
خالدخالد
َيّدخــــــــر للــــــــُمستقبل



إمــارة  فــي  حكوميــة  مؤسســة  للتقاعــد  أبوظبــي  صنــدوق 
أبوظبــي  ُحكومــة  عــات  تطلُّ لتحقيــق  إنشــاُؤها  َتــّم  أبوظبــي، 
وتأميــِن  للمواطنيــَن  االجتماعيــة  الحيــاِة  ِبُمســتوى  لالرِتقــاِء 
يقــوم  تقاُعــدي شــاِمل  نظــام  توفيــر  ِخــالِل  ِمــن  ُمســَتقبِلِهم 
علــى إدارِة االشــتراكات والَمعاشــات ونهايــة الخدمــة للمواطنيــن 

اإلمــارة. فــي  والخــاص  الحكومــي  القطــاع  فــي  العامليــن 



ركَض خالد ُمسرعًا نحو جّدِه، وهو َيحمل ورقًة رسَم 
عليها طائرًة كبيرًة.

خالد: جدي، أنظر لقد رسمُت طائرًة، فأنا أرغُب في أن 
أصبَح طيارًا مثَل أبي.

الجد: طموٌح َجميل يا خالد، فأنا ُمتأكد من أّنك
سُتصبح طيارًا ماهرًا تمامًا مثل أبيك.



خالد: وماذا عنَك يا جدي؟ 
ما هو عملك؟

َفَأنا ال أراَك َتْذهُب للعمل، 
ي ِمثل أبي وَعمِّ

الجد: أنا ُمتقاعٌد يا صغيري.
خالد: وما المقصود »بالُمتقاعد« يا جدي؟



الجد: يعني أنني خدمت دولتي لفترٍة طويلٍة زادت 
ُس أطفااًل  سًا، ُأدرِّ عن 25 سنة ُكنت أعمُل خاللها ُمَدرِّ

في مثل عمرك،
وبعَد سنواِت الخدمِة الطويلة كان الُبدَّ لي أن أتوقف 
عن العمل ألرتاح وُأماِرَس ِهواياتي المفضلة وأقِضي 

وقتًا أطوَل مع العائلة.



خالد: ولكن من أيَن لَك المال؟ فأنت دائمًا تشتري لي
الهدايا والحلوى!

ك راتبًا شهريًا من وظيفتهم،  الجد: مثل ما يتقاضى واِلدُك وعمُّ
أنا أتقاضى معاشًا تقاعديًا من صندوق أبوظبي للتقاعد.



الجــد: نعــم صحيــح، ولكــن عندمــا كنُت موظفًا في عمــر والدك كنُت 
فــي كل شــهٍر أدخــُر جــزًء مــن راتبــي لــدى الصنــدوق، واليــوم بعــد أن 

تقاعــدت أصبحــوا يدفعون لي معاشــًا تقاعديًا.

خالــد: ولكنــك ال تعمــل لديهــم، فلمــاذا 
يدفعــون لك؟



خالد: أنا أيضًا أريُد أن أّدخَر مصروفي 
لدى الصندوق.

ضحَك الجد، ومسَح على رأس خالد،
وقــال: انتظــر يــا خالــد حتــى ُتصبــَح 
فــي  تســجيلك  وَيتــم  موظفــًا، 
لكــن  للتقاعــد،  أبوظبــي  صنــدوق 
ــر مصروفــك  ــوم أن تدّخ ــك الي بإمكان

الخضــراء. حصالتــك  فــي 



ــُه، وركــض مســرعًا  ــد حّصالت ــر خال تذّك
طائــرًة  عليهــا  ورســَم  وأحضرهــا، 

عليهــا: وكتــَب 
)صندوق أبوظبي للتقاعد(
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