
 

)+
خدمات المجتمع المدني

CHAPTER X
SERVICES OF CIVIL SOCIETY



 SERVICES OF CIVILخدمات املجتمع املدني

SOCIETY

تعتبر احصاءات املجتمع املدني من االحصاءات الرئيسية التي تساهم في 

.إبراز دور املؤسسات التي تقدم العون واملساعدة للمجتمع

Statistics of Civil Society are among the most 

important statistics that contribute to highlighting the 

important role of institutions that furnish  aid and 

support to the members of the society.

:Data Sources:مصادر البيانات 

Ministry of Social Development and Family ·وزارة التنمية االجتماعية واألسرة        ·

Family Consulting Center (WIFAQ) ·(وفاق)مركز االستشارات العائلية         ·

Social Development Center (Nama) ·(نماء)مركز اإلنماء االجتماعي        ·

Protection and Social Rehabilitation Center (Aman) ·(أمان)مركز الحماية والتأهيل االجتماعي        ·

Qatar Center for Voluntary Activities ·مركز قطر للعمل التطوعي        ·

General Retirement and Social Insurance Authority ·الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية        ·

Regulatory Authority For Charitable Activities .هيئة تنظيم األعمال الخيرية.      

 Center for Empowerment and Care of the Elderly .(إحسان)مركز تمكين ورعاية كبار السن .      

(Ihsan)



TABLE (205)(205)جدول 

أنشطة العالقات 

المجتمعية

األنشطة اإلعالمية 

للقنوات التقليدية

أنشطة اإلعالم 

االجتماعي
*

المجموع

Community 

relations 

activities 

Media activities 

of conventional 

channels 

Social media 

activities
*

Total

2017711846,0086,2632017

20181154067,4177,9382018

20191494278,5219,0972019

2020**722834,5164,8712020**

2021742463,9644,2842021

يرجع إلى  (وفاق)سبب االنخفاض في األنشطة التي قام بها مركز االستشارات العائلية  (**)

.الظروف الراهنة لجائحة كورونا وما صاحبها من تغيرات في آليات تقديم الخدمة
(**) The decline in the activities carried out by the Family Consulting 

Center (Wifaq) is due to the current circumstances of Covid-19 

pandemic and the accompanying changes in the mechanisms of service 

provision

(وفاق)األنشطة التي قام بها مركز االستشارات العائلية 

2017 - 2021

  ACTIVITIES, RENDERED BY THE FAMILY

CONSULTING CENTER (WIFAQ)

2017 - 2021

Yearsالسنة

تتضمن المحتوى اإلعالمي والتثقيفي الذي يتم نشره عبر حسابات المركز في وسائل  (*)

.(تويتر ، فيس بوك ، يوتيوب ، انستغرام ، جوجل بلس)التواصل االجتماعي 

(*( It features media and cultural content that is published on the center’s 

social networking accounts (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, 

Google Plus). 



TABLE (206)(206)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

20173012775782282644925295411,0702017

20183042825862182424605225241,0462018

20193343106442632935565976031,2002019

20203873527392262654916136171,2302020

20214223888103053386437277261,4532021

حسب الجنسية والنوع (وفاق)خدمات الرعاية الوالدية المقدمة من مركز االستشارات العائلية 

 PARENTAL CARE SERVICES RENDERED BY FAMILY 

CONSULTING  CENTER (WIFAQ) BY NATIONALITY AND GENDER

2017 - 2021

                    الجنسية      

                     والنوع

السنة

Nationality                             المجموعغير قطريينقطريون

                             & Gender

 Years

QatariNon-Qatari

2017 - 2021

Total
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TABLE (207)(207)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

242702949653863439981373251629081,070Qatarisقطري

1719020749314363219311415688602690Non-Qatarisغير قطري

414605011458529976019125147112501,5101,760Totalالمجموع

3224327515961877760201261710172581,0721,330Qatarisقطري

2118820989341430281401683811141677818Non-Qatarisغير قطري

534314842489591,207883414291018283991,7492,148Totalالمجموع

39186225143513656732142873472589171,175Qatarisقطري

1615717375289364401541943710134607741Non-Qatarisغير قطري

553433982188021,020113368481611173921,5241,916Totalالمجموع

10120130159484643571722290002267761,002Qatarisقطري

109210210329840143136179000156526682Non-Qatarisغير قطري

202122322627821,0441003084080003821,3021,684Totalالمجموع

209911914143357438137175426203671874Qatarisقطري

18971159732442131133164156147559706Non-Qatarisغير قطري

381962342387579956927033957123501,2301,580Totalالمجموع

2019

2018

20212021

للمراجعين للمركز عبر الهاتف حسب نوع االستشارة والنوع والجنسية (وفاق) الخدمات المقدمة من مركز االستشارات العائلية 

SERVICES RENDERED BY FAMILY CONSULTING CENTRE (WIFAQ) THROUGH PHONE CALLS BY TYPE OF CONSULTANCY,

GENDER AND  NATIONALITY

2017 - 2021

           نوع االستشارة 

                   والنوع

 

السنة والجنسية

                             Type of  Consultancy 

                                             and  Gender 

 Years & Nationality

2017 - 2021

المجموع*الشرعية

Total

2017

2019

2018

Shariaa*

القانونية

Legal

االجتماعية

Social

النفسية والتربوية

Psychological and 

Educational

2017

 للخدمات المقدمة للمراجعين للمركز عبر الهاتف يرجع إلى الظروف الراهنة لجائحة كورونا وما 2020سبب االنخفاض في عام  (**)

صاحبها من تغييرات في آليات تقديم الخدمة

2020**

(**) The decline in the services provided in 2020 to the center's beneficiaries through the phone is due to the current circumstances of Covid-19 

pandemic and the accompanying changes in the mechanisms of service provision.

(*) Legal and Sharia advice was incorporated into one field from the source.

2020**

تم دمج االستشارة القانونية والشرعية في خانة واحدة من المصدر (*)
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TABLE (208)(208)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

81711521,8241,6713,49513311224578152,0451,8623,907Qatarisقطري

1741693431,5731,7993,3721361723081516311,8982,1564,054Non-Qatarisغير قطري

2552404953,3973,4706,8672692845532224463,9434,0187,961Totalالمجموع

98721701,8361,7323,56887851724592,0251,8943,919Qatarisقطري

1621362981,4641,6663,1309010319377141,7231,9123,635Non-Qatarisغير قطري

2602084683,3003,3986,6981771883651112233,7483,8067,554Totalالمجموع

83991822,0351,9193,95466671334372,1882,0884,276Qatarisقطري

1651373021,7782,0053,7839410620056112,0422,2544,296Non-Qatarisغير قطري

2482364843,8133,9247,73716017333399184,2304,3428,572Totalالمجموع

431271701,5051,4322,9371191262450001,6671,6853,352Qatarisقطري

1271412681,2251,4302,6551441703140001,4961,7413,237Non-Qatarisغير قطري

1702684382,7302,8625,5922632965590003,1633,4266,589Totalالمجموع

48741221,5391,3812,92080801600001,6671,5353,202Qatarisقطري

801131931,5211,7713,29247611081121,6491,9463,595Non-Qatarisغير قطري

1281873153,0603,1526,2121271412681123,3163,4816,797Totalالمجموع

20212021

2020**2020 **

20172017

20192019

20182018

 الخدمات المقدمة  للمراجعين بالمركز يرجع إلى الظروف الراهنة لجائحة كورونا وما صاحبها من تغيرات في 2020سبب االنخفاض في (**)

.آليات تقديم الخدمة

تم دمج االستشارة القانونية والشرعية في خانة واحدة من المصدر (*)

(**) The decline in the services provided in 2020 to the center's beneficiaries is due to the current circumstances of Covid-19 pandemic and the 

accompanying changes in the mechanisms of service provision

(*) Legal and Sharia advice was incorporated into one field from the source.

للمراجعين بالمركز حسب نوع الخدمة والنوع والجنسية (وفاق) الخدمات المقدمة من مركز االستشارات العائلية 

2017 - 2021

     SERVICES RENDERED BY FAMILY CONSULTING CENTER (WIFAQ) BY TYPE 

OF SERVICE, GENDER AND NATIONALITY

2017 - 2021

               نوع الخدمة   

                والنوع

السنة والجنسية

                          Type of service and                                           

                                  Gender 

 Years & Nationality

*الشرعية
النفسية والتربوية

Psychological and 

Educational

االجتماعية

Social

القانونية

Legal

المجموع

Total Shariaa*



TABLE (209)(209)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

 617236915122638Social Entrepreneurs Developmentتطوير الرياديين االجتماعيين

تعزيز المهارات الحياتية 

والتربية على المواطنة
1033432051713084114

Enhancing Life Skills and 

Citizenship Education 

32488015388241185136321Volunteers for (TAMM Network)(شبكة تم)المتطوعين عن 

4898146179148327227246473Totalالمجموع

".19 تعود للرجوع التدريجي للحياة وفتح األنشطة بعد جائحة كوفيد 2021زيادة العدد عام * 

Non-QatariTotal

* The number increased in 2021 due to the Gradual return to normal life and the opening of activities after the outbreak of 

COVID-19 pandemic.

المستفيدون من خدمات برامج تطوير قدرات الشباب التي يقدمها مركز اإلنماء االجتماعي

 حسب الجنسية والنوع ونوع البرامج

2021*

BENEFICIARIES OF THE SERVICES OF YOUTH CAPACITY BUILDING & DEVELOPMENT PROGRAMS 

PROVIDED BY THE SOCIAL DEVELOPMENT CENTER (NAMA) BY NATIONALITY, GENDER AND PROGRAM TYPE

2021*

                    الجنسية      

                     والنوع

نوع البرامج

Nationality                             المجموعغير قطريينقطريون

                             & Gender

 Type of Programs

Qatari



TABLE (210)(210)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

011514394514495Nama School Scholarshipsمنح نماء المدرسية

08856551115663119Nama University Scholarshipsمنح نماء الجامعية

 Professional Development Diploma*122235283365056دبلوم التطوير المهني*

13132112126238113157270Totalالمجموع

* Reason for the decline in 2020 After the gradual lifting of the restrictions of Covid-19, in-person training 

was implemented, numbers were identified, and online training was stopped.

 تم تنفيذ التدريب الحضوري وتحديد االعداد 19 بعد رفع القيود التدريجي لجائحة كوفيد 2020سبب االنخفاض عن عام * 

وإيقاف التدريب االفتراضي

Non-QatariTotal

المستفيدون من خدمات برامج دعم مجاالت التعليم والتطوير المهني التي يقدمها مركز اإلنماء االجتماعي 

حسب الجنسية والنوع ونوع البرامج

2021*

BENEFICIARIES OF THE SERVICES OF EDUCATION SUPPORT AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS PROVIDED BY THE 

SOCIAL DEVELOPMENT CENTER (NAMA) BY NATIONALITY, GENDER AND PROGRAM TYPE

2021*

                    الجنسية      

                     والنوع

نوع البرامج

Nationality                             المجموعغير قطريينقطريون

                             & Gender

 Type of Programs

Qatari



TABLE (211)(211)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

خدمات التدريب في مجال 

ريــــادة األعمال
606000606Entrepreneurship Training Services

 2303227943741Market Access Serviceخدمة الوصول إلى السوق

607313326558186128214خدمة التحفيز والتشجيع
Motivation & Encouragement 

Service

6810317128629096165261Totalالمجموع

Non-QatariTotal

المستفيدون من خدمات برامج دعم ريادة األعمال التي يقدمها مركز اإلنماء االجتماعي 

حسب الجنسية والنوع ونوع البرامج

2021

BENEFICIARIES OF THE SERVICES OF ENTREPRENEURSHIP SUPPORT PROGRAMS 

BY THE SOCIAL DEVELOPMENT CENTER (NAMA) BY NATIONALITY, GENDER AND PROGRAM TYPE

2021

                    الجنسية      

                     والنوع

نوع البرامج

Nationality                             المجموعغير قطريينقطريون

                             & Gender

 Type of Programs

Qatari



TABLE (212)(212)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

9122157781081882100192039139178Counseling and guidanceإرشاد وتوجيه

استشارات اجتماعية ونفسية 

وقانونية
151199350181531911562473185652423555974991,096

Social, psychological and legal 

counseling

167231134641011212211332255Housingإيواء

5294389672991,2661684255934981,0916978631,5607972,357Rehabilitation servicesخدمات تأهيل

7056561,3615481,9092755938689091,7779801,2492,2291,4573,686Totalالمجموع

أطفال

Childs

أطفال

Childs نساء

women

المجموع

Total

نساء

women

المجموع

Total

نساء

women

المجموع

Total

(أمان)الخدمات المقدمة للحاالت الواردة لمركز الحماية والتأهيل االجتماعي 

حسب الجنسية والنوع ونوع الخدمة

2021
SERVICES PROVIDED TO CASES RECIVED BY THE PROTECTION AND SOCIAL

REHABILITATION CENTER (Aman) BY NATIONALITY, GENDER AND SERVICE TYPE

2021

                     الجنسية والنوع

    

    نوع الخدمة

                     Nationality & Gender

  

      Type of services

قطريون

Qatari

أطفال

Childs

غير قطريين

Non-Qatari

المجموع

Total



TABLE (213)(213)جدول 

                 السنة  

الموقع
20172018201920202021

                    Year

 Location

2,0113,2782,4272,2502,214Dohaالدوحة

8,58013,1459,7758,6768,424Al-Rayyanالريان

325497373348335Al-Khorالخور

9531,6571,2531,1471,152UM Salalأم صالل

7421,087808759753AL-Wakraالوكرة

73114928476Al-Shamalالشمال

08733AL-Jmiliahالجميلية

02211Jarian AL-Batnahجريان الباطنة

00000AL-Gwiariaالغويرية

00000Umseiadمسيعيد

390570468449472Al Daayenالظعاين

347562401345335Al-Shahaniyaالشحانية

4,423313321305306Othersأخرى

17,84421,23315,92714,36714,071Totalالمجموع

المستفيدون من الضمان االجتماعي حسب الموقع

2017 - 2021
BENEFICIARIES OF SOCIAL SECURITY BY LOCATION 

2017 - 2021

عند الحصر تبعاً للموقع الجغرافي للمنتفع ال ينظر إلى : مالحظة

يؤخذ باالعتبار الرقم الشخصي  (بدل خادم- ضمان )برنامج انتفاعه 

كمرجع لالنتفاع والحصر

Note: During the enumeration and survey according to the geographical location 

of the beneficiary, the benefit program (social security, or servant allowance) is 

not considered; however, the personal ID number is regarded as the reference 

for the benefit and enumeration.



TABLE (214)(214)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

4054050266266026326302532530204204Widow's Pension--معاش أرملة

12941,29401,1241,12401,1091,10901,1331,13301,1551,155Divorcee Pension--معاش مطلقة

8723991186028888830418718224486675044794Needy Family Pensionمعاش أسرة محتاجة

7316131,3441,0878571,9441,1748872,0611,2009002,1001,2719232,194معاش ذوي اإلعاقة
Persons With Disabilities 

Pension

78610041,7908521,0541,9068331,0321,8657999901,7897099601,669Orphan Pensionمعاش يتيم

61031513,7617503,1313,8817863,2033,9898141,9752,7898271,8272,654Infirmity Pensionمعاش عاجز عن العمل

 35418282,1824512,9843,4354613,0303,4914643,0423,5064633,0243,487Elderly Pensionمعاش مسن

 245377234366284977274067232952Prisoner Family Pensionمعاش أسرة سجين

33033033044033Deserted Wife Pension--معاش زوجة مهجورة

011325437112011معاش أسرة مفقودة
Pension for Families of 

Missing People 

214138545,9952,5865,0487,6342,6595,1257,7842,4214,7207,1412,4704,7037,173Servant Allowanceمعاش بدل خادم

384381394281464995393978413980معاش مجهول األبوين
 Pension for Children of 

Unknown Parentage

000000156000101Unknownغير محدد

5,55612,28817,8446,65114,58221,2336,82214,79921,6216,58713,14119,7286,55512,91219,467Totalالمجموع

Note: some cases in the social security pension and the allowance of a server for same person (*).يوجد تكرار انتفاع بعض الحاالت في معاش الضمان االجتماعي وبدل خادم لنفس الشخص: مالحظة (*)

Not applicable --ال ينطبق-- 

المستفيدون من الضمان االجتماعي حسب نوع الضمان والنوع

2017 - 2021
BENEFICIARIES OF THE SOCIAL SECURITY  

BY TYPE OF SECURITY AND GENDER

2017 - 2021

              السنة والنوع 

 نوع الضمان

                       Year &                               

                    Gender 

  Type of Security

2017*2018*2019*2020*2021



TABLE (215)(215)جدول 

20175864049908162,2453,0617391,2051,9442,1413,8545,9952017

20189156851,6008773,0793,9567941,2842,0782,5865,0487,6342018

20199596641,6238743,1274,0018261,3342,1602,6595,1257,7842019

20209616561,6178333,1593,9926279051,5322,4214,7207,1412020

20211,0256871,7128043,1803,9846418361,4772,4704,7037,1732021

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

إناث
Females

المجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

حسب نوع البدل والنوع  (بدل الخدم)المستفيدون من الضمان االجتماعي 

2017 - 2021
BENEFICIARIES OF SOCIAL SECURITY (SERVANT ALLOWANCE) 

BY TYPE OF ALLOWANCE AND GENDER

2017 - 2021

                   نوع البدل    

                    والنوع

 

   السنوات

المجموععجز- بدل خادم شيخوخة- بدل خادمإعاقة- بدل خادم
                  Type of                     

           allowance

                 & Gender

Years
المجموع
Total

Servant Allowance - 

impairment

Servant Allowance - old 

age

Servant Allowance - 

disability

Total

ذكور
Males



TABLE (216)(216)جدول 

المجموعمهنيثقافيعلمياجتماعيخيري

Charitable and 

humanitarian 

activity

Social activityScientific activityEducationalProfessional 

activity

 Total

2017141466312017

2018141486332018

20191414106352019

20201413106342020

20211413106342021

الجمعيات الخاصة المشهرة حسب النشاط الممارس

2017 - 2021
REGISTERED  PRIVATE SOCIETIES BY ACTIVITY

2017 - 2021

             الجمعيات     

             الخاصة

    

السنة

                Private                       

            Societies

Year



TABLE (217)(217)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

156612161733222345Less than 15أقل من 

15 - 194918623520135255325053878815 - 19

20 - 243715819516120937019836756520 - 24

25 - 292112014118929148021041162125- 29

30+ 458312849024273253532586030 +

1585537111,0571,1112,1681,2151,6642,879Totalالمجموع

Non-QatariTotal

المتطوعون المسجلون في مركز قطر للعمل التطوعي حسب الجنسية والنوع والفئات العمرية

2021

VOLUNTEERS REGISTERED  AT  QATAR CENTER FOR VOLUNTARY ACTIVITIES 

BY NATIONALITY,GENDER AND AGE GROUPS

2021

                    الجنسية      

                     والنوع

الفئات العمرية

                                       Nationality                            المجموعغير قطريينقطريون

                          & Gender

 Age groups

Qatari



TABLE (218)(218)جدول رقم 

متوسط العمر عند التقاعد%النسبة المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalPercentage %Average age at 

retirement

3034574360816.862Reached retirement ageبلوغ سن التقاعد

32372992622929.048Early retirementالتقاعد المبكر

2123289241211.249Deathالوفاة

67261012826.042Lack of physical fitnessعدم اللياقة الصحية

49603006796637.148Other reasonsأسباب أخرى

14026747121497100.050Totalالمجموع

 المتقاعدون المسجلون في صناديق وأنظمة التقاعد 

حسب أسباب التقاعد

2021
RETIREES REGISTERED IN PENSION FUNDS 

AND SYSTEMS BY REASON FOR RETIREMENT

2021

Reason for retirementأسباب التقاعد



TABLE (219)(219)جدول رقم 

%النسبة المجموعإناثذكور

متوسط العمر عند 

التقاعد

MalesFemalesTotalPercentage %Average age at 

retirement

779873151511370.350*(حكومي وخاص)مدني 
Civilian (government and 

private)*

6228156638429.750Militaryعسكري

14026747121497100.050Totalالمجموع

 المتقاعدون المسجلون في صناديق وأنظمة التقاعد 

(عسكري/ مدني )حسب قطاع العمل 

RETIREES REGISTERED IN  PENSION FUNDS 

AND SYSTEMS BY LABOR SECTOR (CIVIL / MILITARY)

(*) All retirees enrolled in systems of public pension (governmental) and 

social insurance  (the private sector)

يقصد به جميع المتقاعدين  المسجلين في أنظمة التقاعد الحكومي  (*)

(القطاع الخاص)والتأمينات االجتماعية 

2021

2021

Sectorالقطاع



TABLE (220)(220)جدول رقم 

متوسط العمر عند التقاعد%النسبة المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalPercentage %Average age at 

retirement

1517531780.869Less than 15أقل من 

15 - 1933872866625329.14115 - 19

20 - 2424762401487722.74820 - 24

25 - 2920191207322615.05225 - 29

30+ 5969994696332.45830 +

14026747121497100.050Totalالمجموع

 المتقاعدون المسجلون في صناديق وأنظمة التقاعد 

حسب مدة الخدمة

2021
RETIREES REGISTERED IN PENSION FUNDS 

AND SYSTEMS BY LENGTH OF EMPLOYMENT

2021

مدة الخدمة 

(بالسنوات)
Length of Service (years)



TABLE (221)(221)جدول رقم 

متوسط العمر عند التقاعد%النسبة المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalPercentage %Average age at 

retirement

30773718443.924Less than 30أقل من 

30 - 345111776883.23230 - 34

35 - 39105541314686.83735 - 39

 40 - 4416761665334115.54240 - 44

45 - 4919141919383317.84745 - 49

50 - 5420901653374317.45250 - 54

55 - 592166978314414.65755 - 59

60 - 642541507304814.26160 - 64

65+ 13008813886.57165 +

14026747121497100.050Totalالمجموع

 المتقاعدون المسجلون في صناديق وأنظمة التقاعد 

حسب الفئة العمرية عند التقاعد

2021
RETIREES REGISTERED IN  PENSION FUNDS 

AND SYSTEMS BY AGE GROUP AT RETIREMENT

2021

 الفئة العمرية عند التقاعد
Age group at 

retirement 



TABLE (222)(222)جدول رقم 

متوسط العمر عند التقاعد%النسبة المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalPercentage %Average age at 

retirement

150.00024741519399318.645Less than 150,000أقل من 

150.000 - 199.9992340919325915.248150,000 - 199,999

200.000 - 249.99922181107332515.549200,000 - 249,999

250.000 - 299.9998961540243611.349250,000 - 299,999

300.000 - 349.99984464714916.953300,000 - 349,999

350.000 - 399.99978340511885.553350,000 - 399,999

400.000 - 449.99973627010064.754400,000 - 449,999

450.000 - 499.9996742379114.253450,000 - 499,999

500.000 - 549.9994192656843.254500,000 - 549,999

and more 550,000 2642562320414.955 فأكثر550.000

14026747121497100.050Totalالمجموع

 المتقاعدون المسجلون في صناديق وأنظمة التقاعد 

حسب المعاش التقاعدي السنوي

2021
RETIREES REGISTERED IN  PENSION FUNDS 

AND SYSTEMS BY ANNUAL PENSION

2021

Annual pensionالمعاش التقاعدي السنوي



TABLE (223)(223)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

خدمات الرعاية الداخلية
(2)516731012416415224639Internal care services

(2)

923824742891315132737812202214426710954269323Day-care servicesخدمات الرعاية النهارية

000000000000000000Social welfare servicesخدمات الرعاية االجتماعية

000000000000000000Health care servicesخدمات الرعاية الصحية

425597537112495126221000000000Physiotherapy servicesخدمات العالج الطبيعي

000000000000000000Occupational Therapy Servicesخدمات العالج الوظائفي

خدمات الرعاية المتنقلة 

المنزلية
1473585058094174227452679000000000Home Care Services

000000000000000000خدمات البرامج واألنشطة
Programs and activities 

services

000000000000000000Mental health Care servicesخدمات الرعاية النفسية

823318212916446091726101525193251Please ask Serviceخدمة شاورني

خدمة االستشارات 

االجتماعية
527931214519000000000Social Counseling Service

000000000000000000Food educationتثقيف غذائي

000000000206490696123177300329667996خدمات الدعم واإلرشاد
Support and Guidance 

Services

0000000009526123023325284Rehabilitation servicesالخدمات التأهيلية

Total############200261461440######240762######216677893199281480415958المجموع

:The decrease in the number of elderly beneficiaries in 2020 , 2021 compared to previous years was due to the following (1): عن السنوات السابقة  بسبب 2021 ، 2020جاء انخفاض عدد المستفيدين من كبار السن عام   (1)

خدمة الرعاية الداخلية تشمل رعاية  واجتماعية ونفسية وغذائية (2)

المجموع

QatariNon-QatariTotal

توجيهات اللجنة العليا إلدارة األزمات بخصوص عدم التواصل المباشر مع كبار السن** 

المجموعغير قطريينقطريون

إيقاف بعض الخدمات التي كانت تقدم لهم مثل الرعاية النهارية في نوادي إحسان ، الرعاية المنزلية ، وإيقاف الخدمات في دار * 

االيواء مؤقتا ونقل المسنين إلى مؤسسة حمد الطبية مؤقتاً ،

*  Some services provided to them; such as daycare and homecare in Ehsan Clubs, were suspended, the shelter 

homes services were temporarily suspended, and the elderly were temporarily transferred to Hamad Medical 

Corporation. 

** The directives of the Supreme Committee for Crisis Management regarding the prevention of direct contact with the 

elderly.

(2) The internal care service includes welfare, social, psychological and nutritional service

حسب نوع الخدمة والجنسية والنوع (إحسان)المسنون المستفيدون من الخدمات المقدمة من مركز تمكين ورعاية كبار السن 

2020 - 2021

Elderly beneficiaries of the services provided by the Center for Empowerment 

and Care of the Elderly (Ihsan) by type of service, Nationality and Gender

2020 - 2021

                الجنسية    

                    والنوع

نوع الخدمة

                    Nationality                             

                    & Gender

 Type of service

QatariNon-QatariTotal

(1)
2020

(1)
2021

غير قطريينقطريون



TABLE (224)(224)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

6282350008513Qatariقطريون

72920220211213Non-Qatariغير قطريين

1341743720219726Totalالمجموع

538000000538Qatariقطريون

73100001018311Non-Qatariغير قطريين

1261800010113619Totalالمجموع

628000101729Qatariقطريون

83110001019312Non-Qatariغير قطريين

1451900020216521Totalالمجموع

516000000516Qatariقطريون

73100000007310Non-Qatariغير قطريين

1241600000012416Totalالمجموع

000000Qatariقطريون

000000Non-Qatariغير قطريين

000000000000Totalالمجموع

* In 2021, all inmates were transferred to Hamad Medical Corporation until the completion of the new 

building.
 تم نقل جميع النزالء إلى مؤسسة حمد الطبيه لحين انتهاء  المبنى الجديد 2021عام * 

Permanent hostHosting intermittent

استضافة متقطعة

20202020

2021*2021*

2017

2018

2019 2019

2017

2018

 (إحسان)المسنون المستفيدون من البرامج والخدمات التي يقدمها قسم الرعاية الشاملة من مركز تمكين ورعاية كبار السن 

حسب نوع الخدمة والجنسية والنوع

2017 - 2021

Elderly beneficiaries of the programs and services offered comprehensive care section of the Center 

for Empowerment and Care of the Elderly (Ihsan) by type of service, Nationality and Gender

2017 - 2021

Yearالسنة

المجموعاستضافة دائمة

Nationalityالجنسية

استضافة لفترة محدودة

Hosting for a limited periodTotal



TABLE (225)(225)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

56 - 6000000000000000000056 - 60

61 - 6610100010101100001161 - 65

66 - 7011201112320200020266 - 70

71 - 7520210130310100010171 - 75

76 - 8010122432510121331476 - 80

81 - 8500000000000001101181 - 85

86 - 9000010110100000000086 - 90

91 - 9500010110100000000091 - 95

and above 00020220200000000096 فأكثر96

516731012416415224639Totalالمجموع

Total

 تم نقل جميع النزالء إلى مؤسسة حمد الطبيه لحين انتهاء  المبنى الجديد 2021عام * 
* In 2021, all inmates were transferred to Hamad Medical Corporation until the completion of the new 

building.

QatariNon-QatariTotal

المجموع

حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع (إحسان)المسنون المسجلون في مركز تمكين ورعاية كبار السن 

2020 - 2021

Registered elderly in the Center for Empowerment and Care of the Elderly 

(Ihsan) by Age Group, Nationality and Gender

2020 - 2021

          الجنسية     

          والنوع

الفئة العمرية

         Nationality             

         & Gender

 Age group

20202021*

قطريون المجموعغير قطريينغير قطريينقطريون

QatariNon-Qatari



TABLE (226)(226)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

000000000Doctorsأطــــباء

 011022033Nursesممرضـــين

000000000Physiotherapistأخصائيين عـالج طبيعي

235033268Social Specialistأخصائــي اجتماعي

217199211111930Administrative staffالموظفين اإلداريين

91120101101121المدراء ورؤساء األقسام
Managers and department 

heads

213415628Workersمساعد خدمات

4591455914Administrative Coordinatorمنسق إداري

 000011011Nutrition specialistأخصائي تغذية

 000000000Psychologistأخصائي نفسي

193857151328345185Totalالمجموع

حسب المهنة والجنسية والنوع (إحسان)الموظفون العاملون في مركز تمكين ورعاية كبار السن 

2021

Employees at the Center staff Center for Empowerment and Care of the Elderly (Ihsan)

by Occupation, Nationality and Gender

2021

                         الجنسية      

                         والنوع

المهنة

                   Nationality                           

                  & Gender

Occupation

QatariNon-QatariTotal

المجموعغير قطريينقطريون


