
  

  داراتداراتــــــــإصإص
  ددــدوق التقاعدوق التقاعــة لصنة لصنــة العامة العامــ الهيئ الهيئ

  
تعتبر إصدارات الهيئة العامة لصندوق التقاعد ثمرة من ثمرات السياسة المتبعة مـن             تعتبر إصدارات الهيئة العامة لصندوق التقاعد ثمرة من ثمرات السياسة المتبعة مـن               

تشجيع البحث العلمي، والحث عليه، فلقد كانت الهيئة تقيم ومـا تـزال          تشجيع البحث العلمي، والحث عليه، فلقد كانت الهيئة تقيم ومـا تـزال          قبل اإلدارة العليا ازاء     قبل اإلدارة العليا ازاء     

من جانب آخر، ثم هاهي قد بدأت تصدر        من جانب آخر، ثم هاهي قد بدأت تصدر        ) ) عدعدالتقاالتقا(( البحثية من جانب، وتصدر نشرة        البحثية من جانب، وتصدر نشرة       المسابقاتالمسابقات

المؤلفات والكتب والدراسات والبحوث بجهود ذاتية، حيث الكادر البشري المؤهـل والطـاقم             المؤلفات والكتب والدراسات والبحوث بجهود ذاتية، حيث الكادر البشري المؤهـل والطـاقم             

  .. لها دور بارز في تدريبه وإعداده حسب الخطط الموضوعة لها دور بارز في تدريبه وإعداده حسب الخطط الموضوعةننالمتخصص، والتي كاالمتخصص، والتي كا

  

  ::وفيما يلي قائمة بهذه اإلصدارات والكتبوفيما يلي قائمة بهذه اإلصدارات والكتب  

  

  ::19751975لسنة لسنة ) ) 1313((مجموعة القانون رقم مجموعة القانون رقم     ..11

 تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقـوانين المعدلـة لـه،              تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقـوانين المعدلـة لـه،              قانون  قانون       وتشمل      وتشمل

  ..والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكامهوالقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكامه

  
  ::19761976لسنة لسنة ) ) 1111((مجموعة المرسوم بقانون رقم مجموعة المرسوم بقانون رقم     ..22

األمـن العـام،    األمـن العـام،    وتشمل قانون معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع البحـرين و            وتشمل قانون معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع البحـرين و                        

  ..حكامهحكامهوالقوانين المعدلة، والقرارات الصادرة تنفيذاً ألوالقوانين المعدلة، والقرارات الصادرة تنفيذاً أل

  
  ::األدلــة التقاعديــةاألدلــة التقاعديــة    ..33

عبارة عن مجموعتين، تحوي أحدهما األدلة التقاعدية الخاصة بـصندوق التقاعـد المـدني،              عبارة عن مجموعتين، تحوي أحدهما األدلة التقاعدية الخاصة بـصندوق التقاعـد المـدني،                          

سط للمزايـا   سط للمزايـا   وتشتمل هذه األدلة على شرح مب     وتشتمل هذه األدلة على شرح مب     .  .  واألخرى األدلة الخاصة بصندوق التقاعد العسكري     واألخرى األدلة الخاصة بصندوق التقاعد العسكري     

االستفادة منها، واإلجراءات   االستفادة منها، واإلجراءات   والحقوق التقاعدية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من القانون، وكيفية          والحقوق التقاعدية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من القانون، وكيفية          

دليل الحقوق التقاعدية، دليل المستحقين للمعـاش، دليـل         دليل الحقوق التقاعدية، دليل المستحقين للمعـاش، دليـل         :  ( :  ( وهذه األدلة هي كالتالي   وهذه األدلة هي كالتالي   الخاصة بها،   الخاصة بها،   

  ..))الخدمة، دليل اإلقراضالخدمة، دليل اإلقراضم م استبدال المعاش، دليل تأمين إصابة العمل، دليل إجراءات وقواعد ضاستبدال المعاش، دليل تأمين إصابة العمل، دليل إجراءات وقواعد ض

  

  



  ::دليل شئون الموظفيندليل شئون الموظفين    ..44

ـ مدير إدارة عالقات المـشتركين  ـ مدير إدارة عالقات المـشتركين  اف عليه السيد جعفر عبدالحسن سبت  اف عليه السيد جعفر عبدالحسن سبت  ام بإعداده واإلشرام بإعداده واإلشرــقق            

 يعتبـر كوثيقـة      يعتبـر كوثيقـة     ، حيـث  ، حيـث   القانون المشرع فيما يتعلق بـشئون المـوظفين         القانون المشرع فيما يتعلق بـشئون المـوظفين        سابقاً، وهو يعتبر بمثابة   سابقاً، وهو يعتبر بمثابة   

  .. في تطبيق عملهم وإجراءاتهم اليومية في تطبيق عملهم وإجراءاتهم اليوميةلموظفينلموظفينلقسم شئون القسم شئون ا ومرجع ثابت  ومرجع ثابت ،،توجيهيةتوجيهية
  

  ::كتاب األوصـاف الوظيفيـةكتاب األوصـاف الوظيفيـة    ..55

 جعفر عبدالحسين سبت ـ مدير إدارة عالقات المـشتركين    جعفر عبدالحسين سبت ـ مدير إدارة عالقات المـشتركين   قام بإعداده واإلشراف عليه السيدقام بإعداده واإلشراف عليه السيد            

، ويعني هذا الكتاب بتحديـد مهـام        ، ويعني هذا الكتاب بتحديـد مهـام        سابقاً، حيث يعتبر األداة التوجيهية الرئيسية للموظف في عمله        سابقاً، حيث يعتبر األداة التوجيهية الرئيسية للموظف في عمله        

  ..بات وعالقات ومتطلبات جميع الوظائف الظاهرة على هيكل التنظيم اإلداري بالهيئةبات وعالقات ومتطلبات جميع الوظائف الظاهرة على هيكل التنظيم اإلداري بالهيئةوواجوواج
  

  ::" " ))نظرة وتحليلنظرة وتحليل ( (مة لصندوق التقاعدمة لصندوق التقاعدالسياسات اإلدارية والمالية في الهيئة العاالسياسات اإلدارية والمالية في الهيئة العا" " كتاب كتاب     ..66

 محمد جاسـم سـيار، ودالل عبـدالعزيز          محمد جاسـم سـيار، ودالل عبـدالعزيز         السادةالسادة بها    بها         هذا الكتاب عبارة عن دراسة تحليلية قام            هذا الكتاب عبارة عن دراسة تحليلية قام      

، وأشرف على إعداده السيد جعفر عبدالحسين سـبت ـ مـدير    ، وأشرف على إعداده السيد جعفر عبدالحسين سـبت ـ مـدير     الموظفين السابقين بالهيئة الموظفين السابقين بالهيئةحجيحجيبوبو

إدارة عالقات المشتركين سابقاً، ويحتوي الكتاب على عرض منسق للسياسات اإلدارية والمالية في             إدارة عالقات المشتركين سابقاً، ويحتوي الكتاب على عرض منسق للسياسات اإلدارية والمالية في             

  ..الهيئةالهيئة
  

  :: " "تطور التنظيم اإلداري خالل ربع قرن من الزمنتطور التنظيم اإلداري خالل ربع قرن من الزمن" " كتاب كتاب     ..77

 السيد إبراهيم علي العيسى، وأشرف على إعـداده          السيد إبراهيم علي العيسى، وأشرف على إعـداده         ر إدارة الموارد البشرية بالوكالة    ر إدارة الموارد البشرية بالوكالة    ييمدمدأعده  أعده              

 وناقش هذا الكتـاب   وناقش هذا الكتـاب   سابقاً، سابقاً، بالهيئة بالهيئةالمشتركينالمشتركينالسيد جعفر عبدالحسين سبت ـ مدير إدارة عالقات  السيد جعفر عبدالحسين سبت ـ مدير إدارة عالقات  

، وتطور التنظيم اإلداري من حيث المسئوليات والواجبات باإلضـافة          ، وتطور التنظيم اإلداري من حيث المسئوليات والواجبات باإلضـافة          أهداف ومهام شئون الموظفين   أهداف ومهام شئون الموظفين   

    ..قيات والحوافز والمكافآت والتدريب في الهيئةقيات والحوافز والمكافآت والتدريب في الهيئةإلى التوظيف وسياسات الترإلى التوظيف وسياسات التر
  

  ::مضابط إجتماعات مجلس اإلدارةمضابط إجتماعات مجلس اإلدارة    ..88

م م 19751975 مجلس إدارة الهيئة، وذلك خالل الفترة من          مجلس إدارة الهيئة، وذلك خالل الفترة من         إجتماعاتإجتماعات      يضم هذا الكتاب جميع محاضر            يضم هذا الكتاب جميع محاضر      

  ..مم20002000وحتى وحتى 
  

  ":":التقاعد البحريني بين األصالة والمعاصرةالتقاعد البحريني بين األصالة والمعاصرة""كتاب كتاب     ..99

، ويمثل الكتاب أداة    ، ويمثل الكتاب أداة     المدير العام السابق للهيئة     المدير العام السابق للهيئة     األستاذ محمد عبدالغفار العلوي     األستاذ محمد عبدالغفار العلوي    وقد قام بإعداده  وقد قام بإعداده              

 ويحكي هذا الكتاب قصة التقاعـد البحرينـي          ويحكي هذا الكتاب قصة التقاعـد البحرينـي         قاعد البحريني عبر قرن من الزمان،     قاعد البحريني عبر قرن من الزمان،     توثيقية لنظام الت  توثيقية لنظام الت  

  ..ومراحل تطوره عبر سنين طويلةومراحل تطوره عبر سنين طويلة

  



  ::" " ماذا قالت الصحف عبر ربع قرن من الزمان؟ماذا قالت الصحف عبر ربع قرن من الزمان؟" " كتاب بعنوان كتاب بعنوان     ..1010

      وهو عبارة عن جمع وتوثيق لألخبار والمقاالت والتصريحات التي نشرت في الصحف المحلية                   وهو عبارة عن جمع وتوثيق لألخبار والمقاالت والتصريحات التي نشرت في الصحف المحلية             

وقـد  وقـد  .  .  مم20002000م وحتى عـام     م وحتى عـام     19751975عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد منذ بداية تأسيسها في عام           عن الهيئة العامة لصندوق التقاعد منذ بداية تأسيسها في عام           

  ..صدر هذا الكتاب في أربعة مجلداتصدر هذا الكتاب في أربعة مجلدات

  
  ":":  نظام التقاعد في التشريع البحرينينظام التقاعد في التشريع البحريني  ""كتاب كتاب     ..1111

نصحي عباس رمضان، المستشار القانوني السابق بالهيئة، ويتناول الكتـاب دراسـة            نصحي عباس رمضان، المستشار القانوني السابق بالهيئة، ويتناول الكتـاب دراسـة            . .      أعده د      أعده د 

  ..تحليلية ألحكام قانوني التقاعد المدني والعسكريتحليلية ألحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري

  
  ":":خواطــر تقاعديــة خواطــر تقاعديــة " " كتاب كتاب     ..1212

نصحي عباس رمضان ـ المستشار القانوني السابق بالهيئة ، ويضم هـذا الكتـاب    نصحي عباس رمضان ـ المستشار القانوني السابق بالهيئة ، ويضم هـذا الكتـاب    . .       أعده د      أعده د

  ..ة مواضيع تتعلق بالتأمين االجتماعية مواضيع تتعلق بالتأمين االجتماعيتسعتسع

  
  ":":المدني والعسكري المدني والعسكري الفتاوي القانونية االسترشادية بشأن تفسير أحكام قانوني التقاعد الفتاوي القانونية االسترشادية بشأن تفسير أحكام قانوني التقاعد " " كتاب كتاب     ..1313

بالهيئة، ويتضمن جميع الفتاوي بالهيئة، ويتضمن جميع الفتاوي   قانوني أولقانوني أولأخصائي أخصائي       أعدته السيدة خديجة عيسى القصاب ـ        أعدته السيدة خديجة عيسى القصاب ـ  

  ..مم20002000م وحتى عام م وحتى عام 19951995دي البحريني منذ عام دي البحريني منذ عام الصادرة والمتعلقة بأحكام النظام التقاعالصادرة والمتعلقة بأحكام النظام التقاع

  
تحلـيالت ومقارنـات ماليـة      تحلـيالت ومقارنـات ماليـة      .. .. األداء المالي خالل الربع األخير من القرن العـشرين          األداء المالي خالل الربع األخير من القرن العـشرين          " "   كتاب      كتاب    ..1414

  ":":أداء أداء ومؤشرات ومؤشرات 

      الكتاب من إصدار احدى اإلدارات السابقة بالهيئة وهي إدارة العمليات الحـسابية، واخـتص                    الكتاب من إصدار احدى اإلدارات السابقة بالهيئة وهي إدارة العمليات الحـسابية، واخـتص              

  .. واإلجراءات المحاسبية والمالية للهيئة واإلجراءات المحاسبية والمالية للهيئةالكتاب بعرض للسياساتالكتاب بعرض للسياسات

  
  ":":تاريخية تاريخية العالقات العامة ـ مفاصل عامة، أهداف وخصائص ـ مساجلة العالقات العامة ـ مفاصل عامة، أهداف وخصائص ـ مساجلة " " كتاب كتاب     ..1515

،  وأشـرف علـى   ،  وأشـرف علـى   مدير إدارة عالقات المشتركين بالوكالـة مدير إدارة عالقات المشتركين بالوكالـة      أعدته السيدة أحالم أحمد رجب ـ       أعدته السيدة أحالم أحمد رجب ـ  

مشتركين بالهيئة سابقاً، ويحتوي على مشتركين بالهيئة سابقاً، ويحتوي على اعداده السيد جعفر عبدالحسين سبت ـ مدير إدارة عالقات ال اعداده السيد جعفر عبدالحسين سبت ـ مدير إدارة عالقات ال 

تسجيل تحليلي وتحديدي لما ترتب من إضاءات وإفرازات عامة لدور العالقات العامة بالهيئـة منـذ                تسجيل تحليلي وتحديدي لما ترتب من إضاءات وإفرازات عامة لدور العالقات العامة بالهيئـة منـذ                

  ..التأسيس والبناء، وعبر تنام زمني مضطردالتأسيس والبناء، وعبر تنام زمني مضطرد

  

  



  

  ::""التطور التاريخي لنظام التقاعد البحريني التطور التاريخي لنظام التقاعد البحريني " " كتاب كتاب     ..1616

 السيد مـال اهللا جعفـر        السيد مـال اهللا جعفـر        بالهيئة  بالهيئة  بها الباحث القانوني السابق     بها الباحث القانوني السابق         وهو عبارة عن دراسة تحليلية قام          وهو عبارة عن دراسة تحليلية قام     

 الموظفة سوسن جعفر المدفعي، وهذه الدراسة تبين مدى المرونـة            الموظفة سوسن جعفر المدفعي، وهذه الدراسة تبين مدى المرونـة            أول  أول والباحث القانوني والباحث القانوني الحمادي  الحمادي  

 والذي سعى لمواكبة كافة المتغيرات االجتماعية        والذي سعى لمواكبة كافة المتغيرات االجتماعية       التي اتسم بها قانون التقاعد المدني بمملكة البحرين       التي اتسم بها قانون التقاعد المدني بمملكة البحرين       

، إذ تم تعديل الكثير من مواده، كما أضيفت إليهـا بعـض األحكـام الجديـدة                 ، إذ تم تعديل الكثير من مواده، كما أضيفت إليهـا بعـض األحكـام الجديـدة                 ددواالقتصادية في البال  واالقتصادية في البال  

بموجب المراسيم بقوانين التي صدرت الحقاً، باإلضافة إلى القرارات الصادرة عـن سـمو رئـيس                بموجب المراسيم بقوانين التي صدرت الحقاً، باإلضافة إلى القرارات الصادرة عـن سـمو رئـيس                

  .. والقرارات الوزارية والقرارات الوزارية الموقر الموقرالوزراءالوزراء

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


