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  الهيئة العامة لصندوق التقاعدالهيئة العامة لصندوق التقاعد

  ))20072007  ––  20022002((إنجازات وتطورات إنجازات وتطورات 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

  

  ::ةةــــــتوطئتوطئ
  

أحكـام   أساسياً ومحوريـاً فـي تنفيـذ         الهيئة العامة لصندوق التقاعد مسعىً     تنتهج

، ي الحكومـة   بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظف      ،1975لسنة  ) 13(رقم  القانون  

 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد        ،1976لسنة  ) 11(لمرسوم بقانون رقم    او

 ن يحققان التغطيـة التأمينيـة الالزمـة       ، اللذي لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام      

  .للفئات المشار إليها
  

ف والمهـام التـي     ألهدالنشاء الهيئة وفقاً    لمرور أكثر من ثالثة عقود على إ      ونظراً  

 فقد كان البد وأن يتخلل نظام العمل سلسلة مـن           ،قطاع المؤمن عليهم   في خدمة    هاأنيطت ب 

  بإعـادة هيكلـة     الرشيدة ة الرسمية ادرية التي توافقت مع اإل    التطورات واالستحداثات المرحل  

 صـاحب    الصادر عن حـضرة    ،2003لسنة  ) 1( تأسيساً على المرسوم السامي رقم       الهيئة

م، لتنتظم الهيئة في ثماني     2003 يناير   6اللة ملك البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه بتاريخ         الج

 إدارة الحقوق التقاعدية، إدارة المعاشات والمكافـآت، إدارة          إدارة االستثمار،  :إدارات وهي 

االشتراكات واإليرادات، إدارة الشئون المالية، إدارة المـوارد البـشرية، إدارة المعلومـات             

  .دارية، إدارة عالقات المشتركيناإل
  

 اتـساقاً والبيئـة المجتمعيـة        فقد مضت الهيئة في تحقيق التطلعات والرؤى       ذاهوب

 االنجـازات   والثقافة السائدة، وفي إطار المرتكزات االقتصادية، األمر الـذي عبـرت عنـه            

  . المرفقالتقريرها وضح التي يوالمشاريع

  

  عزيز مبادئ العمل المؤسسيالحة وتتوفير بيئة العمل الص: أوالً
  

  الـالزم  دارة توفير بيئة العمل المناسبة والمناخ الـصحي       اإلكان من أول اهتمامات     

ء نة للموظف سبب هام في جملة أسباب وال    لإلبداع والتطوير، فتوفير عوامل الراحة والطمأني     

  .للهيئة وزيادة إنتاجيته وإخالصه للعمل الموظف
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ات ومـنح    وتفـويض الـسلط     و فريق العمل،    المؤسسي كما تم تعزيز مبادئ العمل       

 والوعي الجيـد    ، كثيراً في إيجاد بيئة العمل السليمة      الصالحيات والتحفيز، األمر الذي أسهم    

تحقيق أهداف  بالحقوق والواجبات واالنخراط الفعلي في عجلة العمل كعنصر فعال يسهم في            

  .الهيئة وتطورها
  

و رئيس قسم في موقع عمله بعيداً عن المركزيـة          ولعل إعطاء صالحيات لكل مدير أ        

حسبما يترتـب علـى     مسئولياته  لالمطلقة في اتخاذ القرارات قد أسهم في تحمل كل عنصر           

وهذا ما يفسر مفهوم العمل المؤسـسي الـذي يقـوم علـى     .  تقلده الوظيفة من مهام عمل 

تحمـل   وأفـرز    كشخص يقوم بالعمل، كمـا     الموظف   أوالمؤسسة ككيان وليس على المدير      

 خلق الصف الثاني مـن اإلداريـين        ،المسئوليات وتوزيع األدوار والمهام وتفويض السلطات     

  . لدعم اإلدارة في خططها وتوجهاتها المستقبلية والتطويرية
  

  :على النحو اآلتي عدد من التوجهات الفعلية عبر تم تدعيم هذا الهدف وقد

  :االجتماعات اإلدارية
  

عليا في متابعة سير العمل وتنفيذ الخطط والبرامج والوقوف على مـا  رغبة من اإلدارة ال  

 تم وضع آلية لعقد االجتماعـات        فقد يتم إنجازه من أعمال في مختلف مواقع العمل بالهيئة،        

للمناقـشة وتبـادل اآلراء      شهرية وطرح جميع مشاريع التطـوير فـي اإلدارات        اإلدارية ال 

  :إلدارية بحسب التالي وقد تم تصنيف االجتماعات ا.واألفكار
  

االجتماعات اإلدارية الخاصـة بجميـع مـدراء اإلدارات والمـدراء العـامين             : أوالً 

  .المساعدين مع المدير العام

  . التقاعد مع المدير العامشئوناالجتماعات اإلدارية الخاصة ب: ثانياً 

  .ر العامالشئون المالية واإلدارية مع المدياالجتماعات اإلدارية الخاصة ب: ثالثاً 

إدارات التقاعـد مـع     ب  األقسام  بمدراء ورؤساء   الخاصة االجتماعات اإلدارية : رابعاً 

  . لشئون التقاعدالمدير العام المساعد

ـ   األقـسام   بمدراء ورؤساء   الخاصة االجتماعات اإلدارية : خامساً  إدارات الـشئون   ب

  .رية للشئون المالية واإلداالمالية واإلدارية مع المدير العام المساعد

اإلدارات مـع رؤسـاء األقـسام        الخاصـة بمـدراء      االجتماعات اإلداريـة  : سادساً 

 .والمراقبين
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  :تطوير السياسات واإلجراءات واللوائح
  

السياسات واإلجـراءات لجميـع إدارات      تم التركيز على تطوير وإعادة صياغة أدلة        

  ومتابعة إنجاز المهـام    ي المؤسس عملوأقسام الهيئة، لما لذلك من أهمية كبيرة في تنظيم ال         

 سير العمـل    تعمل على موائمة  ت واألنظمة التي    تحديد السياسا  فضالً عن    وتحقيق األهداف، 

بأقل وقـت   بيل تنفيذ العمل بالشكل المطلوب       التنفيذية في س    والخطوات اإلجراءاتوضع  مع  

 وأدلـة    تطوير اللوائح المالية والئحة المخازن والمـشتريات       يضاف لكل ذلك  وجهد وتكلفة،   

  .العمل فضالً عن إصدار التقارير اإلحصائية
  

  :إعادة تشكيل اللجان العاملة بالهيئة
  

لجنة شـئون   (و) لجنة التظلمات (و) اللجنة القانونية (وهي  شُكلت عدة لجان بالهيئة        

) اللجنة االجتماعيـة  (و) لجنة مجلة التقاعد  (و) لجنة التوظيف (و) لجنة التدريب ( و )الموظفين

 وفرق عمل متعددة    ،"PASS" مل لدعم مشروع تطوير األنظمة التقاعدية والمالية      وفريق الع 

ضمن منهجية تعمـل    ، وحددت مهامها ووظائفها     لدعم المشاريع التطويرية المختلفة بالهيئة    

  .لقرار وفقاً آللية المشاركة والتشاورعلى الوصول ل
  

  :حفالت التكريم السنوية
  

ومكافأة الموظفين المجدين والمخلصين في عملهـم،       إيماناً من الهيئة بأهمية تحفيز      

 لتكـريم المـوظفين      حفالً كل عام بداية  و سنوياً   لفة والتواصل، تقيم الهيئة   وتفعيالً لمبادئ األ  

، وكذلك لتكـريم الموظـف      والحوافزأصحاب مدد الخدمة الطويلة والحاصلين على الترقيات        

المقدمة من إدارات وأقـسام     ل الترشيحات   المثالي أو موظف السنة الذي يتم اختياره من خال        

الهيئة، بحيث يتم تقييمها والمفاضلة بينها الختيار الموظف الذي تنطبـق عليـه المعـايير               

  .المحددة والمرتبطة باألداء والسلوك واإلبداع واالنضباط والتميز عبر لجنة شئون الموظفين
  

  :ني والعسكريالتعديالت التي أدخلت على قانوني التقاعد المد: ثانياً
  

إدخال العديد من االستحداثات على أحكـام قـانون         ) 2007-2002(تم خالل الفترة    

 بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت التقاعـد لمـوظفي          ،1975لسنة  ) 13(التقاعد المدني رقم    

 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت      ،1976لسنة  ) 11(الحكومة، والمرسوم بقانون رقم     

فراد قوة دفاع البحرين واألمن العام، بما يؤكد مد وتأصيل مظلـة التقاعـد      التقاعد لضباط وأ  
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. على العديد من فئات المجتمع المحلي والعمل على تحـديث المزايـا المقدمـة وتطويرهـا               

 ))3(و) 2(و) 1(بحسب الملحق رقم (
  

ـ                ي وفي إطار القضايا التي رفعت من وعلى الهيئة باشر قسم الـشئون القانونيـة ف

لهيئة في المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها، وقد شـكلت قـضايا تعـديل األعمـار               تمثيل ا 

المرفوعة من قبل المؤمن عليهم بالتصغير أو التكبير أو بتعديل بيانـاتهم فـي الـسجالت                (

 – 2006، أما خالل عامي     2005 – 2002النسبة األكبر خالل األعوام     ) الرسمية في الهيئة  

د مبالغ بالزيادة المنصرفة بدون وجه حق من قبل المـؤمن          فقد شكلت دعاوي استردا    2007

 الملحـق   بحسب. (عليهم النسبة األبرز في جملة القضايا المتداولة في المحاكم بشأن الهيئة          

  ))4(رقم
   

   االرتقاء بسير الخدمات التقاعدية:ثالثاً
  

 تقـديم   ،1975وحيث إن المبتغى األساس من إنشاء الهيئة العامة لصندوق التقاعد عام            

التغطيات التأمينية للخاضعين لنظام التقاعد، وتفعيل ما يترتب على تلك التغطيات من فوائـد              

ومكتسبات لعموم المؤمن عليهم وسائر المنتفعين بالنظام من موظفي الحكومة والمتقاعدين           

والمستحقين عن المتوفين منهم من المدنيين والعسكريين، فقد شرعت الهيئة في اتخاذ عدة             

 )6(و) 5(حسب الوارد في الملحـق رقـم        (راءات تطويرية لتأصيل المسعى المشار إليه،       إج

  :وقد توضحت تلك الخطوات في التالي) )7(و

وضع اآلليات  إرسال كشوف سنوية للمتقاعدين لبيان معاشاتهم التقاعدية التفصيلية، مع           .1

 المتوفى، وتأسيس   المناسبة لمتابعة وتحصيل المبالغ المنصرفة بالزيادة للمستحقين عن       

قاعدة بيانات بتلك المبالغ وبالمستحقين المصروفة لهم، حيـث بلغـت قيمـة المبـالغ               

حسب الوارد  . ( دينار )658,001( دينار من أصل     )475,658(المسترجعة لحساب الهيئة    

فضالً عن حصر كافة المستحقين من الذين بلغوا السن القانونيـة            )) 8(في الملحق رقم    

 . مستقبالًية مبالغ بالزيادةلتفادي صرف أ

 بياناتهم االجتماعيـة    معالحصول على كشف المستحقين عن المتوفين الخاص بالعائلة          .2

 . الخاصة بهذا الشأنوالمستندات األساسية

متابعة وحصر وتسجيل المستجدين المستحقين عن المتوفين خارج مملكـة البحـرين،             .3

يل مستحقاتهم التقاعدية إلـى حـساباتهم       والتنسيق إثر ذلك مع أحد البنوك العربية لتحو       

 .بصورة مباشرة دون الحاجة إلى الوكاالت الرسمية
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إعادة تصميم ودمج االستمارات الخاصة بالخدمات ممـا سـاعد علـى زيـادة توافـق                 .4

 .وانسيابية سير الخدمات التقاعدية

ـ    .5 ة إعادة هندسة بعض إجراءات العمل الداخلي لضمان استكمال أعمال التحـصيل ومتابع

 .استحقاقات الهيئة لدى الجهات الحكومية

البدء بإجراء التحويالت البنكية للقروض واالستبداالت التـي يحـصل عليهـا جمهـور               .6

المؤمن عليهم نظير اشتراكهم في النظام وذلك بدالً مـن اسـتالم الـشيكات الخاصـة                

المزايـا  بالحصول على تلك المزايا من الهيئة مباشرة، وقد ساهم ذلك في تسهيل تقديم              

 . عليهم وعموم المتقاعدين بدون عناء مراجعتهم للهيئةنللمؤم

رئيس صاحب السمو   قرار  وفقاً ل  :احتساب العالوة االجتماعية جزءاً من الراتب األساسي       .7

بشأن اعتبار العالوة االجتماعية جزءاً من  2002 لسنة) 48( رقم  الموقرمجلس الوزراء

ومة المدنيين والضباط واألفـراد فيمـا يتعلـق    الحك الراتب األساسي الشهري لموظفي

 التقاعديـة    تكلفة هذه الميزة    البالد الموقرة  حكومة، تحملت   باستقطاع اشتراكات التقاعد  

 . مليون دينار سنويا4ًالجديدة والتي تقدر بحوالي 

كما وشمل التطوير إعادة دفع المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم لتكون            .8

 . يخ محددة دونما تأخيرفي توار

ة العدل والشئون اإلسالمية    الربط مع وزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات ووزار        .9

 صـرف مبـالغ    لتفـادي    بيانات المستحقين عن المتوفين   بصورة مرحلية على     للتعرف

 .بالزيادة

 :وقد تم ذلك وفقاً للتالي: ـاتـزيـادة االشتراك .10

الصادر عن صاحب السمو رئيس الـوزراء المـوقر          2002لسنة  ) 49(رقم   القرار   .أ

من قانون تنظـيم  ) 12(بموجب المادة  بشأن زيادة نسبة اشتراكات التقاعد المقررة

البحرين واألمن العـام الـصادر    معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع

 2002لـسنة   ) 2(وكذلك القـرار رقـم      . 1976لسنة  ) 11(بالمرسوم بقانون رقم    

لصادر عن معالي وزير المالية رئيس مجلس اإلدارة بشأن زيادة نسبة اشـتراكات             ا

 1975لـسنة   ) 13(التقاعد المقررة بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم          

تـزاد  "بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي نص علـى أن             

 بـشأن تنظـيم     1975لـسنة   ) 13(اشتراكات الموظف الخاضع ألحكام القانون رقم       

مـن الراتـب األساسـي      %) 6(معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إلـى        
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من الراتب األساسـي للموظـف،      %) 12(للموظف، كما تزاد مساهمة الحكومة إلى       

  %).15(بدالً من %) 18) (الموظف والحكومة(ليصبح مجموع االشتراكات 
   

ء المـوقر   لـوزرا ارئيس  الصادر عن صاحب السمو      2007لسنة  ) 57(قرار  رقم     ال .ب

المقررة بموجـب المـادة    بشأن زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد

البحـرين واألمـن    من قانون تنظيم معاشات التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع) 12(

، بزيادة مساهمة الحكومة من     1976لسنة  ) 11(وم بقانون رقم    العام الصادر بالمرس  

بدالً %) 24) (الموظف والحكومة (ليصبح مجموع االشتراكات    %) 18(إلى  %) 12(

الصادر عن معالي وزير الماليـة   2007لسنة ) 26(رقم  قراروكذلك ال%). 18(من 

بموجـب المـادة    زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررةبشأن 

التقاعـد    بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت 1975لسنة ) 13(من القانون رقم ) 11(

) الموظـف والحكومـة   (، ليصبح مجموع االشـتراكات      )المدنيين (لموظفي الحكومة 

   %).18(بدالً من %) 24(
  

    لمالي واالستثماري وتنمية حقوق المؤمن عليهمدعم وتعزيز المركز ا: رابعاً
  

قام حضرة صاحب الجاللة ملـك الـبالد        : األرض الممنوحة من جاللة الملك المفدى     

المفدى حفظه اهللا ورعاه بمنح الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينـات االجتماعيـة             

لممنوحـة للهيئـة العامـة      أرض لدعم مركزهما المالي، وقد بلغت القيمة السوقية لألرض ا         

  .مليون دينار) 111(لصندوق التقاعد 
  

بذلت إدارة الهيئة جهوداً ومساعٍ حثيثةً لنيل الدعم الحكـومي فـي            : الدعم الحكومي 

 تأثير على المركز المالي للهيئة، حيث       دونماسبيل تقديم الخدمات المتميزة لكافة المستفيدين       

 خصخـصة القطاعـات    األحوال التي يتم فيهايئة فيتمثل ذلك في الدعم الحكومي المقدم لله      

والوظائف الحكومية ودفع التكلفة اإلكتوارية لها، فضالً عن دفع التكلفة المالية المترتبة على             

حساب المدة التي قضاها المعادون للوطن ضمن مدة خـدمتهم المحـسوبة فـي التقاعـد،                

 زيادة الرواتـب لمـوظفي الحكومـة        باإلضافة إلى دفع مبلغٍ مالي مقابل لخسارة الهيئة من        

، وتحمل الحكومة للتكلفة اإلكتوارية المترتبة على إضافة أي ميـزة           %15إلى  % 10بنسبة  

  .تقاعدية تضاف للمؤمن عليهم
 

وبحسب توصية لجنة التحقيق البرلمانية قامت الحكومة الموقرة بتعويض الهيئة عن           

ارض والشركة الوطنية للفنـادق ومبـالغ       ض مركز البحرين للمع   وقرالمتعلقة ب جملة المبالغ   
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ديناراً من وزارة   ) 8,634,420( التي بلغ مجموعها     التبرعات التي قدمتها الهيئة لعدة جهات     

، بينما تم استالم الجزء البـاقي مـن         نقداً)  دينار 5,708,820(حيث تم استالم مبلغ     المالية،  

حصة الحكومـة مـن     من  % 5 من خالل شراء ما يعادل    )  دينار 2,925,600(المبلغ وقدره   

  ))9(حسب الوارد في الملحق رقم . (أسهم شركة عقارات السيف
  

اتخذت الهيئة العامة لصندوق التقاعد منحى جديداً تمثل في البدء بإعـداد البيانـات              كما  

المالية المنتظمة الربع والنصف سنوية والدورية مما ساعد على التعرف المستمر والمتابعة            

للهيئة من حيث اإليرادات والمصروفات واالستثمارات بصورة مرحلية دقيقة،         للوضع المالي   

  :كما تركز العمل على

 .وضع إستراتيجية استثمارية للهيئة وتحديد أداء محافظها االستثمارية .1

 .تعيين مدير جديد إلدارة االستثمار من أصحاب الخبرة وعدد من الموظفين المؤهلين .2

 .مارية إعادة تنظيم المحفظة االستث .3

 .والسياسات المتعلقة بإدارة االستثمار" Governance" إعداد دليل الحكم المؤسسي  .4

 . وشئون العملياتإعداد دليل للصالحيات واإلجراءات الخاصة باألنشطة االستثمارية .5

لغرض تسجيل عمليات االستثمار و متابعـة ومراقبـة   " M Fund" التزود بأنظمة آلية  .6

 .ية وتلبية كافة المتطلبات الناشئة بهذا الشأنوحفظ البيانات االستثمار

 . زيادة االستثمارات البديلة للمحافظ االستثمارية الخارجية .7

 االستثمارات  وزيادة،  السنداتاألسهم العالمية و  تعيين مدراء محافظ لألسهم األوروبية و      .8

 . وغيرهاالمحلية والخارجية وذلك عن طريق محافظ استثمارية عقارية

ما هو مبين فـي الجـدول       ئد على االستثمارات خالل السنوات األخيرة حسب        ارتفاع العا  .9

  ).10(الوارد في الملحق رقم 
  

وفي إطار تعزيز القدرة المالية للهيئة، وتنمية حقوق المؤمن عليهم، فـإن المؤشـرات              

مليـون دينـار    ) 857.5(المعتمدة المتاحة بشأن ذلك بينت ارتفاع حقوق المؤمن عليهم من           

، ومـع األرض الممنوحـة مـن        2007مليون دينار عام    ) 1792.7(م إلى   2001 مانهاية ع 

 عوائد االستثمارات مـن     إجمالي تما وارتفع ، ك %) 109 (     جاللة الملك المفدى وبنسبة   

 وبنسبة زيادة قدرها    2007مليون دينار عام    ) 78.5(، إلى   2001مليون دينار عام     )45.5(

مليون دينار عـام    ) 47.9( من االشتراكات التقاعدية من       كما ارتفع دخل الهيئة     %).72.5(

، ونظراً لزيادة المزايا التقاعدية فقد ارتفعـت        2007 مليون دينار عام     )100.7( إلى   2001

مليون دينـار عـام     ) 117( إلى   2001مليون دينار عام    ) 44.7(المصروفات التقاعدية من    

  ))11(و) 10(الجداول الواردة في الملحق رقم . (2007
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  :لجنة المناقصات الداخلية
  

شُكلت لجنة للمناقصات الداخلية للبت في المناقصات التي تتراوح قيمـة العـروض                

 دينار، وتقوم بتقييم العطاءات واختيار العطاء األنسب        10,000 إلى أقل من     3000فيها بين   

مـع مجلـس    والتنـسيق بالتـالي     , ومن ثم ترفع توصياتها إلى المدير العام ليتم اعتمادها        

 دينـار،   10,000المناقصات للتقييم والتوصية بشأن المناقصات والعروض التي تفوق مبلغ         

 دينار من خالل إدارة الموارد البشرية، 3000 مبلغها عن لبينما يتم اعتماد العروض التي يق   

  .مع ضرورة تقديم أكثر من عروض لكل مناقصة شراء أو تزويد أو خدمات
  

  مجال تقنية المعلومات التطوير في : خامساً
  

تعد تقنية المعلومات إحدى الركائز األساسية في العمل اإلداري الحديث، األمر الـذي             

ير اإلداري، حيث تم في بداية عـام        نذ الوهلة األولى ضمن سياسة التطو     اهتمت به اإلدارة م   

ية من   تعيين إحدى المؤسسات المتخصصة لدراسة وتقييم وضع الهيئة وقدراتها التقن          2002

يات الجودة في الخـدمات     تحقيق أعلى مستو   وذلك سعياً من الهيئة ل     حيث األجهزة واألنظمة،  

تطبيق خطط واستراتيجيات العمل التطويرية واستقطاب الكـوادر الفنيـة          المقدمة، من خالل    

المؤهلة، وقد تمخض عن ذلك وضع إستراتيجية جديدة لتقنية المعلومات من خالل دراسـة              

  .قنية المعلومات بالهيئةوتقييم وضع ت
  

وتنفيذاً لتوصيات الخطة اإلستراتيجية، شرعت الهيئة في تنفيذ جملـة مـن المـشاريع              

التطويرية الطموحة وذلك سعياً لتعزيز الخطط الفنية وتطوير المعلومات اإلداريـة بالهيئـة             

  :بشكل عام، من خالل المشاريع التالية
  

    Pension Accounting Services Systemمشروع تطوير أنظمة الحاسب اآللي .1

أحد ) PASS: Pension Accounting Services Systems( يعتبر مشروع الباس 

الذي وضع البنية التحتية لتقنية المعلومات من حيث األجهزة واألنظمـة             الهيئة أهم مشاريع 

 نقلةمثل  وهو ي , ويسر وجودة عالية  سهولة   ب  الخدمات التأمينية لمستحقيها   ويهدف إلى تقديم  

عـن طريـق قاعـدة      نوعية في طرق تنفيذ عمليات الهيئة لخدمة موظفي القطاع الحكومي           

  : األنظمة التاليةمن خالل )ORACLE(بيانات 
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 نظام التقاعد 

 التقاعد واستبدال المعاش وشراء وضـم       النظام الخاص بالخدمات التقاعدية من قروض     

  .فآتخدمة، باإلضافة إلى أنظمة المعاشات والمكاال
  

 نظام االستثمار 

  .وإصدار التقارير) M fund(النظام الشامل لتسجيل عمليات إدارة االستثمار 
 

 نظام المالية 

كافة اإليرادات والمدفوعات واألستاذ العام والميزانية التقديرية، ويـرتبط         ب المعنيالنظام  

  .رية العام المساعد وكافة األنظمة األخرى وإصدار التقارير الشهذبه األستا
  

 نظام الرواتب 

ـ  المعنـي نظام الرواتب الداخلي لموظفي الهيئـة        صرف رواتـب المـوظفين بكافـة       ب

  .االستحقاقات واالستقطاعات الشهرية
 

 نظام الوثائق 

نظام إدخال بطاقات خضوع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعـدين وتحديـد        

  ).الوظيفية أم التقاعدية(عهم الستيضاح أوضاالخاصة بهم مهماتهم وجدول الدرجات 
 

 نظام المشتريات 

  . في النظامريات وتصنيفها كأصول ثابتةإصدار فواتير مدفوعات المشتب المعنيالنظام 
  

 إتمام المرحلة    العمل حالياً على   جاريو ،وقد تم تنفيذ وتشغيل جميع األنظمة سالفة الذكر       

  .األخيرة من نظام التقاعد
  

  : في أمن وسرية المعلوماتISO 27001حصول الهيئة على شهادة  .2
  

عمالً على توظيف وإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل فعال وتنفيذاً لتوصـيات             

 فقد تمكنت الهيئة من االنتهاء من مشروع أمن وسرية المعلومات الذي            ،الخطة اإلستراتيجية 

ى المعلومـات فحـسب     لوصول إلى أعلى درجات الحماية من المخاطر، ليس عل        ا  إلى يهدف

، وغيرها  المتعلقة بتقنية المعلومات من ملفات وأجهزة وموارد بشريةاألصولولكن على كل 

 المعلومات فـي إطـار واحـد        وسريةيشمل المشروع تأمين جميع الجوانب المتعلقة بأمن        و

 وتـم   متكامل يضمن عدم حصول أي خروق أمنية سواء من داخل أو خارج شـبكة الهيئـة               

 ISO بحصول الهيئة على شهادة معيار الجودة 2007من المشروع في بداية عام االنتهاء 
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 الذي يعد أحد المعايير العالمية في أمن وسرية المعلومات لضمان الحصول علـى              )(27001

  .أعلى مستويات الجودة وضمان استمراريتها

هادة، والثانية  فكانت الهيئة بذلك األولى على مستوى القطاع الحكومي الحاصلة على هذه الش           

  .على مستوى القطاع الخاص
  

  )(Laser Ficheمشروع أرشفة ملفات التقاعد إلكترونياً  .3
  

يهـدف    و  2007 أرشفة ملفات التقاعد الكترونياً فـي أكتـوبر          تم االنتهاء من مشروع   

من ملفات ورقيـة إلـى      إلى تحويل جميع ملفات المشتركين المدنيين والعسكريين         المشروع

 وضـمن   حوالي مليون وثيقـة، يتضمن  ملف )76,370(ويقدر عددها بـ    نية،  ملفات الكترو 

  تـسريع اإلجـراءات    د علـى  يساعساعد و معالجة جميع الوثائق الكترونياً مما      المشروع تم   

 والحصول على نظـام آمـن، وتـم ربطـه بنظـام             التبادل اليدوي الروتيني للملفات   ووقف  

"PASS" لمراقبة وإدارة الملفات بشكل فعال .   
  

 :ــرىمشاريــع أخــ .4
  

  )Enterprise Data Security(مشروع توحيد إجراءات البيانات الصادرة والواردة 

 اسـتكملت   ، للهيئـة  تماشياً مع مشروع أمن وسرية المعلومات ولتنفيذ نظام آمـن         

 وذلـك   ، العمل على توحيد إجراءات البيانات الصادرة والواردة للهيئـة         ،2007اإلدارة عام   

  . والحمايةى مستويات السريةلضمان أعل
  

  )Help Desk(مشروع إعادة هيكلة دعم المستخدمين 

لرفع مستوى جميع الخدمات التقنية التي تقدمها إدارة المعلومات اإلدارية لتـنعكس            

 وللقيـام    ،بشكل إيجابي على سير الخدمات التي تقدمها  الهيئة للمشتركين فـي الـصندوق             

وفق معايير عالمية تراعـى الجـودة والتنظـيم والـسرعة،           بنقله نوعية في ثقافة الخدمة      

 28 فقد تم تدشين المشروع فـي تـاريخ    ،للموظفين داخل الهيئة  الحصول على رضا أعلى     و

 العـالمي والخـاص بـإدارة خـدمات تقنيـة           ITIL حيث تبنت الهيئة معيار      2007يناير  

  .المعلومات
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  )Sharepoint( االنترانت –مشروع الشبكة التقنية الداخلية 

للنشر والمشاركة المعلوماتيـة    تم إنشاء شبكة داخلية لتكون أحد المصادر الرئيسية         

 مواقع مخصصة لمختلف اإلدارات واألقـسام والمـشاريع          وتوفير  بين الموظفين  والمستندية

ويعد هذا المشروع خطوة أولية نحو التخلي       . توفير مواقع شخصية لكل الموظفين     و ،واللجان

 لضمان االستغالل األمثل لموارد الهيئة      االلكترونيةالت الورقية واعتماد المعامالت     عن المعام 

  .وتحقيق أهدافها بفاعلية أكبر
  

  )Process Management Workflow(مشروع أتمتت اإلجراءات والمراسالت الداخلية 

امتداداً لمشروع االنترانت وفي خطوة الستغالل أمثل الستثمار الهيئـة فـي البنيـة              

 وكذلك   داخل الهيئة   التكامل بين المشاريع   زالتحتية فقد سعت اإلدارة وفي خطى التميز إلنجا       

 وتحقيقاً لهدف المتابعة الفعالـة      ، لمملكة البحرين  )اإللكترونيةالحكومة  (روع  مش للتكامل مع 

 المتابعة والـسرعة والدقـة       حسن للمعاملة وتعقب سيرها وفق ضوابط يتم وضعها لضمان       

  .لعالية في انجاز العمل والكفاءة ا
  

  )اإلنترنت(مشروع إعادة وتطوير الموقع اإللكتروني للهيئة 

تم إعادة تصميم موقع الهيئة اإللكتروني باللغتين العربيـة واإلنجليزيـة، ليتناسـب             

والتطور الذي تشهده الهيئة، ولالستفادة مما توفره الشبكة من نشر للمعلومـات وتعريـف              

 تسريع انجاز المعامالت    دوق مما يساعد في   دمة المشتركين في الصن   بالهيئات والمنظمات وخ  

     في مجال   مة للرأي العام ومنهم المؤمن عليهم والباحثين      للمشتركين ، مع تقديم معلومات قي 

  .التقاعد
  

  ).PIR(مشروع مراجعة نظام االستثمار بعد التشغيل 

من مشروع تطـوير    ، وذلك ض  )MFund(بعد التشغيل الحي للنظام اآللي لالستثمار       

للقيام بعمل مراجعة شـاملة لهـذا       ) يونغ و   رنستآ (، تم التعاقد مع شركة    )PASS(النظم  

النظام للتأكد من شموليته لكافة العمليات واإلجراءات التشغيلية المطلوبة من قبل المـستخدم       

فة ، باإلضا )Datacons( شركة    وهي حسب الوثائق المتفق عليها مع الشركة المنفذة للنظام       

مالئمتها وموافقتها للمعايير المتبعة عالمياً حسب       إلى سالمة العمليات في النظام وصحتها و      

   .أفضل التطبيقات المتبعة
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  مشروع تحديث البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر بالهيئة

 الداخلية للهيئة، ويعمل هذا المشروع علـى        ةانتهى العمل من مشروع تطوير الشبك     

 Mbps 10لية الشبكة الداخلية للهيئة، حيث تم رفع السرعة الشبكية مـن            إعادة ترتيب فعا  

  . لتعوض البطء الموجود في التوزيع القديم 100Mbpsإلى 
  

  استبدال برنامج مضاد الفيروسات

 Trend المضاد للفيروسات ببرنامج بـديل       ”Norton“تم استبدال برنامج نورتن     

يئة الشخصية، ويعد هذا البرنامج مـن أشـهر         والذي تم تعميمه على كل أجهزة حاسبات اله       

  .هذا المجالالعالمية وأجودها في البرامج 
 

  )  (System Upgradingمشروع تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات

 Windows 2003االنتهاء من مشروع تطوير أنظمة التشغيل المركزية إلى نظام  وتم     

 مـن  MS Exchange  برنامج البريد االلكتروني  تطويرووشراء أجهزة مركزية إضافية، 

 SAN   (Storage Areaكمـا تـم اسـتخدام تقنيـة الــ      , 2003إلـى   5.5اإلصدار 

Network)      حديثة في عمليـة النـسخ       ا التجميع المركزي للبيانات، وتم استخدام تكنولوجي 

 الجديـد  االحتياطي عن طريق شراء مكتبة نسخ أشرطة تعمل مع برنامج النسخ االحتيـاطي      

HP Data Protector  البرنامج القديم بديالً عن ARCserve.   
  

   OWAتدشين خدمة 

وهي خدمة تمكـن مـوظفي    "OWA " Outlook Web Accessتم توفير خدمة 

  :الهيئة من فتح بريدهم اإللكتروني عن طريق الويب وذلك بالدخول إلى الموقع التالي
  

bh.gov.pfc.webmail://https  
  

وبهذه الخدمة أصبح بإمكان موظفي الهيئة متابعة بريدهم اإللكتروني خارج فتـرات الـدوام          

  .الرسمي والذي كان له الدور الكبير في سرعة إنجاز المعامالت التي ال تحتمل التأخير
  

  )Disaster Recovery Plan(مشروع التأمين ضد الكوارث 

يعد هذا المشروع امتداداً لمشروع أمن وسرية المعلومات والهادف إلى جعل الهيئة            

والهدف من هذا المشروع هو االسـتخدام       على أهبة االستعداد الدائم ألي طارئ قد يحصل،           

مين خطة استرجاع البيانات في حال فقدانها للرجوع إلى حالة العمل االعتيادية في             أاألمثل لت 

  . جهد عن طريق وضع خطة طوارئ للتأمين ضد الحوادث والكوارثأسرع وقت وبأقل
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  تفعيل أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي: اًسادس
  

كان اهتمام اإلدارة منذ البداية تطوير أعمال الرقابة الداخلية من خالل توفير الكوادر             

ـ             ة فـي عقـد     المؤهلة والمتابعة الحثيثة ألنشطة هذا القسم الهام، وقد تمثلت هـذه المتابع

اجتماعات شهرية لموظفي قسم الرقابة الداخلية والمشرف على أعمال القسم برئاسة المدير            

لقسم، واالطالع على سير أعمالـه مـن خـالل تقـاريره            يل خطط عمل ا   العام، لتدارس تفع  

الشهرية في إطار مراجعة ومراقبة أعمال إدارات وأقسام الهيئة، حيث تم التأكيد على أهمية              

 القسم بأداء دوره الطبيعي في مراجعة وتدقيق األعمال في كافـة إدارات وأقـسام               أن يقوم 

الهيئة من خالل الزيارات الميدانية واالطالع على سير العمل ورفع التقارير ووضع الحلـول              

  .واالقتراحات

كما أن اإلدارة لم تقتنع بمستوى التدقيق في الهيئة، مما حدا بهـا االقتـراح علـى                 

 إلسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى إحدى مؤسسات التدقيق العالميـة، وهـي             مجلس اإلدارة 

،  لـديها   عليها العقـد نظـراً للخبـرات المتـوفرة         رسىالتي  " BDO"مؤسسة جواد حبيب    

وقرر مجلس اإلدارة كذلك دعـم وتعزيـز        . وباألخص في مجال تقنية المعلومات واالستثمار     

  .عضاء مجلس اإلدارةعملية التدقيق بتكوين لجنة التدقيق من أ
   

  تطوير الموارد البشرية: اًسابع
  

 كبيراً بتطوير الموارد البشرية في الهيئة باعتبارها العنصر أولت اإلدارة اهتماماً

  :األهم في العملية اإلدارية، وقد تمثل ذلك في
  

  :إعادة الهيكلة اإلدارية

ألوصاف الوظيفيـة لكـل      إلدارات وأقسام الهيئة وإعداد ا     أعيد تنظيم الهيكل اإلداري   

 2003لـسنة   ) 1(تحديد المهام الرئيسية لكل إدارة تنفيذاً للمرسوم الملكـي رقـم            ووظيفة  

 إدارات وقسمين،  وكان ثمرة ذلك تخفيض القوى العاملة بالهيئة في     8بتنظيم الهيئة وإنشاء    

بالهيكـل   موظفاً على التقاعد المبكر وإلغاء عدد من الوظائف          49 بخروج عدد    2005العام  

فقط من القوى العاملة المنتهية خدماتهم بالتقاعـد، مـع          % 40التنظيمي وإحالل ما نسبته     

التركيز على أهمية شغل الوظائف بالكوادر المؤهلة واستقطاب الكفاءات المتميزة في بعـض   

 وقد أدى ذلك إلى     .مواقع العمل كإدارة االستثمار والمعلومات اإلدارية وإدارات قطاع التقاعد        

  .2006في عام % 9انخفاض تكاليف الموظفين بنسبة 
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  :تعديل الكوادر الوظيفية

على الجداول التنفيذية   % 20 بزيادة   2003عدلت جداول الدرجات والرواتب في عام       

 مـستوى يتم بذلك اعتماد    ل على الجداول االعتيادية  % 10صية و على الجداول التخص  % 15و

استقطاب الكوادر المتميزة وذات ووظيفي قادر على المحافظة على الكوادر الموجودة بالهيئة        

الخبرة والمؤهل، كما تم إسقاط جميع التعديالت التي تمت في الكوادر التنفيذية والتخصصية             

 مع االحتفاظ بالزيادة المقررة والمعتمـدة فـي   2007 ـ  2003واالعتيادية خالل الفترة من 

  .لالجداو
  

  :دليل شئون الموظفين

، كما وتم فهرسته إلى أبواب وفـصول        2005عام  تم تحديث دليل شئون الموظفين      

  .تتضمن جميع أنظمة دليل شئون الموظفين
  

  :تنظيم آلية الترقيات والحوافز والمكافآت

 آلية منح الترقيات والحوافز والمكافآت من خالل تحديد نسب معينة لكل إدارة             نُظمت

وضع شروط ومعايير للترشيح من خالل مدير اإلدارة وبالتنسيق مع رؤساء األقسام             و سنوياً

 للجنـة شـئون المـوظفين لدراسـتها          ويتم رفع الترشيحات   ،واعتماد المدير العام المساعد   

 منح الترقيـات    بشأن، وقد حققت هذه اآللية       واعتمادها قرارهاعرضها على المدير العام إل    و

شيح مدراء ورؤساء األقسام الصالحيات الطبيعية في تر      الوأعطت  والحوافز الرضا الوظيفي    

  .حصول على الترقية أو الحافز أو المكافأةمن يرونه مناسباً ومستوفياً لشروط ال
  

  :تقييم األداء الوظيفي

األهداف وتقييم مجموعة    تحقيق آلية متميزة في تقييم األداء الوظيفي تعتمد على          تضعو 

  :مع ربط نتائج التقييم بعدة مخرجات وهيواالنضباط األداء والسلوك من العناصر المرتبطة ب

  .الترقيات والحوافز والمكافآت 

 .الزيادة السنوية 

 ).البونس(المكافأة التشجيعية  

 .التدريب والتطوير 

  .تحديد نسب معينة لمنح التقديرات في تقييم األداء الوظيفيب فضالً عن االلتزام 
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  :تنظيم آليــة التوظيف

 آلية تنظيمية لشغل وظائف الهيئـة بحـسب النـسبة المقـررة للتوظيـف               توضع

والميزانية المعتمدة لها، وبحسب احتياجات إدارات وأقسام الهيئة من الوظـائف الـشاغرة             

   .عالن الداخلي أو الخارجي أو التعيينعن طريق اإل وذلك ،والمعتمدة في الهيكل التنظيمي

 المطلوب لشاغلها يتم حصر مجموعة من طلبات التوظيف         ومن خالل مهام الوظيفة والمؤهل    

تبدأ إجـراءات التوظيـف باالمتحـان التحريـري         ،  التي تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة     

والمقابلة الشخصية وتقييم المؤهالت والخبرة بواسطة لجنة التوظيـف الختيـار المرشـح             

  .اتها للمدير العام إلقرارها عن طريق لجنة التوظيف التي ترفع توصياألنسب لشغل الوظيفة
  

  :واالنصرافضبط الحضور 

لمـوظفي الهيئـة لـضبط الحـضور         )الدخول االلكتروني بالبصمة  ( نظام   استُحدث

  .واالنصراف وساعات العمل اإلضافية والغياب واإلجازات والخروج المبكر من العمل

  .ة البطاقة الممغنطةلنظام السابق للدخول واالنصراف بواسط وقد جاء النظام بديالً عن ا
  

  :بــــالتـدري

م يالهيئة اهتماماً متزايداً بالتدريب والتطوير، وقد تم تشكيل لجنة للتدريب لتقد          أولت  

  .الدعم والمساندة لقسم التدريب والذي تقع على عاتقه مسئوليات ومهام كبيرة

، )التعاقـدي ( سياسة وخطة التدريب فقد تم التركيز على التدريب الجمـاعي            وضمن

 والتطـوير   ،ق العمـل  تركز على خدمة العمالء وتكـوين فـر       والدورات وورش العمل التي     

كما يـتم   . اإلداري واالستراتيجي وغرس مفاهيم الوالء واالنتماء والعمل المؤسسي والقيادة        

سنوياً تدريب مجموعة كبيرة من طلبة جامعة البحرين في مختلف التخصصات فـي إدارات              

  . الجانب التدريبي من دراستهموأقسام الهيئة إلكمال

وخالل السنوات الماضية بلغت نسبة مشاركة موظفي الهيئة في البرامج التدريبية ما            

 من إجمالي عدد الموظفين، مـع زيـادة         2007 إلى   2004خالل األعوام   % 90-70نسبته  

 60,000 (2002االعتماد المقرر للتدريب في الميزانية، حيث كانت ميزانية التدريب في عام            

  ). دينار165,000( إلى 2007لتصل في عام ) دينار
  

  تأصيل الثقافة البحثية والقيام بالدراسات المتخصصة: ثامناً
  

لكون الهيئة تمتلك   وطتين التنفيذية والتشريعية    انطالقاً من مبدأ التعاون ما بين السل      

 افـاة الـسلطة   فقـد تـم مو    ،   والمستحقين عنهم  رصيداً متنامياً من معلومات المؤمن عليهم     
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  االقتراحـات   حـول   التي أجرتها الهيئة   واإلحصائية  المالية والقانونية  تالتشريعية بالدراسا 

  :بقانون أو برغبة، أهمها
  

  العــــام  عنوان الدراســـــــة
  2007-2003  ".مجموعة دراسات"التقاعد االختياري المبكر للمرأة   1
آخر سنة أو سنتين    وضع حد أعلى لنسبة الزيادة في الراتب في           2

  . قبل اإلحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة

  
2004  

االقتراح المقدم من الحكومة بخصوص إحالة الموظفين       دراسة    3

  . التقاعدىفأكثر عل سنة 55البالغين من العمر 

  
2004  

تحديد سقف الراتب الذي على أساسه يتم االستقطاع الـشهري            4

  .الت اإلعارةللمؤمن عليهم، بما في ذلك حا

  
2005  

تعديل نسبة االشتراكات المستلمة من الموظفين غير البحرينيين          5

  %.18إلى % 15من 

  
2005  

االشتراكات المتحصلة نتيجة التغييرات على رواتب المـوظفين          6

  .غير البحرينيين من العسكريين خالل أشهر السنة

  
2005  

  2005  .تحويل المكافأة إلى معاش تقاعدي  7

  2005  .ام اإلقراضنظ  8

  2005  %.21رفع نسبة االشتراك إلى   9

  2006  .نظام تقاعد النواب 10

  2007  .نظام تقاعد الوزراء 11
  

  :دراسة أسلمة القروض
  

تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء الموقر على االقتراح برغبة بـشأن تحويـل نظـامي             

أحكام الشريعة اإلسـالمية، مـع       مع   ان يتوافق ينقروض التقاعد واستبدال المعاش إلى نظام     

، فقد قامت إدارة الهيئة بدراسة الخيـارات المطروحـة          اًحاليين المطبقين   اإلبقاء على النظام  

 أن تقـوم الهيئـة بتنفيـذ        ومن هذه الخيارات  حول منح تلك القروض وفقاً للنظام المقترح،        

، أو أن يـتم إسـناد       الدراسة التي أعدتها  بالتعاون مع شركة الخليج للتمويل واالسـتثمار          

 ، لمنح تلـك القـروض  Out sourcingالمهمة إلى إحدى المؤسسات المصرفية اإلسالمية

  .حيث تم أخذ عروض بشأن ذلك من بعض المؤسسات المالية
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أحـد بيـوت    بهذا الشأن مع     انتهت الدراسة التي أعدتها الهيئة       2006ففي ديسمبر   

تي تحققها الهيئة على قروض التقاعد واستبدال        الفوائد ال  ستعمل على تقليل   إلى أنها    ،الخبرة

المعاش الحالية، وبذلك فقد قامت الهيئة بإعداد ورقة عمل خاصة بتنفيذ أسـلمه القـروض               

  .داخلياً

 انتهت الهيئة من إعداد إجراءات التمويل اإلسـالمي مـن            فقد 2007 أكتوبر   أما في 

دت الهيئة مع إحـدى مؤسـسات        تعاق 2007خالل التنفيذ داخل الهيئة، وخالل شهر نوفمبر        

  .التدقيق لمراجعة تلك اإلجراءات والقيام بالتدقيق الشرعي عليها

، وتحويل  2008ومن المتوقع أن يتم إقرار نتائج التدقيق الشرعي خالل شهر مارس            

  .تلك النتائج إلى مجلس إدارة الهيئة إلقرار النظامين المعدلين
  

  :الدراسات اإلكتوارية
  

 المؤسسات المالية التي لها مكانتها فـي        لعامة لصندوق التقاعد إحدى   لهيئة ا تعتبر ا 

 فقد كـان    IASالمملكة وفى دول المنطقة، ونتيجة لتبنى الهيئة للمعايير المحاسبية الدولية           

 حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي    ،   التقييم اإلكتواري سنوياً   لزاماً عليها التقيد بإجراء   

 السنوات الستة   وعليه ففي جراء الدراسة اإلكتوارية كل ثالث سنوات،       إضافةً إلى إ  ،  26رقم  

 واألخيرة كانت علـى بيانـات عـام         2003الماضية أجرت الهيئة دراستين إكتواريتين عام       

2006.  

 عـن عـدة     2003ولقد تمخضت الدراسة االكتوارية التي أجريت على بيانات عـام           

مها زيادة االشتراكات وإيجاد التمويل الكامـل  توصيات، نفذت الهيئة العديد منها وكان من أه   

  .ألية مزايا تقاعدية جديدة ومازالت التوصيات األخرى قيد الدراسة

 فقد تم االنتهـاء     2006أما الدراسة االكتوارية األخيرة والتي تمت على بيانات عام          

منهـا  ، ومن المتوقع االنتهـاء      2007 في ديسمبر    من إعداد ومناقشة المسودة األولى منها     

  .2008دارة خالل شهر فبراير وتقديمها إلى مجلس اال
  

  توظيف الوسائط اإلعالمية واالتصالية  لنشر الثقافة التقاعدية : اًتاسع
  

 بـشكٍل   المباشر مع المؤمن علـيهم     دور اإلعالم في التواصل المعرفي       بأهمية إيماناً

 وإلحاطـة المعنيـين     ينيـة  والتأم نشر الثقافة التقاعدية   بهدف   خاص والجمهور بشكٍل عام،   

من خالل وسـائط    إنجاز عدد من المشاريع اإلعالمية      تم   فلقد   باألنظمة واإلجراءات المتبعة،  

  : تلخصت في البيان التاليالمعرفة الشاملة ومنها اإلعالم واالتصال
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  العــــام  لـــــــالتفصي  المحــــور

  : أوالً

  :الوسائط اإلعالمية

 الصحافـــة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رسم وتصميم خطط عمل إعالمية سنوية، تتضمن بـرامج         -

عمل شهرية لتنوير الرأي العـام باألنظمـة واإلجـراءات          

  .المتبعة وكيفية االستفادة بها

 وأرشفة الموضوعات المنشورة في     تحرير ونشر وتوثيق  -

الصحافة المحلية بشان الهيئة أو التقاعد البحرينـي، وقـد          

المعدة والمحررة مـن    بلغت الموضوعات المصورة وكذلك     

  موضـوعاً  )21500 (خالل طاقم العمل اإلعالمي بالهيئـة     

، كما وتضمن هـذا  مابين أعمدة رأي وتحقيق وخبر وإعالن 

العدد جملة الردود من قبل الهيئة على ما يثار في الصحافة           

 بمختلف الصحف   كبشان النظام أم اإلجراءات المطبقة، وذل     

  .المحلية في مملكة البحرين

،  الشهرية بجريدة األيام"شئون تقاعدية"داث زاوية استح-

 إلى جريدة أخبار الخليج وجعلها أسبوعية، هاومن ثم نقل

) 180(حيث بلغ مجموع الحلقات المنشورة من الزاوية 

  .حلقة

 الهيئة  بمبنىة صحفيات مؤتمر خمسة تنظيم أكثر من-

شرح األنظمة ، بهدف توضيح ولممثلي الصحف المحلية

 بمحرري  لقاء)80(ة الصادرة حديثاً، وأكثر من التقاعدي

لإلدالء بالبيانات الخاصة بانجازات الهيئة  الصحف المحلية

 مع ، وذلك بالتنسيقومشاريعها المنفذة أم المعتزم تنفيذها

  .رؤساء األقسامو مديري اإلدارات 

 الصحف القائمين على االرتباط بعالقة عمل وطيدة مع -

لتنسيق والتعاون مع الهيئة في نشر المحلية عمالً على ا

  .المعلومات واألخبار الخاصة بإنجازات الهيئة

  

  

  

  2003ابتداء من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 – 2002الفترة ما بين 
2007  
  

  

 – 2002الفترة ما بين 
2007  
  

  

 التنسيق مع إذاعة البحرين إلجراء الحـوارات اإلذاعيـة          -  اإلذاعـــــة 

  .بعض المختصينالمستضاف إليها مسئولي الهيئة و

 – 2002خالل الفترة 
2007  
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 في مجال أنظمة التقاعد     جديد عمل البالغات اإلذاعية ألي      -

فضالً عن رصد ما يذاع على البرامج اإلذاعية        . وإجراءاتها

  .مما له عالقة بالهيئة والتعقيب عليه

كانـت شـهرية    ( تحرير وبث رسائل إذاعية أسـبوعية        -

 250، حيث بلغ مجموع الرسائل اإلذاعية لغاية اآلن         )سابقاً

 تحرر وتذاع من خالل طاقم العمل بإدارة        ، علماً بأنها  رسالة

  .عالقات المشتركين

  

  

  

  

  2003ابتداء من عام 

 التلفــــزيون 

 

 تنفيذ عدد من اللقاءات التلفزيونية فيما بين القائمين على          -

  .البرامج الحوارية بتلفزيون البحرين ومسئولي الهيئة

ج فيلم حـول اإلجـراءات واالشـتراطات المطلوبـة           إنتا -

للحصول على الخدمات التقاعدية، وتم عرضه بقسم الخدمة        

التأمينية، وكذلك خالل الندوات والمؤتمرات وورش العمـل        

  .المقامة بإشراف الهيئة

) اإلدارات+الهيكل اإلداري   ( إنتاج فيلم وثائقي عن الهيئة       -

ن، وقد بث هذا الفيلم في      وذلك بالتنسيق مع تلفزيون البحري    

تلفزيون البحرين وألكثر من مرة بمناسبة العيـد الـوطني          

  .المجيد لمملكة البحرين

شئون " حلقة تلفزيونية من البرنامج األسبوعي       13 إنتاج   -

 بث حلقـات البرنـامج مـن خـالل          االنتهاء من و" تقاعدية

  .تلفزيون البحرين

  2007-2002من 

  
2004  
  

  
2005  
  

  

  
2007  

ــوير  ــشرة تط  ن

  بتحويلها التقاعد

ة علمية  مجلإلى  

  متخصصة

 بعـد اعتمـاد أبوابهـا ومواصـفاتها         تم إصدار المجلة   -

 بابـاً   20 أكثر مـن      وتتضمن  وزارة اإلعالم،  بالتنسيق مع 

 ويساهم فيها مسئولو وموظفو الهيئة فضالً       .علمياً ومعرفياً 

  .عن بعض األقالم المتميزة من خارج الهيئة

  

  

  2007-2002من 

  

  :ثانياً

تحريـــر وإنتـــاج 

المطبوعات اإلعالمية  

والتوثيقية والتوعوية 

  

   المساهمة في تنقيح وإعادة طباعة األدلة التقاعدية-

  . إعادة تصميم وإخراج التقرير السنوي-

  "الدليل التقاعدي الشامل" تحرير وإصدار -

  

  
2002  
  2005ابتداء من 
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ــر   ــدار التقري وإص

  السنوي

ق التقاعد في   الهيئة العامة لصندو  " تحرير وإصدار كتيب     -

  "سطور

-2003( إتمام إصدار الكتاب اإلحـصائي األول للهيئـة          -

2006(  

إصدار المجلد األول إلعـداد نـشرة التقاعـد مـن عـام             -

)1992-1996(  

  
2007  
  

2007  
  

2007  
  

2007  
  : اًًثالث

  :الوسائط االتصالية

ــؤتمرات   المــ

 ندواتــــوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــع ــؤتمر/ يتب ات الم

 والــــــندوات

  

  

  

  

  

اإلشراف والمساهمة في تنظيم النـدوات وورش العمـل         -

لممثلي الجهات الحكومية من أعضاء حلقات االتصال، حيث        

نـشاطاً وذلـك    ) 12(بلغ مجموع تلك األنشطة خالل الفترة       

  :على النحو التالي

اللقاء التنسيقي األول حول سـبل تحـسين الخـدمات           .1

مـستحقين وعمـوم المنتفعـين      المقدمة للمتقاعدين وال  

 .منها

 .الورشة التدريبية األولى حول المزايا التقاعدية .2
 
ندوة بشأن التقاعد المبكر في المؤسسة العامة للـشباب          .3

 .والرياضة ووزارة الدفاع

 .لقاء حول شئون التقاعد بالديوان الملكي .4

ندوة حول نظـام التقاعـد بـوزارة العمـل والـشئون             .5

 .االجتماعية

المفهوم : ( إصابة العمل   نظام  تطبيقات شأن عمل ب  ورشة .6

 ).واإلجراءات والتعويضات

ورشة عمل لشرح القرارات التنفيذية الـصادرة حـديثاً          .7

 .بشأن التقاعد
 

التقاعديـة التوعويـة فـي      تقديم المحاضرات   يضاف لذلك   

 35  حوالى غالبية الجهات الحكومية، وقد بلغت خالل الفترة      

  

  

  2007-2002من 

  

  

  2002 أبريل 13-14

  

  2002 نوفمبر 2-4

  

  
2003  
  

2003  
  

2003  
  

  2004ديسمبر 

  

  

  

  2007 يونيو 12-13
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  .محاضرة

  

  : تنظيماف علىاإلشرإضافةً إلى *

المؤتمر اإلقليمي العاشر ألنظمـة التقاعـد والتأمينـات        .1

 .االجتماعية

التحديات التي تواجه صناديق التقاعد والتأمينات      "ندوة   .2

 ".االجتماعية بدول مجلس التعاون وكيفية معالجتها

  

  . ومؤتمر داخلي وخارجيندوة) 135(المشاركة في * 

  2007-2002من 

  

  

  

  2006 مارس 14-15

  

  2006 سبتمبر 19-20

  

2002 - 2007  

البريد اإللكتروني   

  الخاص بالهيئة

 بخصوص األنظمة واإلجـراءات     رسالة) 1900(استالم   -

  . والرد عليها بالمعلومات المطلوبةالتقاعدية

  

2002 - 2007  

أعمال استقصاء   

ـــام  ــرأي الع ال

ــندوق " صـــ

 "اتـــاالقتراح

 استقصاء رأي لعموم مراجعي الهيئـة       25 تنفيذ أكثر من     -

 السـتبيان   حيناً ولبعض العينات المختارة منهم حيناً آخـر       

مدى رضا المراجعين واقتراحاتهم لتطوير مسار المعـامالت        

ات بحسب مستجدات   ، وقد تم تعديل تلك االستمار     والخدمات

  .العمل

  

2002 – 2007  

  : اًًرابع

ــدمات   ــد الخ تجوي

التأمينيـــــــة 

  رةــــــالمباش

 إعادة تهيئة أنظمة الحاسب اآللي لتكـون متـسقة مـع            -

  .طبيعة العمل المؤدى بقسم الخدمة التأمينية

 لعرض   الخدمة التأمينية  مكتب وضع شاشة تلفاز في بهو       -

  .األفالم التوعوية

ألف مراجع مـن خـالل قـسم الخدمـة          ) 292( استقبال   -

  .التأمينية وتقديم الخدمات المتنوعة لهم بكفاءة وفعالية

2002 – 2007  

  
2003  
  

  
2005  

الموظـــــف  

  ـاملــــالش

 تم استحداث نظام الموظف الشامل لتدعيم تعامل الهيئـة          -

 مع كافة فئات المراجعين وبخاصة كبار السن منهم بـأعلى 

 فـي    والجـودة  انية والـشمولية  درجة ومستوى من اإلنس   

تسهيل تقديم كافة الخدمات التأمينية تحـت سـقف واحـد           

  .بمكتب الخدمة التأمينية

  

  

  2002ابتداء من 

ــ   ةخدمـــــ

)Q-matic(  

 فـي مكتـب     صوتياً ورقمياً ) Q-matic( تم إدخال خدمة     -

 لتنظيم تقديم الخـدمات لمراجعـي الهيئـة         الخدمة التأمينية 

  

  2004بتداء من ا
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  .بسهولة ويسر

  :اًخامس

إنشاء وتفعيل مركـز    

 االتــــــاالتص

)Call Center(  

قسم خـدمات  في ) Call Center(مركز االتصاالت  أنشأ-

المراجعين  بغرض موافاة المؤمن عليهم بسير معـامالتهم         

  المركز ، وزود  وخدمتهم معلوماتياً ومعرفياً شامالً    التقاعدية

سـفر ذلـك عـن تقـديم     بطاقم عمل مؤهل ومدرب، حيث أ    

الخدمات المعلوماتية ومتابعة تلقي المالحظات واالقتراحات      

  .ألف مراجع متصل هاتفياً) 75,797(ألكثر من 

  

  

  

  2005ابتداء من 

  

  ::الخاتمــــةالخاتمــــة
  

 الذي تنتهجه الهيئة العامة تطويري الثابت والراسخ النهج ال وبجالءيتضح مما سبق

الريادة في تقديم مزايا  المتمثلة في التها التأمينية األجل إطار تحقيق رسلصندوق التقاعد في

وخدمات التأمين االجتماعي المتميزة لمستحقيها بكفاءة وفعالية، وتنمية حقوق المؤمن 

  .عليهم وضمان تطويرها
  

  ما كان له أن يتمتحقيق تلك الرسالة من خطوات في سبيل  إنجازه ما تمعلى أن

 والتنسيق والتعاون بين الجميع لبلوغ أعلى مستوى من المخلصة الجهود  تضافرلوال

 بيئةالجودة والكفاءة في األداء بما يحقق الرؤى والتطلعات المنشودة، وذلك بعد أن تم تهيئة 

 وتطوير الموارد البشرية، ومروراً بتفعيل وتعزيز مبادئ العمل المؤسسيالعمل الصالحة 

،  والتطوير القانوني في مجال تقنية المعلوماتوالتطوير أعمال الرقابة والتدقيق الداخلي

هم، ي للهيئة وتنمية حقوق المؤمن علفضالً عن دعم وتعزيز المركز المالي واالستثماري

 والقيام بالدراسات إضافةً إلى االرتقاء بسير الخدمات التقاعدية وتأصيل الثقافة البحثية

  .صاليةالتبتوظيف الوسائط اإلعالمية وا، وانتهاء المتخصصة
  

بما  التطور  استمرارملفإنها تأوحيث أن الهيئة دأبت على الدوام السعي لألفضل 

 وأنظمة التأمين  في تطوير وتطبيق قوانين التي اختطتها والتي تمثلتيتوافق مع رؤيتها

االجتماعي لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، وتقديم الخدمات والمزايا التأمينية العالية 

      . بصورة تحقق الرضا والثقة للمؤمن عليهمالجودة
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  :القوانين الصادرة عن صاحب الجاللة ملك البالد المفدى
  

 .عام للهيئة العامة لصندوق التقاعد  بتعيين مدير2001لسنة ) 46(مرسوم رقم  

الهيئة العامة لصندوق التقاعد بـوزارة الماليـة     بتنظيم2003لسنة ) 1(مرسوم رقم  

 .د الوطنيواالقتصا

مديرين عامين مساعدين بالهيئة العامة لصندوق   بتعيين2003لسنة ) 2(مرسوم رقم  

 .الوطني التقاعد في وزارة المالية واالقتصاد

 1975لـسنة  ) 13(من القانون رقم ) 87(المادة   بتعديل2006لسنة ) 43(قانون رقم  

 .ف منحة الزواج حول صرلموظفي الحكومة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد

 بشأن 1975لسنة ) 13(أحكام قانون رقم   بتعديل بعض2006لسنة ) 47(قانون رقم  

 حول ضم مدد الخدمة السابقة إلـى  الحكومة تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي

 . الحاليةةالخدم

 1975لـسنة  ) 13(أحكام القـانون رقـم     بتعديل بعض2006لسنة ) 48(قانون رقم  

 حول تحويل المكافأة المستحقة الحكومة  معاشات ومكافآت التقاعد لموظفبشأن تنظيم

إلى معاش إضافي لمستحقي معاش التقاعد المبكر لمن بلغ سـن           % 3للموظف بنسبة   

 .الخامسة والخمسين فأكثر

 1975لـسنة  ) 13(أحكام القـانون رقـم     بتعديل بعض2006لسنة ) 55(قانون رقم  

 حول استقالة الموظف ألسباب الحكومة لتقاعد لموظفيبشأن تنظيم معاشات ومكافآت ا

صحية تهدد حياته بالخطر أو بسبب التفرغ للعناية بأحد أقاربه من ذوي االحتياجـات              

 .الخاصة

أحكام قانون تنظـيم معاشـات ومكافـآت      بتعديل بعض2006لسنة ) 59(قانون رقم  

در بالمرسوم بقانون رقـم  العام الصا التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن

 . حول ضم مدد الخدمة السابقة إلى الحالية للعسكريين1976لسنة ) 11(

 بـشأن  1975لسنة ) 13(إلى القانون رقم   بإضافة مادة2006لسنة ) 66(قانون رقم  

 حول ضم مـدد الخدمـة الـسابقة    الحكومة تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي

 .لى الحالية في الحكومةللعاملين في القطاع الخاص إ

عام مساعد بالهيئـة العامـة لـصندوق      بتعيين مدير2007لسنة ) 57(مرسوم رقم  

  .التقاعد في وزارة المالية

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII11HH  
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  :القرارات الصادرة عن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر
  

بشأن اعتبار العـالوة االجتماعيـة جـزءاً مـن الراتـب       2002 لسنة) 48(قرار رقم ال 

الحكومة المدنيين والضباط واألفراد فيما يتعلـق باسـتقطاع    ساسي الشهري لموظفياأل

 .اشتراكات التقاعد

بموجـب    بشأن زيادة نسبة اشتراكات التقاعـد المقـررة  2002لسنة ) 49(رقم القرار  

البحرين  من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع) 12(المادة 

 .1976لسنة ) 11( الصادر بالمرسوم بقانون رقم واألمن العام

بتعيين مدراء في الهيئة العامـة لـصندوق    2003لسنة ) 1(قرار مجلس الوزراء رقم  

 .الوطني التقاعد بوزارة المالية واالقتصاد

بشأن تعيين عضو في مجلـس إدارة   2003 لسنة) 11(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .دالهيئة العامة لصندوق التقاع

بشأن تعيين عضو في مجلـس إدارة   2003 لسنة) 15(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .الهيئة العامة لصندوق التقاعد

 بتشكيل لجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء بـشأن تنفيـذ   2004  لسنة) 6(قرار رقم ال 

األوضاع المالية للهيئتـين العـامتين لـصندوق التقاعـد      توصيات مجلس النواب حول

 .االجتماعيةأمينات والت

بشأن استبدال جدول األمراض المهنية المرفق بقرار وزير  2005 لسنة) 1(قرار رقم ال 

لـسنة  ) 13(بجدول أمراض المهنة المرفق بالقانون رقم  2001لسنة ) 3(الصحة رقم 

 .التقاعد لموظفي الحكومة  بشأن تنظيم معاشات ومكافآت1975

بتعيين مدراء فـي الهيئـة العامـة     2005 لسنة) 11(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .لصندوق التقاعد بوزارة المالية

بتعيين مدير ومديرين بالوكالة فـي   2005 لسنة) 32(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .الهيئة العامة لصندوق التقاعد

بتعيين مديرين في الهيئـة العامـة    2006 لسنة) 61(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .لتقاعدلصندوق ا

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII22HH  
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بتعيين عضوين فـي مجلـس إدارة    2006 لسنة) 64(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .الهيئة العامة لصندوق التقاعد

بتعيين مدراء بالوكالة فـي الهيئـة    2006 لسنة) 65(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 المالية العامة لصندوق التقاعد بوزارة

 بشأن تنظيم 1975لسنة ) 13( القانون رقم بسريان أحكام 2007 لسنة) 41(قرار رقم ال 

لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين في هيئة  معاشات ومكافآت التقاعد

 .العمل تنظيم سوق العمل وصندوق

حكومـة فـي اشـتراكات       بشأن زيادة نسبة مساهمة ال     2007لسنة  ) 57(قرار ر رقم    ال 

من قانون تنظيم معاشات التقاعد لضباط وأفراد قوة ) 12(المقررة بموجب المادة  التقاعد

 .1976لسنة ) 11(البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم  دفاع

 بتعيين مدير بالوكالـة فـي الهيئـة    2007لسنة ) 71(الوزراء رقم  قرار رئيس مجلس 

 بوزارة المالية العامة لصندوق التقاعد

  

  

  

  

القرارات الصادرة عن معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئـة العامـة لـصندوق               

  :التقاعد
  

 بشأن زيادة نسبة اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة         2002لسنة  ) 1(قرار رقم   ال 

 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 1975لسنة ) 13(عشرة من القانون رقم  ةالحادي

 .الحكومة لموظفي

 بشأن الحد األقصى للعالوة االجتماعية الخاضع السـتقطاع         2002لسنة  ) 2(قرار رقم   ال 

 .التقاعد اشتراكات

صـة   بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ االتفاقيـة الثنائيـة الخا         2004لسنة  ) 1(قرار رقم   ال 

 بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت التقاعـد   1975لسنة ) 13(أحكام القانون رقم  بتطبيق

 الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين بمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ لموظفي

 .البحرية

االتفاقيـة الثنائيـة الخاصـة      بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ2004لسنة ) 2(رقم القرار  

معاشات ومكافـآت التقاعـد     بشأن تنظيم1975لسنة ) 13( القانون رقم بتطبيق أحكام

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII33HH  
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 فرع -العربية المفتوحة  لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين بالجامعة

 .مملكة البحرين

 بشأن تعديل إجراءات وقواعد ونسبة استقطاع اشـتراكات         2006لسنة  ) 1(رقم  قرار  ال 

 .البحرينيينالعسكريين غير  التقاعد عن

 بشأن القواعد واإلجـراءات الخاصـة بتحويـل المكافـأة           2007لسنة  ) 6(قرار رقم   ال 

إلى معاش إضافي لمستحقي معاش التقاعد المبكر لمـن  % 3بنسبة  المستحقة للموظف

 .فأكثر بلغ سن الخامسة والخمسين

  بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمـة الـسابقة إلـى           2007لسنة  ) 7(قرار رقم   ال 

 .لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة الخدمة الحالية

 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمـة الـسابقة إلـى            2007لسنة  ) 9(قرار رقم   ال 

 .لضباط و أفراد قوة دفاع البحرين وقوات األمن العام الخدمة الحالية

 .الزواج بشأن شروط وإجراءات طلب صرف منحة 2007لسنة ) 10(قرار رقم ال 

 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين         2007لسنة  ) 11(قرار رقم   ال 

 .الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة في القطاع

ات التقاعد  بشأن زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراك2007لسنة ) 26(رقم  قرارال 

 بشأن تنظيم معاشـات  1975لسنة ) 13(من القانون رقم ) 11(بموجب المادة  المقررة

 .التقاعد لموظفي الحكومة ومكافآت
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  2007 - 2002مجموع الدعاوي وطبيعتها من 

  

 استرداد مبالغ  تركــة إصابة عمل   إداريــة تعديل األعمار  نوع الدعوى

  54  17  8  19  287  عدد الدعاوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aI@I@44HH  

مجموع الدعاوي وطبيعتها من  2002 - 2007
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أعداد المقترضين والمستبدلين  
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  ةةغير مدققغير مدققبيانات بيانات       *      *

  

  

   االستبدال والقروض من نظاميالمستفيدون

  

المستبدلون السنوات
  المنصرفةلغاالمب

 )مليون دينار (
 ونالمقترض

  المنصرفةلغاالمب

 )مليون دينار (
2002  2068  14.4  6391  21.4  
2003  3430  24.1  8978  32.9  
2004  3520  23.5  8314  30.8  
2005  4287  31.1  8799  34.9  
2006  3443  12.7  5453  22.7  
2007*  3672  47.7  5672  25.2  

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII55HH  
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المبالغ المنصرفة على المستبدلين والمقترضين 
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@ÊjnîÊjnî@OO@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII55HH  
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  أعداد المشتركين في التقاعد

  

  غير مدققةبيانات *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *2007  2006  2005 2004 2003 2002  السنوات

  45669  45127  43262  41707  39783  37690  عــدد الخاضعيــن

  2270  3512  2677  3532  5128  3331  عــدد المستجديــن

  2210  1375  1192  1213  3035  1123  عدد المنتهية خدماتهم

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII66HH  

أعداد المشترآين في التقاعد
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  )2007-2002(أصحاب المعاشات والمستحقين عن المتوفين منهم 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

                

  غير مدققةغير مدققةبيانات بيانات **

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد المستحقين   عدد المتوفين  عدد األحياء  السنة

  عن المتوفين

  مقدار المعاشات

  )مليون دينار(
2002  7418  2677  6822  35.4  
2003  8942  2845  7196  42.7  
2004  9732  3009  7314  50.8  
2005  10610  3191  7431  56.9  
2006  11705  3394  7666  65.11  
2007*  13313  3606  7990  78.16  

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII77HH  
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  2007الغ المنصرفة بالزيادة للورثة المستحقين وطرق تحصيلها حتى ديسمبرالمب

  

  

  %72= المدرجة على التحصيل إلى المجموع + نسبة المبالغ المحصلة فعلياً  •

  %28) = للمتابعة من الشئون القانونية(نسبة المبالغ غير المحصلة  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبلــــغ  البيــــان

  332.547  المبالغ المحصلة فعلياً والموردة لخزينة الهيئة

 - خصم مـن المعـاش     -أقساط شهرية (مبالغ تحت التحصيل    

  )تعهــــــد

  
143.111  

نونية وسـيتم   جزء محول للشئون القا   (المبالغ غير المحصلة    

  )تحويل الجزء الباقي

  
182.343  

  658.001  المجمـــــــــــــــــــــوع

ÔŠ@ÖzÝ¾aÔŠ@ÖzÝ¾a@ââII88HH  
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   قبل حكومة البالد الموقرةمنلهيئة ات المقدمة لتعويضال

   بناء على توصية لجنة التحقيق البرلمانية

  

 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المـواضيع
  المبلغ المعوض

  )بالدينار البحريني(

  4,928,384   مدفوعات مشروع مركز البحرين للمعارض-1

 الفوائد المستحقة على قرض الشركة الوطنية -2

  للفنادق
3,310,030  

حتى عام  و1996 إجمالي التبرعات من عام -3
2003  

396,006  

  8,634,420  المجموع الكلي

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII99HH  
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   غير مدققة غير مدققةبياناتبيانات**

) ) 111111 ( ( وقيمتها وقيمتها الموهوبة من جاللة الملك الموهوبة من جاللة الملكقوق الخاضعين تشمل احتساب األرضقوق الخاضعين تشمل احتساب األرضحح****

مليون مليون ) ) 8686 ( ( وقدرها وقدرهامليون دينار واحتساب القيمة المضافة من إعادة تقييم االستثماراتمليون دينار واحتساب القيمة المضافة من إعادة تقييم االستثمارات

      ..ديناردينار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  *2007  2006  2005  2004 2003 2002 2001  السنوات

  **1792.7  1500  1386  1258  1084  980 857.5  حقـوق الخاضعين

  89.2  84.8  60.9  65  35.6  40.4  54.6  صافي الدخل المحول

  78.5  73.7  56.5  48.9  25.7  35.2  45.5  عوائد االستثمــار

معدل العائد علـى االسـتثمار      

(%)  

15.5  4.9  11.4  15.8  10.2  7.6  19.6  

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII1010HH  

 تطور حقوق الخاضعين وصافي الدخل المحول وعوائد االستثمار

 مليون دينار
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   غير مدققة غير مدققةبياناتبيانات**

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *2007  2006  2005 2004 2003 2002 2001  السنوات

  100.7  84.6  78.2  72.4  68.7  50.9  47.9 إيرادات االشتراكـات

  117  94.9  86.1  74.5  65.8  52.2  44.7 المصروفات التقاعدية

@âÔŠ@ÖzÝ¾aâÔŠ@ÖzÝ¾aII1111HH  

 )مليون دينار(إيرادات االشتراكات والمصروفات التقاعدية

 
ة   إيرادات االشتراآات والمصروفات التقاعدي
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