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

 نتحدث بعقالنية لتقييم املرحلة التي نمر بها وتخطيط املستقبل. أخاطبكم خطاب العقل والوجدان،«في هذه الظروف التي يمر بها وطننا
 وخيبت آمال الذين راهنوا، وبوجدانية ألننا جميعا تأثرنا بروح التضامن والتآلف والتحدي التي سادت،الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له
»على عكسها لجهل بطبيعة مجتمعنا وشعبنا
صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاني
) أمري دولة قطر ( حفظه اهلل

الخطاب املوجه إلى املواطنين واملقيمين على أرض قطر
2017 يوليو

“We speak in rational terms in assessing the phase we are going through, to plan the promising future that our
people have proved aptly worthy of, and touched by the spirit of solidarity, harmony and defiance that prevailed and
frustrated the hopes of those who banked on the opposite side because of their ignorance of the nature of our society
and our people”

H.H Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar (May Allah Protect Him)
Address to the Citizens and Residents of Qatar
July 2017

ص ـ ـ ــاحب السم ـ ـ ــو
الشي ـ ـ ــخ حمد ب ـ ـ ــن خليفة آل ثان ـ ـ ــي
األميرالوالد

H.H Sheikh Hamad Bin Kkalifa 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
كلمة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاني
) األمري الوالد ( حفظه اهلل

الفاينانشال تايمز
2010 - اكتوبر- 24

“What I felt right from the start when I assumed authority of running the country, and we started thinking of investing
for the future and making sure that the future generations will be guaranteed their standard of living. Also, one of the
things I’m thinking of is the retirement fund. I want to inject enough money now into it so that in the future, it will not
require any financing or financial help from the state”

H.H Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani
The Father Emir (May Allah Protect Him)
Financial Times
24-october-2010

52
8

38
حمتويات التقرير

افتتاحية
كلمة سعادة وزيراملالية
مقدمة
كلمة سعادة رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
الرؤية والرسالة
رؤية ورسالة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
الهيكل التنظيمي
الخريطة التنظيمية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
بيانات تعريفية
قائمة الجداول
قائمة الرسوم البيانية
قائمة تعريف املصطلحات

Contents

8
10
12
13
14
16
18

Editorial
Speech of H.E Minister of Finance
Introduction
Speech of H.E President of the GRSIA
Vision & Mission
Vision & Mission of the GRSIA
Organizational Chart
Organizational Chart of the GRSIA
Indication Data
List of Tables
List of Graphs
List of Terms Definitions

22

62
10

Contents

حمتويات التقرير

Executive Summary

امللخص التنفيذي

Executive Summary of the Report
Chapter One
Civil Contributors
Chapter Two
Pensioners and the Beneficiaries
Chapter Three
Manage and Invest the Pension Funds
Chapter Four
Operational and Servicing Activities of the GRSIA
2017
Conclusion
Acknowledgement

21
22
38
52
62
70

امللخص التنفيذي للتقرير
الفصل األول
املشتركون املدنيون
الفصل الثاني
أصحاب املعاش واملستحقون
الفصل الثالث
إدارة واستثمارأموال صناديق املعاشات
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
2017 ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ

Ali Shareef Al Emadi

علي شريف العمادي

Minister of Finance

وزيراملالية

I am pleased to present to you the Annual Report of the GRSIA of
2017, which witnessed the continuation of the growth process to serve
all beneficiaries of the pension schemes and enhance social security
coverage to various sectors in State of Qatar.
In the last five years, we have supported the private sector and implemented a package of procedures to make it competitive with other sectors. The Cabinet approved the application of the Retirement Law on
Qatari workers in a number of these entities to become (119) in 2017,
by an increase of (8%) compared to 2016.
We should also point out that, with God Almighty proper actions were
taken which contributed to enable pension funds to maintain the investment performance of a growth rate by (6%) in investment revenues
compared to the previous year.
We are moving forward in the development of investment policy to
achieve the highest growth rates of the funds, taking into account the
potential medium and long term risks, in accordance with the technical
extensive studies, which will enhance the GRSIA’s ability to keep providing the best returns for beneficiaries and their families.
In conclusion, I extend my sincere thanks and appreciation to His Highness the Emir and his wise government for their support and help to
achieve the GRSIA objectives and programs. I also thank the employees of the GRSIA, for their performance. I wish them to continue their
constructive efforts to achieve the desired aspirations of the GRSIA
during the next phase.
Success be granted by Allah,
Ali Shareef Al Emadi
Minister of Finance

يسعدني أن أقدم إليكم التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
 والذي شهد مواصلة مسيرة النمو بما يخدم كافة املستفيدين من أنظمة،2017 لعام
ّ  ويعزز من،التقاعد واملعاشات
مد التغطية التأمينية إلى مختلف القطاعات في دولة
.قطر
فخالل األعوام الخمسة املاضية قمنا بدعم القطاع الخاص وتنفيذ حزمة من اإلجراءات
ً
 فقد قام مجلس الوزراء باملوافقة على سريان قانون،لجعله منافسا للقطاعات األخرى
) جهة عمل في119( التقاعد على العاملين القطريين في عدد من هذه الجهات لتصبح
ً
.2016  عن عام% 8  وتشهد تطورا بنسبة2017 عام
كما تجدر اإلشارة الى أنه بفضل هللا عز وجل قد تم اتخاذ تدابير مدروسة ساهمت من
ً
6( تمكين صناديق املعاشات من املحافظة على أدائها االستثماري محققة نموا بنسبة
.) في اإليرادات االستثمارية مقارنة بالعام السابق%
ً ُ
ونحن ماضون قدما في تطوير سياسة االستثمار لتحقيق أعلى معدالت النمو للصناديق
،آخذين في االعتبار املخاطر التي يمكن أن تواجهها وذلك على املديين املتوسط والطويل
 األمرالذي سيعزز من قدرة الهيئة على االستمرارفي توفير،وفق دراسات فنية مستفيضة
.أفضل العائدات للمستفيدين وأسرهم
ً
 أمير البالد وحكومته/ أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو،وختاما
 كما أشكركافة املوظفين.الرشيدة على دعمهم ومساندتهم لتحقيق أهداف وبرامج الهيئة
ً
 متمنيا مواصلة جهودهم،في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية على أدائهم
.البناءة لتحقيق التطلعات املرجوة من الهيئة خالل املرحلة املقبلة
،،،وهللا ولي التوفيق
علي شريف العمادي
وزيراملالية

Turki bin Mohamed Al- Khater

تركــي بــن حممد اخلاطر

President of General Retirement & Social Insurance Authority

رئيس الـهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

Based on the second National Development Strategy of State of Qatar 2018-2022,
the GRSIA develops during 2017 its Strategic Plan (2018-2022) upon main four
objectives meet to requirements of the State’s National Development Strategy and
achieve Qatar National Vision 2030.
The most important of which is the sustainability of funds, the provision of care and
the decent living of Qatari workers, which is examined through conducting periodic
actuarial studies, as an important indicator for measuring the solvency and sustainability of pension funds. That limit the challenges and solutions through implementing
reform policies based on extensive studies to achieve equality and justice for different generations.
To achieve the above, the GRSIA is required to have distinguishing institutional performance and human resources, through developing manuals for work improvement
that seek efficient use of available resources and effective results. Plus, GRSIA adopt
quantitative and qualitative indicators to monitor and improve achievement of these
objectives.
In order to enhance relationship between the GRSIA and foreign parties locally and
internationally, GRSIA seeks toward the initiatives offered by different external parties
as they highlight its position and mission and open the opportunity to develop and
improve functions and services. For example, the portal has been developed and
provided with many electronic services. The GRSIA received Best Digital Service
for Business (G2B), as it was the second on Digital Government Excellence Awards.
As the GRSIA is enhancing its cooperation with counterpart agencies to exchange
experience in the most important common areas such as the CAISSE DE DEPOT ET
DE GESTION in Kingdom of Morocco and the GRSIA.
Finally, we are pleased to present to you the annual report of the GRSIA for the fiscal
year ended 31 December 2017, which contains a detailed breakdown of the financial
results and achievements.
Success be granted by Allah,

Turki bin Mohamed Al- Khater
President of the General Retirement and Social Insurance Authority

ً
 فقد وضعت الهيئة،2022~2018 انطالقا من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر
 وفق أربع أهداف رئيسية تستجيب2022~2018  استراتيجيتها للفترة،2017 خالل العام
.2030 ملتطلبات استراتيجية التنمية الوطنية للدولة وتحقق رؤيتها
 حيث يتم،ومن أهمها استدامة الصناديق وتحقيق الرعاية والعيش الكريم للعاملين القطريين
ً ً
ُ
 والتي تعد مؤشرا هاما لقياس مدى مالءة،بحثها عن طريق إجراء الدراسات االكتوارية الدورية
 والعمل على تجاوزها بإجراء، وحصر التحديات واملعوقات،واستدامة صناديق املعاشات
ً
.السياسات اإلصالحية حفاظا على استدامة الصناديق لألجيال القادمة
 من، فإنه يلزم الهيئة أن تتميزبأدائها املؤس�سي وأن ترتقي بمواردها البشرية،ولتحقيق ما سبق
 بما يحقق كفاءة استخدام املوارد املتاحة،خالل إعداد األدلة الالزمة لتحسين وتطويرالعمل
 وتبني مؤشرات كمية ونوعية لرصد تحقيق هذه األهداف،واستخالص نتائج عمل فعالة
.وتحسينها
ً
ً
ً
 فقد استهدفت الهيئة كافة-وتعزيزا لتعاون الهيئة مع األطراف الخارجية – محليا ودوليا
ً
 وتعد مكسبا،املبادرات املطروحة من عدة جهات خارجية تسهم في إبرازمكانة الهيئة ورسالتها
 تطوير البوابة، ومنها على سبيل املثال ال الحصر.للهيئة في تطوير وتحسين أنشطتها وخدماتها
 وقد نالت عنها الهيئة جائزة أفضل،اإللكترونية وتزويدها بالعديد من الخدمات اإللكترونية
 بعد حصولها على املركز الثاني لجائزة التميز لحكومة،مقدم خدمة إلكترونية لقطاع األعمال
ّ  كذلك عززت الهيئة من تعاونها.قطرالرقمية
البناء مع األجهزة النظيرة لتبادل الخبرات في أهم
املجاالت املشتركة كصندوق اإليداع والتدبيرباململكة املغربية
ً
 يسعدنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات،وأخيرا
ً
 والذي يحمل بين طياته تفصيال،2017  ديسمبر31 االجتماعية عن السنة املالية املنتهية في
ً
.دقيقا للنتائج املالية واإلنجازات املحققة خالل السنة املالية املنصرمة
،،،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 to reach the maximum of reinforcement levels in performance and achievements to achieve
its goals and occupying a distinguishing position among
other local and international 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, and ensure
the required protection to the insured and their families. That reflects clearly the society’s identity, by providing outstanding service to the public in a spirit of responsibility, affection, and taking
into account the fundamental values that underlie the 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
2017 - التقريرالسنوي
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2017-2013 تطور عدد املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات

)2-1(

2017 توزيع املشتركين النشطين الجدد حسب الجنس خالل سنة

)3-1(
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2017/12/31 توزيع املشتركين النشطين حسب قطاع العمل والجنس كما في
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توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
2017/12/31 (حسب الدول) كما في
توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
2017/12/31 (حسب قطاع العمل) كما في
توزيع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدولة
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2016 قطر (حسب قطاع العمل) كما في
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2017 & 2016
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)3-3(
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)4-3(

2017/12/31 توزيع موظفي الهيئة حسب الجنس كما في

)1-4(

2017/12/31 توزيع موظفي الهيئة حسب الجنسية كما في

)2-4(

قائمة تعريف املصطلحات

List of Terms Definitions
Term
Contributor*
Contribution

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

Consolidate Insurance protection

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.

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 مقر/ صاحب عمل يخضع لقانون (التقاعد املدني

مد الحماية التأمينية

. ويخضع املشترك للقانون في دولة املواطن،العمل

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

ً
.مدة الخدمة التي يتم حسابها حكما عند تسوية املعاش

املدة االعتبارية

Notional period
Previous Service
Apposition
Contributions
Revert
Pensioner
Deceased after Eligibility
Beneficiary

The service duration that is notionally calculated, when calculating
the pension settlement.
Previous service period of which contributions are paid to be added
to the service period.
In the event the employee or worker does not meet the conditions of
pension eligibility, contributions of (5%) paid for the service period
will be paid back.
One who has finished his service and deserves a pension.
Deceased pensioners after retirement.

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

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

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

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

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

Sons and daughters of the pension eligible deseeded son).

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

مدة الخدمة

ضم الخدمة السابقة

رد اإلشتراك
صاحب املعاش
وفاة بعد استحقاق

املستحق

.)للمعاش
 يغطي التقريربيانات املشتركين املدنيين فقط:(*) املشترك

2017 - التقريرالسنوي
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قائمة تعريف املصطلحات

List of Terms Definitions
Term
Retirement age
Pension

Definition
The determined age in both civil and military schemes for retirement.
The due monthly amount of pensioners or beneficiaries.
Government Sector: (Pension = last monthly salary (basic + social
allowance) x (5%) x the number of years of service) provided the

Calculating the pen- pension is not exceeding the salary.
sion for civil scheme Non-Government Sector: (Pension = average of last 5 yeras monthly
salary (basic + social allowance) x (5%) x the number of years of
service) provided the pension is not exceeding the salary.
Pension = last monthly salary (basic + social allowance) x (5%) x
Calculating the
pension for military the number of years of service (twenty years maximum), provided
scheme
the pension is not exceeding the salary.
Dispute Examine
Committee

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

Military Retirement The committee that concerns about the military retirement and penCommittee
sions affairs.
The Civil Pension Fund that is established under the provisions of
Civil Pension Fund
Law No. (24) Year 2002.
The Military Pension Fund that is established under the provisions of
Military Pension
Fund
Insurance expenditure

19

the Law No. (13) Year 2006.
The amounts that are paid to the pensioners, beneficiaries and
contributors who are non-eligible to a pension when ending their
service.
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التعريف

املصطلح

.هي السن املحددة في نظامي التقاعد املدني والعسكري لإلحالة إلى التقاعد
ً
.املبلغ املستحق شهريا لصاحب املعاش أو املستحقين عنه

سن التقاعد
املعاش

x ) العالوة االجتماعية+  (املعاش= الراتب الشهري األخير (األسا�سي:القطاع الحكومي
. على أال يجاوز املعاش الراتب،) عدد سنوات الخدمةx )% 5(
 العالوة+  (املعاش= متوسط الراتب الشهري (األسا�سي:القطاع غيرالحكومي

حساب املعاش للنظام املدني

 على أال،)) * عدد سنوات الخدمة% 5( * االجتماعية) خالل السنوات الخمس االخيرة
.يجاوز املعاش الراتب
 عدد سنواتx (5 %) x ) العالوة االجتماعية+ املعاش= الراتب الشهري األخير (األسا�سي
. على أال يجاوز املعاش مقدارالراتب،الخدمة وبحد أق�صى عشرين سنة
هي اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات جهات العمل واملوظفين والعاملين وأصحاب
.املعاشات واملستحقين وغيرهم والبت فيها

حساب املعاش للنظام
العسكري
لجنة فحص املنازعات

.اللجنة املختصة بشؤون تقاعد ومعاشات العسكريين

لجنة التقاعد العسكري

.2002 ) لسنة24( صندوق املعاشات املدني املنشأ بموجب أحكام قانون

صندوق املعاشات املدني

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

صندوق التقاعد العسكري

النفقات التأمينية

قائمة تعريف املصطلحات

List of Terms Definitions
Term
Insurance revenues
Investment revenue

Definition
The monthly contributions plus any amounts that are relevant to the
insurance rights.
The fund investment revenues.
(2%) of the arears contributions borne by the employer in the event

Delay fees

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

التعريف

املصطلح

.إيرادات االشتراكات وأية مبالغ أخرى متعلقة بالحقوق التأمينية
.إيرادات استثمارأموال الصندوق
) من االشتراكات املتأخرسدادها تتحملها جهة العمل في حال عدم دفع% 2( نسبة
.االشتراكات في ميعاد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهرالتالي

اإليرادات التأمينية
اإليرادات االستثمارية
غرامة التأخير

2017 - التقريرالسنوي
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Executive Summary
This report presents the most prominent figures and statistics of civil contributors, pensioners and beneficiaries, and civil and military funds’ investment in

امللخص التنفيذي
يعرض هذا التقرير أبرز األرقام واإلحصاءات املتعلقة باملشتركين املدنينن وأصحاب املعاشات

The active civil contributors are (68874), increased by (2391) contributors

.2017 واملستحقين واستثمارات صندوقي املعاشات املدني والعسكري خالل عام
ً
ً
) مشتركا وبنسبة2391( ) مشتركا بارتفاع قدره68874( حيث بلغ عدد املشتركين النشطين املدنيين

and by (3.6%) compared to 2016. The proportion of females is (52.9%) of

) من إجمالي املشتركين النشطين وبفارق ضئيل% 52.9(  وتشكل نسبة اإلناث،2016 ) عن عام% 3.6(

the total active contributors, which is slightly different to the male propor-

 ويتركز،) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات االجتماعية371(  يعملون في،عن نسبة الذكور

2017.

tion, working in (371) entities subject to the pension and social insurance
scheme. Most of the contributors are concentrated in the government sector
by (80.0%) until the end of 2017.
The number of citizens of State of Qatar working in GCC, who are subject to
the consolidated insurance protection system, is (38). They are mostly concentrated in the government sector by (76.3%).
The number of GCC citizens working in State of Qatar, who are subject to the

.2017 ) حتى نهاية عام% 80.0( معظم املشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة
في حين بلغ عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون واملشمولين بنظام مد الحماية
ً
ً
.)% 76.3(  ويتركزمعظمهم في القطاع الحكومي بنسبة،) مواطنا قطريا38( التأمينية
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر واملشمولين بنظام مد الحماية التأمينية
ً
ً
.)% 56.8(  ويتركزمعظمهم في القطاع الحكومي بنسبة،) مواطنا خليجيا2377(

consolidated insurance protection system, is (2377). They are mostly con-

)12861(  حيث يبلغ عدد أصحاب املعاشات األحياء،)15119( ووصل اجمالي عدد أصحاب املعاشات إلى

centrated in the government sector by (56.8%).

 وقد بلغت قيمة املعاشات،) مستحق6977( ) صاحب معاش متوفي لديهم2258(  مقابل،صاحب معاش

The total number of pensioners is (15119), where the alive pensioners are
(12861), while the number of deceased pensioners is (2258) and the number

.2017 ) مليارريال قطري في عام4(

of beneficiaries is (6977), The value of pensions is (4) billion QR in 2017.

ّ
) مليار ريال90( وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن قيمة استثمارات صناديق املعاشات تبلغ

Data included in this report indicate that the value of pension funds’ invest-

) من إجمالي املحفظة% 98.8(  حيث أن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة.قطري

ments is (90) billion QR. The funds’ investments are mostly within the state

.االستثمارية للصناديق

and represent (98.8%) of the total funds’ portfolio.
The funds’ insurance revenue represents (53%) against (47%) of investment
revenues rate of the total funds’ revenue in 2017 , and the funds achieves
growth rate by (7%) for the total revenues compared to previous year.
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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) لإليرادات االستثمارية من اجمالي% 47( ) مقابل% 53( وتمثل اإليرادات التأمينية للصناديق نسبة
ً
) إلجمالي اإليرادات عن% 7(  وقد حققت الصناديق تطورا بنسبه،2017 إيرادات الصناديق في عام
.العام املا�ضي
ّ
باإلضافة إلى أن هذا التقرير يعرض في الفصل األخير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف املجاالت
.لضمان تقديم خدامتها حسب أفضل املعاييرالعاملية املتعلقة بالضمان االجتماعي

Chapter One

الفصل األول

املشتركون املدنيون
Civil Contributors
 نحن بحاجة لالجتهاد واإلبداع والتفكير املستقل واملبادرات البناءة واالهتمام.“ إن قطر بحاجة لكل منكم في بناء اقتصادها وحماية أمنها
” واالعتماد على النفس ومحاربة الكسل واالتكالية،بالتحصيل العلمي في االختصاصات كافة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميردولة قطر
الخطاب املوجه إلى املواطنين واملقيمين على أرض قطر
2017 يوليو
“Qatar needs every one of you to build its economy and protect its security. We require diligence, creativity,
independent thinking, constructive initiatives and interest in academic achievement in all disciplines, self-reliance and fighting indolence and dependency”
H.H Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
Address to the Citizens and Residents of Qatar
July 2017

ً

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 (371) employers, as in
31/12/2017, The companies are (37.2%), which represents the largest percentage of the business sector, directly followed by Council of Ministers’
Resolution which represent (32.1%). Table (1-1) and Graph (1-1) show the

 وتبلغ نسبة،2017/12/31 ) جهة عمل كما في371( بلغ عدد جهات العمل الخاضعة للنظام
 وتليها مباشرة،) وتمثل النسبة الكبرى من إجمالي قطاعات العمل%37.2( الشركات املساهمة
 ويبين كل من الجدول.)% 32.1( جهات العمل الخاضعة بقرارمجلس الوزراء والتي تشكل نسبة

growth of employers’ number during 2013-2017.

.2017-2013 ) تطور عدد جهات العمل خالل السنوات1-1( ) والشكل رقم1-1( رقم

2017-2013  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات.)1-1( جدول
Table (1-1).Growth of employers’ number during 2013-2017
2017

**2016

*2015

2014

2013

نسبة التطور

العدد

نسبة التطور

العدد

نسبة التطور

العدد

نسبة التطور

العدد

نسبة التطور

العدد

Growth Rate

No.

Growth Rate

No.

Growth Rate

No.

Growth Rate

No.

Growth Rate

No.

1.3 %

76

-6.3%

75

-7.0%

80

6.2 %

86

-1.2 %

81

8.2 %

119

8.9 %

110

-61.5%

101

6.9 %

262

1.7 %

245

0.7%

138

-2.8 %

137

-

141

1.4%

141

0.7 %

139

15.2%

38

-43.1 %

33

7.4%

58

5.9%

54

21.4 %

51

4.5%

371

-6.6%

355

-30.0 %

380

5.2 %

543

2.6%

516

(*) In 2015 one contribution number placed for (171) independent schools which
are subjected upon a Council of Ministers’ Resolution, 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
اإلجمالي
Total

 وهذا ما يوضح،) مدرسة مستقلة والخاضعة بقرارمجلس الوزراء171(  تم وضع رقم اشتراك واحد يضم2015 (*) في سنة
سبب انخفاض عدد جهات العمل
 باإلضافة إلى إنهاء خضوع بعض جهات العمل بدول، تم دمج عدد من جهات العمل داخل دولة قطر2016 (**) 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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2017-2013  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات.)1-1( رسم بياني
Graph (1-1).Growth of employers’ number during 2013-2017
2017-2013  تطور عدد جهات العمل خالل السنوات.)1-1(

رسم بياني
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2013
Extension of Insurance Protection مد الحماية التأمينية

 املشرتكون املدنيون اخلاضعون للقانون:ثانيا

Second: Civil contributors subject to the Law
The data in Table (1-2) shows the growth of the active contributors’ number
until 31/12/2017, which is (68874) contributors against (66483) in 31/12/2016.
It increases by (2391) contributors, which represents a growth by (3.6%). The
females form (52.9%) of the total active contributors, while the male represent
(47.1%), and Graph (1-2), shows the growth of active contributors’ number by
gender during 2013-2017.

2017/12/31 ) إلى تطور عدد املشتركين النشطين حتى2-1( تشير البيانات الواردة في الجدول
ً
ً
 بارتفاع قدره2016/12/31 ) مشتركا في66483( ) مشتركا مقابل68874( حيث بلغ عددهم
ً
) من إجمالي املشتركين% 52.9(  وتشكل نسبة اإلناث،)% 3.6( ) مشتركا وبنسبة تطور2391(
) إلى تطور عدد2-1(  كما يشير الرسم البياني،)% 47.1(  بينما نسبة الذكور تمثل،النشطين
.2017-2013 املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات

Also, the Graph (1-3) shows the distribution of new active contributors’ number by gender in 2017.

.2017 ) توزيع املشتركين الجدد حسب الجنس في سنة3-1( في حين يوضح الرسم البياني

2017-2013  تطور عدد املشتركين النشطين حسب الجنس خالل السنوات.)2-1( جدول
Table (1-2). Growth of active contributors’ number by gender during 2013-2017
اإلجمالي

اإلناث

الذكور

Females

Males

السنة

Total

النسبة
Percentage

العدد
No.

النسبة
Percentage

العدد
No.

Year

53676
61187
64651
66483
68874

50.8 %
52.3 %
51.9 %
52.4 %
52.9 %

27256
32002
33561
34832
36461

49.2 %
47.7 %
48.1 %
47.6%
47.1%

26420
29185
31090
31651
32413

2013
2014
2015
2016*
2017*

(*) GRSIA Database
Source : Contributors Department

(*) قاعدة بيانات الهيئة
 إدارة املشتركين:املصدر
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Graph (1-2). Growth of active contributors’ number by gender during 2013-2017

Females اإلناث
Males الذكور
العدد

36461

2017-2013 الذكوراجلنس خالل السنوات
 تطور عدد املشرتكني النشطني حسب.)1-2( رسم بياني

Males
Females اإلناث
Graph (1-2). Growth of active contributors’ number by gender during 2013-2017
34832
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32413
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32002
31090
29185
27256
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2017
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Number

العدد

32413

2017

34832

31651

2016
2016

33561

31090

2015
Year السنة

2015
Year
السنة
Year السنة

32002

29185

27256

26420

2014
2014

26420
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2013
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.)1-3( بياني
2017 سنة
خالل
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اجلددالجدد
النشطين
توزيع.)3-1(
رسمرسمبياني
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النشطني اجلدد
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The contributors of government entities represents the largest percentage
of the total business sector by (80.0%), followed by the contributors who are
working in companies by (13.6%), while the employers outside the State of
the consolidate insurance protection for Qatari employees have the lowest

 يليهم،)% 80.0 ( املشتركون العاملون في الجهات الحكومية يشكلون النسبة الكبرى وقدرها
 في حين شكلت جهات العمل خارج،)% 13.6( املشتركون العاملون في الشركات املساهمة بنسبة
 كما هو موضح بالجدول،)% 0.1( الدولة ملد الحماية التأمينية للقطريين العاملين بها أقل نسبة

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

.)4-1( ) والرسم البياني رقم3-1( رقم

2017/12/31 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 31/12/2017
اإلجمالي

اإلناث

الذكور

Total

Females

Males

قطاع العمل
Business Sector

*النسبة
Percentage*

العدد
No.

*النسبة
Percentage*

العدد
No.

*النسبة
Percentage*

العدد
No.

80.0 %

55070

45.0 %

30962

35.0 %

24108

6.4 %

4415

3.0 %

2073

3.4 %

2342

13.6%

9351

4.9 %

3395

8.6 %

5956

0.1 %

38

0.1%

31

0.01 %

7

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

100.0 %

68874

52.9%

36461

47.1 %

32413

اإلجمالي
Total

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

(*) النسبة تمثل العدد من إجمالي عدد املشتركين الكلي
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2017/12/31  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 31/12/2017
2017/12/31  توزيع املشرتكني النشطني حسب قطاع العمل واجلنس كما يف.)1-4( رسم بياني

Graph (1-4). Distribution of active contributors by business sector and gender, as in 31/12/2017

Females اإلناث
Males الذكور

Males الذكور
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Females اإلناث

35.0%

8.6%
3.4%

4.9%

3.0%

0.01%

جهات حكومية
Govermental Entities

قرار مجلس الوزراء
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0.1%

مد الحماية التأمينية
Extension of Insurance Protection

The data in Table (1-4) indicate that the contributors’ end of service transaction represent the highest percentage by (76.0%) of the total delivered transactions number in 2017, as shown in Graph (1-5). The (Reaching retirement

 إلى أن عدد معامالت إنهاء خدمة مشترك تمثل النسبة،)4-1( تشير البيانات الواردة في الجدول
 وكما هو موضح في،2017 ) من إجمالي عدد املعامالت املنجزة في عام% 76.0( األعلى وهي

age) transactions represent the highest percentage by (40.1%) of the total

) إلى أن عدد معامالت إنهاء الخدمة بسبب (بلوغ سن التقاعد) تمثل أعلى5-1( الرسم البياني

service termination transactions that is (698), directly followed by service ter-

 تليها معامالت إنهاء،) معاملة698( ) من مجموع معامالت إنهاء الخدمة وعددها% 40.1( نسبة

minations due to Resignation by (33.5%). While Graph (1-6) represents that
(the contributions revert transaction) is the highest percentage by (50.2%) of

) إلى أن معاملة (رد6-1(  في حين يشيرالرسم البياني.)% 33.5( الخدمة بسبب االستقاله بنسبة

total financial transactions.

.) وهي النسبة األعلى من اجمالي املعامالت املالية% 50.2( االشتراكات) تمثل

2017 عدد معامالت املشتركين في سنة.)4-1( جدول
Table (1-4).The number of contributors’ transactions in 2017
Transaction type
1. End of service transaction of contributor
Death due to work injury
Death due to non-work injury
Incapacity due to work injury
Incapacity due to non-work injury
Reaching retirement age
Resignation
Job Cancellation
Non-disciplinary discharging
Disciplinary discharging
Other reasons
Subtotal

عدد املعامالت املنجزة
The Number of Delivered Transaction
2
78
7
46
280
234
13
11
3
24
698

نوع املعاملة
 معامالت إنهاء خدمة مشترك.1
وفاة بسبب أو أثناء العمل
وفاة بسبب ال يعود للعمل
العجزبسبب أو أثناء العمل
العجزبسبب ال يعود للعمل
بلوغ سن التقاعد
االستقالة
إلغاء الوظيفة
الفصل بغيرالطريق التأديبي
الفصل بالطريق التأديبي
أسباب أخرى
املجموع الفرعي

2017 - التقريرالسنوي
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2. Financial transactions
Previous Service Apposition
Notional Service Purchase
Unpaid Vacation Purchase
Contributions Revert

66
36
8
111

 معامالت مالية.2
ضم خدمة سابقة
شراء خدمة اعتبارية
شراء إجازة دون راتب
رد اشتراكات

Subtotal

221

املجموع الفرعي

Total of the Delivered Transactions

919

اجمالي عدد املعامالت املنجزة

Source: Contributors Department
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ً
ثالثا :االشرتاكات الشهرية

Third: The Monthly Contributions

تشير البيانات الواردة في الجدول ( )5-1إلى أن إجمالي االشتراكات ( )% 15في تزايد مستمر خالل
السنوات من  2013وحتى  ،2017وذلك نتيجة تزايد عدد املشتركين خالل السنوات السابقة لعام
 2017وهو الوضع الطبيعي واآلمن للمحافظة على استمرارية الصندوق .وقد بلغت نسبة الزيادة
متوسط الراتب الشهري ( )25,679ريال قطري في عام ،2017
ثالثا ،)%:وبلغ
إلجمالي الرواتب (5.7
االشرتاكات الشهرية
تراكات
إجمغغغغغغغالي االشغغغغغغغ
إلغغغغغغغى أن
ي)1-5
الشهر (
الجغغغغغغغدول
متوسطفغغغغغغغي
تطورالغغغغغغغواردة
البيانغغغغغغغات
ويشير الرسم البيانيتشغغغغغغغير
.2017-2013
السنوات
خالل
الراتب
( )7-1إلى

The data in Table (1-5) indicate that the total of contributions (15%) is continu’ously increasing during 2013-2017, as a result of the growth of contributors
number before 2017. That is the normal and safe situation to maintain the
continuity of the Fund. The increase rate of the total salaries is (5.7%) and
Third: The Monthly Contributions

)the average is (25,679
in year that
2017,
(1-7) shows
The data Qatari
in TableRiyals
(1-5) indicate
the and
total graph
of contributions
(15%)the
is

( )%15فغغغغغغي تزايغغغغغغد مسغغغغغغتمر خغغغغغغالل السغغغغغغنوات مغغغغغغن  2013وحتغغغغغغى  ،2017وذلغغغغغغ
نتيجغغغغغغة تزايغغغغغغد عغغغغغغدد المشغغغغغغتركين خغغغغغغالل السغغغغغغنوات السغغغغغغابقة لعغغغغغغام  2017وهغغغغغغو
الوضغغغغغع الطبيعغغغغغغي واةمغغغغغغن للمحافظغغغغغغة علغغغغغغى اسغغغغغغتمرارية الصغغغغغغندوق .وقغغغغغغد بلغغغغغغغت
نسغغغغغغغبة الزيغغغغغغغادة إلجمغغغغغغغالي الرواتغغغغغغغب ( ،)%5.7وبلغغغغغغغغ متوسغغغغغغغط الراتغغغغغغغب الشغغغغغغغهري
monthly
)salary average during 2013-2017 (Q.R
( )25,679لاير قطغغغغغغغري فغغغغغغغي عغغغغغغغام  ،2017ويشغغغغغغغير الرسغغغغغغغم البيغغغغغغغاني ( )7-1إلغغغغغغغى
تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات .2017-2013

continuously
2013-2017,
as a result of the growth of
growth of the monthly
salaryincreasing
averageduring
during
2013-2017.

contributors’ number before 2017. That is the normal and safe situation to
maintain the continuity of the Fund. The increase rate of the total salaries
is (5.7%) and the average is (25,679) Qatari Riyals in year 2017, and graph
Table
Growth
of the
and the
)(1-7
shows(1-5).
the growth
of the monthly
salarycontributions
average during 2013-2017.

جدول (.)5-1تطور االشتراكات ومتوسط الراتب الشهري خالل السنوات ( 2017-2013بالريال القطري)
السنة
Year
2013
2014
2015
2016
2017

إجمالي الرواتب

متوسط الراتب الشهري

إجمالي االشتراكات ()15%

جدول ( .)1-5تطور االشرتاكات ومتوسط الراتب الشهري خالل السنوات ( 2017-2013باللاير القطري)

Table (1-5). Growth
of the
contributions
and the monthly salary
Monthly average salary
Total
contributions
)(15%
Total average
)salaries during 2013-2017 (Q.R
22,740
14,657,134,319
2,241,774,546متوسط الراتب الشهري
إجمالي االشتراكات ()%15
إجمالي الرواتب
السنة
Monthly
average
salary
Total
contributions
)(15%
Total salaries
Year
23,658
2,453,713,115
16,271,136,315
2013
22,740
2,241,774,546
14,657,134,319
23,599
2,745,989,540
18,306,596,934
2014
23,658
2,453,713,115
16,271,136,315
25,290
2,920,934,318
19,474,895,453
2015
23,599
2,745,989,540
18,306,596,934
25,679
3,089,152,549
20,594,350,327

املصدر :إدارة املشتركين

2016

19,474,895,453

2,920,934,318

25,290

2017

20,594,350,327

3,089,152,549

25,679

Source: Contributors Department

Source: Contributors
Department
.
رسم بياني المصدر :إدارة
(.)7-1تطور
(بالريال القطري)
2017-2013
السنوات
المشتركين.متوسط الراتب الشهري خالل

رسم البياني ( .)1-7تطور متوسط الراتب الشهري خالل السنوات ( 2017-2013بالريال القطري)

Graph (1-7).Growth
theofmonthly
average
2013-2017
)(Q.R
Graph (1-7).of
Growth
the monthlysalary
salary average
duringduring
2013-2017
)(Q.R
متوسط الراتب الشهري
Monthly Salary Average

26,000

25,290

25,679

25,000
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24,000
23,000

23,599
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22,000
21,000
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ً
 النظام املوحد ملد احلماية التأمينية ملواطني دول جملس:رابعا
التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دوهلم يف أي
دولة عضو يف اجمللس

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

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 الحكومي38( التأمينية

government sector by (76.3%). The workers in the United Arab Emirates are

)% 42.1(  ويمثل العاملون في اإلمارات العربية املتحدة نسبة،)% 76.3( 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 (38). They work

representing the largest proportion by (42.1%). Table (1-6) shows the number of Qatari citizens, who work in the GCC Countries as in the 31/12/2017.

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

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

) توزيع القطريين العاملين بدول املجلس كما8-1(  ويوضح الرسم البياني،2017/12/31 كما في

as in the 31/12/2017 (by country). And Graph (1-9) shows their distribution

.)) توزيعهم (حسب قطاع العمل9-1(  ويبين الرسم البياني،) (حسب الدول2017/12/31 في

(by business sector).

2017/12/31 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
31/12/2017
اإلجمالي

قطاع غيرحكومي

قطاع حكومي

الدولة

Total
2

Non-Governmental Sector
2

Governmental Sector
-

Country

16

4

12

United Arab Emirates

11

2

9

State of Kuwait

دولة الكويت

1

-

1

Sultanate of Oman

سلطنة عمان

8

1

7

Kingdom of Bahrain

مملكة البحرين

38

9

29

Total

Source: Contributors Department

Kingdom of Saudi Arabia

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

اإلجمالي
 إدارة املشتركين:املصدر
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 توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون.)9-1( رسم بياني
2017/12/31 لدول الخليج (حسب قطاع العمل)كما في

 توزيع القطريني املشمولني بنظام مد احلماية التأمينية بدول جملس.)1-9( رسم بياني
Graph (1-9). Distribution of Qataris who are covered by the consolidate
جملس
بدول
التأمينية
احلماية
بنظام مد
 توزيع القطريني.)1-9( رسم بياني
)العمل
قطاع
(حسب
اخلليج
املشمولنيلدول
التعاون
insurance protection system in)العمل
GCCقطاع
countries
(by business sector), as in
التعاون لدول اخلليج (حسب
2017/12/31 كما يف
31/12/2017
2017/12/31 كما يف

Graph (1-9). Distribution
Qataris who
are covered
by theby the
Graph (1-9).of
Distribution
of Qataris
who are covered
consolidate insurance
protection
system system
consolidate
insurance protection
in GCC
countries (by
business
as in 31/12/2017
in GCC countries
(by business
sector),
assector),
in 31/12/2017
قطاع غير حكومي
Non-Govermental
Sector
%23.7

قطاع غير حكومي
Non-Govermental
Sector
23.7%

توزيع القطريين املشمولين بنظام مد الحماية التأمينيةبدول مجلس التعاون.)8-1( رسم بياني
2017/12/31 لدول الخليج (حسب الدول)كما في

 توزيع القطريني املشمولني بنظام مد احلماية التأمينية.)1-8( رسم بياني
Graph (1-8). Distribution of Qataris who are covered by the consolidate
احلماية التأمينية
بنظام مد
املشمولني
.)1-8جملس
( رسم بياني
)الدول
(حسب
القطرينياخلليج
توزيع لدول
التعاون
بدول
insurance protection
system in GCC countries (by country), as in
)بدول جملس التعاون لدول اخلليج (حسب الدول
2017/12/31 كما يف
31/12/2017
2017/12/31 كما يف
Graph
(1-8).
Distribution
of Qataris
who are
Graph (1-8).
Distribution
of Qataris
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bycovered by
theconsolidate
consolidate
insurance
protection
system
the
insurance
protection
system
in
countries
(by country),
as in 31/12/2017
inGCC
GCC
countries
(by country),
as in 31/12/2017
سلطنة عمان
Sultanate of Oman
2.6%

اململكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
5.3%
مملكة البحرين
Kingdom of Bahrain
21.1%

قطاع حكومي
Govermental Sector
76.3%

قطاع حكومي
Govermental Sector
%76.3

اإلمارات العربية املتحدة
United Arab Emirates
42.1%
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دولة الكويت
State of Kuwait
28.9%

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 consoli-

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر واملشمولين بنظام مد الحماية
ً
ً
 ويتركزمعظمهم،) مواطنا خليجيا يعملون في القطاعين الحكومي وغيرالحكومي2377( التأمينية

date extension of insurance protection system is (2377) who work in both the
government and non-government sectors. Most of them work in the govern-

 ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجين،)% 56.8( في القطاع الحكومي بنسبة

ment sector by (56.8%). The Omani citizens represent the greatest proportion
of the GCC citizen’s workers in the State by (47.8%). Table (1-7) shows the

) عدد مواطني دول املجلس العاملين7-1(  ويبين الجدول رقم،)% 47.8( العاملين بالدولة بنسبة

number of GCC citizens who work in Qatar, as in 31/12/2016. Graph(1-10)

) توزيع مواطني دول املجلس10-1(  ويوضح الرسم البياني،2016/12/31 بدولة قطر كما في

shows the distribution of GCC citizens who work in Qatar (by country), as in

) توزيعهم11-1(  ويبين الرسم البياني،) (حسب الدول2016/12/31 العاملين بدولة قطركما في

31/12/2016. And 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

قطاع غيرحكومي

قطاع حكومي

الدولة

Total
628

Non-Governmental Sector
362

Governmental Sector
266

Country

40

21

19

United Arab Emirates

25

18

7

State of Kuwait

دولة الكويت

1137

319

818

Sultanate of Oman

سلطنة عمان

547

308

239

Kingdom of Bahrain

مملكة البحرين

2377

1028

1349

Total

(*) According to the recived data from the work place countray in the fourth quarter of 2016
Source:Contributors Department

Kingdom of Saudi Arabia

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

اإلجمالي
2016 (*) بناء على البيانات املعتمدة والواردة من دولة موطن املوظف للربع الرابع من العام
 إدارة املشتركين:املصدر
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State of Kuwait
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اإلمارات العربية
املتحدة
United Arab
Emirates
1.7%
مملكة البحرين
Kingdom of Bahrain
23.0%

اململكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
26.4%

الفصل الثاني

Chapter Two

أصحاب املعاش واملستحقون
Pensioners and Beneficiaries

ً

 أصحاب املعاش:أوال

First: Pensioners
Data in Table (2-1) and Graph (2-1) Show the increase of pensioners during 2013-2017, which is (15119) of the alive and deceased pensioners in
2017,with an increase of (1029) pensioners, by (7.3%) compared to the previous year 2016, and the proportion of alive pensioners is (85%), while the

) إلى تزايد عدد أصحاب املعاشات1-2( ) والرسم البياني1-2( تشير البيانات الواردة بالجدول
) صاحب معاش من األحياء15119( 2017  ليصل عددهم في عام2017-2013 خالل السنوات
 وتبلغ،2016 ) عن العام املا�ضي% 7.3(  وبنسبة،) صاحب معاش1029(  وبزيادة تبلغ،والوفيات

proportion of deceased pensioners equals to (15%) as in 31/12/2017.

.2017/12/31 ) كما في% 15( ) بينما تبلغ نسبة الوفيات% 85( نسبة األحياء

2017-2013  تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات.)1-2( جدول
Table (2-1).Growth of numbers of the alive and deceased pensioners during 2013-2017
اإلجمالي

الوفيات

األحياء

السنة

Total
11033
12014
12871
14090
15119

Deceased
1391
1606
1809
2059
2258

Alive
9642
10408
11062
12031
12861

Year
2013
2014
2015
2016
2017

2017 - التقريرالسنوي

40

1391
9642
2013
1606
10408
2014
1809
11062
2015
2059
12031
2016
2258
12861
2017
2017-2013  تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات.)1-2( رسم بياني

11033
12014
12871
14090
15119

2017-2013  تطور عدد أصحاب املعاش األحياء واملتوفون خالل السنوات.)1-2( رسم بياني

Graph (2-1). Growth
of numbers
of the
alive
anddeceased
deceased pensioners
during
2013-2017
Graph (2-1).Growth
of numbers
of the
alive
and
pensioners
during
2013-2017
Alive األحياء

Alive األحياء
Deceased الوفيات

12861

Deceased الوفيات

12031

11062

10408

Number

العدد

9642

2059

2258

2017

1809
2016

Year

1606
2015
السنة

Year السنة
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1391
2014

2013

ً
 أصحاب املعاش األحياء:ثانيا

Second: Alive Pensioners
The service termination cases of alive pensioners due to (job cancellation)
represents the highest proportion by (33.8%) of the total service termination
cases in 31/12/2017, followed by cases of (resignation) that forms (20.4%),
while the lowest proportion is (incapacity due to work injury) by (0.2%), as

شكل عدد حاالت انتهاء الخدمة ألصحاب املعاش األحياء بسبب (إلغاء الوظيفة) أعلى نسبة
 ويليها في الترتيب حاالت،2017/12/31 ) من مجموع حاالت انتهاء الخدمة كما في% 33.8( وقدرها
 أما بالنسبة ألقل عدد حاالت انتهاء الخدمة فكانت (للعجزبسبب،)% 20.4( (االستقالة) بنسبة

shown in Table (2-2) below.

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

2017/12/31 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 31/12/2017
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2017-12-31

2016-12-31

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

36,002
32,549
30,017
21,247
22,241
19,683
22,925
32,674
16,408
14,186

72
940
1564
4343
2625
85
705
1620
29
878

37,089
32,549
27,926
21,077
21,032
18,241
22,206
32,889
16,354
13,949

67
807
1321
4361
2342
69
700
1540
22
802

24,453

12861

23,756

12031

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

حاالت انتهاء الخدمة
Service termination cases
Regular retirement age *

*بلوغ سن التقاعد النظامي

Public Interest*
* الصالح العام
Retirement age
بلوغ سن التقاعد
Job cancellation **
**إلغاء وظيفة
Resignation
استقالة
Disciplinary discharging
الفصل بالطريق التأديبي
Non disciplinary discharging
الفصل بغيرالطريق التأديبي
التقاعد ألسباب أخرى
Retirement for other reasons
Incapacity due to work injury
العجزبسبب أو أثناء العمل
Incapacity due to non-work injury العجزبسبب ال يعود للعمل
Total
اإلجمالي
(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط
(**) من حاالت إنتهاء الخدمة للمدنيين فقط
 إدارة التقاعد:املصدر
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يشيرالرسم البياني ( )2-2إلى أن معظم حاالت انتهاء الخدمة في سنة  2017كانت بأسباب حاالت
انتهاء الخدمة األخرى* وتبلغ ( ،)10318بينما حاالت انتهاء الخدمة بسبب (بلوغ سن التقاعد)

يشغغغغير الرسغغغغم البيغغغغاني ( )2-2إلغغغغى أن معظغغغغم حغغغغاالت انتهغغغغاء الخدمغغغغة ً فغغغغي سغغغغنة 2017

عددا.
(العجز)
بسبب
انتهاء
حاالت
(،)1636حغوكانت
غغغغاالت
غغغغا حغ
بينمغ
)،
10318
تبلغغغغغ (
األخغ
معظغغغغغة
الخدمغ
غغغغباب
عددهمغبأس
كانغغغغت
2017
غغغنة
غغغي سغ
األقلغغغة فغ
الخدمغ
غغغغرى*انتهوغغغغاء
غغغاالت
الخدمةحغ
غغغم
انتهغغغغاءأن
غغغى
غغغغاالت) إلغ
غغغاني (2-2
غغغمغ البيغ
الرس
فيبلغغغغير
يشغ
غغغاالت
غغغت حغ
بينمغكان
ألصحاب و
)،)،
1636
هو(
غغغددهم
غغغغ عغ
غغغد) في
التقاعغ
غغغوا سغ
غغغبب (بل
حغ بسغ
غغغغبابغغغغة
الخدم
غغغاء
كانغغغغتغ
كما انته
غغغغاالت
غغغغاغ حغ
10318
تبلغغغغغي (
معاشو
غغغغرىبلغ*
متوسطغ
األخ
غغغنغغغغغة
الخدم
انتهغغغغاء
غغغغاالت
املنتهية
املعاش
شهر
أعلى
()3-2غ أن
البياني
بأسغالرسم
يوضح
األقل عدداً
العجز
بسبب
غغغغ عغغغغددهم ( ،)1636وكانغغغغت حغغغغاالت
التقاعغ.غغغد) فيبلغ
غغغوا) سغغغغن
غغغبب ((بلغ
الخدمة بسغ
انتهاءالخدمغغغغة
انتهغغغغاء
قطري كما في .2017/12/31
( )30,281ريال
خدمتهم بسبب (بلوغ السن) ويبلغ
عدداً) .أن أعلغغغغى متوسغغغغط معغغغغاش شغغغغهري هغغغغو ألصغغغغحاب
األقل(3-2
البي)غغغغاني
الرسغغغغم
يوضغغغغح
العجز
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كمغغغغاالخدمة
انتهاء
غغغحابفغغغي
ألصغ كمغغغا
قطغغغري
)30,281
ويبلغغغغ
السغغغن)
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غغدمتهم
الرسغغغة
غغاشغغغحالمنتهي
كمغغغغاالمعغ
لايرهغغغغو
غغغهري
معغ(غغغاش شغ
متوسغغغغط
غغواغغغى
غغبب (أنبلغأعلغ
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حسب
األحياء
أصحاب
بيانيخغ(.)2-2
رسم
2017غغة.
/12
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Graph
)(2-3
the
highest
of
service
terminated
pensioners
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2017
2016

2016

1636

Graph (2-2) indicates that the most service termination cases in 2017

824

24,425

28,368

30,281

2017

2016
2016
14,013

14,013

907

824

24,425

28,368

2017

2017
2016
14,257

14,257

907

عجز
Incapacity
عجز
Incapacity

التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة الخرىأ
بلوغ سن التقاعد
Retirement age
Retirement
of the other service
بلوغ سن التقاعد
التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة الخرىأ
termination cases
Retirement age
Retirement of the other service
حالة انتهاء الخدمة
termination cases
Service termination case
حالة انتهاء الخدمة
Service termination
حالة انتهاء الخدمة case
Service termination case

عجز
Incapacity
عجز
Incapacity

(*) Retirement of the other service termination cases: resignation, job cancel(*) التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة األخرى :االستقالة ،إلغاء الوظيفة ،الفصل التأديبي بنوعية ،التقاعد ألسباب أخرى،
lation, both disciplinary discharging, retirement for other reasons, and public
والصالح العام
(*) التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة األخرى :االستقالة ،إلغاء الوظيفة ،الفصل التأديبي بنوعية ،التقاعد ألسباب أخرى ،والصالح العام.
interest-

(*) Retirement of the other service termination cases: resignation, job cancellation, both disciplinary discharging, retirement for other reasons, and public interest.
(*) التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة األخرى :االستقالة ،إلغاء الوظيفة ،الفصل التأديبي بنوعية ،التقاعد ألسباب أخرى ،والصالح العام.
(*) Retirement of the other service termination cases: resignation, job cancellation, both disciplinary discharging, retirement for other reasons, and public interest.
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ً
 أصحاب املعاش املتوفون:ثالثا

Third: Deceased Pensioners
Table (2-3) and Graph (2-4) show that the total number of deceased
pensioners is (2258) as in 31/12/2017 with an increase of (199) and by
(9.7%) compared to the previous year.
Graph (2-5) indicates that the percentage of deceased pensioners during the service is (74.8%), while the percentage of deceased pensioners after eligibility (after retirement) equals to (25.2%) as in 31/12/2017.

) إلى أن إجمالي عدد أصحاب املعاش املتوفون بلغ4-2( ) والرسم البياني3-2( يوضح الجدول
َّ
) عن%9.7( ) وبنسبة199(  وبزيادة قدرها2017/12/31 ) صاحب معاش متوفى كما في2258(
.العام املا�ضي
) إلى أن نسبة أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة تبلغ5-2( كما يشيرالرسم البياني
) بينما نسبة أصحاب املعاش املتوفون بعد االستحقاق (أي بعد التقاعد) تساوي% 74.8(
.2017/12/31 ) وذلك كما في% 25.2(

2017/12/31 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 31/12/2017
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2017-12-31

2016-12-31

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

16,314
18,015

1689
569

16,053
18,179

1560
499

16,743

2258

16,568

2059

حالة الوفاة
Death Condition
Death during the service
Death after eligibility
Total

الوفاة أثناء الخدمة
الوفاة بعد االستحقاق
اإلجمالي
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Pension Average
16,314
18,015
16,743

Death Condition
No.
Pension Average
No.  أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة ومتوسط املعاش.)3-2( جدول
2017/12/31 الشهري كما يف
during
the service
1689
16,053
Table
(2-3). Deceased1560
PensionersDeath
by death
condition
and pension average, as in 31/12/2017
Unit: Qatari Riyal
Death after eligibility
569
18,179
499
2017-12-31
2016-12-31
حالة
Total الوفاة
اإلجمالي
2258
16,568
2059
متوسط المعاش
العدد
متوسط المعاش
العدد

الوفاة أثناء الخدمة
الوفاة بعد االستحقاق
 لاير قطري:الوحدة

Death
Condition
املتوفون
2017 & 2016 حسب حالة الوفاة كما في
توزيع أصحاب املعاش.)4-2( رسم بياني
No.
يف
كما
الوفاة
حالة
حسب
املتوفون
املعاش
أصحاب
نسبة
توزيع
.)
5
2
(
بياني
رسم
2017
&
2016
يف
كما
الوفاة
حالة
حسب
املتوفون
املعاش
 توزيع أصحاب.)4-2( بياني
Graph (2-5).Distribution of deceased
pensioners by
death condition,
as in
(2-4).Distribution
as سم
in ر
Death
during the service of deceased pensioners by death condition,
الوفاة أثناء الخدمة
16,314
1689
16,053
1560 Graph
2017/12/31
Graph (2-4).
Distribution
by death
condition,
Death after
eligibility of deceased
االستحقاق
 الوفاة بعدas in
18,015
569
18,179
499
31/12/2017
2017 &pensioners
2016
Graph (2-5). Distribution the16,743
percentage of2258
deceased pensioners
by
2016
Total& 2017
اإلجمالي
16,568
2059
death condition, as in 31/12/2017
1689
1560
2017
 توزيع نسبة أصحاب املعاش املتوفون حسب حالة الوفاة كما يف.)5-2( رسم بياني
2017 & 2016 حالة الوفاة كما يف
املتوفون حسب
2017
2016  توزيع أصحاب املعاش.)4-2( رسم بياني
2017/12/31
Graph (2-4). Distribution of deceased pensioners by death condition, as in
2016
Graph (2-5). Distribution the percentage of deceased pensioners by
2016 & 2017
الوفاة بعد االستحقاق
death condition, as in 31/12/2017
1689
1560
569
499
Death after eligibility
2017
2016
25.2%

أصحاب املعاش املتوفون
2017/12/31 حسب حالة الوفاة كما في
توزيع.)5-2(
رسم بياني
Pension Average
No.
Pension Average

الوفاة بعد االستحقاق
Death after eligibility
25.2%

الوفاة أثناء الخدمة
Death due to work injury
74.8%

569

الوفاة أثناء الخدمة
Death due to work injury
الوفاة أثناء الخدمة
Death due to work injury

الوفاة أثناء الخدمة
Death due to work injury
74.8%

حالة الوفاة
Death Condition
حالة الوفاة
Death Condition

الوفاة بعد االستحقاق
Death after eligibility

Death Condition حالة الوفاة
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499

الوفاة بعد االستحقاق
Death after eligibility

Table (2-4) and Graph (2-6) show the increase the pensioners who ended
their service (due to death) of (1689) as in 31/12/2017, by an increase of
(8.3%) compared to the previous year.

) زيادة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم (بسب6-2( ) والرسم البياني4-2( يوضح كل من الجدول
.) عن العام املا�ضي% 8.3(  وبنسبة زيادة2017/12/31 ) كما في1689( الوفاة) ليصل عددهم إلى

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

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

non-work relevant death) is (95.6%), which highly different concerning the

) وبفارق كبير عن نسبة أصحاب املعاش املنتهية خدمتهم% 95.6( ال يعود إلى العمل) تشكل

proportion of the pensioners who ended their service (due to work relevant

.2017/12/31 ) كما في% 4.4( (بسبب الوفاة أثناء العمل) والتي تساوي

death) that equels (4.4%) as in 31/12 /2017.

2017/12/31 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 31/12/2017
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2017-12-31

2016-12-31

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

17,107
16,278

75
1614

16,043
16,054

65
1495

16,314

1689

16,053

1560

Source:Retirement Department

سبب الوفاة
Death reason
Death due to work injury
Death due to non-work injury
Total

الوفاة بسبب أو أثناء العمل
الوفاة بسبب ال يعود للعمل
اإلجمالي
 إدارة التقاعد:املصدر
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متوسط المعاش
Pension Average

العدد
No.

متوسط المعاش
Pension Average

العدد
No.

Death reason

Death due to work injury
الوفاة بسبب أو أثناء العمل
16,278
1614
16,054
1495
Death due to non-work injury
الوفاة بسبب ال يعود للعمل
توزيع أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في.)7-2( رسم بياني
توزيع أصحاب املعاش املتوفون أثناء الخدمة حسب سبب الوفاة كما في.)6-2( رسم بياني
16,314
1689
16,053.05
1560
Total اإلجمالي
2017/12/31
2017 & 2016
Source: Retirement Department.
. إدارة التقاعد:المصدر
17,107

75

16,043

65

Graph اخلدمة
(2-7).Distribution
of املعاش
pensioners
diedنسبة
during
service
حسب سبب الوفاة كما
املتوفون أثناء
أصحاب
توزيع
.(7-by
2( death
بيانيreason,
رسم
2017/12/as
31in 31/12/2017

aph (2-7). Distribution the percentage of pensioners died during service
by death reason, as in 31/12/2017

of pensioners
died during
serviceعby
death
& 2016 Graph
( كما يف2-6).Distribution
اخلدمة حسب سبب الوفاة
املتوفون أثناء
أصحاب املعاش
توزي
.)6-reason,
2( رسم بياني
as in 2016 & 2017
2017

Graph (2-6). Distribution of pensioners died during service by
reason, as in 2016 & 2017

2017
2016

الوفاة بسبب أو أثناء
العمل
Death due to work
injury 4.4%

الوفاة بسبب ال يعو
للعمل
eath due to nonwork injury 95.6%

75

2017

1614

2016

65

الوفاة بسبب أو أثناء العمل
Death due to work injury

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

Death Reason سبب الوفاة
سبب الوفاة
Death Reason
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1495

death

Data in Table (2-5) show the increase of (deceased pensioners after eligibility) to be (569) in 2017, by an increase of (14%) compared to the previous
year.

)) إلى زيادة أصحاب املعاش (املتوفون بعد االستحقاق5-2( وتشير البيانات الواردة في الجدول
.) عن العام املا�ضي% 14(  وبنسبة زيادة2017 ) في نهاية عام569( ليصل عددهم إلى

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

) إلى أن أعلى نسبة لحاالت انتهاء الخدمة ألصحاب املعاش (املتوفون8-2( كما يشيرالرسم البياني

(deceased pensioners after eligibility), who ended their service due to (retire-

) ويليها% 32.5(  هم ممن كان انتهاء خدمتهم بسبب (بلوغ سن التقاعد) وتشكل،)بعد االستحقاق

ment age) by (32.5%), followed by those who ended their service due (job
cancellation) by (22.7%) as in 31/12/2017.

.2017/12/31 ) كما في% 22.7( في الترتيب ممن انتهت خدمتهم بسبب (إلغاء الوظيفة) وبنسبة

2017/12/31 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 31/12/2017
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2017-12-31
متوسط املعاش
Pension Average

2016-12-31
العدد
No.

متوسط املعاش
Pension Average

العدد
No.

26,288
14,433
18,420
13,375
11,605
16,827
29,054
10,788
13,915

20
185
129
37
2
46
86
1
63

26,554
14,290
19,251
13,154
16,170
17,305
28,572
12,945
14,395

17
158
105
37
1
44
78
1
58

18,015

569

18,179

499

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

حاالت انتهاء الخدمة
Service termination cases
Public Interest*
* الصالح العام
Retirement age
بلوغ سن التقاعد
Job cancellation **
**إلغاء وظيفة
Resignation
استقالة
Disciplinary discharging
الفصل بالطريق التأديبي
Non disciplinary discharging
الفصل بغيرالطريق التأديبي
التقاعد ألسباب أخرى
Retirement for other reasons
Incapacity due to work injury
العجزبسبب أو أثناء العمل
Incapacity due to non-work injury العجزبسبب ال يعود للعمل
Total
اإلجمالي
(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط
(**) من حاالت إنتهاء الخدمة للمدنيين فقط
 إدارة التقاعد:املصدر
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Table (2-6). Distribution of beneficiaries by kinship and monthly pension average, as in 31/12/2017
 لاير قطري:الوحدة

it: Qatari Riyals

2017/12/31 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 31/12/2017

32.5%
22.7%

0.2%

0.4%

الفصل بالطريق العجز بسبب أو أثناء
العمل
التأديبي
Incapacity due to Disciplinary
work injury
discharging

6.5%

3.5%
الصالح العام
Public Interest

استقالة
Resignation

8.1%

11.1%

التقاعد لسباب العجز بسبب ال يع أود الفصل بغير الطريق
التأديبي
للعمل
أخرىأ
Non-disciplinary Incapacity due to Retirement for
discharging
non-work injury other reasons

انتهاء الخدمة
حالة انتهاء حالة
Service termination
case الخدمة
Service termination case
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15.1%

إلغاء وظيفة
Job cancellation

بلوغ سن التقاعد
Retirement age

ً
رابعا :املستحقون عن أصحاب املعاش املتوفون
تشير البيانات الواردة في الجدول ( )6-2إلى أن عدد املستحقين ارتفع بنسبة ( )%7.4في سنة
 2017باملقارنة مع العام السابق ،وأن عدد البنات يمثل العدد األكبر من مجموع املستحقين
بنسبة ( )% 27.1كما في  ،2017/12/31في حين أن األرملة تحصل على متوسط املعاش الشهري
ً
األعلى وهذا يرجع إلى أن نصيب األرملة يمثل النصيب األكبرضمن جدول األنصبة املقررة قانونا
للمستحقين حسب صلة القرابة.

50

التقريرالسنوي 2017 -

Fourth: Beneficiaries of Deceased Pensioners
Data in table (2-6), indicates that the number of beneficiaries increases
by (7.4%) in 2017 compared to the previous year, and daughters represent the greatest beneficiaries’ number by (27.1%) as in 31/12/2017.
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.

2017/12/31  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 31/12/2017
Unit:Qatari Riyals

ريال قطري:الوحدة

2017-12-31

متوسط املعاش الشهري
Monthly Pension Average

العدد
No.

متوسط املعاش الشهري
Monthly Pension Average

العدد
No.

10,121
3,554
4,841
5,531
3,518
2,338
794
1,226

1,442
126
1489
1893
869
518
262
378

10,043
3,369
4,617
5,342
3,435
2,387
743
1,196

1310
116
1421
1718
800
494
264
374

5,398

6977

5,211

6497

Source:Retirement Department
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صلة القرابة
Kinship
Widow
Widower
Sons
Daughters
Mother
Father
Brother
Sister
Total

األرملة
الزوج املستحق
األبناء
البنات
الوالدة
الوالد
األخ
األخت
اإلجمالي
 إدارة التقاعد:املصدر

Chapter Three

الفصل الثالث

إدارة واستثمارأموال صناديق املعاشات
Manage and Invest the Pension Funds
ً
 إذ،  إال أن معدل النمو في قطرقد شهد تحسنا،% 1 «ومما يدعو إلى االطمئنان أنه بالرغم من أن الناتج املحلي الهيدروكربوني انخفض بنحو
 وسنعمل، إن اطمئناننا إلى هذا املعدل ال يعني أننا راضون به إذ أنه أقل من طموحاتنا. % 5.6 ارتفع الناتج املحلي من املصادراألخرى بنحو
»جاهدين على تحقيق معدالت نمو أعلى في املستقبل
كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميردولة قطر
افتتاح دور االنعقاد العادي السادس واألربعين ملجلس الشورى
2017نوفمبر

“It is reassuring that although the hydrocarbon share in GDP has fallen by about 1%, Qatar’s growth rate has improved, as the share in GDP from other sources has risen by about 5.6%. Our achievement of this rate does not mean
that we are satisfied with it, as it is less than our ambitions, and we will strive to achieve higher growth rates in the
future”
H.H Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
The opening session of the 46th of the Advisory Council
November 2017

 استثمارات صناديق املعاشات:أوال

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

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

sion Funds is (90) billion QR, as in 31/12/2017.

.2017/12/31 مليارريال قطري كما في

2017/12/31 توزيع املحفظة االستثمارية داخل وخارج الدولة حسب نوع االستثماركما في.)1-3( جدول
Table (3-1).Distribution of investment portfolio by investment type and location, as in 31/12/2017
Unit:One thousand Qatari Riyals

ألف ريال قطري:الوحدة

قيمة االستثمار
Investment value
اإلجمالي
Total

خارج قطر
Outside Qatar

داخل قطر
In Qatar

39,177,637
2,970,250
35,191,979
4,951,594
472,311
7,272,611
10,697

36,405
141,262
180,995
472,311
272,611
10,697
1,114,281

39,141,232
2,970,250
35,050,717
4,770,599
7,000,000
-

90,047,079

88,932,798

Source: Investment department in 18/03/2018

نوع االستثمار
Investment Type
Deposits in Bank & Bonds & Sukuk
Local Investment Funds
Listed Equity
Unlisted Equity
Private Equity Funds
Real Estates and Real Estates Funds
Hedge Funds
Total

ودائع لدى البنوك والسندات والصكوك
صناديق استثمارية محلية
أسهم متداولة
أسهم غيرمتداولة
صناديق األسهم الخاصة
عقارات وصناديق عقارية
صناديق تحوط
اإلجمالي
2018/03/18  إدارة االستثمار:املصدر
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ويوضح الرسم البياني ( )1-3أدناه ،أن معظم استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة

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

of the total Funds’ investment portfolio as in
كما في
( )% 98.8من إجمالي املحفظة االستثمارية للصناديق
whichغغغل الدولغغغغة
31/12/2017.غ
representداخ
)(98.8%غغغغناديق
غغغتثمارات الص
.2017/12/31غغغم البيغغغغاني ( )1-3أدنغغغغاه ،أن معظغغغغم اسغ
غغغح الرسغ
ويوضغ
Graph (3-1) below, shows that the most funds’ investments is in the State,
وتمثغغغغغل نسغغغغغبة ( )%98.8مغغغغغن إجمغغغغغالي المحفظغغغغغة االسغغغغغتثمارية للصغغغغغناديق كمغغغغغا فغغغغغي
which
)(98.8%
of the
total
’Funds
investment
portfolio as in
ز
2017
 2016 representو
وخارج الدولة كما في
االستثمارية داخل
املحفظة
يع
تو
(.)1-3
بياني
سم
ر
.2017/12/31
31/12/2017.

Graph
(3-1). Distribution of investment portfolio by location, as in 2016 & 2017
بياني ( .)1-3توزيع احملفظة االس
رسم

اخل وخارج الدولة كما يف  2016و 2017

tfolio by location, as in 2016 & 2017

2017

Graph 2016
(3-1). Distribution of investm
خارج قطر
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Outside Qatar
2.1%

داخل قطر
In Qatar
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خارج قطر
Outside Qatar
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داخل قطر
In Qatar
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وتستحوذ االستثمارات في األسهم المتداولة على النسبة األعلى وهي ( )%39.1من إجمالي
Equity Investments represent the highest rate by (39.1%) of the total
Listedيتضح في الرسم البياني (.)2-3
 ،2017كما
محفظة استثمارات الصناديق كما في /12/31
funds’ portfolio investments in 31/12/2017, as shown in graph (3-2).

سب نوع االستثمار كما يف 2017/12/31

Graph (3-2). Distribution of the investmen

م الخاصة

رسم بياني ( .)2-3توزيع احملفظة االست

olio by investment type, as in 31/12/2017
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ص

ً
 اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات:ثانيا

Second: Revenues and Expenditures of the Pension
Funds
The net insurance revenues represent (53%) of total funds revenues as in

،2017/12/31 ) من إجمالي إيرادات الصناديق كما في% 53( يمثل صافي اإليرادات التأمينية نسبة

31/12/2017. while the Net investment revenues represent (47%) which aims

التي باألساس تهدف إلى تنمية،)% 47( في حين أن صافي اإليرادات االستثمارية شكلت نسبة

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

.)2-3(  كما يتضح من الجدول،أصول الصندوق

2017/12/31  اإليرادات حسب نوعها كما في.)2-3( جدول
Table (3-2). Revenues by type, as in 31/12/2017
Unit:One thousand Qatari Riyals
التغيرفي القيمة
Value change
نسبة التغير
التغيرفي القيمة
Rate change
Value change

ألف ريال قطري:الوحدة

2017-12-31

2016-12-31

* النسبة
Rate*

القيمة
Value

* النسبة
Rate*

القيمة
Value

اإليرادات
Revenues

7.8 %
5.3 %
) 4.1%(
) 13.6%(
) %49.6(
267.6%

299,023
192,561
)1,614(
)5,105(
)49,382(
162,563

53.0 %
48.6 %
0.5 %
0.4 %
0.6 %
2.9 %

4,140,512
3,796,449
38,024
32,447
50,276
223,316

52.6%
49.3 %
0.5 %
0.5 %
1.4 %
0.8 %

3,841,489
3,603,888
39,638
37,552
99,658
60,753

Net Insurance revenues

صافي اإليرادات التأمينية

Monthly contribution
Notional period revenues
Previous period purchase
Additional amounts
Other revenues**

االشتراكات الشهرية
إيراد املدد االعتبارية
شراء املدة السابقة
املبالغ االضافية
** إيرادات أخرى

6.1 %

211,005

47.0%

3,674,107

47.4 %

3,463,102

Net investment revenues

7.0%

510,028

100.0 %

7,814,619

100.0 %

7,304,591

Total

(*)Rate: Represents the number divided by the total
(**) Other revenue: Actuarial amounts and delay fees
Data of 2016 modified according to the audited data
Numbers between parentheses ( ) are minus value
Source: Funds Account Office data in 11/02/2018

صافي اإليرادات االستثمارية
اإلجمالي

 تمثل القيمة لإلجمالي:(*) النسبة
 مبالغ اكتوارية وغرامات التأخير:(**)إيرادات أخرى
ً
 عدلت وفقا للبيانات املدققة2016 بيانات عام
األرقام بين االقواس ( ) تعبرعن قيم سالبة
2018/02/11  حسب البيانات املتوفرة في مكتب حسابات الصناديق: املصدر
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يشيرالرسم البياني ( )2-3إلى نموطفيف لإليرادات التأمينية لتصل إلى ( )% 53في ،2017/12/31

Graph (3-2) shows a slight growth of the insurance revenues rate by (53%) in
31/12/2017, against (52.6%) in 31/12/2016.

مقابل نسبتها ( )% 52.6في .2016/12/31

6) shows
a slight growth of the insurance revenues rate by
)(53%) rate by (53%
يشغغغير الرسغغغم البيغغغاني ( )6-3إلغغغى نمغغغو طفيغغغف لإليغغغرادات التأمينيغغغة لتصغغغل إلغغغى ()%53
Graph (3-6) shows a slight growth of the insurance
revenues
إلغغغى ()%53
2017
و
2016
في
كما
نوعها
حسب
(.)2-3اإليرادات
لتصغغغلبياني
رسغغغم البيغغغاني ( )6-3إلغغغى نمغغغو طفيغغغف لإليغغغرادات التأمينيغغغة رسم
017, against
)(52.6%
in
31/12/2016.
.
2016
/12/31.2016
 )52.6%في
نسبتها
نسبتها (مقابل
مقابل،2017
/12/،31
/1في
in 31/12/2017, against (52.6%) in 31/12/2016.
في (/12/31
)52.6%
2017
Graph (3-2).Revenues by type, as in 2016 & 2017
2017كما يف  2016و 2017
نوعها
حسب
اإليرادات
اإليرادات (.)6-3
رسم بياني
 2016و
كما يف
حسب نوعها
رسم بياني (.)6-3

Graph (3-6). Revenues
by Revenues
type, as inby2016
2017
2016
Graph (3-6).
type,&as2017
in 2016 & 2017

2016 2016
صافي اإليرادات صافي اإليرادات
التأمينية
التأمينية
Net Insurance Net Insurance
revenues
revenues
52.6%
52.6%

2017

صافي اإليرادات
صافي اإليرادات
االستثمارية
االستثمارية
Net investment Net investment
revenues
revenues
47.4%
47.4%

صافي
اإليرادات
التأمينية
Net Insurance
revenues
53.0%

صافي
اإليرادات
التأمينية
Net Insurance
revenues
53.0%

2017
صافي اإليرادات
االستثمارية
Net
investment
revenues
47.0%
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صافي اإلير
االستثم
Net
stment
enues
.0%

Table (3-3) indicates that the value of insurance expenditures is about (4) billion QRs in 31/12/2017, compared to (3.6) billion QRs, in 31/12/2016, by an
excess of (0.4) billion QRs, with a rate of (11.4%).

،2017/12/31 ) مليار ريال كما في4( ) إلى أن قيمة النفقات التأمينية تبلغ3-3( يشير الجدول
.)% 11.4( ) مليارريال وبنسبة0.4(  بزيادة قدرها،2016/12/31 ) مليارريال في3.6( مقابل

2017/12/31 النفقات التأمينية حسب نوعها كما في.)3-3( جدول
Unit:One thousand Qatari Riyals
التغيرفي القيمة
Change in Value
نسبة التغير
التغيرفي القيمة
Rate change
Value change

Table (3-3).Insurance expenditures by type, as in 31/12/2017
2017-12-31

2016-12-31

النسبة
Rate

القيمة
Value

النسبة
Rate

القيمة
Value

4.7 %
22.7 %
27.5 %
0.1 %
23.7 %
21.7 %
1.4 %
6.7 %
11.9 %
13.1 %
26.7 %
12.4 %
15.1 %
16.4 %
) 69.4 %(

1,373
66,597
115,543
1,298
119,770
3,239
2,480
39,105
531
16,287
3,304
35,028
15,622
1,960
)12,583(

0.8 %
9.0 %
13.3 %
25.5 %
15.6 %
0.5 %
4.5 %
15.5 %
0.1 %
3.5 %
0.4 %
7.9 %
3.0 %
0.3 %
0.1 %

30,666
360,084
535,447
1,022,553
625,268
18,136
182,525
622,450
4,998
140,766
15,688
318,527
119,135
13,883
5,554

0.8 %
8.1 %
11.6 %
28.3 %
14.0 %
0.4 %
5.0 %
16.2 %
0.1 %
3.5 %
0.3 %
7.9 %
2.9 %
0.3 %
0.5 %

29,293
293,487
419,904
1,021,255
505,498
14,897
180,045
583,345
4,467
124,479
12,384
283,499
103,513
11,923
18,137

11.4 %

409,554

100.0 %

4,015,680

100.0 %

3,606,126

Rate: Represents the total value
(*) Military service termination cases only
(**) Civil service termination cases only
Data of 2016 modified according to the audited data
Numbers between parentheses ( ) are minus value
Source: Funds Account Office 11/02/2018

ألف ريال قطري:الوحدة

النفقات التأمينية
Insurance expenditures
Reaching the age of regular retiremen*
* بلوغ سن التقاعد النظامي
Public Interest*
*الصالح العام
Retirement age
بلوغ سن التقاعد
Job cancellation**
**إلغاء وظيفة
Resignation
استقالة
Disciplinary discharging
الفصل بالطريق التأديبي
Non disciplinary discharging
الفصل بغيرالطريق التأديبي
أسباب التقاعد األخرى
Retirement for other reasons
Incapacity due to work injury
العجزبسبب أو أثناء العمل
Incapacity due to non-work injury
العجزبسبب ال يعود للعمل
Death due to work injury
الوفاة بسبب أو أثناء العمل
Death due to non-work injury
الوفاة بسبب ال يعود للعمل
Death after eligibility
الوفاة بعد االستحقاق
Contributions revert
رد اشتراك
Contributions transferred to Civil Fund اشتراكات منقولة للصندوق املدني
Total

اإلجمالي
 تمثل القيمة لإلجمالي:النسبة
(*) من حاالت انتهاء الخدمة للعسكريين فقط
(**) من حاالت انتهاء الخدمة للمدنيين فقط
ً  عدلت2016 بيانات عام
بناء على البيانات املدققة
األرقام بين االقواس ( ) تعبرعن قيم سالبة
2018/02/11  مكتب حسابات الصناديق: املصدر
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تمثل معاشات التقاعد لحاالت انتهاء الخدمة بسبب (بلوغ سن التقاعد ،واالستقالة ،والصالح

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

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

resignation, public interest, job cancellation, disciplinary and non-disciplinary

غغغغغد،
املستحقيناعغ
معاشاتسغغغغغغن التق
تليها بلغغغغغغوا
،2017/12/31غغغغغبب
غغغغغاءفيالخدمغغغغغغة بسغ
غغغغغاالت
غغغغغة لحغ
التأمينيغ
تمثغغغغغغل النفقغ
بنسبة
انتهغكما
التأمينية
النفقات
إجمالي
غغغغغاتمن
()% 84.7
ق
واالسغغغغغغغغتقالة ،والصغغغغغغغغالح العغغغغغغغغام ،وإلغغغغغغغغغاء الوظيفغغغغغغغغة ،وإنهغغغغغغغغاء الخدمغغغغغغغغة بطريغغغغغغغغ
( ،)% 11.3في حين تمثل معاشات العجز ( )% 3.6ورد االشتراك نسبة ( )% 0.3كما يتضح من
تغغغغغغغأديبي وغيغغغغغغغر تغغغغغغغأديبي وأسغغغغغغغباب أخغغغغغغغرى أعلغغغغغغغى نسغغغغغغغبة وهغغغغغغغي ( )84.7%مغغغغغغغن
غغغغغغغات(.)3-3
البياني
الرسم
التأمينيغغغغغغغة كمغغغغغغغغا فغغغغغغغغي  ،2017/12/31تليهغغغغغغغا نفقغغغغغغغغات حغغغغغغغغاالت
النفقغ
مجمغغغغغغغوع
الوفاة بنسبة ( ،)%11.3كما يتضح من الرسم البياني (.)7-3

)service termination, and other reasons), represent the highest rate by (84.7%

The insurance expenditures for service termination cases due to
total insurance
expenditures
31/12/2017,
followed
by the benefiretirementof the
age,
resignation,
publicas ininterest,
job
cancellation,
disciplinary
andpensions
non-disciplinary
service
termination,
)and (3.6%
otherand
’ciaries
by (11.3%), while
the incapacity
pensions form
reasons, the
represent
therevert
highest
rate
by in
)(84.7%
of the total
contributions
is (0.3%),
as shown
graph (3-3).
insurance expenditures as in 31/12/2017, followed by the death
cases expenditures by (11.3%), as shown in graph (3-7).

رسم بياني (.)3-3النفقات التأمينية حسب حاالت انتهاء الخدمة كما في 2017/12/31

Graph (3-3).Insurance
expenditures
حسبby
service
termination
in 31/12/2017
اخلدمة كما يف 2017/12/31
حاالت انتهاء
التأمينية
 .)7-cases,النفقات
asبياني (3
رسم
Graph (3-7). Insurance expenditures by service termination cases, as in 31/12/2017
رد اشتراك
Contributions revert
0.3%

عجز
Incapacity
3.6%

وفاة
Death
11.3%

تقاعد
Retirement
84.7%
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Data in table (3-4) shows the growth of the funds reserve that reaches (94)

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

billion QRs in 31/12/2017, with an excess of (3.8) billion and by (4.2%) of re-

) عن قيمة االحتياطي كما% 4.2( ) مليار وبنسبة3.8(  بزيادة قدرها،2017/12/31 مليار ريال في

serves value as in 31/12/2016, and graph (3-4) shows the Growth of Pension

) إلى تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات4-3(  ويشير الرسم البياني،2016/12/31 في

Funds revenues and expenditures during 2013-2017.

.2017-2013 خالل السنوات

2017-2013 تطور اإليرادات والنفقات واحتياطي صناديق املعاشات خالل السنوات.)4-3( جدول
Table (3-4).Growth of Pension Funds revenues, expenditures and reserve during 2013-2017
Unit:One thousand Qatari Riyals

ألف ريال قطري:الوحدة

االحتياطي

تعديالت سنوات سابقة

الناتج العام

صافي اإليرادات االستثمارية

النفقات التأمينية

اإليرادات التأمينية

السنة

Reserve
76,273,986
82,559,646
87,361,594
90,958,064
94,764,252

Previous years modification
)99,805(
10,253
)295(
)101,995(
7,249

General output
3,819,129
6,275,407
4,802,243
3,698,465
3,798,939

Net investment revenue
3,157,500
5,883,263
4,496,654
3,463,102
3,674,107

Insurance expenditures
2,726,028
2,942,807
3,211,718
3,606,126
4,015,680

Insurance revenues
3,387,657
3,334,951
3,517,307
3,841,489
4,140,512

Year
2013
2014
2015
*2016
**2017

(*)Modified according to the amendments of the audited financial statements in 2016
(**) 2017 unaudited
Numbers between parentheses ( ) are of minus value
Source: Funds Account Office 11/02/2018

2016 (*) تم التعديل وفقا لتعديالت القوائم املالية املدققة لسنة
 غيرمدقق2017 )**(
األرقام بين األقواس ( ) تعبرعن قيم سالبة
2018/02/11  مكتب حسابات الصناديق: املصدر
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87,361,594

(295)

4,802,243

4,496,654

3,211,718

3,517,307

2015

90,958,064

(101,995)

3,698,465

3,463,102

3,606,126

3,841,489

*2016

94,764,252

7,249

3,798,939

3,674,107

4,015,680

4,140,512

**2017

.2016
المدققة لسنة
2017-2013 تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات.)4-3(
بياني
)*( تم التعديل وفقا لتعديالت القوائم الماليةرسم

(*)Modified according to the amendments of the audited financial statements in 2016.
(**) 2017 unaudited

Graph (3-4).Growth of Pension Funds revenues and expenditures during

Numbers between ( ) parentheses are of minus value.
Source: Funds Account Office 11/02/2018

2017-2013

 تطور اإليرادات والنفقات لصناديق املعاشات خالل السنوات.)3-8( رسم بياني

 غير مدقق2017 )**(
.األرقام بين () األقواس تعبر عن قيم سالبة
2013-2017
2018/02/11  مكتب حسابات الصناديق: المصدر

Insurance revenues اإليرادات التأمينية
Graph (3-8). Growth of Pension Funds revenues and expenditures during 2013-2017
Insurance expenditures النفقات التأمينية
اإليرادات التأمينية
النفقات التأمينية
4,015,680

Insurance revenues

3,841,489
3,606,126

2017

2016

Insurance expenditures

3,517,307

3,334,951
3,211,718

2,942,807

2015

السنة
Year

Year
السنة
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2014

3,387,657
2,726,028

2013

ي
ألف ريال قطر أ
One Thousand Qatari Riyals

4,140,512

Chapter Four

الفصل الرابع

2017 األنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة

Operational and Service Activities of GRSIA 2017
ً
 وال أحتاج إلى تذكيركم بعدد الدول املزدهرة بمعابر بحرية،داخليا العمل واإلنتاج بهمة أكبر في ظل املعطيات الجديدة
«وعلينا أن نواصل
» واملجتمع القطري يعرف كيف يعيش حياته ويزدهرويتطور سواء أطال الحصارأم قصر،وجوية ومن دون معابربرية
كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أميردولة قطر
افتتاح دور االنعقاد السادس واألربعين ملجلس الشورى
2017نوفمبر
“Domestically, we have to continue to work and produce more vigorously under the new circumstances. I do not need
to remind you of the number of countries that are thriving with sea and air routes, without having land crossings.
The Qatari society knows how to lead a normal life, flourish and develop, whether the blockade is prolonged or not”
H.H Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani
Emir of State of Qatar
The opening session of the 46th of the Advisory Council of
November 2017

ً
 البيانات اإلحصائية ملوظفي اهليئة:أوال

First: Statistical Data of the GRSIA’s Employees
The Table (4-1) below, indicates the distribution of GRSIA’s employees number by department is (232) employees in 31/12/2017, with increase by (3.6%)
compared to previous year. In addition, the females’ percentage is (57.8%)
that is more than the males’ percentage, which is (42.2%), and graph (4-2)

) موظف232(  توزيع موظفي الهيئة حسب اإلدارات والبالغ عددهم،) أدناه1-4( يوضح الجدول
) وتفوق% 57.8(  وتبلغ نسبة اإلناث،) عن العام املا�ضي% 3.6(  وبنسبة زيادة،2017/12/31 في
) إلى أن نسبة املوظفين2-4(  وكما يوضح الرسم البياني،)% 42.2( نسبة الذكور والتي تبلغ

shows that the Qatari employees represent (76.3%) of the total GRSIA’s

.) ملجموع موظفي الهيئة% 76.3( القطريين تبلغ

employees.

2017/12/31 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 31/12/2017
اإلجمالي
Total

اإلناث
Females

الذكور
Males

اإلدارة
Department

18
6
17
14
26
26
18
13
25
58

6
3
10
10
16
20
7
8
9
37

12
3
7
4
10
6
11
5
16
21

11

8

3

232

134

98

President Office
مكتب الرئيس
Internal Audit Department
إدارة التدقيق الداخلي
Public Relation & Communication Department
إدارة العالقات العامة واالتصال
Planning & Quality Department
إدارة التخطيط والجودة
Contributors Department
إدارة املشتركين
Retirement Department
إدارة التقاعد
Investment Department
إدارة االستثمار
Legal Affairs Department
إدارة الشؤون القانونية
Information System Department
إدارة نظم املعلومات
Joint Services Department
إدارة الخدمات املشتركة
مكتب حسابات صناديق التقاعد والتأمينات االجتماعية
Accounts of Retirement and Social Insurance Funds Office
Total
اإلجمالي

Source: Joint Service Department

 إدارة الخدمات املشتركة:املصدر
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رسم بياني (.)1-4توزيع موظفي الهيئة حسب الجنس كما في 2017/12/31

رسم بياني (.)2-4توزيع موظفي الهيئة حسب الجنسية كما في 2017/12/31

رسم بياني ( .)4-1توزيع موظفي اهليئة حسب اجلنس كما يف 2017/12/31
Graph
(4-1).Distribution
GRSIA’s
employees
2017
ofحسب اجلنس كما يف /12/31
اهليئة
توزيع موظفي
byبياني (.)4-1
gender,رسم

رسم بياني ( .)4-2توزيع موظفي اهليئة حسب اجلنسية كما يف 2017/12/31
Graph (4-2).Distribution
of GRSIA’s
employees
by nationalحسب اجلنسية كما يف 2017/12/31
موظفي اهليئة
بياني ( .)4-2توزيع
رسم

Graph (4-1). Distribution of GRSIA's employees by gender, as in
Graph (4-1). Distribution
employees by gender, as in
31/12/2017
asofinGRSIA's
31/12/2017
31/12/2017

Graph (4-2). Distribution of GRSIA's employees by nationality, as in
Graph (4-2). Distribution
of in
GRSIA's
employees by nationality, as in
31/12/2017
ity, as
31/12/2017
31/12/2017
غير قطري
Non-Qatariقطري
غير
Non-Qatari
23.7%
23.7%

ذكورأ
 Malesذكورأ
Males42.2%
42.2%
قطري
 Qatariقطري
Qatari76.3%
76.3%

إناث
Femalesإناث
Females
57.8%
57.8%

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

Table (4-2) indicates that GRSIA appends employees to the courses and programs,
conferences
and work
relevant
to its employees
competences
thatcourses
includedand
Table
(4-2) indicates
thatvisits
GRSIA
appends
to the

غغغغغغدورات
املوظفينغغغغغغأهم الغ
موظفيهغغغغغغغا بغ
غغغغغغاق
وقدب لحغ
واختصاصاتهاغغغغغغة
غغغغغغى قيغغغغغغغام الهيئغ
 )4-2إلغ
غغغغغغدول (
يشغغغغغغير الجغ
و
القطريين.
أغلب
شملت
عملها
بمجال
املتعلقة
العمل
غغغغغغدورات
غ
ل
ا
غغغغغغأهم
غ
ب
غغغغغغا
غ
موظفيه
غغغغغغاق
غ
ح
ل
ب
غغغغغغة
غ
الهيئ
غغغغغغام
غ
قي
غغغغغغى
غ
إل
)
4-2
(
غغغغغغدول
غ
الج
يشغغغغغغير
و
والبغغغغغغغغغغغرامج والمغغغغغغغغغغغؤتمرات وزيغغغغغغغغغغغارات العمغغغغغغغغغغغل المتعلقغغغغغغغغغغغة بمجغغغغغغغغغغغال عملهغغغغغغغغغغغا
programs,
work visits
relevant to its competences that
العمغغغغغغغغغغغل المتعلقغغغغغغغغغغغة بمجغغغغغغغغغغغال عملهغغغغغغغغغغغا
غغغغغغغغغغارات
غغغغغغغغغغؤتمرات وزيغ
وقدوالمغ
غغغغغغغغغغرامج
والبغ
includedconferences
the majorityand
of Qatari
employees.
القطريين.
الموظفين
شملت أغلب
واختصاصاتها
included the majority of Qatari employees.
واختصاصاتها وقد شملت أغلب الموظفين القطريين .جدول ( .)2-4برامج التدريب والتطويرخالل سنة 2017

Table
(4-2)ofindicates
that GRSIA
appends
courses andthat
the
majority
Qatari
employees.
programs,
conferences
and work
visits employees
relevant totoitsthecompetences

خالل سنة 2017
برامج التدريب
 of 2017جدول (.)4-2
Table (4-2).Training
والتطويرand
development
programs
جدول ( .)4-2برامج التدريب والتطوير خالل سنة 2017

البرامج
البرامج البرامج
الدولة( (مجانية
داخلالدولة
تدريبيةداخل
تدريبية
دورات
مجانية))
دورات
مجانية )
الدولة (
داخلداخل
تدريبية
دورات
)
بتكلفة
(
الدولة
تدريبية
دورات
بتكلفة )
الدولة (
داخل
دوراتتدريبية
دورات
بتكلفة )
الدولة (
داخل
تدريبية
بتكلفة )
الدولة (
خارج
دورات تدريبية
بتكلفة )
الدولة (
خارج
دوراتتدريبية
دورات
بتكلفة )
الدولة (
خارج
تدريبية
ندوات
ندوات
ندوات
عمل خارج الدولة
زيارات
الدولةالدولة
خارجخارج
عمل
زيارات
عمل
زيارات
المشتركة
الخدمات
المصدر :إدارة
المصدر :إدارة الخدمات المشتركة

Table (4-2). Training and development programs in 2017
موظفينTable (4-2). Training and
development
programs in 2017
عدد ال
العدد
عدد ال
موظفين عدد املوظفين
العدد
Programs
Employees
No.العدد
ProgramsPrograms
No.
Employees No.Employees
No. No.
No.
Training
) the (State ( free
85
3333
Training
courses courses
inside theinside
State ) free
85
Training
courses
inside
the the
State
( free
)
85 9
33 5
Training
courses
inside
State
(charges
)
Training
courses
insideinside
the State
9
Training
courses
(the)charges
State
(charges
)
9 3
5 35
Training
courses
outside
the State
( charges
)
Training
courses
outside
the State
3
Training
courses
outside
(the) charges
) State ( charges
3 2
3 13
Seminars
Seminars
2
Seminars
2 8
1 61
Abroad work visits
Abroad
visits Department
8
6
Abroad
workwork
visits
8
6
Source:
Joint Service
Source: Joint Service Department

Source: Joint Service Department

املصدر :إدارة الخدمات املشتركة
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Second: Activities of Developing Information Technology Systems
1. GRSIA Website Portal Enhancement.
2. Citizens Online Services Portal & CRM Solution – G2C.
3. Organizations Online Services Portal - G2B

ً
 األنشطة املتعلقة بتطوير أنظمة املعلومات:ثانيا
 مشروع تطويراملوقع االلكتروني الهيئة.1
G2C –  مشروع بوابة الخدمات اإللكترونية للمواطنين ونظام خدمة العمالء.2
G2B -  مشروع تطويربوابة الخدمات االلكترونية لجهات العمل.3

4. Pension Mobile Application

 مشروع تطبيق التقاعد على الجوال.4

5. Queue Management Solution

 مشروع نظام إدارة طابور املراجعين.5

6. Penetration Testing
7. Vulnerability Assessment Tool (Tenable)
8. TrendMicro Solutions
9. Web Application Firewall
10. Oracle Sparc Hardware with Solaris Operating System
11. MS SQL Consolidation

Third: Activities of Legal Affairs

 مشروع اختباراالختراقات.6
)Tenable(  مشروع أداة تقييم الثغرات األمنية.7
 مشروع برنامج حماية ضد الفيروسات.8
 مشروع الجدارالناري للمواقع.9
ORACLE SPARK HARDWARE WITH SOLARIS  مشروع.10
MS SQL  توحيد خوادم قواعد البيانات.11

ً
 األنشطة املتعلقة بالشؤون القانونية:ثالثا

Legal Affairs department conducts four legal studies about Qatar scheme,

 ومنها على وجه الخصوص،انجازاألعمال املختلفة املتعلقة بمجال اختصاص الشؤون القانونية

parallel with other relevant activities such as, provide legal consultations to

 إعداد مشاريع العقود والقرارات،تقديم االستشارات القانونية ملختلف الوحدات اإلدارية بالهيئة
ً
.) قضية92(  ومتابعة املنازعات القانونية التي تكون الهيئة طرفا فيها وعددها،والتعاميم

various departments, prepare draft contracts, resolutions, and circulations,
follow up about (92) disputes of GRSIA.
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Fourth: Activities of Planning,Applicable Researches
and Business System Development

ً
 األنشطةاملتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير:رابعا
أنظمة العمل

1. Involve in Social Security Sector Strategy for the National Develop-

 العمل ضمن فريق استراتيجية قطاع الحماية االجتماعية الستراتيجية التنمية الوطنية.1

ment Strategy 2017-2022.
2. Develop the draft strategic plan of the GRSIA 2017-2022.
3. Develop the draft operational plan of the GRSIA 2017-2022.
4. Prepare Inspection and Monitor Department’s process and policy

.2022-2017
 إعداد مسودة الخطة االستراتيجية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية.2
.2022-2017
2022-2017  إعداد مسودة الخطة التشغيلية للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية.3

manual.
5. Prepare draft manual of receiving and following up complains, suggestions, and inquiries.
6. Prepare draft manual of internal and external customers’ satisfaction
measurement action plan.

. إعداد دليل إجراءات وسياسات إدارة التفتيش واملراقبة.4
 الشكاوى واالقتراحات: إعداد مشاريع املنهجيات وادلة اجراءات عمل املتعلقة باستالم ومتابعة.5
.واالستفسارات

7. Prepare and present a work paper in seminar of challenges and

. إعداد مشاريع منهجية واجراءات وخطة عمل لقياس رضا املستفيدين الداخليين والخارجيين.6

risks meet the civil pension and social insurance schemes that con-

 إعداد وتقديم ورقة عمل لندوة التحديات واملخاطر التي تواجهها أنظمة التقاعد املدني.7

ducted in State of Kuwait on 18-19 April 2017.
8. Revise continuously the proposal of draft law, plus the draft executive regulation of Law No. (24) year 2002 and its amendments
9. Complete the actuarial review of the civil and military pention funds
as in 31/12/2016.
10. Prepare the challenges that impede pension schemes and financial stability report.
11. Prepare and update insurance and financial studies relevant to civil
and military schemes reforns.
12. Prepare periodic statistical reports.
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.2017  أبريل19-18  واملنعقدة في دولة الكويت خالل الفترة،والتأمينات االجتماعية
 وكذلك مراجعة مشروع الالئحة التنفيذية، االستمرار في مراجعة مشروع القانون املقترح.8
. وتعديالته،2002 ) لسنة24( للقانون رقم
 اإلنتهاء من أعمال املراجعة االكتوارية لصندوقي املعاشات املدني والعسكري كما في.9
.2016/12/31
. اعداد تقريرالتحديات التي تواجه أنظمة التقاعد واالستقراراملالي بدول مجلس التعاون.10
 إعداد وتحديث الدراسات التأمينية واملالية املتعلقة بإصالح نظامي التقاعد واملعاشات.11
.املدني والعسكري
. إعداد التقاريراإلحصائية الدورية.12

ً
خامسا :األنشطة املتعلقة بالعالقات العامة واالتصال

Five: Activities of Public Relation and Communication

ّ
املطور بما يتوافق مع معاييروزارة االتصاالت واملواصالت.
 .1إطالق املوقع اإللكتروني

1. Establish the Website that meets MOTC standards
2. Launch Step (3) program to support retirees establishing their medium-

 .2إطالق برنامج خطوة ( )3لدعم املتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الصغيرة

small projects.

واملتوسطة.

3. Update the retirees’ discount program by adding new companies.

 .3تحديث برنامج خصومات املتقاعدين بإضافة شركات جديدة.

4. Arrange training courses regarding smart phones technologies and social

 .4تنظيم دورات تدريبة للمتقاعدين تتعلق بتقنيات الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل

media use in cooperation with the Assistive Technology Center (Mada).

االجتماعي وذلك بالتعاون مع مركزالتكنولوجيا املساعدة (مدى).

5. Provide about (18480) Services, as in the below table:

 .5تقديم ما يقارب ( )18480خدمة ،يوضحها الجدول أدناه:
م
1
2
3
4
االجمالي
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نوع الخدمة
اإلجابة على االستفسارات الهاتفية واملباشرة
استالم نماذج طلب خدمات مختلفة
اصدارشهادات معاش وإجمالي مدة الخدمة
اصدارالبطاقات ألصحاب املعاش

العدد التقريبي
Estimated Number
5121
489
12264
606
18480

التقريرالسنوي 2017 -

Service
Responding to all types of inquiries
Receive different service inquiries forms
Issue pension and service certificate
Issue pensioners cards

No.
1
2
3
4
Total

ً

سادسا :التعاون واملشاركات اخلارجية خالل السنة 2017

م

املشاركات

1

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

2

ندوة التحديات واملخاطرالتي تواجهها أنظمة التقاعد املدني والتأمينات
االجتماعية
االجتماع االستثنائي ألصحاب املعالي و السعادة رؤساء أجهزة التقاعد

3

املدني و التأمينات االجتماعية بدول مجلس التعاون بدول الخليج
العربية
االجتماع الثاني للجنة التوجيهية ملتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين

4

صندوق اإليداع والتدبير للملكة املغربية والهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية

Six:External Cooperation and Participations during 2017

الفترة  /البلد
Duration/Country
 15-14مارس 2017
اإلمارات العربية املتحدة-دبي
United Arab Emirates -Dubai
14-15 March 2017
 19-18أبريل 2017
دولة الكويت-الكويت
State of Kuwait - Kuwait

Participations
The Thirty Nine meeting of the Permanent Technical
Committee of the civil retirement and social security
devices in the GCC countries
Seminar of challenges and risks meet the civil pension and
social insurance schemes

No.
1

2

18-19 April 2017
 24-23مايو 2017
اململكة العربية السعودية-الرياض

The exceptional meeting of the heads of civil retirement

Kingdom Saudi Arabia- Riyadh

and social security devices in the GCC countries

23-24 May 2017
 6-4ديسمبر 2017
دولة قطر-الدوحة
State of Qatar-Doha
4-6 December2017

3

Second meeting of the advisory committee to follow-up the
MOU between Deposit and Management Fund (The King-

4

dom of Morocco) & GRSIA
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:البريد اإللكتروني
:الهاتف

+974 44090534
+974 44090518
Fax:

Committee prepared the annual report of the Authority for 2017:

+974 44090519

:الفاكس

:2017 اللجنة املعدة للتقرير السنوي للهيئة لعام

Ms. Moza Mohammad Al-Sulaiti

 موزه محمد السليطي/ الفاضلة

Ms. Hend Abdul Hadi Al-Rakeb

 هند عبد الهادي الراكب/ الفاضلة

Ms. Nouf Rashid Al-Meqareh
Ms. Maryam Mohammed Al-Neami
Ms. Aisha Saleh Al-Mass

 نوف راشد املقارح/الفاضلة
 مريم محمد النعيمي/ الفاضلة
 عائشة صالح املاس/الفاضلة

ﺍﻟﺘﻘﺮ�ﺮ�ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

ANNUAL REPORT

www.grsia.gov.qa

