
الخدمات اإللكترونية للمؤمن عليهم

سواء  العاملني،  باألفراد  الخاصة  بالخدمات  اهتامما  الهيئة  تويل 

من  انطالقاً  املستفيدين  الورثة  أو  املتقاعدين  أو  عليهم  املؤمن 

وعليه،  املتعاملني.  لكل  املعامالت  إجراءات  لتيسري  اسرتاتيجيتها 

للمتعامل  تتيح  ليك  للهيئة  اإللكرتونية  البوابة  تطوير  تم  فقد 

فوري  بشكل  معاملته  وإنجاز  املطلوبة  الخدمة  إىل  الوصول 

الخدمات  بكل يرس وأين ما كان. وقد تم إطالق مجموعة من 

اإللكرتونية، نقدم رشحا موجزا عن كيفية استخدامها، مع العلم 

بأن لبعض هذه الخدمات خصوصية االطالع عىل بيانات شخصية 

املفتاح  خالل  من  الخدمات  هذه  دخول  حرص  تم  لذا  ورسية، 

اإللكرتوين e-key لضامن التعرف عىل هوية الشخص قبل دخوله 

إىل الخدمة.

احتساب املعاش التقاعدي:
عرب هذه الخدمة ميكن احتساب املعاش التقاعدي املتوقع عند 

بناء  الخاص، وذلك  القطاع  العامل يف  املؤمن عليه  نهاية خدمة 

عىل القوانني الخاصة باحتساب املعاش التقاعدي، واعتامدا عىل 

الخدمة  هذه  وتعرض  الهيئة.  لدى  املسجلة  الفعلية  البيانات 

تقرتح  إنها  كام  احتسابه،  بتفاصيل  املتوقع  التقاعدي  املعاش 

قيمة  أفضل  عىل  للحصول  التقاعدي  املعاش  لطلب  تواريخ 

للمعاش. الدخول عىل هذه الخدمة يتطلب التسجيل يف املفتاح 

.e-key اإللكرتوين

بيان اشرتاكات املؤمن عليهم:
عرب هذه الخدمة ميكن للمؤمن عليه العامل يف القطاع الخاص 

عىل  واملبنية  الهيئة،  لدى  املسجلة  االشرتاكات  بيان  استعراض 

حتى  لديهم  عمل  الذين  األعامل  أصحاب  لدى  التأميني  األجر 

الوقت الحايل، وذلك للتحقق من صحة البيانات ذات األثر املبارش 

يف احتساب املستحقات التأمينية، وبالتايل ويف حالة عدم التطابق 

ميكن اإلبالغ عن األخطاء أو الفروقات. الدخول عىل هذه الخدمة 

.e-key يتطلب التسجيل يف املفتاح اإللكرتوين

طباعة شهادة املعاش التقاعدي:
العام  القطاعني  من  أي  يف  للمتقاعد  ميكن  الخدمة  هذه  عرب 

إلكرتونيا دون  التقاعدي  املعاش  والخاص عرض وطباعة شهادة 

يتطلب  الخدمة  هذه  عىل  الدخول  للهيئة.  للحضور  الحاجة 

.e-key التسجيل يف املفتاح اإللكرتوين

التحقق من شهادة املعاش التقاعدي:
من  تطلب  التي  الرسمية  للجهات  الخدمة  هذه  تصميم  تم 

املتقاعد شهادة معاش تقاعدي موجه لها تحديدا. وعربها ميكن 

للجهة الطالبة التحقق من صحة شهادة املعاش الرقمية الصادرة 

عن بوابة الهيئة اإللكرتونية بعد استالمها. الدخول لهذه الخدمة 

متاح للجميع.

احتساب األجر اإلفرتايض:
عرب هذه الخدمة ميكن احتساب األجر االفرتايض لوظيفة ما، بناء 

املهنة،  مثل:  النظام  مستخدم  يحددها  متعددة  معطيات  عىل 

املؤسسة وحجمها.  نشاط  نوع  الخربة،  الدرايس، سنوات  املؤهل 

للوظائف  األجر  متوسط  من  االفرتايض  األجر  احتساب  ويتم 

املطابقة مبارشة واملسجلة يف قاعدة بيانات الهيئة، والتي تعكس 

بيانات سوق العمل الحالية يف مملكة البحرين.

 :e-key الحصول عىل املفتاح اإللكرتوين
اإللكرتونية  الحكومة  هيئة  قامت 

مبراعاة  اإللكرتوين  املفتاح  بتصميم 

الستخدامه  والرسية،  األمن  برامج 

يف التعامل مع الخدمات اإللكرتونية 

الجهات  قبل  من  املعروضة 

الحكومية. وميكن الحصول عىل املفتاح اإللكرتوين عرب التسجيل 

يف أحد مراكز الخدمات الحكومية اإللكرتونية املشار إليها خلف 

هذه الورقة.



عناوين مراكز خدمات الحكومة اإللكترونية

أرقام اإلتصال ساعات العمل املوقع و العنوان الرقم

17693276
مفتوح من 7:00 صباحا – 7:00 مساءا 
من يوم السبت حتى يوم الخميس، 

)مغلق يوم الجمعة(

البديع
 مكتب بريد البديع

مبنى 1381 طريق 5339 مجمع 553  
1

17102362
مفتوح من 7:00 صباحا حتى 2:15 ظهرا 

من األحد حتى الخميس 
)مغلق يومي الجمعة والسبت(

املحرق
 مركز البسيتني اإلجتامعي

فيال 17 طريق 8 مجمع 225 
2

17102313
مفتوح من 7:00 صباحا حتى 2:15 ظهرا 

من األحد حتى الخميس
)مغلق يومي الجمعة والسبت( 

مدينة حمد
 مركز مدينة حمد اإلجتامعي

مبنى 2136 طريق 433 مجمع 1204
3

17102351
مفتوح من 7:00 صباحا حتى 2:15 ظهرا 

من األحد حتى الخميس
)مغلق يومي الجمعة والسبت(

عراد
 مركز إبن خلدون اإلجتامعي

مبنى 573 طريق 4415 مجمع  244
4

17102326
مفتوح من 7 صباحا وحتى 2:15 ظهرا 

من األحد حتى الخميس
)مغلق يومي الجمعة والسبت( 

مدينة عيىس
 مركز مدينة عيىس اإلجتامعي

مبنى 4203 طريق 1209 مجمع 812
5

17552803
مفتوح من 7:00 صباحا حتى 2:15 ظهرا 

من األحد حتى الخميس 
)مغلق يومي الجمعة والسبت(

جدحفص
 مركز جدحفص اإلجتامعي

مبنى 1097 طريق 1943 مجمع 419
6

17626935
مفتوح من 7:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا 

من السبت حتى الخميس
)مغلق يوم الجمعة(

سند
 مركز بريد سند

مبنى 2172 طريق 4566 مجمع 745
7

17102303
مفتوح من 7:00 صباحا – 2:00 ظهرا 

من السبت حتى الخميس 
)مغلق يوم الجمعة(

سرتة
 مركز سرتة اإلجتامعي

مبنى 95 طريق 702 مجمع 607 
8


