثمار
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Department

إدارة التقاعد
Retirement
Department
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إدارة املشتركين
Contributors
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إدارة التفتيش واملراقبة
Inspection and Control
Department
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Risk Analysis
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)1-6( The financial transactions delivered during 2016

34
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) (بالريال القطري2016- 2012) تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات7-1(

)1-8(

Distribution of Qataris who are covered by the consolidate insurance protection
system in GCC countries )by country(, as in 31/12/2016

37

توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
2016/12/31 (حسب الدول) كما في
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)1-9(

Distribution of Qataris who are covered by the consolidate insurance protection
system in GCC countries )by business sector(, as in 31/12/2016

37

)1-10(

Distribution of the GCC citizens who are covered by the consolidate insurance protection system in State of Qatar )by country(, in 2016

39

)1-11(

Distribution of the GCC citizens who are covered by the consolidate insurance protection system in State of Qatar )by business sector(, in 2016

39

رقم
الرسم
البياني

املوضوع
توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
2016/12/31 (حسب قطاع العمل) كما في
توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدولة
2016 قطر (حسب الدول) في
توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدولة
2016 قطر (حسب قطاع العمل) في

)9-1(
)10-1(
)11-1(

)2-1( Growth of numbers of the alive and deceased pensioners during 2012-2016

43

2016-2012 ) تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات1-2(

)2-2( Distribution of alive Pensioners by service termination, as in 31/12/2016

45

2016/12/31 ) توزيع أصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء الخدمة كما في2-2(

)2-3(

Monthly pension average of alive Pensioners by service termination, as in
31/12/2016

)2-4( Number of deceased pensioners by death condition, as in 31/12/2016
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2016/12/31 ) عدد أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في4-2(
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)2-5( Distribution of deceased pensioners by death condition, as in 31/12/2016

47

2016/12/31 ) توزيع أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في5-2(

)2-6( Number of pensioners died during service by death reason, as in 31/12/2016

49

2016/12/31 ) عدد أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في6-2(

)2-7( Distribution of pensioners died during service by death reason, as in 31/12/2016

49

2016/12/31 ) توزيع أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في7-2(

51

2016/12/31 ) توزيع أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق حسب حالة انتهاء الخدمة كما في8-2(

)3-1( Distribution of investment portfolio by location, as in 2015 & 2016

57

2016 & 2015 ) توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة كما في1-3(

)3-2( Distribution of the investment portfolio by investment type, as in 31/12/2016

58

2016/12/31 ) توزيع املحفظة االستثمارية حسب نوع االستثماركما في2-3(

)3-3( Distribution of the investment rate of return by investment type, as in 31/12/2016

59

2016/12/31 ) توزيع نسبة العائد االستثماري حسب نوع االستثماركما في3-3(

)2-8(

Distribution of deceased pensioners after eligibility by service termination cases, as
in 31/12/2016
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)3-4( Distribution of the investment rate of return by type and location, as in 31/12/2016

60

2016/12/31 توزيع نسبة العائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثماركما في

)4-3(

Distribution of the investment portfolio in comparison to the investment rate of return, as in 31/12/2016

61

2016/12/31 توزيع املحفظة االستثمارية باملقارنة مع نسبة العائد االستثماري كما في

)5-3(

)3-6( Revenues by type, as in 2015 & 2016

63

2016 & 2015 اإليرادات حسب نوعها كما في

)6-3(

)3-7( Insurance expenditure by service termination cases, as in 31/12/2016

65

2016/12/31 النفقات التأمينية حسب حاالت انتهاء الخدمة كما في

)7-3(

)3-8( Growth of Pension Funds revenues and expenditures during 2012-2016

67

2016-2012 تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات

)8-3(

)4-1( Distribution of GRSIA’s employees by gender, as in 31/12/2016

71

2016/12/31 توزيع موظفي الهيئة حسب الجنس كما في

)1-4(

)4-2( Distribution of GRSIA's employees by nationality, as in 31/12/2016

71

2016/12/31 توزيع موظفي الهيئة حسب الجنسية كما في

)2-4(

)3-5(
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قائمة تعريف املصطلحات

List of Terms Definitions
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, )5%( from contributor & )10%( from employer.

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

التعريف

املصطلح

.املوظف القطري في القطاعين العسكري واملدني الخاضع لقوانين التقاعد واملعاشات
ً
املبلغ الذي يستقطع أو يسدد شهريا من الراتب الشهري بالنسب املقررة قانونا لصالح
.) من صاحب العمل% 10( ) من املشترك و% 5( ،الصندوق

*املشترك
االشتراك

نظام تلتزم به دول املجلس ملواطنيها العاملين في دول املجلس األخرى ممن يعملون لدى
، التأمينات االجتماعية) في الدولة مقرالعمل/ مد الحماية التأمينية صاحب عمل يخضع لقانون (التقاعد املدني
.ويخضع املشترك للقانون في دولة املواطن

Service period

The period of actual and notional service.

.املدة التي قضيت في الخدمة سواء كانت فعلية أو اعتبارية

Monthly salary

The basic salary plus the social allowance.

ً
.الراتب األسا�سي مضافا إليه العالوة االجتماعية

الراتب الشهري

Notional period

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

ً
.مدة الخدمة التي يتم حسابها حكما عند تسوية املعاش

املدة االعتبارية

Previous Service Ap- Previous service period of which contributions are paid to be added to the
position
service period.
Contributions Revert

In the event the employee or worker does not meet the conditions of pension eligibility, contributions of )5%( paid for the service period.

Pensioner

One who has finished his service and deserves a pension.

Beneficiary

The Qatari who is entitled for a pension of a pensioner or share of it.) Widow/ Widower/ Sons/ Daughters/ Mother/ Father/ Brother/ Sister/ Sons and
daughters of the pension eligible deseeded son(.

Retirement age

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

(*) Contributor : The annual report includes civil contributors’ data only

مدة الخدمة

.ضم الخدمة السابقة مدة الخدمة السابقة التي يتم سداد اشتراكات عنها ليتم ضمها إلى مدة الخدمة
) التي% 5(  ترد إليه اشتراكاته،إذا لم تتوافرفي املوظف أو العامل شروط استحقاق املعاش
.سددها عن مدة خدمته
.من انتهت خدمته وتقرر له معاش

رد االشتراك
صاحب املعاش

األبناء/الزوج/ (األرملة،القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب املعاش
 أبناء وبنات اإلبن في حالة وفاة والدهم املستحق/ األخوة واألخوات/ الوالدين/والبنات

املستحق

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

سن التقاعد

 يغطي التقريربيانات املشتركين املدنيين فقط:(*) املشترك
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قائمة تعريف املصطلحات

List of Terms Definitions
Term
Pension

Definition
The due monthly amount of pensioners or beneficiaries.

التعريف

املصطلح

ً
.املبلغ املستحق شهريا لصاحب املعاش أو املستحقين عنه

املعاش

Government Sector: )Pension = last monthly salary )basic + social allow)% 5( * ) العالوة االجتماعية+  (املعاش= الراتب الشهري االخير (االسا�سي:القطاع الحكومي
ance( * )5%( * the number of years of service( provided the pension is not
. على أال يجاوز املعاش الراتب,)حساب املعاش للنظام * عدد سنوات الخدمة
Calculating the pen- exceeding the salary.
sion for civil scheme non-Government Sector: )Pension = average of last 5 yeras monthly salary
) العالوة االجتماعية+  (املعاش= متوسط الراتب الشهري (االسا�سي:القطاع غيرالحكومي
املدني
)basic + social allowance( * )5%( * the number of years of service( provided
 على أال يجاوز املعاش الراتب,)) * عدد سنوات الخدمة% 5( * خالل السنوات الخمس االخيرة
the pension is not exceeding the salary.
Calculating the Pension = last monthly salary )basic + social allowance( * )5%( * the num) * عدد سنوات% 5( * ) العالوة االجتماعية+ حساب املعاش للنظام املعاش= الراتب الشهري االخير (االسا�سي
pension for military ber of years of service )twenty years maximum(, provided the pension is
العسكري
. على أال يجاوز املعاش مقدارالراتب,الخدمة وبحد أق�سى عشرين سنة
scheme
not exceeding the salary.
Dispute Examine The committee that receives and settles the claims of employers, employ- هي اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات جهات العمل واملوظفين والعاملين وأصحاب املعاشات
لجنة فحص املنازعات
Committee
ees, pensioners, beneficiaries...etc.
.واملستحقين وغيرهم والبت فيها
Military Retirement The committee that concerns about the military retirement and pensions
Committee
affairs.

.اللجنة املختصة بشؤون تقاعد ومعاشات العسكريين

Civil Pension Fund

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

.2002 ) لسنة24( صندوق املعاشات املنشأ بموجب أحكام قانون

Military Pension
Fund

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

Insurance
expenditure

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

Insurance revenues

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

Investment revenue The fund investment revenues.
Delay fees

.2006 ) لسنة13( صندوق املعاشات العسكري املنشأ بموجب أحكام قانون
 واملشتركين املنتهية خدماتهم دون،املبالغ املصروفة ألصحاب املعاشات واملستحقين عنهم
.استحقاق املعاش

العسكري
صندوق املعاشات
املدني
صندوق التقاعد
العسكري
النفقات التأمينية

.اإليرادات التأمينية إيرادات االشتراكات وأية مبالغ أخرى متعلقة بالحقوق التأمينية
.اإليرادات االستثمارية إيرادات استثمار أموال الصندوق

)2%( of the arears contributions borne by the employer in the event of non- ) من االشتراكات املتأخرسدادها تتحملها جهة العمل في حال عدم دفع االشتراكات% 2( نسبة
payment of contribution by the fifth day of the following month.
في ميعاد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهرالتالي
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لجنة التقاعد

غرامة التأخير

Executive Summary
This report presents the most prominent figures and statistics of civil
contributors, pensioners and beneficiaries, and civil and military funds’
investment in 2016.
The active civil contributors are (66,483), increased by (1,832)
contributors and by (3%) compared to 2015. The proportion of females
is (52.4%) of the total active contributors, which is slightly different to

امللخص التنفيذي
يعرض هذا التقرير أبرز األرقام واإلحصاءات املتعلقة باملشتركين املدنيين وأصحاب املعاشات
.2016 واملستحقين واستثمارات صندوقي املعاشات املدني والعسكري خالل عام
ً
ً
) مشتركا1,832( ) مشتركا بارتفاع قدره66,483( حيث بلغ عدد املشتركين النشطين املدنيين
) من إجمالي املشتركين النشطين% 52.4(  وتشكل نسبة اإلناث،2015 ) عن عام% 3( وبنسبة

the male proportion, working in (355) entities subject to the pension

) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات355(  يعملون في،وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور

and social insurance scheme. Most of the contributors are

.2016 ) حتى نهاية عام% 62.6(  ويتركزمعظم املشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة،االجتماعية

concentrated in the government sector by (62.6%) until the end of
2016.
The number of citizens of State of Qatar working in GCC, who are
subject to the consolidated insurance protection system, is (44). They
are mostly concentrated in the government sector by (75.0%).
The number of GCC citizens working in State of Qatar, who are subject
to the consolidated insurance protection system, is (4,022). They are
mostly concentrated in the government sector by (57.3%).

في حين بلغ عدد مواطني دولة قطرالعاملين بدول مجلس التعاون واملشمولين بنظام مد الحماية
ً
ً
.)% 75(  ويتركزمعظمهم في القطاع الحكومي بنسبة،) مواطنا قطريا44( التأمينية
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر واملشمولين بنظام مد الحماية
ً
ً
.)% 57.3(  ويتركزمعظمهم في القطاع الحكومي بنسبة،) مواطنا خليجيا4,022( التأمينية
) من أصحاب املعاشات12,031(  منهم،)14,090( بينما وصل اجمالي عدد أصحاب املعاشات إلى

The total number of pensioners is (14,090), and the alive pensioners

) مستحق عن أصحاب6,497( ) وعدد2,059(  بينما بلغ عدد أصحاب املعاشات املتوفين،األحياء

are (12,031), while the number of deceased pensioners is (2,059) and

.2016 ) مليارريال قطري في عام3.6(  وقد بلغت قيمة املعاشات،املعاش املتوفين
ّ
) مليارريال86( وتشيرالبيانات الواردة في التقرير إلى أن قيمة استثمارات صناديق املعاشات تبلغ

the number of beneficiaries is (6,497), and the value of pensions is
(3.6) billion QR in 2016.
Data included in this report indicate that the value of pension funds’
investments is (86) billion QR. The funds’ investments are mostly within
the state and represent (97.9%) of the total funds’ portfolio. The return
of funds’ investment is (4) QR billion in 2016.

) من إجمالي% 97.9(  حيث أن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة.قطري
) مليار4(  في حين بلغت عوائد استثمارات الصناديق ما يقارب،املحفظة االستثمارية للصناديق
.2016 ريال قطري في عام
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The funds’ insurance revenue represents (50%), that is close to the investment revenue rate of the total funds’ revenue in 2016.
In addition, this report presents in the last chapter the efforts made by the
GRSIA in various fields to ensure offering service according to the best international standards relevant to social security.
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) وبنسبة مقاربة لإليرادات االستثمارية من% 50( وتمثل اإليرادات التأمينية للصناديق نسبة
.2016 اجمالي إيرادات الصناديق في عام
ّ
باإلضافة إلى أن هذا التقرير يعرض في الفصل األخير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف
.املجاالت لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل املعاييرالعاملية املتعلقة بالضمان االجتماعي

Chapter One

الفصل األول

1

2016

املشتركون املدنيون
Civil Contributors
 من خالل تمكين جميع فئات املجتمع من،«االنتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية االجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل
»املشاركة في التنمية الوطنية
كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميردولة قطر
افتتاح دور االنعقاد العادي الخامس واألربعين ملجلس الشورى
2016 نوفمبر

«Transition from the state of reception embedded in simple social welfare policies to a state of action by empowering all segments of society to participate in national development»
HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Advisory Council 45th Ordinary Session
November 2016

ً

2002 ) لسنة24( جهات العمل اخلاضعة للقانون رقم:أوال

First: Employer Subject to Law No. (24) Year 2002
The employers’ number subject to the scheme is (355) employers, as in
31/12/2016, The Companies are (38.6%), which represents the highest ratio
of the business sector. Table (1-1) and Graph (1-1) show the growth of em-

 وتبلغ نسبة،2016/12/31 ) جهة عمل كما في355( بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للنظام
 ويبين كل من الجدول رقم.) وهي األعلى من إجمالي قطاعات العمل%38.6( الشركات املساهمة
.2016-2012 ) تطور عدد جهات العمل خالل السنوات1-1( ) والرسم البياني رقم1-1(

ployers’ number during 2012-2016.

2016-2012  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات.)1-1( جدول
Table (1-1).Growth of employers’ number during 2012-2016
**2016

*2015

2014

2013

2012

نسبة التطور
Growth Rate

العدد
No.

نسبة التطور
Growth Rate

العدد
No.

نسبة التطور
Growth Rate

العدد
No.

نسبة التطور
Growth Rate

العدد
No.

نسبة التطور
Growth Rate

العدد
No.

% -6.3

75

% -7.0

80

% 6.2

86

% -1.2

81

% -66.3

82

% 8.9

110

% -61.5

101

% 6.9

262

% 1.7

245

% 259.7

241

% -2.8

137

-

141

% 1.4

141

% 0.7

139

% 3.8

138

% -43.1

33

% 7.4

58

% 5.9

54

% 21.4

51

% 16.7

42

% -6.6

355

% -30.0

380

% 5.2

543

% 2.6

516

% 5.0

503

(*) In 2015 one contribution number placed for (171) independent school, which
explains the decrease of employer number.
(**)In 2016. A number of employer in State of Qatar were merged, in addition
there are some terminated GCC employer due to no Qatari contributors working
for them,which demonstrates the decrease of employer number.
Source: Contributors Department.

قطاع العمل
Business Sector
جهات حكومية
Governmental Entities
قرارمجلس الوزراء
Council of Ministers’ Resolution
شركات مساهمة
Companies
مد الحماية التأمينية
Extension of Insurance Protection

Total اإلجمالي

 وهذا ما يوضح سبب انخفاض عدد جهات،) مدرسة مستقلة171(  تم وضع رقم اشتراك واحد يضم2015 (*) في سنة
.العمل
 باإلضافة إلى إنهاء خضوع بعض جهات العمل بدول، تم دمج عدد من جهات العمل داخل دولة قطر.2016 (**) في سنة
 وهذا ما يوضح سبب انخفاض عدد،مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم وجود مشتركين قطريين يعملون لديها
.جهات العمل
. إدارة املشتركين:املصدر
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2016-2012  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات.)1-1( رسم بياني
Graph (1-1).Growth of employers’ number during 2012-2016

council of Ministers ‘s R esolution - ﻗﺮﺍﺭ�ﻣﺠﻠﺲ�ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
Extension of Insurance Protection - ﻣﺪ�ﺍ��ﻤﺎﻳﺔ�ﺍﻟﺘﺄﻣﻴ�ﻴﺔ
Companies - ﺷﺮ�ﺎﺕ�ﻣﺴﺎهﻤﺔ
Governmental Entities - ﺟهﺎﺕ�ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
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2015
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ً
املشرتكون اخلاضعون للقانون:ثانيا

Second: Contributors subject to the Law
The data in Table (1-2) shows the growth of the active contributors’ number
until 31/12/2016, which was (66,483) contributors against (64,651) contributors in 31/12/2015. It increases by (1,832) contributors, which represents
(3%). The females form (52.4%) of the total active contributors, while the
male represent (47.6%), and Graph (1-2), shows the growth of active contributors’ number by gender during 2012-2016.
Also, the Graph (1-3) shows the distribution of new active contributors’ num-

2016/12/31 ) إلى تطور عدد املشتركين النشطين حتى2-1( تشير البيانات الواردة في الجدول
ً
ً
 بارتفاع قدره2015/12/31 ) مشتركا في64,651( ) مشتركا مقابل66,483( حيث بلغ عددهم
ً
،) من إجمالي املشتركين النشطين% 52.4(  وتشكل نسبة اإلناث،)% 3( ) مشتركا ونسبة1,832(
) إلى تطور عدد املشتركين2-1(  كما يشير الرسم البياني،)% 47.6( بينما نسبة الذكور تمثل
) توزيع3-1(  في حين يوضح الرسم البياني.2016-2012 النشطين حسب الجنس خالل السنوات

ber by gender as in 31/12/2016.

.2016/12/31 املشتركين الجدد حسب الجنس كما في

2016-2012  تطور عدد املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات.)2-1( جدول
Table (1-2). Growth of active contributors’ number by gender during 2012-2016

اإلجمالي
Total
51093
53676
61187
64651
66483
(*) GRSIA Database
Source : Contributors Department

الذكور
Males

اإلناث
Females
النسبة
Percentage

العدد
No.

النسبة
Percentage

العدد
No.

% 52.9
% 50.8
% 52.3
% 51.9
% 52.4

27013
27256
32002
33561
34832

% 47.1
% 49.2
% 47.7
% 48.1
% 47.6

24080
26420
29185
31090
31651

السنة
Year
2012
2013
2014
2015
* 2016
(*) قاعدة بيانات الهيئة
 إدارة املشتركين:املصدر
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2016-2012 تطور عدد املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات.)2-1( رسم بياني
Graph (1-2).Growth of active contributors’ number by gender during 2012-2016

Males

2016/12/31 توزيع املشتركين النشطين الجدد حسب الجنس كما في.)3-1( رسم بياني
Graph (1-3).Distribution of new active contributors’ number by gender, as in 31/12/2016
1360
1081

اإلناث
Females
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الذكور
Males

The contributors of government entities represents the highest rate of the
total business sector by (62.6%), followed by the subjected entities due to the
Council of Ministers resolution by (23.7%), while the employers outside the
State of the consolidate insurance protection for Qatari employees have the

 يليهم،)% 62.6( املشتركون العاملون في الجهات الحكومية يشكلون النسبة األعلى وقدرها
 في حين شكلت،)% 23.7( املشتركون العاملون في الجهات الخاضعة بقرارمجلس الوزراء بنسبة
 كما،)% 0.1( جهات العمل خارج الدولة ملد الحماية التأمينية للقطريين العاملين بها أقل نسبة

lowest rate by (0.1%), as shown in Table (1-3) and Graph (1-4).

.)4-1( ) والرسم البياني رقم3-1( هو موضح بالجدول رقم

2016/12/31 توزيع املشتركين النشطين حسب قطاع العمل والجنس كما في.)3-1( جدول
Table (1-3).Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2016
اإلجمالي
Total

الذكور
Males

اإلناث
Females

قطاع العمل
Business Sector

*النسبة
Percentage*

العدد
No.

*النسبة
Percentage*

العدد
No.

*النسبة
Percentage*

العدد
No.

% 62.6

41606

% 28.6

19033

% 34.0

22573

جهات حكومية
Governmental Entities

% 23.7

15753

% 18.9

12556

% 4.8

3197

قرارمجلس الوزراء
Council of Ministers’ Resolution

% 13.7

9080

% 4.8

3211

% 8.8

5869

شركات مساهمة
Companies

% 0.1

44

% 0.0

32

% 0.0

12

مد الحماية التأمينية
Extension of Insurance Protection

% 100.0

66483

% 52.4

34832

% 47.6

31651

Total اإلجمالي

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

.(*) النسبة تمثل العدد من إجمالي عدد املشتركين الكلي
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2016/12/31  توزيع املشتركين النشطين حسب قطاع العمل والجنس كما في.)4-1( رسم بياني
Graph (1-4). Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2016

Males
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The data in Table (1-4) indicate that the contributors’ end of service transaction represent the highest percentage by (61.3%) of the total delivered transactions number in 2016, as shown in Graph (1-5). The resignation transac-

 إلى أن عدد معامالت إنهاء خدمة مشترك تمثل النسبة،)4-1( تشير البيانات الواردة في الجدول
 وكما هو موضح في الرسم،2016 ) من إجمالي عدد املعامالت املنجزة في عام% 61.3( األعلى وهي

tions represent the highest rate by (41.6%) of the total service termination

)% 41.6( ) إلى أن عدد معامالت إنهاء الخدمة بسبب االستقالة تمثل أعلى نسبة5-1( البياني

transactions that is (906), directly followed by service terminations due to

 تليها مباشرة معامالت إنهاء الخدمة،) معاملة906( من مجموع معامالت إنهاء الخدمة وعددها

reaching retirement age by (27.0%). While Graph (1-6) represents that (the
contributions revert transaction) is the highest rate by (48.3%) of total finan-

) إلى أن معاملة (رد6-1(  في حين يشير الرسم البياني.)% 27.0( بسبب بلوغ سن التقاعد بنسبة

cial transactions.

.) وهي النسبة األعلى من اجمالي املعامالت املالية% 48.3( االشتراكات) تمثل

2016 عدد معامالت املشتركين في سنة.)4-1( جدول
Table (1-4).The number of contributors’ transactions in 2016
Transaction type

عدد املعامالت املنجزة
The Number of Delivered
Transaction

1. End of service transaction of contributor

نوع املعاملة
 معامالت إنهاء خدمة مشترك.1

Death due to work injury

3

وفاة بسبب أو أثناء العمل

Death due to non-work injury

65

وفاة بسبب ال يعود للعمل

Incapacity due to work injury

2

العجزبسبب أو أثناء العمل

Incapacity due to non-work injury

65

العجزبسبب ال يعود للعمل

Reaching retirement age

245

بلوغ سن التقاعد

Resignation

377

االستقالة

Job Cancellation

18

إلغاء الوظيفة

Non-disciplinary discharging

41

الفصل بغيرالطريق التأديبي

Disciplinary discharging

3

الفصل بالطريق التأديبي

Other reasons

87

أسباب أخرى

Subtotal

906

املجموع الفرعي
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Transaction type

عدد املعامالت املنجزة
The Number of Delivered
Transaction

2. Financial transactions

نوع املعاملة
 معامالت مالية.2

Previous Service Apposition

246

ضم خدمة سابقة

Notional Service Purchase

36

Unpaid Vacation Purchase

13

شراء خدمة اعتبارية
شراء إجازة دون راتب

Contributions Revert

276

رد اشتراكات

Subtotal

571

املجموع الفرعي

Total of the Delivered Transactions

1477

اجمالي عدد املعامالت املنجزة

Source: Contributors Department.
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. إدارة املشتركين:املصدر

2016  معامالت املشتركين املنجزة ممن انتهت خدمتهم خالل سنة.)5-1( رسم بياني
Graph (1-5).The transactions of contributors who have ended their service during 2016

2016  املعامالت املالية املنجزة خالل سنة.)6-1( رسم بياني
Graph (1-6). The financial transactions delivered during 2016

Annual Report - GRSIA 2016

34

ً
االشرتاكات الشهرية:ثالثا

Third: The Monthly Contributions
The data in Table (1-5) indicate that the total of contributions (15%) is continuously increasing during 2012-2016, as a result of the growth of contributors’
number before 2016. That is the normal and safe situation to maintain the
continuity of the Fund. The increase rate of the total salaries is (6.4%) and
the average is (25,290) Qatari Riyals in year 2016, and graph (1-7) shows the
growth of the monthly salary average during 2012-2016.

) في تزايد مستمر خالل% 15( ) إلى أن إجمالي االشتراكات5-1( تشير البيانات الواردة في الجدول
 وذلك نتيجة تزايد عدد املشتركين خالل السنوات السابقة لعام،2016  إلى2012 السنوات من
 وقد بلغت نسبة الزيادة. وهو الوضع الطبيعي واآلمن للمحافظة على استمرارية الصندوق2016
،2016 ) ريال قطري في عام25,290(  وبلغ متوسط الراتب الشهري،)% 6.4( إلجمالي الرواتب
.2016-2012 ) إلى تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات7-1(ويشيرالرسم البياني

) (بالريال القطري2016-2012 تطور االشتراكات ومتوسط الراتب الشهري خالل السنوات.)5-1( جدول
Table (1-5). Growth of the contributions and the monthly salary average during 2012-2016 (Q.R)
متوسط الراتب الشهري
Monthly average salary

)% 15( إجمالي االشتراكات
Total contributions )15%)

إجمالي الرواتب
Total salaries

السنة
Year

20,211

2,034,092,441

12,391,431,290

2012

22,740

2,241,774,546

14,657,134,319

2013

23,658

2,453,713,115

16,271,136,315

2014

23,599

2,745,989,540

18,306,596,934

2015

25,290

2,920,934,318

19,474,895,453

2016

Source: Contributors Department.

. إدارة املشتركين:املصدر

) (بالريال القطري2016-2012 تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات.)7-1( رسم بياني
Graph (1-7).Growth of the monthly salary average during 2012-2016 (Q.R)
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2012

متوسط الراتب الشهري
Monthly Salary Average

25,290

Fourth: 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 التأمينية ملواطني دول جملس:رابعا
التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دوهلم يف أي
دولة عضو يف اجمللس
القطريين العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.1

1.Qatari Citizens Who Work in GCC Countries

in both government and non-government sectors; they mostly work in the

بلغ عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون واملشمولين بنظام مد الحماية
ً
ً
 ويتركز معظمهم في،) مواطنا قطريا يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي44( التأمينية

government sector by (75.0%). The workers in the United Arab Emirates are

)%38.6(  ويمثل العاملون في دولة اإلمارات العربية املتحدة،)% 75.0( القطاع الحكومي بنسبة

The number of State of Qatar citizens, who work in GCC Countries and are
subject to the consolidate insurance protection system, is (44). They work

representing the largest proportion by (38.6%). Table (1-6) shows the number of Qatari citizens, who work in the GCC Countries as in the 31/12/2016.

) عدد املواطنين القطريين العاملين بدول املجلس6-1(  ويبين الجدول رقم،من اجمالي عددهم

Graph (1-8) shows the distribution of Qatari employees in the GCC countries

) توزيع القطريين العاملين بدول املجلس كما8-1(  ويوضح الرسم البياني،2016/12/31 كما في

as in the 31/12/2016 (by country). And Graph (1-9) shows their distribution
(by business sector).

.)) توزيعهم (حسب قطاع العمل9-1(  ويبين الرسم البياني،) (حسب الدول2016/12/31 في

2016/12/31 عدد القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج كما في.)6-1( جدول
Table (1-6).Number of Qataris who are covered by the consolidate insurance protection system in GCC countries, as in
31/12/2016
اإلجمالي
Total

قطاع غيرحكومي
Non-Governmental Sector

قطاع حكومي
Governmental Sector

11

1

10

Kingdom of Bahrain

مملكة البحرين

1

-

1

Sultanate of Oman

سلطنة عمان

12

2

10

State of Kuwait

دولة الكويت

17

6

11

United Arab Emirates

3

2

1

Kingdom of Saudi Arabia

44

11

33

Source: Contributors Department

الدولة
Country

اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية

Total اإلجمالي
 إدارة املشتركين:املصدر
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 توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون.)9-1( رسم بياني
2016/12/31 لدول الخليج (حسب قطاع العمل)كما في

توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينيةبدول مجلس التعاون.)8-1( رسم بياني
2016/12/31 لدول الخليج (حسب الدول)كما في

Graph (1-9). Distribution of Qataris who are covered by the consolidate

Graph (1-8). Distribution of Qataris who are covered by the consolidate

insurance protection system in GCC countries (by business sector), as in

insurance protection system in GCC countries (by country), as in

31/12/2016

31/12/2016

ﺩﻭﻟﺔ�ﺍﻟﻜﻮ�ﺖ
State of Kuwait
% 27.3

قطاع غير حكومي
Non-Govermental
Sector
25.0%

ﻣﻤ�ﻠﺔ�ﺍﻟﺒﺤﺮ�ﻦ
Kingdom of Bahrain
% 25.0

قطاع حكومي
Govermental
Sector
75.0%

37 Annual Report - GRSIA 2016

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
Kingdom of Saudi Arabia
% 6.8

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
United Arab Emirates
% 38.6

ﺳﻠﻄﻨﺔ�ﻋﻤﺎﻥ
Sultanata of Oman
% 2.3

2.GCC Citizens Who Work in State of Qatar

 الخليجيين العاملين بدولة قطر.2

The number of GCC citizens who work in Qatar and are covered by consolidate extension of insurance protection system is (4022) who work in both the
government and non-government sectors. Most of them work in the government sector by (57.3%). The Omani citizens represent the greatest propor-

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر واملشمولين بنظام مد الحماية
ً
ً
 ويتركز،) مواطنا خليجيا يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي4022( التأمينية
 ويمثل املواطنون العمانيون النسبة األكبر من،)% 57.3( معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة

tion of the GCC citizen’s workers in the State by (53.7%). Table (1-7) shows

) عدد مواطني7-1(  ويبين الجدول رقم،)% 53.7(  بنسبة،مجموع الخليجين العاملين بالدولة

the number of GCC citizens who work in Qatar, in 2016. Graph (1-10) shows

) توزيع مواطني دول10-1(  ويوضح الرسم البياني،2016 دول املجلس العاملين بدولة قطر في

the distribution of GCC citizens who work in Qatar (by country), in 2016.And

) توزيعهم11-1(  ويبين الرسم البياني،) (حسب الدول2016 املجلس العاملين بدولة قطر في

Graph (1-11) shows their distribution (by business sector).

.)(حسب قطاع العمل

*2016 عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية والعاملين بدولة قطركما في.)7-1( جدول
Table (1-7). Number of the GCC citizens who are covered by the consolidate insurance protection system and work in State of
Qatar, as in 2016*
اإلجمالي
Total

قطاع غيرحكومي
Non-Governmental Sector

قطاع حكومي
Governmental Sector

828

525

303

Kingdom of Bahrain

مملكة البحرين

2160

594

1566

Sultanate of Oman

سلطنة عمان

26

17

9

State of Kuwait

دولة الكويت

76

45

31

United Arab Emirates

932

538

394

Kingdom of Saudi Arabia

4022

1719

2303

(*) Statistical data as in 30/6/2016
Source:Contributors Department

الدولة
Country

اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية

Total اإلجمالي
2016/6/30 (*) البيانات اإلحصائية كما في
 إدارة املشتركين:املصدر
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 توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد.)11-1( رسم البياني
2016 الحماية التأمينية بدولة قطر (حسب قطاع العمل ) في

 توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد.)10-1( رسم بياني
2016 الحماية التأمينية بدولة قطر (حسب الدول) في

Graph (1-11). Distribution of the GCC citizens who are covered by the con-

Graph (1-10).Distribution of the GCC citizens who are covered by the con-

solidate insurance protection system in State of Qatar (by business sector),

solidate insurance protection system in State of Qatar (by country), as in

as in 2016

2016

ﺩﻭﻟﺔ�ﺍﻟﻜﻮ�ﺖ
State of Kuwait
% 0.6
ﻣﻤ�ﻠﺔ�ﺍﻟﺒﺤﺮ�ﻦ
Kingdom of Bahrain
% 20.6

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
Kingdom of Saudi Arabia
% 23.2
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ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ�ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
United Arab Emirates
% 1.9

ﺳﻠﻄﻨﺔ�ﻋﻤﺎﻥ
Sultanata of Oman
% 53.7

2

2016

الفصل الثاني

Chapter Two

أصحاب املعاش واملستحقون
Pensioners and Beneficiaries
. ورسخنا خطواته في برامج استراتيجية التنمية الوطنية2030 «إن تحقيق رفاه اإلنسان القطري هوالتزام قاطع أكدناه في رؤية قطرالوطنية
ً
ً
»وهو األساس الذي تعتمد عليه دولة قطرلتعزيزمكانتها على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا
كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميردولة قطر
حول القيادات القطرية املستقبلية

«Achieving the Qatari citizen welfare is a definite commitment we reaffirmed in the Qatar National Vision 2030 and
established it in the National Development Strategy programs. It is the foundation upon which State of Qatar will
strengthen its position in the international arena, politically and economically»
HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Future Qatar Leadership

ً

أصحاب املعاش:أوال

First:Pensioners
Data in Table (2-1) and Graph (2-1) indicate that the increase of pensioners
during 2016 is (1219) pensioners, in excess by (9.5%) compared to the previous year 2015, and the proportion of alive pensioners is (85%), while the
proportion of deceased pensioners equals to (15%) as in 31/12/2016.

) إلى تزايد عدد أصحاب املعاش خالل1-2( ) والرسم البياني1-2( تشيرالبيانات الواردة بالجدول
 وتبلغ نسبة،2015 ) عن سنة% 9.5(  وبزيادة نسبتها،) صاحب معاش1219(  بعدد2016 سنة
.2016/12/31 ) كما في% 15( ) بينما تبلغ نسبة الوفيات% 85( أصحاب املعاش األحياء

2016-2012  تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات.)1-2( جدول
Table (2-1).Growth of numbers of the alive and deceased pensioners during 2012-2016

اإلجمالي
Total

أصحاب املعاش
Pensioners
الوفيات
Deceased

األحياء
Alive

10284
11033

1207
1391

9077
9642

12014

1606

10408

2013
2014

12871

1809

11062

2015

14090

2059

12031

2016

السنة
Year
2012
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2016-2012  تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات.)1-2( رسم بياني
Graph (2-1).Growth of numbers of the alive and deceased pensioners during 2012-2016

Alive - األحياء
Deceased - الوفيات

11062

1809

2059
2016

10408

1606
2015

1391
2014

السنة
Year
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9642

9077

العدد
Number

12031

1207
2013

2012

ً
أصحاب املعاش األحياء:ثانيا

Second:Alive Pensioners
The service termination cases of alive pensioners due to job cancellation
represents the highest proportion by (36.2%) of the total service termination
cases in 31/12/2016, followed by cases of resignation that forms (19.5%),
while the lowest proportion is incapacity due to work injury by (0.2%), as

شكل عدد حاالت انتهاء الخدمة ألصحاب املعاش األحياء بسبب إلغاء وظيفة أعلى نسبة وقدرها
 ويليها في الترتيب حاالت،2016/12/31 ) من مجموع حاالت انتهاء الخدمة كما في% 36.2(
 أما بالنسبة ألقل عدد حاالت انتهاء الخدمة فكانت للعجزبسبب أو،)% 19.5( االستقالة بنسبة

shown in Table (2-2) below.

.) أدناه2-2(  كما هو موضح في الجدول،)% 0.2( أثناء العمل وبنسبة

2016/12/31 أصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء الخدمة ومتوسط املعاش الشهري كما في.)2-2( جدول
Table (2-2).Alive pensioners by service termination cases and monthly pension average, as in 31/12/2016
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2016-12-31

2015-12-31

حاالت انتهاء الخدمة
Service termination cases

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

37,089

67

36,789

65

Regular retirement age *

32,549

807

33,074

689

Public Interest *

27,926

1321

26,038

1097

Retirement age

21,077

4361

20,898

4366

Job cancellation**

21,032

2342

19,733

1934

Resignation

18,241

69

19,624

63

Disciplinary discharging

22,206

700

21,494

668

Non disciplinary discharging

الفصل بغيرالطريق التأديبي

32,889

1540

33,331

1436

Retirement for other reasons

التقاعد ألسباب أخرى

16,354

22

15,627

21

Incapacity due to work injury

العجزبسبب أو أثناء العمل

13,949

802

13,743

723

Incapacity due to non-work injury

العجزبسبب ال يعود للعمل

23,756

12031

23,221

11062

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

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

Total اإلجمالي
(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط
(**) من حاالت إنتهاء الخدمة للمدنيين فقط
 إدارة التقاعد:املصدر
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Graph (2-2) indicates that highest service termination cases due to
early retirement are (9819), while the cases of service termination due
to retirement age are (1388), and the least service termination cases
are incapacity which due to work and non-work injury. They are (824)

) إلى أن أعلى حاالت انتهاء الخدمة ترجع ألسباب التقاعد املبكر وتبلغ2-2( يشير الرسم البياني
ً
 واألقل عددا هي،)1388(  بينما حاالت انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد تساوي،)9819(
)824( لحاالت انتهاء الخدمة بسبب العجز املرتبط بالعمل وغير املرتبط بالعمل ويبلغ عددهم
.صاحب معاش

pensioners.
Graph (2-3) shows the highest average of service terminated pensioners due to retirement age of (28,368) QR as in 31/12/2016.

) أن أعلى متوسط معاش شهري هو ألصحاب املعاش املنتهية3-2( كما يوضح الرسم البياني
.2016/12/31 ) ريال قطري كما في28,368( خدمتهم بسبب بلوغ السن ويبلغ

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

 توزيع أصحاب املعاش األحياء حسب حالة انتهاء.)2-2( رسم بياني

2016/12/31 الخدمة كما في

2016/12/31 الخدمة كما في

Graph (2-3). Monthly pension average of alive Pensioners by service termination

Graph (2-2). Distribution of alive Pensioners by service termination

as in 31/12/2016

as in 31/12/2016
2015

2015
2016

28,368

9819

2016

26,640

9156

23,922 23,553

14,013 13,796

بلوغ سن التقاعد
Retirement age

*

عجز
Incapacity

تقاعد مبكر
Early retirement

حالة انتهاء الخدمة
Service termination case

(*) early retirement: resignation, job cancellation, both disciplinary discharging,
retirement for other reasons, and public interest
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744

عجز
Incapacity

1388

1162

بلوغ سن التقاعد
Retirement age

*

824

تقاعد مبكر
Early retirement

حالة انتهاء الخدمة
Service termination case

 التقاعد ألسباب أخرى والصالح العام، الفصل التأديبي بنوعيه، إلغاء الوظيفة، االستقالة:(*) التقاعد املبكر

ً
أصحاب املعاش املتوفون:ثالثا

Third:Deceased Pensioners
Table (2-3) and Graph (2-4) show that the total number of deceased
pensioners is (2059) as in 31/12/2016 with an increase of (250) and by
(13.8%) compared to the previous year.
Graph (2-5) indicates that the proportion of deceased pensioners during the service is (75.8%), while the proportion of deceased pensioners
after eligibility equals to (24.2%) as in 31/12/2016.

) إلى أن إجمالي عدد أصحاب املعاش املتوفون بلغ4-2( ) والرسم البياني3-2( يوضح الجدول
َّ
) عن% 13.8( ) وبنسبة250(  وبزيادة عددها2016/12/31 ) صاحب معاش متوفي كما في2059(
.العام املا�ضي
75.8( ) إلى أن نسبة أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة تبلغ5-2( كما يشير الرسم البياني
) وذلك كما في% 24.2( ) بينما نسبة أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق تساوي%
.2016/12/31

2016/12/31 أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة ومتوسط املعاش الشهري كما في.)3-2( جدول
Table (2-3).Deceased Pensioners by death condition and pension average, as in 31/12/2016
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2016-12-31

2015-12-31

حالة الوفاة
Death Condition

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

16,053

1560

15,845

1382

Death during the service

18,179

499

18,009

427

Death after eligibility

16,568

2059

16,356

1809

الوفاة أثناء الخدمة
الوفاة بعد االستحقاق

Total اإلجمالي
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2016/12/31 توزيع أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في.)5-2( رسم بياني

2016/12/31 عدد أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما في.)4-2( رسم بياني

Graph (2-5).Distribution of deceased pensioners by death condition, as in

Graph (2-4).Number of deceased pensioners by death condition, as in 31/12/2016

31/12/2016
2015
2016

1560
1382

499

الوفاة أثناء الخدمة
Death due to work injury

الوفاة بعد االستحقاق
Death after eligibility

حالة الوفاة
Death Condition
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427

Table (2-4) and Chart (2-6) show the increase the pensioners who ended their
service due to death of (1560) as in 31/12/2016, by an increase of (12.9%)
compared to the previous year.

) زيادة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم بسب6-2( ) والرسم البياني4-2( يوضح كل من الجدول
.) عن العام املا�ضي% 12.9(  وبنسبة زيادة2016/12/31 ) كما في1560( الوفاة ليصل عددهم إلى

Graph (2-7) indicates that the pensioners who ended their service due to non-

) إلى أن نسبة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم بسبب الوفاة الذي7-2( كما يشير الرسم البياني

work relevant death is (95.8%), which highly different concerning the propor-

) وبفارق كبيرعن نسبة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم بسبب الوفاة% 95.8( ال يعود إلى العمل

tion of the pensioners who ended their service due to work relevant death is

.2016/12/31 ) كما في% 4.2( أثناء العمل والتي تساوي

(4.2%) as in 31/12 /2016.

2016/12/31 أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة ومتوسط املعاش الشهري كما في.)4-2( جدول
Table (2-4).Deceased Pensioners during service by death reason and monthly pension average, as in 31/12/2016
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2016-12-31

2015-12-31

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

16,043

65

16,365

62

16,054

1495

15,821

1320

16,053

1560

15,845

1382

سبب الوفاة
Death Reason
Death due to work injury

الوفاة بسبب أو أثناء العمل

Death due to non-work injury

الوفاة بسبب ال يعود للعمل

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

عدد أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في.)6-2( رسم بياني

2016/12/31

2016/12/31

Graph (2-7).Distribution of pensioners died during service by death reason,

Graph (2-6).Number of pensioners died during service by death reason,

as in 31/12/2016

as in 31/12/2016

2015
2016

1495

65

62

الوفاة بسبب أو أثناء العمل
Death due to work injury

الوفاة بسبب ال يعود للعمل
Death due to non-work injury

سبب الوفاة
Death Reason
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1320

Data in Table (2-5) show the increase of deceased pensioners after eligibility
to be (499) as in 31/12/2016, by an increase of (17%) compared to the previous year.

) إلى زيادة أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق5-2( وتشير البيانات الواردة في الجدول
.) عن العام املا�ضي% 17(  وبنسبة زيادة2016/12/31 ) كما في499( ليصل عددهم إلى

Graph (2-8) shows the highest percentage of deceased pensioners after

،) إلى أن أعلى نسبة ألصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق8-2( كما يشير الرسم البياني

eligibility who ended their service due to retirement age by (31.7%) , fol-

) ويليها في الترتيب ممن انتهت% 31.7( هم ممن انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وتساوي

lowed by those who ended their service due job cancellation by (21%) as in
31/12/2016.

.2016/12/31 ) كما في% 21( خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة وبنسبة

2016/12/31 أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق حسب حالة انتهاء الخدمة ومتوسط املعاش الشهري كما في.)5-2( جدول
Table (2-5).Deceased pensioners after eligibility by service termination cases and monthly pension average, as in 31/12/2016
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2016-12-31
متوسط املعاش
Pension Average

2015-12-31

حاالت انتهاء الخدمة
Service termination cases

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

26,554

17

24,418

14

Public Interest *

14,290

158

13,940

133

Retirement age

19,251

105

19,028

87

Job cancellation**

13,154

37

13,015

34

Resignation

16,170

1

16,170

1

Disciplinary discharging

17,305

44

16,355

40

Non disciplinary discharging

الفصل بغيرالطريق التأديبي

28,572

78

29,469

69

Retirement for other reasons

التقاعد ألسباب أخرى

12,945

1

12,945

1

Incapacity due to work injury

العجزبسبب أو أثناء العمل

14,395

58

14,153

48

Incapacity due to non-work injury

العجزبسبب ال يعود للعمل

18,179

499

18,009

427

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

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

Total اإلجمالي

(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط
(**) من حاالت إنتهاء الخدمة للمدنيين فقط
 إدارة التقاعد:املصدر
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2016/12/31 توزيع أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق حسب حالة انتهاء الخدمة كما في.)8-2( رسم بياني
Graph (2-8).Distribution of deceased pensioners after eligibility by service termination cases, as in 31/12/2016

ﺣﺎﻟﺔ�ﺍﻧ��ﺎﺀ ﺍ��ﺪﻣﺔ
Service termination case
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Fourth:Beneficiaries of Deceased Pensioners
Data in table (2-6), indicates that the number of beneficiaries increases
by (11.2%) in 2016 compared to the previous year, and daughters represent the greatest beneficiaries’ number by (26.4%) as in 31/12/2016.
The widow gets the highest pension average due to the widow share is
the greatest within the shares legally determined for the beneficiaries
by the kinship.

ً
املستحقون عن أصحاب املعاش املتوفون:رابعا
) في سنة%11.2( ) إلى أن عدد املستحقين ارتفع بنسبة6-2( تشير البيانات الواردة في الجدول
 وأن عدد البنات يمثل العدد األكبر من مجموع املستحقين، باملقارنة مع العام السابق2016
 في حين أن األرملة تحصل على متوسط املعاش الشهري،2016/12/31 ) كما في% 26.4(بنسبة
ً
األعلى وهذا يرجع إلى أن نصيب األرملة يمثل النصيب األكبرضمن جدول األنصبة املقررة قانونا
.للمستحقين حسب صلة القرابة
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2016/12/31  توزيع املستحقين حسب صلة القرابة ومتوسط املعاش الشهري كما في.)6-2( جدول
Table (2-6).Distribution of beneficiaries by kinship and monthly pension average, as in 31/12/2016
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2016-12-31

2015-12-31

صلة القرابة
Kinship

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

10,043

1310

9,698

1151

Widow

3,369

116

3,388

102

Widower

4,617

1421

4,618

1301

Sons

5,341
3,435
2,387
743

1718
800
494
264

5,147
3,463
2,331
719

1534
726
449
251

Daughters
Mother
Father
Brother

1,196

374

1,099

331

Sister

5,211

6497

5,025

5845

Source:Retirement Departme
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األرملة
زوج مستحق
األبناء
البنات
الوالده
الوالد
األخ
األخت

Total اإلجمالي
 إدارة التقاعد:املصدر

Chapter Three

الفصل الثالث

3

2016

إدارة واستثمارأموال صناديق املعاشات
Manage and Invest the Pension Funds
ً
»وهذا إنجازبحد ذاته في هذه الظروف.«اقتصادنا ما زال متينا ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العاملية
كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميردولة قطر
افتتاح دور االنعقاد العادي الخامس واألربعين ملجلس الشورى
2016نوفمبر

«Our economy is still robust and credited with a high level of confidence by the global rating agencies. This is an
accomplishment per se against the backdrop of the current circumstances»
HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Advisory Council 45th Ordinary Session
November 2016

استثمارات صناديق املعاشات:أوال

First:Investment of Pension Funds
Data in Table (3-1) below, shows that the investment value of the Pen-

)86(  أن قيمة استثمارات صناديق املعاشات تبلغ،) أدناه1-3( تشير البيانات الواردة بالجدول

sion Funds is (86) billion QR, as in 31/12/2016.

.2016/12/31 مليارريال قطري كما في

2016/12/31 توزيع املحفظة االستثمارية والعائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثماركما في.)1-3( جدول
Table (3-1).Distribution of investment portfolio & its return by investment type and location, as in 31/12/2016
Unit:One thousand Qatari Riyals

ألف ريال قطري:الوحدة

اإلجمالي
Total

خارج قطر
Outside Qatar

العائد
Return

كلفة االستثمار
Investment
cost

264,133

داخل قطر
In Qatar

نوع االستثمار
Investment Type

العائد
Return

كلفة االستثمار
Investment
cost

العائد
Return

كلفة االستثمار
Investment
cost

11,471,238

-

-

264,133

11,471,238

Deposits in Bank

10,569

2,230,250

)269(

10,000

10,837

2,220,250

Local Investment Funds

صناديق استثمارية محلية

600,832

11,693,222

-

-

600,832

11,693,222

Local Islamic Murabaha
Governmental Bonds

مرابحة إسالمية محلية
سندات حكومية

638,710

12,808,234

20,861

330,921

617,849

12,477,314

Bonds and Sukuk

سندات وصكوك

2,331,198
132,550

35,121,295
4,951,319

20,704
10,165

472,982
180,995

2,310,494
122,385

34,648,312
4,770,324

Listed Equity
Unlisted Equity

أسهم متداولة
أسهم غيرمتداولة

19,881

501,857

19,881

501,857

-

-

239,108

7,279,653

)2,845(

279,653

241,953

7,000,000

)407(

11,354

)407(

11,354

-

-

4,236,573

86,068,424

68,090

1,787,763

4,168,483

84,280,660

Numbers between parentheses ( ) are of minus value
Source: Investment department in 22/02/2017

ودائع لدى البنوك

Private Equity Funds

صناديق األسهم الخاصة

Real Estates and Real Estates Funds

عقارات وصناديق عقارية

Hedge Funds

صناديق تحوط

Total اإلجمالي
األرقام بين االقواس ( ) تعبرعن قيم سالبة
2017/02/22  إدارة االستثمار:املصدر
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Graph (3-1) below, shows that the most funds’ investments is in the State,
which represent (97.9%) of the total Funds’ investment portfolio as in
31/12/2016.

 أن معظم استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة،) أدناه1-3( ويوضح الرسم البياني
.2016/12/31 ) من إجمالي املحفظة االستثمارية للصناديق كما في% 97.9(

2016  و2015  توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة كما في.)1-3( رسم بياني
Graph (3-1). Distribution of investment portfolio by location, as in 2015 & 2016

2016
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2015

Listed Equity Investments represent the highest rate by (40.8%) of the total
funds’ portfolio investments in 31/12/2016, as shown in graph (3-2).

) من إجمالي محفظة% 40.8( وتستحوذ االستثمارات في األسهم املتداولة على النسبة األعلى وهي
.)2-3(  كما يتضح في الرسم البياني،2016/12/31 استثمارات الصناديق كما في

2016/12/31 توزيع املحفظة االستثمارية حسب نوع االستثماركما في.)2-3(رسم بياني
Graph (3-2).Distribution of the investment portfolio by investment type, as in 31/12/2016

ﺀ
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The returns of the funds’ investment are (4) billion QR, as in 31/12/2016. The

 حيث تحقق،2016/12/31 ) مليار ريال قطري كما في4( وقد بلغت عوائد استثمارات الصناديق مبلغ

highest returns by up to (6.6%), for the Listed Equity, and (5.1%) for the Gov-

) الستثمارات السندات% 5.1( ) الستثمارات األسهم املتداولة ونسبة% 6.6( أعلى عائد بنسبة تصل إلى

ernmental Bonds as in 31/12 /2016, as shown in graph (3-3).

.)3-3(  على النحو املوضح في الرسم البياني،2016/12/31 الحكومية كما في

2016/12/31 توزيع نسبة العائد االستثماري حسب نوع االستثماركما في.)3-3( رسم بياني
Graph (3-3).Distribution of the investment rate of return by investment type, as in 31/12/2016

6.6%

2.7%

ودائع لدى البنوك
Deposits in Banks

أسهم غير متداولة
Unlisted Equity

4.0%

5.1%

سندات وصكوك
Bonds and Sukuk

سندات حكومية
Governmental
Bonds

نسبة العائد االستثماري
Investment return rate

2.3%

3.3%

5.0%

0.5%

-3.6%

صناديق تحوط
Hedge Funds

صناديق استثمارية
محلية
Local Investment
Funds

عقارات وصناديق
عقارية
Real Estates and
Real Estates Funds
نوع االستثمار
Investment Type
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ء

صناديق االسهم
الخاصة
Private Equity
Funds

أسهم متداولة
Listed Equity

Graph (3-4) indicates that the best investment return in 2016 was

 قد تحققت2016 ) أدناه إلى أن أفضل العوائد االستثمارية في عام4-3( ويشير الرسم البياني

achieved by the Listed Equity by (6.7%) on the local investments, and

) من% 6.3(  ونسبة،) على مستوى االستثمارات املحلية% 6.7( من األسهم املتداولة بنسبة

(6.3%) from the Bonds and Sukuk on outside investments.

.السندات والصكوك على مستوى االستثمارات الخارجية

2016/12/31 توزيع نسبة العائد االستثماري داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثماركما في.)4-3( رسم بياني
Graph (3-4).Distribution of the investment rate of return by type and location, as in 31/12/2016

In Qatar - داخل قطر
Out Side Qatar - خارج قطر

5.6%
2.6%

3.5%

5.0%

5.1%

4.4%
نسبة العائد االستثماري
Investment return rate

2.3%

4.0%

6.7%

6.3%

0.5%
-1.0%
-3.6%
صناديق تحوط
Hedge funds

-2.7%
صناديق استثمارية
ودائع لدى البنوك
محلية
Deposits in Banks
Local Listed Equity
Funds

أسهم غير متداولة
Unlisted Equity

ء

عقارات وصناديق
صناديق االسهم
سندات وصكوك
عقارية
الخاصة
Bonds and Sukuk
Real Estates and Private Equity Funds
Real estate Funds

سندات حكومية
Governmental
Bonds

أسهم متداولة
Listed Equity

نوع االستثمار
Investment Type
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Graph (3-5) below, shows that the best investments of the Funds, which
achieved rate of return exceeds the capital value of investment, was in the
investments of the Private Equity Funds. It achieves a rate of return by (4%)
of the invested capital value, which represents (0.6%) of the total investments

أن أفضل استثمارات الصناديق والتي حققت نسبة عوائد تجاوز،) أدناه5-3( يبين الرسم البياني
القيمة الرأسمالية لالستثمار كانت في استثمارات صناديق األسهم الخاصة والتي حققت نسبة
) من إجمالي استثمارات% 0.6( ) من قيمة رأس املال املستثمر بها والذي يمثل نسبة% 4( عائد

of the Funds.

.الصناديق

2016/12/31 توزيع املحفظة االستثمارية باملقارنة مع نسبة العائد االستثماري كما في.)5-3( رسم بياني
Graph (3-5).Distribution of the investment portfolio in comparison to the rate of investment
return, as in 31/12/2016
Rate Of Portfolio Distribution -�ﺴﺒﺔ�ﺗﻮﺯ�ﻊ�ﺍﳌﺤﻔﻈﺔ
Rate Of Investment Return -�ﺴﺒﺔ�ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ�ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭﻱ

ﺀ

ﻧﻮﻉ�ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭ
Investment Type
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ً
اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات:ثانيا

Second:Revenues and Expenditures of the Pension
Funds
The net insurance revenues and net investment revenues they are represent
by (50%) for each of the total revenues funds as in 31/12/2016, as shown in
table (3-2).

) لكل منهما من% 50( يمثل كل من صافي اإليرادات التأمينية وصافي اإليرادات االستثمارية نسبة
.)2-3(  كما يتضح من الجدول،2016/12/31 اجمالي إيرادات الصناديق كما في

2016/12/31  اإليرادات حسب نوعها كما في.)2-3( جدول
Table (3-2). Revenues by type, as in 31/12/2016

Unit:One thousand Qatari Riyals

ألف ريال قطري:الوحدة

التغيرفي القيمة
Change in Value

2016-12-31

2015-12-31
اإليرادات
Revenues

نسبة التغيير
Rate change

التغيرفي القيمة
Value change

*النسبة
Rate*

القيمة
Value

*النسبة
Rate*

القيمة
Value

% 8.4

294,721

% 50.0

3,812,028

% 43.9

3,517,307

Net Insurance revenues

% 4.9

166,240

% 46.8

3,568,822

% 42.5

3,402,582

Monthly contribution

االشتراكات الشهرية

% 55.2

13,804

% 0.5

38,822

% 0.3

25,018

Notional period revenues

إيراد املدد االعتبارية

% 186.5

24,185

% 0.5

37,152

% 0.2

12,967

Previous period purchase

شراء املدة السابقة

% 199.8

71,338

% 1.4

107,048

% 0.4

35,710

Additional amounts

املبالغ االضافية

% 46.7

19,154

% 0.8

60,184

% 0.5

41,030

Other revenues**

** إيرادات أخرى

)% 15.2(

)685,699(

% 50.0

3,810,955

% 56.1

4,496,654

)% 4.9(

)390,978(

% 100.0

7,622,983

% 100.0

8,013,961

(*)Rate: Represents the number divided by the total
(**) Other revenue: Actuarial amounts and delay fees
Numbers between parentheses ( ) are minus value
Source: Funds Account Office data in 02/02/2017

صافي اإليرادات التأمينية

صافي اإليرادات االستثمارية

Net investment revenues

Total اإلجمالي
 تمثل القيمة لإلجمالي:(*) النسبة
 مبالغ اكتوارية وغرامات التأخير:(**)إيرادات أخرى
األرقام بين االقواس ( ) تعبرعن قيم سالبة
2017/02/02  حسب البيانات املتوفرة في مكتب حسابات الصناديق: املصدر
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Graph (3-6) shows the growth of the insurance revenues rate by (50%) in

 مقابل،2016/12/31 ) في% 50( ) إلى نمو اإليرادات التأمينية لتصل إلى6-3( يشيرالرسم البياني

31/12/2016, against (43.9%) in 31/12/2015.

.2015/12/31 ) في% 43.9( نسبتها

2016  و2015 اإليرادات حسب نوعها كما في.)6-3( رسم بياني
Graph (3-6).Revenues by type, as in 2015 & 2016

2016
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2015

Table (3-3) indicates that the value of insurance expenditures is about (3.6)

 مقابل،2016/12/31 ) مليارريال في3.6( ) إلى أن قيمة النفقات التأمينية تبلغ3-3( يشيرالجدول

billion Q.R in 31/12/2016, compared to (3.2) billion Q.R, in 31/12/2015, by an

.)% 12.9( ) مليار ريال وبنسبة0.4(  بزيادة قدرها،2015/12/31 ) مليارريال في3.2(

excess of (0.4) billion Q.R, with a rate of (12.9%).

2016/12/31 النفقات التأمينية حسب نوعها كما في.)3-3( جدول
Table (3-3).Insurance expenditures by type, as in 31/12/2016
Unit:One thousand Qatari Riyals

التغيرفي القيمة
Change in Value
نسبة التغيير
التغيرفي القيمة
Rate change Value change

ألف ريال قطري:الوحدة

2016-12-31

2015-12-31

النسبة
Rate

القيمة
Value

النسبة
Rate

القيمة
Value

% 13.7
% 19.6
% 46.9
)% 0.8(
% 26.4
)% 5.0(
% 12.4
% 5.1
% 39.3
% 11.4
% 3.3
% 12.0
% 17.1
% 92.6
% 546.4

3,525
48,164
133,985
)8,601(
108,477
)783(
19,845
28,838
1,261
12,811
392
30,356
15,111
5,651
15,207

% 0.8
% 8.1
% 11.6
% 28.2
% 14.3
% 0.4
% 5.0
% 16.2
% 0.1
% 3.4
% 0.3
% 7.8
% 2.9
% 0.3
% 0.5

29,293
293,487
419,904
1,021,276
519,823
14,897
180,046
588,828
4,467
124,859
12,384
283,499
103,515
11,753
17,990

% 0.8
% 7.6
% 8.9
% 32.1
% 12.8
% 0.5
% 5.0
% 17.4
% 0.1
% 3.5
% 0.4
% 7.9
% 2.8
% 0.2
% 0.1

25,768
245,323
285,919
1,029,877
411,346
15,680
160,201
559,990
3,206
112,048
11,992
253,143
88,404
6,102
2,783

% 12.9

414,239

% 100.0

3,626,021

% 100.0

3,211,782

Rate: Represents the total value
(*) Military service termination cases only
(**) Civil service termination cases only
Numbers between parentheses ( ) are minus value
Source: Funds Account Office 02/02/2017

النفقات التأمينية
Insurance expenditures
Reaching the age of regular retirement*
Public Interest *
Retirement age
Job cancellation**
Resignation
Disciplinary discharging
Non disciplinary discharging
Retirement for other reasons
Incapacity due to work injury
Incapacity due to non-work injury
Death due to work injury
Death due to non-work injury
Death after eligibility
Contributions revert
Contributions transferred to Civil Fund

* بلوغ سن التقاعد النظامي
* الصالح العام
بلوغ سن التقاعد
**إلغاء وظيفة
استقالة
الفصل بالطريق التأديبي
الفصل بغيرالطريق التأديبي
التقاعد ألسباب أخرى
العجزبسبب أو أثناء العمل
العجزبسبب ال يعود للعمل
الوفاة بسبب أو أثناء العمل
الوفاة بسبب ال يعود للعمل
الوفاة بعد االستحقاق
رد اشتراك
ق
اشتراكات منقولة للصندو املدني

Total اإلجمالي
 تمثل القيمة لإلجمالي:النسبة
(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط
(**) من حاالت انتهاء الخدمة للمدنيين فقط
األرقام بين االقواس ( ) تعبرعن قيم سالبة
2017/02/02  مكتب حسابات الصناديق: املصدر
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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
(85%) of the total insurance expenditures as in 31/12/2016, followed by the

 والصالح، واالستقالة،تمثل النفقات التأمينية لحاالت انتهاء الخدمة بسبب ( بلوغ سن التقاعد
 وإنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغيرتأديبي وأسباب أخرى ) أعلى نسبة وهي، وإلغاء الوظيفة،العام
 تليها نفقات حاالت الوفاة بنسبة،2016/12/31 ) من مجموع النفقات التأمينية كما في% 85(

death cases expenditures by (11.1%), as shown in graph (3-7).

.)7-3(  كما يتضح من الرسم البياني،)% 11.1(

2016/12/31 النفقات التأمينية حسب حاالت انتهاء الخدمة كما في.)7-3( رسم بياني
Graph (3-7).Insurance expenditures by service termination cases, as in 31/12/2016

وفاة
Death
11.1%

عجز
Incapacity
3.6%

رد اشتراك
Contributions
revert
0.3%

تقاعد
Retirement
85.0%
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Data in table (3-4) shows the growth of the funds reserve that reaches (91)

)91( ) إلى تطور االحتياطي للصناديق ليصل إلى مبلغ وقدره4-3( تشيرالبيانات الواردة بالجدول

billion Q.R in 31/12/2016, with an excess of (4) billion and by (5%) of reserves

) عن قيمة االحتياطي كما% 5( ) مليار وبنسبة4(  بزيادة قدرها،2016/12/31 مليار ريال في

value as in 31/12/2015, and graph (3-8) shows the Growth of Pension Funds

) إلى تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات8-3(  ويشير الرسم البياني،2015/12/31 في

revenues and expenditures during 2012-2016.

.2016-2012 خالل السنوات

2016-2012 تطور اإليرادات والنفقات واحتياطي صناديق املعاشات خالل السنوات.)4-3( جدول
Table (3-4).Growth of Pension Funds revenues, expenditures and reserve during 2012-2016

Unit:One thousand Qatari Riyals

ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
Reserve

��ﻌﺪﻳﻼﺕ�ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺳﺎﺑﻘﺔ
�Previous years
modiﬁcation

72,554,662

ألف ريال قطري:الوحدة

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ�ﺍﻟﻌﺎﻡ
General output

�ﺻﺎ���ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭ�ﺔ
�Net investment
revenue

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺄﻣﻴ�ﻴﺔ
�Insurance
expenditures

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ�ﺍﻟﺘﺄﻣﻴ�ﻴﺔ
Insurance revenues

ﺍﻟﺴﻨﺔ
Year

(10,548)

47,460,795

2,214,177

2,570,264

47,816,882

2012

76,273,986

(99,805)

3,819,129

3,157,500

2,726,028

3,387,657

2013

82,559,646

10,253

6,275,407

5,883,263

2,942,807

3,334,951

2014

87,361,535

(290)

4,802,179

4,496,654

3,211,782

3,517,307

2015*

91,362,073

3,576

3,996,962

3,810,955

3,626,021

3,812,028

2016**

(*)Modified according to the amendments of the audited financial statements in 2015
(**) 2016 unaudited
Numbers between parentheses ( ) are of minus value.
Source: Funds Account Office 02/02/2017

2015 (*) تم التعديل وفقا لتعديالت القوائم املالية املدققة لسنة
 غيرمدقق2016 )**(
.األرقام بين األقواس ( ) تعبرعن قيم سالبة
2017/02/02  مكتب حسابات الصناديق: املصدر
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2016-2012 تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات.)8-3( رسم بياني
Graph (3-8).Growth of Pension Funds revenues and expenditures during 2012-2016

Insurance Revenues - ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ�ﺍﻟﺘﺄﻣﻴ�ﻴﺔ

ﺃﻟﻒ�ﺭ�ﺎﻝ�ﻗﻄﺮﻱ
One Thousand Qatari Riyals

Insurance Expenditures - ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ�ﺍﻟﺘﺄﻣﻴ�ﻴﺔ

ﺍﻟﺴﻨﺔ
Year
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Chapter Four

الفصل الرابع

4

2016

2016 األنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة

Operational and Service Activities of GRSIA 2016
 فحق املواطن علينا. لكن أداء الوظيفة املطلوبة واجب، فالعمل حق،«على املوظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل
»هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل وحقنا عليه هو أداء عمله على أحسن وجه
كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميردولة قطر
افتتاح دور االنعقاد العادي الخامس واألربعين ملجلس الشورى
2016نوفمبر
«A public sector’s employee should not be inactive in discharging work requirements. Job is a right, but discharging
the tasks of this job is a duty. The citizen’s rights on our part include education, training and qualifying him for
work, and it is his duty to do his work in the best way possible, accomplish his tasks on time and as per the required
accuracy and complete integrity»
HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Advisory Council 45th Ordinary Session
November 2016

ً
البيانات اإلحصائية ملوظفي اهليئة:أوال

First: Statistical Data of the GRSIA’s Employees
The Table (4-1) below, shows distribution of GRSIA’s employees by depart-

) موظف224(  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والبالغ عددهم،) أدناه1-4( يوضح الجدول

ments (224) employees in 31/12/2016. Females represent (58.0%) with ex-

 وكما،)% 42.0( ) وتفوق نسبة الذكور والتي تبلغ% 58.0(  وتبلغ نسبة اإلناث،2016/12/31 في

ecess to males who represent (42.0%), and graph (4-2) shows that Qatari

.) ملجموع موظفي الهيئة% 75( ) إلى أن نسبة املوظفين القطريين تبلغ2-4( يوضح الرسم البياني

employees represent (75 %) of the total GRSIA’s employees.

2016/12/31 توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والجنس كما في.)1-4( جدول
Table (4-1).Distribution of GRSIA’s employees by departments and gender, as in 31/12/2016
2016/12/31

2015/12/31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
Department

��ﺍﻹﺟﻤﺎ
Total

ﺇﻧﺎﺙ
Females

ﺫﻛﻮﺭ
Males

��ﺍﻹﺟﻤﺎ
Total

ﺇﻧﺎﺙ
Females

ﺫﻛﻮﺭ
Males

15
5

3
3

12
2

16
6

6
3

10
3

��President Oﬃce�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ﻣﻜﺘﺐ�ﺍﻟﺮﺋ�ﺲ
�Internal Audit Department������������������������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ�ﺍﻟﺪﺍﺧ

16

10

6

20

12

8

Public Relation�&�Communication Department�������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ�ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ�ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

13

9

4

13

9

4

� Planning�&�Quality Department������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�ﻭﺍ��ﻮﺩﺓ

25
28

15
21

10
7

25
29

14
21

11
8

� Contributors Department�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﳌﺸ��ﻛ�ﻥ
� Retirement Department�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

18

9

9

17

9

8

��Investment Department����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭ

13

8

5

12

7

5

� Legal Aﬀairs Department����������������������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ�ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

26

10

16

26

10

16

� Information System Department������������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﻧﻈﻢ�ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

53

34

19

56

35

21

� Joint Services Department�������������������������������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍ��ﺪﻣﺎﺕ�ﺍﳌﺸ��ﻛﺔ

11

8

3

9

6

3

ﻣﻜﺘﺐ�ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ�ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ�ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ�ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ�ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
Accounts of Retirement and Social Insurance Funds Oﬃce

1

-

1

-

-

-

�� Inspection and Control Department�����������������������������������������������������������������������������ﺇﺩﺍﺭﺓ�ﺍﻟﺘﻔﺘ�ﺶ�ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ

224

130

94

229

132

97

�Total����ﺍﻹﺟﻤﺎ

Source: Joint Service Department
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2016/12/31 توزيع موظفي الهيئة حسب الجنسية كما في.)2-4( رسم بياني

2016/12/31 توزيع موظفي الهيئة حسب الجنس كما في.)1-4( رسم بياني

Graph (4-2).Distribution of GRSIA’s employees by nationality, as in

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

31/12/2016

31/12/2016

Table (4-2) indicates that GRSIA appends employees to courses and pro-

) إلى قيام الهيئة بإلحاق موظفيها بأهم الدورات والبرامج واملؤتمرات وزيارات2-4( و يشيرالجدول

grams, conferences and work visits relevant to its competences and majority
of Qatari employees were included.

.العمل املتعلقة بمجال عملها واختصاصاتها وقد شملت أغلب املوظفين القطريين

2016  برامج التدريب والتطويرخالل سنة.)2-4( جدول
Table (4-2).Training and development programs of 2016
عدد املوظفين
Employees No.

العدد
NO.

Training courses inside Qatar ) free (

48

117

) دورات تدريبية داخل الدولة ( مجانية

Training courses inside Qatar )charges (

31

8

) دورات تدريبية داخل الدولة ( بتكلفة

Training courses outside Qatar ) charges (

5

5

) دورات تدريبية خارج الدولة ( بتكلفة

Seminars

3

2

ندوات

Abroad work visits

18

9

زيارات عمل خارج الدولة

Workshops

7

6

ورش عمل

Programs

Source: Joint Service Department
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البرامج

 إدارة الخدمات املشتركة:املصدر

ً
ثانيا:األنشطة املتعلقة بتطوير أنظمة املعلومات
 .1مشروع تطويرتطبيقات الجوال لخدمات التقاعد.
 .2مشروع تطويربوابة الخدمات اإللكترونية لألفراد ونظام خدمة العمالء.
 .3مشروع تطويربوابة الخدمات اإللكترونية لجهات العمل.
 .4مشروع تطويرخدمة إصداربطاقات خصومات املتقاعدين واملوظفين.
 .5مشروع التحسينات على نظام حسابات الصناديق.
 .6مشروع ربط أنظمة أوراكل املالية والحضور واالنصراف بنظام موارد الحكومي.
 .7مشروع نظام إدارة األصول.
 .8تطبيق نظام الفورتينت لجدارالحماية.
 .9فحص أمن الشبكة من االختراق الخارجي.
 .10مشروع جدارالحماية للشبكة املعلوماتية بمركزاملعلومات االحتياطي.

ً
ثالثا:األنشطة املتعلقة بالشؤون القانونية
انجاز األعمال املختلفة املتعلقة بمجال اختصاص الشؤون القانونية ومنها بالخصوص تقديم
االستشارات القانونية ملختلف الوحدات اإلدارية بالهيئة ،وإعداد مشاريع العقود والقرارات
ً
والتعاميم ،ومتابعة املنازعات القانونية التي تكون الهيئة طرفا فيها وعددها ( )121قضية.
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Second:Activities of Developing Information Technology Systems
1. Mobile Application for Pension Services.
2. G2C Online Services Portal and CRM Solution.
3. G2B Online Services Portal.
4. Pensioners & Employees Discount Card Online Service.
5. Funds Finance System Enhancements.
6. Integrate Attendance & Oracle Finance with MAWARED.
7. Asset Management System.
8. Fortinet Firewall Implementation.
9. Penetration Testing 2016.
10. High Availability on DR Firewall

Third:Activities of Legal Affairs
Legal Affairs department conducts variaty of activities relevant to the legal
affairs, such as, provide legal consultations to various departments, prepare
draft contracts, resolutions, and circulations, and follow up about (121) disputes against GRSIA.

ً
رابعا:األنشطةاملتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير
أنظمة العمل
 .1العمل ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية االجتماعية الستراتيجية التنمية الوطنية
.2022-2017
 .2البدء في أعمال الفحص االكتواري لصندوقي املعاشات املدني والعسكري كما في .2015/12/31
 .3تحديث ورقة العمل ألنظمة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية-الواقع والتحديات -بناء على بيانات سنة .2015
 .4إعداد وإصدارالتقاريراإلحصائية الدورية.
 .5إعداد وتحديث الدراسات التأمينية واملالية املتعلقة بإصالح نظامي التقاعد واملعاشات
املدني والعسكري.
 .6املشاركة في برامج تدريبية للحصول على شهادة اآليزو  9001إلدارة الجودة.
 .7إعداد دليل معاييراألداء املؤس�سي الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية.
 .8إعداد دليل خدمات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية.

Fourth:Activities of Planning,Applicable Researches
and Business System Development
1. Work with the team of the national development strategy of social
sector 2017-2022.
2. Start the actuarial valuation for civil and military funds as in
31/12/2015.
3. Update the GCC civil pension and social insurance schemes worksheet -reality and challenges, based on 2015 data.
4. Prepare periodic statistical reports.
5. prepare and update insurance and financial studies relevent to civil
and military schems reform.
6. Participate in the training program of the ISO 9001 certification for
quality management.
7. Prepare the institutional performance standards guide of GRSIA.
8. Prepare GRSIA services guide.
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ً
األنشطة املتعلقة بالعالقات العامة واالتصال:خامسا

Five:Activities of Public Relation and Communication
1.Develop the GRSIA website according to Ministry of communication and

. تطويراملوقع االلكتروني باملعاييرالرسمية الواردة من وزارةاملواصالت و االتصاالت.1

Transport standards.

) للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية37(  تنظيم االجتماع الـ.2

2.Arrange the (37th) meeting of the technical committee of the civil pension

.2016  مايو31-30 ملجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة

and social insurance scheme of the GCC during 30 -31 May 2016

.2016  تدشين برنامج الخصومات للمتقاعدين لسنة.3

3.Launch the discounts program/year 2016.
4.Provide about (19059) Services, as shown the table below:

No.

Type

: يوضحها الجدول أدناه،) خدمة19059(  تقديم ما يقارب.4
العدد التقريبي
Estimated Number

نوع الخدمة

م

1

Respond to all types of inquiries

2845

اإلجابة على االستفسارات الهاتفية واملباشرة

1

2

Receive different service inquiries forms

5298

استالم نماذج طلب خدمات مختلفة

2

3

Issue pension and service duration certificate.

7926

اصدارشهادات معاش واجمالي مدة الخدمة

3

4

Issue pensioners cards

2990

اصدارالبطاقات ألصحاب املعاش

4

Total

19059

اإلجمالي
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ً

2016 التعاون واملشاركات اخلارجية خالل السنة:سادسا

Six:External Cooperation and Participations during
2016
GRSIA participated in several meetings and seminars including:

No.

Participations

The Thirty Sixth meeting of the Permanent Technical Committee of the
1
civil retirement and social security devices in the GCC countries
The twelfth periodic seminar of the civil retirement and social security
2 devices in the GCC countries, entitled « Media role of promote insurance
culture»

:شاركت الهيئة في العديد من االجتماعات والندوات منها
 البلد/ الفترة
Duration/Country
2016  فبراير4-3
الدمام-اململكة العربية السعودية
Kingdom Saudi Arabia-Dammam
3-4 February 2016
2016  مايو25-24
 مسقط-سلطنة عمان
Sultanate of Oman- Muscat
24-25 May 2016

املشاركات

م

االجتماع السادس والثالثون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
1
و التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

الندوة الدورية الثانية عشرألجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية بدول
2
)مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدور اإلعالمي في نشرالثقافة التأمينية

2016  مايو31-30
 الدوحة-دولة قطر
State of Qatar- Doha
30-31 May 2016

االجتماع السابع والثالثون للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد املدني
3
و التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

The Thirty Eighth meeting of the Permanent Technical Committee of the
4
civil retirement and social security devices in the GCC countries

2016  سبتمبر28-26
 الكويت-دولة الكويت
State of Kuwait- Kuwait
26-28 September 2016

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

The sixteenth meeting of the heads of civil retirement and social security
5
devices in the GCC countries

2016  نوفمبر2-1
الرياض-اململكة العربية السعودية
Kingdom Saudi Arabia- Riyadh
1-2 November 2016

االجتماع السادس عشرألصحاب املعالي و السعادة رؤساء أجهزة التقاعد املدني
5
و التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية

6 World Social Security Forum

2016  نوفمبر18-14
 بنما-جمهورية بنما
Republic of Panama- Panama
14-18 November 2016

 املنتدى العاملي للضمان االجتماعي6

3

The Thirty Seventh meeting of the Permanent Technical Committee of the
civil retirement and social security devices in the GCC countries
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:وإذا كان لديكم أية استفسارات أو مالحظات يرجى االتصال بنا على
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