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الدمج حينما يكون طريقًا لألفضل
يعد توحيد األجهزة اإلدارية والعمل عىل اندماجها سعياً للنهوض بالجوانب املؤسسية 

والتنظيمية اإلدارية ألي منشأة، سمًة من سامت األنظمة الحديثة واملتطورة، خاصًة عندما 

يحفز هذا التوحيد ويدفع باإلدارات املعنية نحو توجيه الطاقات وتاليف االزدواج يف املهام، 

الذي  األمر  منها، وهو  للمستفيدين  املقدمة  املزايا  وتطوير  اإلجراءات  تبسيط  فضاًل عن 

للقانون رقم  العام وفقاً  العامة للتأمني االجتامعي( هذا  يتسق مع رؤية تأسيس )الهيئة 

)3( لسنة 2008، الصادر عن حرضة صاحب السمو نائب جاللة ملك البالد املفدى حفظه 

الله ورعاه، لتضم هذه الهيئة املوقرة جهازي الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة 

للتأمينات االجتامعية يف كياٍن تأميني واحد، بانبثاقة تتجسد مسرية التطوير والنامء التي 

مرت بهام الهيئتان ألكرث من ثالثة عقود، منذ أن خطت الهيئتان خطواتهام األوىل وحتى 

اليوم، الذي نعارص فيه مع الجميع إنشاء الهيئة العامة للتأمني االجتامعي.

عىل أن غاية الدمج ومبتغاه األعمق كانا جليني منذ البداية، أال وهام استمرار تأمني 

التأمني  حارض ومستقبل أجيال املؤمن عليهم وأفراد أرسهم كافًة، وضامن انسيابية هذا 

كاًم ونوعاً، وهو األمر الذي وضعته قيادتنا الرشيدة عىل رأس أولوياتها ُمساَنَدًة يف ذلك 

من قبل السلطة الترشيعية بغرفتيها )الشورى والنواب(، وساعيًة إىل تحقيق هذه الغاية 

األهم بتكاتف جهود الجميع، لتحصد كافة رشائح املؤمن عليهم يف القطاعني العام والخاص 

واملستحقني عنهم مثار هذا اإلطار التأميني الجديد املنسجم واملوحد، الذي امتدت تغطياته 

التأمينية بصدور قرار الدمج إىل أكرث من )417.600( ألف موظف عام وخاص، يضاف لهذا 

العدد أصحاب املعاشات من القطاعني املشار إليهام.

البالد  الفاعلة يف  األقطاب  كافة  التقدير حرص  ببالغ  ن ونقدر  نثمِّ وإياكم  إننا  وحيث 

لتخرج هيئتنا الوليدة إىل النور، فإننا يف هذه املناسبة العزيزة عىل أنفسنا جميعا،ً نؤكد 

رؤاكم،  مع  وتتسق  تتوافق  التأميني  العمل  جودة  تعزيز  إىل  الرامية  رؤانا  بأن  للجميع 

واعدين إياكم بأن نسعى دامئاً وبتعاون جميع املسئولني واملوظفني يف الهيئة إىل تطوير 

كافة الخدمات املقدمة، وصوالً لتحقيق النتائج املثمرة التي سيحصد فوائدها كافة رشائح 

املؤمن عليهم.

عىل أن مجلة )التأمني االجتامعي( التي تحملون اليوم باكورة أعدادها ماهي إال مثرًة 

من مثار الدمج، الذي ستتواىل مثاره الطيبة عليكم جميعاً. معاهدين إياكم أن نسري بخطًى 

موضوعية راسخة عىل طريق الدمج الذي سيصل باملؤمن عليهم إىل بر األمان واالطمئنان 

املعييش مبشيئة الله تعاىل، آملني من املوىل عز وجل كل التوفيق والسداد.

من هنا نبدأ

محمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس التنفيذي

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
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جاللة الملك يصدر المرسوم رقم )76( 
لسنة 2008 بتعيين رئيس تنفيذي 

للهيئة العامة للتأمين االجتماعي

صدر عن حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد 

املفدى يوم األحد 31 أغسطس 2008 املرسوم رقم )76( لسنة 2008 بتعيني الشيخ 

محمد بن عيىس آل خليفة رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمني االجتامعي، وجاء 

نص املرسوم عىل النحو التايل:

نحن حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع عىل الدستور،

وعىل القانون رقم )3( لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، وعىل 

األخص املادة السابعة منه،

وعىل املرسوم رقم )44( لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي،

للتأمينات  العامة  للهيئة  عام  مدير  بتعيني  لسنة 2007   )2( رقم  القرار  وعىل 

االجتامعية،

وعىل ترشيح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي يف اجتامعه األول 

املنعقد بتاريخ 23 يونيو 2008،

وبناًء عىل عرض وزير املالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا باآلتي:

المادة األولى
للتأمني  العامة  للهيئة  تنفيذياً  رئيساً  آل خليفة  بن عيىس  الشيخ محمد  ُيعني 

االجتامعي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وملدة مامثلة.

المادة الثانية
عىل وزير املالية تنفيذ هذا املرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينرش يف 

الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين 

      حمد بن عيسى آل خليفة

أهم األخبار

السرية الذاتية

* من مواليد العام 1965        

املالية  وزير  قرار  حسب  تكليفه  تم   *

منصب  بشغل   2008 لسنة   )2( رقم 

للتأمينات  العامة  الهيئة  عام  مدير 

شئون  بتسيري  املكلف  اإلجتامعية 

اإلجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة 

 30/8/2008 – 1/3/2008

* شغل منصب املدير العام للهيئة العامة للتأمينات اإلجتامعية 2005 – 

فرباير 2008

للتأمينات  العامة  بالهيئة  واالستثامر  املالية  الشؤون  إلدارة  مديراً  عمل   *

اإلجتامعية2002  حتى 2005 إذ توىل وبصورة مبارشة مهام متابعة كافة 

أعامل اإلستثامر والرقابة املالية.

 1998 واالستثامر  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  مساعد  منصب  شغل   *

الداخلية  اإلستثامرات  وإقرتاح  مراجعة  عىل  أرشف  حيث   2002 حتى 

العامة  الهيئة  إدارة  ملجلس  اإلستثامرية  التقارير  وإعداد  والخارجية 

للتأمينات اإلجتامعية.

* عمل مديراً للمحافظ الخارجية إذ توىل متابعة وإعداد التقارير الدورية 

ملحافظ السوق الياباين ومحفظة الرشكات الصغرية يف السوق األمرييك 

واإلستثامرات املبارشة 1993 حتى 1998

* عمل كمحلل استثامري للسوق األمريكية واإلسثامرات املبارشة وسندات 

الخزانة املحلية 1989 حتى 1993

* درس بجامعة كولومبيا / معهد البحرين للدراسات املرصفية )نيويورك( يف 

برنامج تطوير االدارة التنفيذية يف العام 1996.

* إلتحق بربنامج تدريب املستثمرين لدى سيتي بنك يف العام 1993.

* حصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل والتجارة الدولية والتسويق 

من جامعة تكساس ) أوسنت( يف العام1989.

* شغل عدداً من املناصب اإلدارية واإلستشارية.

مجال  يف  والعاملية  الدولية  والهيئات  املنظامت  من  لعدد  خبرياً  عمل   *

الضامن اإلجتامعي

* رئيس مجلس إدارة رشكة األوراق املالية واالستثامر

* نائب رئيس مجلس إدارة رشكة البحرين لالتصاالت )Batelco( )ش،م،ع(

* نائب رئيس مجلس إدارة رشكة البحرين العاملية للجولف

* نائب رئيس مجلس إدارة رشكة أمنية لإلتصاالت

* نائب رئيس مجلس إدارة الرشكة الوطنية للسيارات

* نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج اإلسالمي لإلستثامر

* عضو مجلس إدارة رشكة تسهيالت البحرين )ش،م،ع(

* عضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت )ش،م،ع(

* عضو مجلس إدارة سوق البحرين لألوراق املالية

* عضو استشاري يف مجلس إدارة غلوبيسبان كابيتال بارترن.
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أهم األخبار

عقد اجتماع مجلس 
إدارة الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي

األول  اجتامعه  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  عقد 

صباح االثنني 23 يونيو 2008 برئاسة معايل الشيخ أحمد بن محمد آل 

خليفة وزير املالية رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقد أعرب رئيس وأعضاء 

الحكيمة  للقيادة  السامية  بالثقة  اعتزازهم  عن  الهيئة  إدارة  مجلس 

باختيارهم يف عضوية مجلس إدارة الهيئة، مؤكدين أنهم سيبذلون كل ما 

من شأنه تحقيق تطلعات القيادة السياسية تجاه هذه املؤسسة الوطنية 

الرائدة. 

كام توجه الوزير بالشكر للسادة أعضاء مجالس اإلدارات السابقة لكل 

من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات االجتامعية، 

والتأمني  التقاعد  قوانني  أحكام  تطبيق  يف  بذلوها  التي  بالجهود  ونوه 

االجتامعي وتنمية احتياطيات الهيئتني عىل النحو الذي انعكس إيجابياً 

عىل املؤمن عليهم واملستحقني عنهم واالقتصاد الوطني بوجه عام، مشرياً 

إىل أن املجلس الجديد مبا يضمه من خربات وكفاءات متعددة سيمثل 

إضافة إيجابية لهذه الجهود البناءة. 

املرحلة  خالل  األساسية  األولوية  أن  معاليه  أكد  آخر  جانٍب  ومن 

القادمة تتمثل يف تحسني الوضع املايل للهيئة العامة للتأمني االجتامعي، 

ودعم احتياطيات املؤمن عليهم يف القطاعني الحكومي والخاص، ورفع 

م ألصحاب العمل واملؤمن عليهم واملستحقني  مستوى الخدمات التي تقدَّ

عنهم، كام أوضح أن احتياطيات املؤمن عليهم حتى نهاية عام 2007  قد 

بلغت أكرث من ثالثة مليارات دينار. 

صدور القانون رقم )19( لسنة 2008 

عن جاللة ملك البالد المفدى

بتعديل قانون تنظيم معاشات

ومكافآت قوة الدفاع واألمن العام 

صـدر عن عاهل البالد حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة حفظه الله بتاريخ القانون رقم )19( لسنة 2008 وذلك بعد 

إقراره من مجليس الشورى والنواب.

معاشات  تنظيم  قانون  أحكام  بعض  تعديل  عىل  القانون  ونص 

العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  ومكافآت 

الصادر باملرسوم بقانون رقم )11( لسنة 1976.

وقد نصت املادة األوىل منه عىل أنه يستبدل بنصوص املواد )28(، 

)29(، )30( من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد 

 )11( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة 

لسنة 1976، النصوص اآلتية:

مادة -28
ياً أو أمهم  أبناء االبن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفَّ

متوفاة، أو تويف أي منهام بعد استحقاقه املعاش، ينتقل إليهم نصيب 

املبينة يف  للرشوط ويف الحدود  أبيهم أو أمهم، بحسب األحوال وفقاً 

املادتني السابقتني.

مادة -29
مع مراعاة حكم املادة )33( مكرراً من هذا القانون، تستحق األم 

األم  كانت  إذا  وذلك  املتوفاة،  وابنتها  املتوىف،  ابنها  معاش  يف  نصيباً، 

أرملة أو مطلقة قبل الوفاة ومل تتزوج من غري والد املتوىف، فإذا طلقت 

أو ترملت بعد وفاة االبن أو البنت فإنها تستحق نصيباً من معاش أي 

منهام، عىل أن تكون األم معتمدة يف معيشتها عىل أي منهام، ويثبت 

ذلك بشهادة من وزارة التنمية االجتامعية.

مادة -30
مع مراعاة حكم املادة )33( مكرراً من هذا القانون، يستحق األب 

نصيباً يف معاش ابنه املتوىف، وابنته املتوفاة وذلك إذا كان األب يعتمد 

التنمية  وزارة  من  بشهادة  ذلك  ويثبت  منهام،  أي  عىل  معيشته  يف 

االجتامعية.

المادة الثانية
عىل رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيام يخصه – تنفيذ هذا 

القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

في اجتماعيه األول والثاني..

	•مجلس إدارة هيئة التأمين االجتماعي يبحث تحديث 
خدمات  تقديم  بغرض  للهيئة  اإلدارية  الهيكلة 

تأمينية ذات جودة عالية

	•األولوية األساسية هي تحسين الوضع المالي للهيئة 
ن عليهم ودعم احتياطيات المؤمَّ

	•ثالثة مليارات دينار حجم االحتياطيات في نهاية عام 
2007
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 وتضمن جدول أعامل االجتامع اختيار نائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة 

من بني أعضاء املجلس، حيث تم اختيار السيد عثامن محمد رشيف نائباً 

لرئيس مجلس إدارة الهيئة، كام تم ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة. 

لجنة  بتشكيل  املجلس  قام  كذلك 

إىل  إضافًة  التدقيق،  ولجنة  االستثامر 

التقديرية  امليزانية  مرشوع  مناقشة 

املنشأة  االجتامعية  التأمينات  لصناديق 

مبوجب قانون التأمني االجتامعي الصادر 

بقانون رقم )24( لسنة 1976  باملرسوم 

قرر  حيث   ،2008 املالية  للسنة  وذلك 

املوافقة عليها واعتامدها. 

اإلدارة  مجلس  ناقش  ثمَّ  ومن 

ُيعهد  استثامرية  رشكة  إنشاء  موضوع 

وقرر  الهيئة،  أموال  باستثامر  إليها 

بدعوة  للهيئة  التنفيذية  اإلدارة  تكليف 

االستثامر  يف  املتخصصة  الخربة  بيوت 

عطاءاتها،  لتقديم  اإلداري  والتنظيم 

لعرض  متهيداً  الالزمة  بالدراسات  للقيام 

األمر عىل مجلس اإلدارة لتقرير ما يراه 

مناسباً يف هذا الشأن.

هذا ويف صباح يوم االثنني املوافق 14 يوليو 2008 عقد مجلس إدارة 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي اجتامعه الثاين، برئاسة معايل وزير املالية 

رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وخالل االجتامع أعرب معايل الوزير عن تقديره للجهود املبذولة من 

قبل أعضاء مجلس اإلدارة، فيام يتعلق بالعمل وفق األهداف الرامية إىل 

تحقيق رؤى وطموحات رشائح املؤمن عليهم يف القطاعني العام والخاص، 

بشأن التغطيات التأمينية املناسبة للجميع ودعم احتياطي املؤمن عليهم.

االجتامع  أعامل  جدول  وتضمن 

الخاصة  والتوصيات  القرارات  استعراض 

باالجتامع األول ملجلس اإلدارة املنعقد يف 

أبرز  املجلس  بحث  كام   .2008 يونيو   23

بالخربات  االستعانة  صعيد  عىل  تحقق  ما 

الهيكلة  لتحديث  العاملية  االستشارية 

أرقى  تضاهي  بحيث  للهيئة،  اإلدارية 

العامل،  مستوى  عىل  التأمينية  املؤسسات 

خدمات  تقديم  من  ذلك  عىل  يرتتب  مبا 

تأمينية متطورة وذات جودة عالية.

آخر  عىل  اإلدارة  مجلس  لع  اطَّ كام 

املتعلقة مبوضوع إنشاء الرشكة  التطورات 

االستثامرية التي من املقرر أن يعهد إليها 

باستثامر أموال الهيئة، وما تم بشأن دعوة 

إعداد  أجل  من  املتخصصة  الخربة  بيوت 

الدراسات الالزمة بخصوص ذلك. 

صناديق  دمج  كذلك  املجلس  وناقش 

إىل  باإلضافة  االجتامعي،  والتأمني  والعسكري  املدين  الحكومي  التقاعد 

إدخال بعض التعديالت الالزمة عىل مواد قانون التقاعد املدين رقم )13( 

لسنة1975، وقانون التأمني االجتامعي رقم )24( لسنة 1976, وناقش أيضا 

عدداً من اإلجراءات املتبعة بشأن هذين القانونني.

األولوية  أن  المالية:  وزير  معالي 

القادمة  المرحلة  خالل  األساسية 

المالي  الوضع  تحسين  في  تتمثل 

للهيئة العامة للتأمين االجتماعي، 

المؤمن عليهم  احتياطيات  ودعم 

والخاص،  الحكومي  القطاعين  في 

التي  الخدمات  مستوى  ورفع 

والمؤمن  العمل  ألصحاب  م  تقدَّ

عنهم والمستحقين  عليهم 

أهم األخبار
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أهم األخبار

البحرين واألردن
تعاون مثمر في إطار تبادل الخبرات التأمينية

سعادة الرئيس التنفيذي: نعمل لإلستفادة من اإلمكانيات 
المتوافرة في المؤسستين التأمينيتين 

ن باململكة األردنية الهاشمية صباح يوم األربعاء املوافق 16  تم يف عامَّ

بتبادل  الخاص  الزمني  الربنامج  تشغيل  بدء  وتوقيع  اعتامد   ،2008 أبريل 

الخربات والقدرات اإلدارية واألنظمة والترشيعات يف الهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي مبملكة البحرين، واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي باململكة 

األردنية الهاشمية. ويأيت التوقيع عىل هذا الربنامج بعد التوقيع عىل مذكرة 

التفاهم بني املؤسستني التأمينيتني بالبلدين الشقيقني يف وقت سابق، والتي 

نصت عىل االستفادة من الخربات اإلدارية والفنية واألنظمة والترشيعات 

لدى الجهتني مبا يعزز مسار العمل التأميني ويساهم يف تطويره.

وقد مثل الهيئة يف التوقيع عىل بدء تشغيل الربنامج سعادة الشيخ محمد 

بن عيىس آل خليفة  الرئيس التنفيذي للهيئة، فيام مثل الجانب األردين د. 

عمر الرزاز، مدير عام املؤسسة.

الشيخ  سعادة  أكد  املناسبة  وبهذه 

الزمني  الربنامج  بأن  عيىس  بن  محمد 

أبريل  اعتباراً من شهر  تنفيذه  سيبارَش 

محاور  عمله  إطار  ويتضمن  ذاته، 

السنوية  التقارير  تبادل  منها  عدة 

بالتأمني  تعني  التي  املطبوعات  وسائر 

واألنظمة  القوانني  وكذلك  االجتامعي 

اإلدارية املعمول بها يف البلدين، فضاًل عن 

واالسرتاتيجيات  الخطط  من  االستفادة 

أنظمة  بتطوير  املتعلقة  والدراسات 

والقيام  االجتامعي،  والضامن  التأمني 

والتدريب  االستطالعية  بالزيارات 

التأمينات  أنظمة  عىل  للتعرف  العميل 

الجانبني،  لدى  املطبقة  االجتامعية 

وكيفية إدارتها واإلنجازات التي تحققت 

يف هذا املجال، كام يتضمن الربنامج عقد 

البلدين  يف  مشرتكة  ومؤمترات  ندوات 

بالتناوب وعند الحاجة، لبحث القضايا واملسائل التي تهم الطرفني، يضاف 

اختالفها يف مجال  واالختصاصات عىل  واالستشارات  الخربات  تبادل  لذلك 

التأمينات االجتامعية وأنشطتها املختلفة يف حال دعت الحاجة، وبحسب 

مقتضيات العمل والربامج التنفيذية والتطويرية املتحققة لدى الجهتني.

تضمن  فقد  التأمينية  الكوادر  وتأهيل  تدريب  مجال  يف  أنه  وأضاف 

مركزا  ينظمها  التي  السنوية  التدريبية  والربامج  الخطط  تبادل  الربنامج 

التدريب لدى الجانبني، بهدف إتاحة الفرصة للكوادر العاملة يف كل منهام 

للتدريب العميل واالطالع عىل تجارب الجانب اآلخر، باإلضافة إىل تبادل 

املدربني واملحارضين.
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الرئيس  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ  سعادة  تلقى 

التنفيذي الهيئة العامة للتأمني االجتامعي خطاب شكر وتقدير 

االجتامعي  للضامن  الدولية  للجمعية  العام  األمني  قبل  من 

مملكة  استضافة  بشأن  وذلك  هورست  هانز  السيد   )ISSA(

التي  التقاعدية(  البحرين ألعامل ورشة عمل )إصالح األنظمة 

التي  املثمرة  والنتائج   2008 مايو   22-21 الفرتة  عقدت خالل 

تحققت نتيجة نجاح تلك الفعالية اإلقليمية. 

وقد أكد السيد هورست خالل خطابه عىل الجهود الطيبة 

بالورشة،  واملشاركني  التنظيمية  اللجان  قبل   من  بذلت  التي 

العقبات  ومناقشة  التأمينية  الخربات  تبادل  يف  أسهمت  والتي 

الذي  بالتعاون  مشيداً  التقاعدية,  األنظمة  إصالح  تواجه  التي 

ارتباط  السيدة ديانا جريسات مديرة مكتب  الهيئة مع  أبدته 

االجتامعي  للضامن  العامة  للمؤسسة  التابع  العربية  الدول 

كافة  إنهاء  العمل عىل  من خالل  الهاشمية،  األردنية  باململكة 

شهدت  التي  الفعالية  هذه  لعقد  استعداداً  الالزمة  الرتتيبات 

مشاركة كبرية من الدول العربية. 

وقد أشاد أمني عام )ISSA( باملستوى التنظيمي الرفيع الذي 

ظهرت به ورشة العمل، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للفرق 

مثل  استضافة  حسن  عىل  البحرين  وململكة  بالهيئة  املنظمة 

هذه الفعاليات اإلقليمية الناجحة. 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
تتلقى خطاب شكر وتقدير

 )ISSA( من الجمعية الدولية للضمان االجتماعي 

للربنامج  وفقاً  بأنه  سعادته  ونوه 

األنظمة  من  االستفادة  سيتم 

املطبقة  والحاسوبية  اإللكرتونية 

األرشفة  أنظمة  ومنها  الجانبني،  لدى 

والربط  إدارتها،  وكيفية  اإللكرتونية 

اآليل مع الجهات املعنية بطبيعة عمل 

سيتم  أنه  إىل  وأشار  الجانبني.  من  أي 

والتدريب  والتجارب  الخربات  تبادل 

ضد  بالتأمني  يتعلق  فيام  امليداين 

التعطل، وبخاصة عىل صعيد األنظمة 

التأمني،  لهذا  املالية  واإلدارة  والربامج 

والتنسيق  العمل،  آليات  إىل  باإلضافة 

عن  بالبحث  املعنية  الجهات  مع 

وان  العمل،  للمتعطلني عن  الوظائف 

واالستشارات  املعلومات  تبادل  يتم 

تبادل  وكذلك  والفنية.  القانونية 

التحصيل  بإجراءات  يتعلق  فيام  امليداين  والتدريب  والتجارب  الخربات 

حيث  من  التأميني  التفتيش  إىل  إضافة  لالشرتاكات،  والقانونية  اإلدارية 

أنواعه وصبغته القانونية.

التطور يف إطار  الشيخ محمد بن عيىس عن سعادته بهذا  كام أعرب 

التعاون والتنسيق بني الهيئة واملؤسسة، األمر الذي يعرب عن الثقة املحلية 

الهيئة،  لدى  املطبقة  واألنظمة  البرشية  اإلدارية  القدرات  يف  واإلقليمية 

االرتقاء  يف  التعاون  هذا  يسهم  أن  آمال  املؤسسة،  لدى  الحال  هو  كام 

بالقدرات اإلدارية املتخصصة املمكن االستفادة منها عىل الصعيدين املحيل 

والعاملي.

أهم األخبار
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أهم األخبار

األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي
تكرم المدير العام السابق لهيئة التقاعد
والسيدين عبداللطيف الزياني وأنور غلوم
من هيئة التأمين االجتماعي )التقــاعد(

مجلس  عام  أمني  العطية  حمد  بن  عبدالرحمن  السيد  معايل  أناب 

الفني  املكتب  مدير  سيار  مبارك  محمود  السيد  الخليجي،  التعاون 

لالتصاالت باألمانة العامة ومقره مملكة البحرين، بتقديم الشكر والتقدير 

وتكريم اإلدارة العليا بالهيئة العامة للتأمني االجتامعي )التقاعد( نظري ما 

قدمته من عطاء متميز وجهود مخلصة خالل السنوات املاضية، يف إطار 

الدعم املتواصل لألمانة العامة لخدمة مواطني البحرين العاملني باألمانة 

العامة، وما ترتب عىل هذا الدعم من نتائج بناءة ومثمرة متثلت يف حسن 

استفادة البحرينيني العاملني يف األمانة من أحكام قانون التقاعد املدين رقم 

)13( لسنة 1975.

املسئولني  ومن  العامة  األمانة  عن  املمثلني  من  عددا  جمع  لقاء  ويف 

بالهيئة العامة للتأمني االجتامعي، وعىل رأسهم سعادة الشيخ محمد بن 

السيد سيار تحيات  للهيئة، نقل   - التنفيذي  الرئيس  عيىس آل خليفة – 

األمني العام لإلدارة العليا للهيئة، وإشادته مبا بذلته من جهد لدعم العمل 

التأميني، والعمل املتواصل يف إطار نرش التغطية التأمينية لقطاع املؤمن 

التعاون،  مجلس  بدول  العاملون  البحرينيون  املوظفون  السيام  عليهم، 

وأضاف بأن األمانة العامة تقدر وتثمن دور الهيئة يف العمل عىل تسهيل 

الشئون التأمينية مبا يحقق للبحرينيني العاملني يف دول املجلس الطأمنينة 

واالستقرار.

كام عرب عن شكره بشأن املتابعة الدؤوبة من قبل اإلدارة العليا للهيئة 

األمر الذي متخض عنه حسن انسيابية إنجاز املعامالت التقاعدية، وبخاصة 

فيام يتعلق بتسوية ورصف املستحقات وإقرار املزايا التقاعدية، وبتحصيل 

االشرتاكات التأمينية وعموم أقساط الخدمات، وكذا دعوة املسئولني عن 

واالجتامعات  العمل  ورش  لحضور  العامة  األمانة  يف  البحرينيني  تقاعد 

التنسيقية بني الجانبني.

بعدها تفضل سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة، بتقديم الشكر 

والتقدير لألمني العام ملجلس التعاون وللوفد الزائر، وأكد أن هذا التقدير
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وأضاف سعادته بأن الحرص عىل التعاون فيام بني الهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي واألمانة العامة لدول املجلس، هو توجه وتعاون سيستمر بإذن 

الله تعاىل مبا يسهم يف مصلحة املؤمن عليهم يف القطاعني العام والخاص 

التعاون الخليجي،  من العاملني داخل مملكة البحرين ويف دول مجلس 

أن التعاون مع األمانة يف هذا الصداد هو واجب ومسعى جميع املنتسبني 

واملكلفني بإدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي.

أهم األخبار

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة:  التعاون بين الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

واألمانة العامة لدول المجلس، سيستمر بإذن اهلل تعالى بما يسهم في مصلحة المؤمن 

عليهم من العاملين داخل مملكة البحرين وفي دول مجلس التعاون

ومن جانبه أكد السيد عبداللطيف أحمد الزياين، املدير العام املساعد 

لشئون التقاعد يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي )التقاعد(، أن تكريم 

األمانة العامة لسعادة املدير العام السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد 

وله شخصياً وملدير إدارة االشرتاكات واإليرادات بالهيئة، هو تكريم للهيئة 

واحدة  عمل  منظومة  ضمن  تعمل  كونها  االجتامعي،  للتأمني  العامة 

التكريم وسام عىل صدورنا جميعاً وسيكون لنا دافعاً  وشاملة، وقال إن 

لبذل املزيد من الجهد والعطاء يف خدمة املؤمن عليهم داخل البالد ويف 

دول مجلس التعاون الشقيقة، فضاًل عن بذل املزيد من العطاء للتنسيق 

والتعاون مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون يف شتى الشئون التأمينية، 

وبخاصة يف إطار رئاسة سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة الرئيس 

التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتامعي، وكذا يف ظل توجيهات قيادة 

الله وسدد عىل دروب الخري خطاها وعىل رأسها  البالد الرشيدة حفظها 

السمو  الله، وصاحب  املفدى حفظه  البالد  ملك  الجاللة  حرضة صاحب 

رئيس الوزراء املوقر حفظه الله، وصاحب السمو ويل العهد األمني نائب 

القائد األعىل لقوة دفاع البحرين حفظه الله، يف تقديم الخدمة املميزة 

للخاضعني ألحكام قوانني التقاعد والتأمني االجتامعي يف اململكة.

ُمْهَدَينْي  الزياين شهادًة ودرعاً  السيد عبداللطيف أحمد  بعدها تسلَّم 

السيدة أحالم أحمد رجب  التعاون، فيام تسلمت  من أمني عام مجلس 

السيد  لسعادة  مقدمني  ودرعاً  شهادًة  املشرتكني  عالقات  إدارة  مدير 

راشد إسامعيل املري املدير العام السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد، 

واإليرادات  االشرتاكات  إدارة  مدير  غلوم  عبدالله  أنور  السيد  تسلم  كام 

شهادًة ودرعاً تكرمياً له لجهوده املبذولة يف التنسيق والتعاون مع األمانة 

العامة.

وحرض اللقاء باإلضافة إىل مدير املكتب الفني لالتصاالت وفد األمانة 

الكواري وعيل  السيدين سلطان محمد  باألمانة  املستشارِين  املكون من 

يوسف املال، كام حرض التكريم من جانب الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

السادة عبدالنبي نارص سلامن املدير العام املساعد للشئون املالية واإلدارية، 

ود. زكريا سلطان مدير إدارة االشرتاكات التأمينية، القائم بأعامل مساعد 

املدير العام، وأحالم أحمد رجب مدير إدارة عالقات املشرتكني.

من قبل األمانة للجهات الداعمة واملساندة ألعامل األمانة ليس بغريب 

لصالح  االختصاص  جهات  مع  التواصل  عىل  حرصت  التي  األمانة  عىل 

املواطنني الخليجيني العاملني يف دول مجلس التعاون.
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السيد عبدالرزاق محمد صالح القحطاين

مدير إدارة املعلومات اإلدارية)التقاعد(

الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي )التقاعد(

تجتاز التدقيق الخارجي
وتنجح في االحتفاظ
27001ISO بشهادة

في أمن تقنية المعلومات
التدقيق  اجتياز  من  )التقاعد(  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  متكنت 

الخارجي األول )Surveillance Audit( عىل نظام إدارة أمن ورسية املعلومات 

.ISO 27001 بنجاح، مام يؤهلها لالحتفاظ بشهادة

وكان وفد من رشكة تدقيق خارجية مستقلة )BVQI( قد بدأ مهام التدقيق 

بعد عقده اجتامع تحضريي تم خالل الفرتة 6 و7 أبريل 2008، وذلك بحضور 

كٍل من السادة:

عبدالنبي نارص سلامن، املدير العام املساعد للشئون املالية واإلدارية، رئيس  1 .

اللجنة العليا لنظام إدارة أمن ورسية املعلومات.

عبدالرزاق محمد القحطاين، مدير إدارة املعلومات اإلدارية. 2 .

اآلنسة وفاء محمد حميد، رئيس قسم الجودة بإدارة املعلومات اإلدارية. 3 .

عيل سلامن الشيخ، أخصايئ برامج بقسم الجودة.  4 .

شيخ شاداب من رشكة باالديون.  5 .

وشمل التدقيق إجراءات كافة اإلدارات واألقسام بالهيئة. وانتهت 

الزيارة بعقد اجتامع ختامي مع اإلدارة العليا لعرض نتائج التدقيق.

الجدير بالذكر أن نتائج التدقيق مل تربز أية نقاط رئيسية، وكل ما 

تم إبرازه هو نقطتان فرعيتان مام يعكس مدى النضج الذي وصلت 

إليه الهيئة عىل املستويني املحيل والعاملي بشهادة املدقق الخارجي.

بعد  الشهادة  هذه  الهيئة  منحت  قد   BVQI رشكة  بأن  ويذكر 

 ISO التدقيق عىل نظامها يف فرباير من عام 2007. علاًم بأّن شهادة

أو  اآليزو  منظمة  تصدرها  التي  القياسية  املعايري  أحد  هي   27001

 International Organization for( للمقاييس  العاملية  املنظمة 

Standardization( ISO وذلك بالتعاون مع هيئة األلكرتوميكانيكا 

 IEC العاملية

 .)The International Electromechanical Commission(

ُتبنى عليه أنظمة  ويوفر معيار ISO 27001  اإلطار العام الذي 

إدارة أمن ورسية املعلومات، ويساعد املؤسسات حول العامل يف بناء 

هذا النظام وتشغيله ومراقبة أدائه ومراجعته وتطويره. 

العليا لنظام أمن  اللجنة  إدارياً ترشف عليه  الهيئة نظاماً  ومتتلك 

األمنيني  املنسقني  من  عدداً  العمل  فريق  ويضم  املعلومات،  ورسية 

اإلدارية،  املعلومات  إدارة  قبل  من  وتدار  اإلدارات،  جميع  من 

)وثائق  الهيئة  لدى  املعلومات  كافة  تدفق  بإدارة  يقومون  حيث 

 Risk( املحتملة  املخاطر  وحساب  وغريها(  وملفات  بيانات  وقواعد 

Assessment( بشكل علمي ومنهجي واتخاذ تدابري وقائية وعالجيـة 

.7001 ISO بصورة دورية عىل أســاس نظـام
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بني  القامئني  والتعاون  التنسيق  إطار  يف 

باململكة  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة 

العامة  والهيئة  الشقيقة،  السعودية  العربية 

وبهدف  البحرين،  مبملكة  االجتامعي  للتأمني 

الحامية  مد  نظام  تطبيق  آلية  عىل  االطالع 

التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

املجلس،  دول  من  أي  دولهم يف  خارج  العاملني 

البحرينية  التأمني  هيئة  يف  املتبعة  واإلجراءات 

التأمينات  مؤسسة  من  وفد  زار  الشأن،  بهذا 

االجتامعية السعودية، الهيئة العامة خالل الفرتة 

من 7 إىل 9 مايو 2008، وضم الوفد السيدين إبراهيم بن عبدالله الشهيل 

مدير إدارة خدمات املشرتكني، وعبدالله بن حمد العسكر املوظف بوحدة 

مد الحامية التأمينية.

واشتمل برنامج الزيارة عىل االطالع عىل آلية العمل املنتهجة يف  قسمي 

التسجيل ومد الحامية التأمينية بإدارة االشرتاكات التأمينية واإلحصاء، كام 

تم زيارة إدارة الشئون املالية.

الوفد مسئولو اإلدارات واألقسام الذين قاموا برشح  وكان يف استقبال 

تم  وما  التأمينية،  الحامية  مد  بنظام  الخاصة  اإلجراءات  كافة  وتوضيح 

اتخاذه من خطواٍت مثمرة وبّناءة يف إطار تطبيق القانون رقم )68( لسنة 

2006، الصادر عن حرضة صاحب الجاللة ملك البالد املفدى حفظه الله، 

وفد من التأمينات السعودية يزور 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

بشأن النظام املوحد ملد الحامية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي العاملني يف غري دولهم يف أية دولة عضو من دول املجلس.

واشتمل برنامج الزيارة كذلك عىل عقد عدد من اللقاءات مع مسئويل 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي )التأمينات(.

املؤسستني  بني  القائم  الطيب  بالتعاون  السعودي  الوفد  أشاد  وقد 

التأمينيتني السعودية والبحرينية، ودعا إىل تفعيل ذات التعاون والتنسيق 

قائم بني  املجلس، أسوًة مبا هو  بكافة دول  التأمينية  املؤسسات  ما بني 

التأمني البحريني والسعودي، وتكرار مثل هذه الزيارات بهدف التعرف 

عىل اإلجراءات املتبعة والتجارب التطويرية فيها، لتشكيل انطباع شامل 

بشأن تطبيق األنظمة التأمينية املوحدة.   

أهم األخبار
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الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
تقيم حفل عشاء للوفود العربية 

المشاركة في ورشة
)إصالح األنظمة التقاعدية(

أقامت الهيئة العامة للتأمني االجتامعي حفل عشاء عىل رشف الوفود 

التي  التقاعدية(  األنظمة  )إصالح  العمل  ورشة  يف  املشاركة  العربية 

الثالثاء  يوم  مساء  الريجنيس  بفندق  وذلك  البحرين،  مملكة  استضافتها 

20 مايو 2008.

وقد ألقى سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة الرئيس التنفيذي 

الحفل  خالل  كلمة  سابقاً(  الهيئة  شئون  بتسيري  املكلف  العام  )املدير 

رحب فيها بكافة املسئولني وممثيل أجهزة التقاعد والتأمينات االجتامعية 

نظمتها  التي  املذكورة  العمل  أعامل ورشة  املشاركني يف  العربية  بالدول 

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي )ISSA( بالتعاون مع الهيئة العامة 

للتأمني االجتامعي.

ممثيل  مع  نجتمع  أن  طيبة  فرصة  بأنها  كلمته  خالل  سعادته  وقال 

هيئات التقاعد والتأمني االجتامعي واملختصني والباحثني يف شئون التقاعد 

الرأي والخربات  لتبادل  العربية الشقيقة,  الدول  البحرين ويف  يف مملكة 

لتطوير  األساليب  وأنجح  السبل  أفضل  حول  الرثية،  والتجارب  الواسعة 

أنظمة التقاعد والتأمني االجتامعي، التي من شأنها أن تؤدي إىل استدامتها، 

مبا يبعث الطأمنينة يف نفوس املؤمن عليهم، الذين ميثلون يف حقيقة األمر 

غالبية مجتمعاتنا املحلية.

كام أكد سعادته أن اهتامم حكومة البحرين املوقرة بتحقيق الحياة 

التقاعد  قوانني  وتطوير  تحديث  عرب  ح  تَوضَّ قد  للمواطنني،  الكرمية 

والتأمينات االجتامعية املعمول بها يف البالد مرحليا وموضوعيا وعىل نحو 

مستمر يواكب املتغريات العرصية من جهة, ومتطلبات مستوى معيشة 

املؤمن عليهم من جهة أخرى. ويربز ذلك واضحاً يف تحديث أكرث من ثلثي 

أنظمة التقاعد املطبقة يف البالد.

كذلك أكد الشيخ محمد بأن املتغريات الدميغرافية والتغري الحادث يف 

أسواق العمل، واملزايا التأمينية السخية ذات التكلفة العالية، قد جددت 

املتميزة يف  التجارب  واستعراض  الدراسات  من  املزيد  إجراء  إىل  الحاجة 

االشرتاكات  نسبة  بني  ما  املتنامي  التفاوت  إطار  يف  خاصة  الشأن،  هذا 

التقاعدية املحصلة من املؤمن عليهم واملزايا املمنوحة لهم، األمر الذي أثر 

إهداء درع للشيخ محمد بن عيىس آل خليفة من الجمعية الدولية للضامن االجتامعي
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بالغاً عىل معظم صناديق التقاعد والتأمني االجتامعي يف مختلف  تأثرياً 

أرجاء املعمورة مام دفع العديد من الحكومات إىل إعادة النظر يف أنظمة 

تجاه  ينحو  العاملي  االتجاه  أن  موضحا  االجتامعية،  والتأمينات  التقاعد 

كافة  تشمل  بحيث  واملقومات،  الركائز  متعددة  تقاعدية  أنظمة  توفري 

رشائح السكان وبتكاليف معقولة ضمن خطة واسرتاتيجية طويلة املدى، 

متوازية،  إعالمية  خطة  تضمينها  خالل  من  املجتمع  يستوعبها  وبحيث 

لتوعية وتثقيف أصحاب املصلحة ومنظامت املجتمع املدين بشكل خاص، 

املرحلية،  والتطويرات  اإلصالحات  لتلك  املناسبة  والبيئة  األرضية  لتهيئة 

معربا عن تطلعه بأن تساهم أعامل الورشة يف بحث جميع املوضوعات 

والتأمينات  التقاعد  أنظمة  بتطوير  العالقة  وذات  واملحورية  الهامة 

االجتامعية، عرب استعراض تجارب الدول العربية يف هذا الجانب, حتى 

ينعكس ذلك بالنفع والفائدة عىل املشاركني.

ويف ختام كلمته توجه سعادته بجزيل الشكر إىل كل من ساهم يف 

اإلعداد والتنظيم للورشة.

ومن جهتها ألقت السيدة ديانا جريسات مديرة مكتب ارتباط الدول 

العربية التابع لجمعية الـ)ISSA( كلمة نقلت من خاللها تحيات رئيسة 

الجمعية السيدة كورازون دي ال باز وأمينها العام السيد هانز هورست 

وأطيب متنياتهم للجميع بنجاح هذه الفعالية.

وأعربت السيدة جريسات عن بالغ فخرها بأن تعمل كمدير ملكتب 

االرتباط الذي يتخذ من األردن مقرا له منذ عام 2005, ليعمل كحلقة 

العربية  الدول  االجتامعية يف  التأمينات  الجمعية وهيئات  ما بني  وصل 

التي تشرتك بلغة واحدة وغالباً ما تتشابه أولوياتها واهتامماتها. وأشارت 

آفاق  وفتح  املشرتكة  العالقات  لتفعيل  بيد  يداً  العمل  من  البد  أنه  إىل 

جديدة للتعاون وتبادل الخربات من خالل العمل املشرتك الذي سيؤدي 

حتاًم لبناء مستقبل أكرث إرشاقا وازدهاراً.

التأمينات  لصناديق  الفاعل  الرئييس  للدور  إدراكاً  بأنه  وأكدت 

االجتامعية يف الحركة التنموية االقتصادية واالجتامعية، ودورها يف مجابهة 

الفقر والحد من آثاره، أصبح الضامن االجتامعي أحد األولويات األساسية 

يف معظم الخطط واالسرتاتيجيات التنموية الوطنية يف املنطقة العربية، 

مبا يضمن األمن واألمان للمواطن العريب، مشريًة إىل تحول مفهوم الضامن 

االجتامعي من مجرد إعادة توزيع الدخل وتوفري الحد األدىن من الحاجات 

واألساسيات لتصبح أنظمة الحامية االجتامعية واسعة النطاق والتغطية، 

تتبنى السياسات التطويرية الفاعلة وترسم السياسات اإلصالحية ملجابهة 

التحديات سواء الدميوغرافية منها أو تلك املرتبطة بسوق العمل.

وأوضحت بأن معدالت توقع الحياة قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خالل 

السنوات األخرية صاحبها  ارتفاع يف معدالت اإلعالة السكانية مام يؤثر 

سلباً عىل نسبة املتقاعدين إىل العاملني, حيث  يسجل ذلك املعدل  حاليا 

4.3 مؤمن عليه لكل متقاعد وسينخفض ليصل إىل 2.4 عام 2025 و1.4 

عام 2050, مام يؤثر سلباً عىل التوازن املايل واستدامة األنظمة التأمينية.

القوى  تسجل  حيث  العمل  بسوق  املرتبطة  التحديات  إىل  وأشارت 

العاملة غري القادرة عىل العيش حياة كرمية ما نسبته ثلث القوى العاملة 

حول العامل، كام يالحظ ارتفاع معدالت الفقر وازدياد الفجوة ما بني طبقة 

األغنياء والفقراء، وتجدر اإلشارة إىل أن معدالت الفقر قد تصل إىل 80% 

يف بعض الدول النامية، علاًم بان ُخمس سكان العامل يقل دخلهم اليومي 

التي  البطالة  معدالت  ارتفاع  عن  فضال  يومياً  واحد  أمرييك  دوالر  عن 

ترتاوح ما بني 15-30% يف العديد من الدول العربية.

وأكدت جريسات بأن تحقيق االستقرار والتوازن واالستدامة للصناديق 

التأمينية يعترب تحديا رئيسيا يواجه األنظمة التأمينية العربية، والبد من 

تجنب صياغة املزايا ورشوط االستحقاق التي تقدم حوافز للتقاعد املبكر 

عىل االستمرار يف العمل، كونها تستنزف موجودات الصناديق إذ أصبحت  

معدالت التقاعد املبكر تشكل حوايل 70% من حاالت التقاعد يف العديد 

من األنظمة التأمينية العربية. وأوضحت بأن الحد من ظاهرة محدودية 

التغطية يعترب من االهتاممات املشرتكة للهيئات التأمينية العربية وذلك 

مجال  يف  املبادرات  من  للمزيد  وإطالقها  الشمول  لتوسعة  سعيها  عرب 

دول  ملواطني  التأمينية  الحامية  ملد  املوحد  النظام  ويعترب  التوسعة. 

مجلس التعاون الخليجي خري دليل عىل توسعة الشمول وضامن حامية 

حقوق العاملني يف املنطقة. مشرية إىل أن األنظمة التأمينية أصبحت تركز 

حالياً عىل مد الحامية من خالل تطبيق فروع تأمينات أخرى، منها التأمني 

التوجهات  أن  جانب  إىل  األمومة.  وتأمني  الصحي  والتأمني  البطالة  ضد 

مبا  التأمينية،  األنظمة  تكامل  نحو  تتجه  االجتامعي  الضامن  يف  العاملية 

يكفل تغطية أشمل وأكرث عدالة وتجنب االزدواجية يف اإلجراءات اإلدارية 
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وتخفيض كلفتها، من خالل توحيد ودمج األنظمة التي تغطي قطاعات 

األنظمة  تلك  بني  أكرب  تنسيق  لتحقيق  معينة  مجموعات  أو  محددة 

وتقريب املنافع املقدمة.

ثقافة  نرش  أهمية  عىل  التأكيد  عىل  جريسات  السيدة   وحرصت 

)الحكومة  الرشكاء  بني  والتشاور  الحوار  وتفعيل  االجتامعي  الضامن 

اإلصالح،  فريق  من  اليتجزأ  جزءاً  واعتبارهم  والعامل(  العمل  وأصحاب 

سواء أكانت اإلصالحات معيارية أو هيكلية، كام تسعى هيئات التأمينات 

االجتامعية لتحسني مستوى الخدمات املقدمة للمؤمن عليهم وتبسيط 

إجراءات العمل لتقديم الخدمة املميزة عمال مببدأ العميل. 

العامة  للهيئة  والتقدير  الشكر  بجزيل  تقدمت  كلمتها  ختام  ويف 

للتأمني االجتامعي ممثلة بسعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة عىل 

املبادرة الكرمية باستضافة هذه الفاعلية، كام شكرته عىل دعمه املتواصل 

للمكتب باعتباره أحد أعضاء اللجنة االستشارية التي ترشف عىل أعامل 

املكتب.

باسم الجمعية  تذكارياً  بعد ذلك قدمت السيدة ديانا جرسات درعاً 

تسلمه  االجتامعي،  للتأمني  العامة  للهيئة  االجتامعي  للضامن  الدولية 

سعادة الشيخ محمد بن عيىس، وذلك تقديراً للجهود املثمرة التي قدمها 

ويقدمها يف إطار التعاون املشرتك مع الجمعية. 

البحرين تستضيف أعمال االجتماع الرابع عشر
للجنة الفنية الدائمة إلجهزة التقاعد

والتأمينات يومي 3 و4 يونيو 

عقدت مبركز البحرين للمؤمترات بفندق كراون بالزا خالل الفرتة 

الفنية  للجنة  عرش  الرابع  االجتامع  أعامل   2008 يونيو   4 إىل   3 من 

مجلس  بدول  االجتامعية  والتأمينات  املدين  التقاعد  ألجهزة  الدامئة 

التعاون الخليجي, برعاية الهيئة العامة للتأمني االجتامعي يف مملكة 

به  الذي تقوم  الكبري  الدور  البحرين. ويندرج هذا االجتامع يف إطار 

الهيئة العامة للتأمني اإلجتامعي لتنظيم مثل هذه الفاعليات والورش 

واللقاءات الدورية املحورية الهامة التي يشارك يف أعاملها املسئولون 

الكفيلة  واملالحظات  الرؤى  واستعراض  املحارضات  إلقاء  عرب  بالهيئة 

بحسن تطبيق األنظمة التأمينية.

ويأيت عقد هذا االجتامع استكامالً ملتابعة ما تمَّ تطبيقه بشأن نظام 

مد الحامية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملني 

يف غري دولهم يف أي من دول املجلس.

املرتبطة  الهامة  املحاور  بعض  مناقشة  االجتامع  جلسات  يف  وتم 

بسري العمل وفقاً لإلجراءات املعتمدة.

 وعىل هامش االجتامع جرى مساء اليوم األول بقاعة الرفاع بفندق 

يف  العاملني  الخليجيني  املوظفني  جمع  خاص  لقاء  تنظيم  الريجنيس 

الذين  والتأمينات  التقاعد  ومسئويل  بالبالد  والخاص  العام  القطاعني 

قاموا يف االجتامع بالرد عىل استفساراتهم والتباحث معهم يف شئونهم 

التأمينية، إذ شارك املسئولون  يف اللقاء بالرد عىل كافة االستفسارات 

والتطورات واملستجدات املتعلقة بالتطبيق الفعيل للنظام املوحد ملد 

الحامية التأمينية.
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اجتامعها  االجتامعي  للتأمني  العامة  بالهيئة  املزايا  توحيد  لجنة  عقدت 

السيد  الهيئة  برئاسة مستشار  يونيو 2008،  املوافق 25  األربعاء  األول يوم 

الهرميس  أحمد  السادة  باللجنة،  أعضاء  وبحضور  ماجد  يوسف  يعقوب 

يِّح فضل املستشار  الهاجري املستشار القانوين بالهيئة )التأمينات(، أحمد الرَّ

القانوين بالهيئة )التقاعد( وسوسن املدفعي رئيس وحدة الشئون القانونية 

بالهيئة )التقاعد(. 

وتجدر اإلشارة إىل أنه قد صدر بتاريخ 17 يونيو 2008 القرار اإلداري 

رقم )38( لسنة 2008 من قبل سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة 

لجنة  تشكيل  بشأن  االجتامعي  للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 

 ,1975 لسنة   )13( رقم  املدين  التقاعد  قانون  يف  الواردة  املزايا  توحيد 

واملرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976 )ملوظفي القطاع الخاص(.

املادة  أحكام  تنفيذ  القرار  من  الثانية  املادة  بحسب  اللجنة  وُكلِّفت 

)2( من القانون رقم )3( لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي والتي نصت عىل أن )تعمل الهيئة خالل السنتني األوليني عىل 

توحيد املزايا بني جميع الخاضعني لألنظمة وفق أفضلها(. 

اللجنة بحرص وتحديد  الثالثة عىل أن تقوم  القرار يف مادته  كام نص 

جوانب االختالف الواردة يف أحكام كل من القانون رقم )13( لسنة 1975 

واملرسوم  الحكومة،  ملوظفي  التقاعد  ومكافآت  معاشات  تنظيم  بشأن 

األطر  واقرتاح  االجتامعي،  التأمني  بشأن   1976 لسنة   )24( رقم  بقانون 

العامة ملرشوع النظام املوحد. 

وجاء يف املادة الرابعة من القرار املشار إليه بأن عىل اللجنة االنتهاء 

من مهمتها ورفع تقرير بذلك إىل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي خالل ستة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار.

توقيع عقد أعمال مكاتب إدارة االستثمار 
بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

تم يف متام الساعة الواحدة من ظهر يوم األحد 27 أبريل 2008 توقيع 

عقد تنفيذ أعامل مكاتب إدارة االستثامر بالهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

الشيخ  الهيئة سعادة  العقد من جانب  وقع  وقد  بالزا(،  )بارك  مبنى  يف 

محمد بن عيىس آل خليفة الرئيس التنفيذي )املدير العام املكلف بتسيري 

من جانب  الكوهجي  عبدالله  عبدالحميد  والسيد  سابقا(،  الهيئة  شئون 

كل  وبحضور  املنفذة-  الجهة   – وإخوانه  الكوهجي  طارق  مفروشات 

من مديرة إدارة االستثامر بالهيئة العامة للتأمني االجتامعي )التأمينات( 

مساعد  خليفة  آل  خليفة  بن  عبدالله  والشيخ  املناعي،  ظبية  السيدة 

مدير  مساعد  عبدالكريم  محمد  إبراهيم  والسيد  االستثامر،  إدارة  مدير 

 Top الشئون اإلدارية بالهيئة. كام حرض من جانب مؤسسة )توب ديزاين

Design( استشاري املرشوع السيد عبدالعزيز العبايس. 

املبنى  بتجهيز  املتعلقة  البنود  أبرز  مناقشة  العقد  توقيع  وتم خالل 

بإدارة  املوظفني  لكافة  املناسبة  العمل  بيئة  وتوفري  يتالءم  مبا  وإعداده 

االستثامر يف الهيئة.

وتجدر اإلشارة إىل أن مكاتب إدارة االستثامر ستكون يف الدور السادس 

من مبنى )بارك بالزا( يف املنطقة الدبلوماسية، وعىل مساحة قدرها 570 

االتفاق  تم  ملا  وفقاً  التنفيذ  أعامل  االنتهاء من  يتم  أن  مربعاً، عىل  مرتاً 

عليه، خالل فرتة 13 أسبوعاً من تاريخ التوقيع عىل االتفاقية.

نوقشت فيه جوانب التشابه واالختالف الواردة في قوانين التقاعد والتأمينات
لجنة توحيد المزايا بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي تعقد اجتماعها األول   
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البحرين  مبركز  البحرين  مملكة  استضافت 

للمؤمترات بفندق كراون بالزا خالل الفرتة من 20 

عنوان  تحت  عمل  ورشة   2008 مايو   21 وحتى 

)إصالح األنظمة التقاعدية(، وذلك مبشاركة نحو 

65 مشاركا من كل من مملكة البحرين واململكة العربية السعودية ودولة 

الكويت وسلطنة عامن ودولة اإلمارات العربية املتحدة واألردن والسودان 

وتونس واليمن واملغرب وليبيا.

االجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية  قبل  من  الورشة  نظمت  وقد 

)ISSA( - مكتب ارتباط الدول العربية, بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمني 

تسعى  التي  اإلقليمية  واألنشطة  الفاعليات  إطار  يف  وذلك  االجتامعي, 

التقاعدية  العربية يف إصالح أنظمتها  إىل بحث واستعراض تجارب الدول 

والتأمينية. 

ويف هذا الشأن رصح سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة الرئيس 

التنفيذي للهيئة بأن هذه الورشة تعقد يف إطار استضافة اململكة للفاعليات 

واألنشطة اإلقليمية التي تسعى إىل بحث واستعراض تجارب الدول العربية 

يف إصالح أنظمتها التقاعدية والتأمينية. األمر الذي يعزز موقع البالد عىل 

خارطة إقامة املؤمترات وورش العمل العاملية والدولية التي تعقد مبشاركة 

عدد من الخرباء واملختصني وكبار مسئويل أجهزة 

التقاعد والتأمينات االجتامعية.

وأشار سعادته إىل أن البحرين استضافت خالل 

واملؤمترات  الفاعليات  من  عدداً  املاضية  الفرتة 

واإلجراءات  األنظمة  تطوير  بحثت  التي  املامثلة  اإلقليمية  والورش 

أوراق  سواء عىل صعيد  كبرياً  نجاحاً  والتي شهدت  والتأمينية,  التقاعدية 

العمل أو األطروحات املقدمة أو النقاشات من قبل املشاركني من الخرباء 

وكبار املسئولني والباحثني بالهيئات واملؤسسات التقاعدية والتأمينية بكافة 

الدول العربية وغريها.

التجربة  موضوع  مناقشة  األول  يومها  يف  الورشة  أعامل  وشهدت 

البحرينية يف اإلصالح اإلداري، وهي الورقة التي قدمت من جانب الدكتور 

للتأمني  العامة  بالهيئة  العام  املدير  مساعد  بأعامل  القائم  سلطان  زكريا 

االجتامعي, حيث تم فتح باب املناقشة والرد عىل االستفسارات املقدمة 

اململكة  تجربة  استعراض  تم  ذلك  جانب  إىل  البحرينية،  التجربة  حول 

العربية السعودية عرب االستامع لتجربة املؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة 

العامة للتأمينات اإلجتامعية.

أنظمتها  إصالح  يف  املغربية  اململكة  تجربة  استعراض  تم  كذلك   

عقدت بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان االجتماعي 
 البحرين استضافت أعمال ورشة )إصالح األنظمة التقاعدية( 

هدى حماد
مراقب قسم العالقات العامة )التقاعد(

اعداد

أنشطة وفعاليات
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كل  قدمها  التي  الورقة  خالل  من  التقاعدية 

من السيد سعيد كلزيم رئيس مصلحة تصفية 

معاشات ذوي الحقوق والسيد محمد محسن 

العسكريني  املوظفني  معاشات  قسم  رئيس 

بالصندوق الوطني املغريب للتقاعد، بعدها تم 

االجتامعي  الحوار  أهمية  الضوء عىل  تسليط 

الورقة  وهي  التقاعدية،  األنظمة  إصالح  يف 

املقدمة من جانب اململكة األردنية الهاشمية، 

وكذلك الورقة املقدمة من جانب مركز البحوث 

االجتامعي  الضامن  مجال  يف  والدراسات 

بالجمهورية التونسية.

استعراض  تم  للورشة  الثاين  اليوم  ويف 

قبل  من  قدمت  التي  العمل  أوراق  من  عدد 

اإلجتامعية  والتأمينات  التقاعد  أجهزة  ممثيل 

بطرح  الفاعليات  وبدأت  العربية,  بالدول 

التقاعد  أنظمة  خصائص  أهم  بعنوان  ورقة 

والتوجهات  تونس  يف  العمومي  القطاع  يف 

السيد  قبل  التي قدمت من  الكربى لإلصالح، 

الصندوق  عام  مدير  الجطالوي  عبدالرحمن 

اإلجتامعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني 

بالجمهورية التونسية.

وبعد انتهاء الورقة فتح الباب أمام املناقشة 

والردود عىل االستفسارات حول أهمية الحوار 

االجتامعي يف إصالح األنظمة التقاعدية.

استشاري  العربي  شيخان  السيد  أما 

الدراسات االكتوارية بالهيئة العامة للتأمينات 

ورقة  قدم  فقد  عامن  بسلطنة  اإلجتامعية 

والتقاعدية:  التأمينية  األنظمة  إصالح  بعنوان 

ذلك  وأعقب  الحلول,  التحديات،  املربرات، 

االستامع لتجارب الدول من جانب الصندوق 

الوطني للضامن االجتامعي بتونس.

ورشة  لفاعليات  الختامية  الجلسة  أما 

عمل  ورقة  استعراض  تضمنت  فقد  العمل 

الحكم  املعاشات يف ظل  حول مستقبل نظام 

جيالين  مكاوي  السيد  قدمها  والتي  الفيدرايل 

مدير اإلدارة العامة لشؤون الواليات بالصندوق 

القومي للمعاشات بجمهورية السودان، تلتها 

الصندوق  قبل  من  الدول  لتجارب  االستامع 

القومي السوداين للتأمني االجتامعي.  

في محاضرة حول االستثمار خبير 
اقتصادي يثني على آلية االستثمار بهيئة 

التأمين االجتماعي 

للهيئة  التنفيذي  الرئيس   – املوقر  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ  سعادة  رعاية  تحت 

العامة للتأمني االجتامعي، نظمت إدارة االستثامر يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي )التأمينات( 

بحضور جميع املسئولني بالتأمينات والتقاعد محارضة تحت عنوان )استثامر بال قيود يف األسواق 

العاملية( تحدث فيها الخبري االقتصادي د. براين جك. 

العاملي منذ  التاريخي لالستثامر  التطور  الخبري جك خالل محارضته إىل مراحل  وقد تطرق 

مطلع ستينيات القرن املايض. ويف الجزء الثاين من العرض تحدث عن كيفية زيادة املدخرات يف 

املَحافظ االستثامرية وكيفية تحقيق أكرب قيمة للعوائد، موضحاً نظرة العامل لالستثامر يف هذه 

بهذا  املتاحة  الفرص  واستغالل  الدول  بني  جغرافياً  األموال  تنقل  مع  األسهم  وحركة  الفرتات، 

الشأن. 

كام ركز د.  جك عىل تغري طرق ووسائل االستثامر يف العامل، خاصًة بعد دخول األسواق الناشئة 

كالهند والصني وأفريقيا الجنوبية إىل جانب األسواق القدمية كأفريقيا وأوروبا، مشرياً إىل االتجاه 

الحايل الساعي لألخذ بآلية صناديق التحوط يف مجال االستثامر. 

للتأمني  العامة  الهيئة  يف  املتبعة  االستثامر  آلية  عىل  املحارض  أثنى  املحارضة  ختام  ويف 

االجتامعي، مثمناً سعيها إلدارة أموال املؤمن عليهم ضمن سياسات استثامرية مدروسة تحقق 

أكرب قيمة للعوائد، سواء باالستثامر الداخيل أو الخارجي، كام شكره الشيخ عبدالله بن خليفة 

مدير  مساعد  خليفة  آل 

إدارة االستثامر، الستضافته 

شخصياً يف مملكة البحرين، 

املدراء  استفادة  متمنياً 

ما  وتطبيق  املحارضة  من 

الوضع  مع  منها  يتناسب 

بالهيئة  القائم  االستثامري 

لزيادة مدخراتها مستقباًلًً.
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أنشطة وفعاليات

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي تنظم ورشة عمل حول
إجراءات تسجيل السفارات في نظام التأمين االجتماعي

نظمت الهيئة العامة للتأمني االجتامعي مببناها يف العارشة من صباح 

يوم الثالثاء 27 مايو 2007، ورشة عمل لعدد من مندويب الهيئات السياسية 

)سفارات الدول الشقيقة والصديقة( يف مملكة البحرين حول اإلجراءات 

املتبعة يف تسجيل الهيئات السياسية يف نظام التأمني االجتامعي. 

إدارة  مدير  مساعد  املطاوعة  محمد  السيد  الورشة  جلسات  وترأس 

االشرتاكات/ قسم التسجيل وخدمات أصحاب العمل، وحرضها تسعة من 

مندويب السفارات باململكة.

وبدأت السيدة فاطمة عيد املرشفة بقسم التنسيق، بتقديم نبذة عن 

الخاضعة  والجهات  البحرين،  يف  االجتامعي  التأمني  نظام  تطور  مراحل 

للنظام واملستثناة كام وردت يف القانون.

كام قدمت السيدة فتحية سنان املرشفة بقسم املراجعة العامة  عرضا 

التسجيل والوثائق املطلوبة من  توضيحيا للنامذج املستخدمة يف عملية 

السفارة بصفتها صاحب عمل. 

صاحب  يدفعها  التي  االشرتاكات  نسب  توضيح  تم  ذلك  ضوء  وعىل 

العمل عن العامل البحريني يف السفارة والتي تبلغ %9 من الراتب عن 

فرع الشيخوخة والعجز والوفاة، وبنسبة %3 عن فرع إصابات العمل، أما 

بالنسبة للعامل األجنبي الذي يعمل  يف السفارة فيتم دفع اشرتاك بنسبة 

%3 عنه لفرع إصابات العمل فقط. أما بخصوص املوظف أو العامل يف 

السفارة من جنسية السفارة نفسها  فإنه اليخضع لنظام التأمني االجتامعي 

باعتباره مستثنى يف القانون.  

التي يغطيها  الجوانب  إىل  املطاوعة  السيد محمد  ومن جانبه تطرق 

القانون يف فرع إصابات العمل مثل البدالت اليومية خالل فرتة اإلجازات 

املرضية أو اإلصابية، مع عرض للنموذج املستخدم يف مثل هذه الحاالت. 

كام ركز عىل وجود مكاتب معتمدة للهيئة يف مستشفى السلامنية الطبي 

املرضية  اإلجازات  التصديق عىل  من خاللها  يتم  العسكري،  واملستشفى 

واإلصابية والتي بناًء عليها يتم رصف التعويضات. 

بادرة  عىل  املطاوعة  للسيد  شكرهم  الحضور  قدم  الورشة  ختام  ويف 

الهيئة بتوضيح مثل هذه اإلجراءات للجهات التي يعنى بها القانون.

بحضور كبار مسئولي الهيئة التأمين االجتماعي تعقد
حلقتها النقاشية األولى حول أنظمة التأمين االجتماعي 

تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة املوقر، الرئيس 

بتسيري  املكلف  العام  )املدير  االجتامعي  للتأمني  العامة  لهيئة  التنفيذي 

يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  يف  الهيئة  نظمت  سابقاً(،  الهيئة  شئون 

تضمنته  ما  أبرز  النقاشية لرشح  أوىل حلقاتها  يونيو 2008،   11 األربعاء 

أنظمة التأمني االجتامعي املطبقة يف مملكة البحرين، حيث تم استعراض 

قانون التقاعد رقم )13( لسنة 1975 ملوظفي الحكومة املدنيني، واملرسوم 

واملرسوم  العسكريني،  الحكومة  ملوظفي   1976 لسنة   )11( رقم  بقانون 

بقانون رقم )24( لسنة 1976 ملوظفي القطاع الخاص. وحرض الحلقة كبار 

مسئويل التأمينات والتقاعد. 

الحقوق  إدارة  مدير  املرباطي  إميان  السادة  الحلقة  يف  وتحدث 

التقاعدية وأحمد عباس مدير إدارة املستحقات التأمينية وأحمد بوشليبي 

مدير إدارة املعاشات واملكافآت بالوكالة. 

الجميع  تقدم  الحلقة مبداخالتهم ومالحظاتهم، كام  الحضور  أثرى  وقد 

الربنامج  هذا  بإقامة  أوعز  الذي  التنفيذي  الرئيس  لسعادة  الوافر  بالشكر 

الثقايف واالجتامعي الذي ساهم ويساهم يف املزيد من الرتابط االجتامعي بني 

موظفي الهيئة، ويعمل عىل حسن استيعابهم لألنظمة التقاعدية والتأمينية 

املشار إليها، مام يرتتب عليه املزيد من اإلنتاجية واالجتهاد يف العمل، وتطلع 

الجميع إىل إقامة املزيد من هذه امللتقيات وورش العمل التدريبية. 

التقاعد  لصندوقي  العامتني  الهيئتني  أن  إليه  اإلشارة  تجدر  ومام 

لسنة   )3( رقم  القانون  مبوجب  دمجها  تم  قد  االجتامعية،  والتأمينات 

2008، بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، الصادر عن حرضة 

صاحب الجاللة ملك البالد املفدى، األمر الذي تم مبوجبه إلغاء الهيئتني 

واالستعاضة عنهام بهيئة التأمني االجتامعي )الجديدة( والتي تم تحويل 

موظفيها جميعاً إىل هيئة التأمني املستحدثة.
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وقفة

 دروس وعبر من ورشة عمل إصالح 
األنظمة التقاعدية

العربية  الدول  ارتباط  مكتب  نظم 

للضامن  الدولية  الجمعية  من  املنبثق 

مع  وبالتعاون   )ISSA( االجتامعي 

للتأمني االجتامعي مبملكة  العامة  الهيئة 

عنوان  تحت  عمل  ورشة  البحرين، 

من  للفرتة  التقاعدية(  األنظمة  )إصالح 

20 إىل 21 مايو 2008، وفيام ييل بعض 

بحسب  الورشة  من  املستخلصة  النتائج 

ما طرح من أوراق عمل، وما تم بحثه يف 

جلسات الورشة التي شاركت فيها جميع 

الدول العربية. وهي كام ييل:

قادرة  االجتامعي  الضامن  التقاعد ومجمل جهات  أنظمة  إن  1 .
عىل مواجهة التحديات والتغلب عليها.

األصول  كفاية  العمل عىل  والتطوير،  اإلصالح  عوامل  من  إن  2 .
املتوفرة لدى األنظمة التأمينية للوفاء بااللتزامات املستقبلية 

املرتتبة عليها.

االنخفاض يف املالءة املالية لألنظمة التأمينية أسبابه متعددة  3 .
ولها عالقة مبؤثرات دميوغرافية واقتصادية واجتامعية.

والهيئة  االجتامعية  للتأمينات  العامة  الهيئة   - الهيئتني  دمج  4 .
لهذه  املالية  املالءة  لتحسني  جاء   - التقاعد  لصندوق  العامة 

الصناديق وتوحيد املزايا.

الصناديق  بخصوص  االكتوارية  الدراسات  إجراء  رضورة  5 .
والتحقق  املايل  املركز  لفحص  وذلك  والتأمينية،  التقاعدية 

تجاه  املستقبلية  بااللتزامات  الوفاء  عىل  القدرة  مدى  من 

املتقاعدين واملشرتكني واألجيال القادمة.

أكرث ما يؤرق األنظمة التأمينية، التهرب من دفع االشرتاكات،  6 .
االستثامري،  األداء  املبكر،  التقاعد  التأميني،  الوعي  قلة 

الترشيعات املستحدثة.

جميع أنظمة وصناديق التقاعد يف شتى الدول العربية تتعرض  7 .
تجاه  املستقبلية  التزاماتها  أمام  املالية  مالءتها  يف  لتحديات 

املؤمن عليهم.

تصاعد  باتجاه  يسري  العامل  إن  8 .
وارتفاع معدالت اإلعالة.

التقاعدية  األنظمة  سخاء  إن  9 .
وتيسري منح املزايا لها دور كبري يف وضع 

صناديق التقاعد.

تتحرك  أن  الرضوري  من  إن  10 .
لالحتفاظ  اآلن  منذ  التأمينية  األنظمة 

بتوازنها املايل.

بالتوصيات  األخذ  رضورة  11 .
االكتوارية وأهمية توسعة الشمول.

عن. 12  مستحدثة  معلوماتية  قاعدة  عىل  املحافظة  أهمية 

املشرتكني.

األخذ بتجارب الدول األخرى يف إطار املنافع العائلية.. 13

أهمية إنشاء إدارات لخدمة العمالء واملتقاعدين وجهاً لوجه.. 14

من  والحد  األنظمة  ودمج  تكامل  عىل  العمل  املهم  من  15 .
املرصوفات اإلدارية والتأمينية.

الرتكيز عىل األدوات االستثامرية وأجهزة االستثامر ألنها أداة  16 .
مهمة لتنمية األصول.

الرامية إىل الرتكيز عىل الدور  الفاعلة  أهمية تعزيز األدوار  17 .
التكافيل للنظام التأميني.

إن مسئولية الحفاظ عىل احتياطي األجيال القادمة ليست  18 .
والعامل  املوظف  إنها مسئولية  بل  الحكومة فقط،  مسئولية 

وصاحب العمل واملؤسسات املجتمعية بتكويناتها العديدة.

وبالتوافق مع جميع ما ذكر أستطيع التأكيد وأتوقع أن يتفق 

معي الكثريون، يف أن املحافظة عىل احتياطي األجيال من جانب، 

واألخذ باملقرتحات والتوصيات الرامية لزيادة املزايا التأمينية شيئاً 

التغلب  دقيق وموضوعي حتى  مليزاٍن  يخضعا  أن  يجب  فشيئاً، 

التقاعدية  واألجهزة  األنظمة  ميزان  كفتي  من  أخرى  عىل  كفة 

والتأمينية.

 نجاح حسن العربي
رئيس قسم املدفوعات )التقاعد(

إعداد
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بدأ النظام التأميني يف البحرين بصدور القانون رقم )13( لسنة 1975 يف 1975/6/28، وتأسست 

مبوجبه الهيئة العامة لصندوق التقاعد كجهاز إداري وتنفيذي ُموكل إليه تقديم الخدمات التقاعدية 

ثم  منهم،  املتوفني  عن  واملستحقني  املعاشات  الحكومي وألصحاب  القطاع  للعاملني يف  والتأمينية 

ومكافآت  معاشات  لتنظيم   1976/3/14 يف   1976 لسنة   )11( رقم  بقانون  املرسوم  بصدور  ُأتِبع، 

بقانون  املرسوم  صدر   1976 يونيو  ويف  العام،  واألمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد 

رقم )24( لسنة 1976  بشأن قانون التأمني االجتامعي وإنشاء الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية 

القانون  تطبيق  بها  وأنيط  واألجانب،  البحرينيني  من  الخاص  القطاع  يف  للعاملني  تأمينية  كمظلة 

اعتباراً من 1976/10/1.

وقد هدفت القوانني املشار إليها إىل تأمني االستقرار املعييش للمؤمن عليهم، عن طريق    

توفري دخل بديل ومناسب لهم حينام يتوقف أي منهم عن التكسب، وذلك ألي سبب من األسباب 

كبلوغ سن التقاعد أو اإلصابة بعجز أو وفاة أي منهم. ودعاًم للمالءة املالية فيام يتعلق بتعزيز 

احتياطي املؤمن عليهم لدى الهيئتني وجْعِله يف مصب استثامري وادخاري موحد، واستناداً ملا تلعبه 

الهيئتان من دور مساند وداعم لألوضاع املعيشية لفئات املؤمن عليهم العاملني يف القطاعني العام 

القوانني  يف  عليهم  للمؤمن  امُلقدمة  التأمينية  واملزايا  التقاعدية  الحقوق  لتشابه  ونظرا  والخاص، 

مريم أحمد الرويعي
مراقب قسم العالقات العامة واإلعالم )التأمينات(

إعداد

دمج هيئتي التأمين االجتماعي
القوانين والقرارات- واقع العمل الحالي

ملف العدد
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ملف العدد

املشار إليها، واختالفها بنسب بسيطة 

يف بعضها، فقد أدى كل ذلك إىل سعي 

ومنها  البالد،  يف  الفاعلة  األقطاب 

الشورى  بغرفتيه  الوطني  املجلس 

املوقرة  البالد  وحكومة  والنواب 

واإلدارات التنفيذية للهيئتني السابقتني 

والهيئات واملؤسسات الرسمية وبعض 

الجهات األهلية املختصة، للعمل عىل 

فيها  تتوافق  ترشيعية  أرضية  إيجاد 

تلك  متثلت  وقد  القوانني،  تلك  كافة 

القانون رقم  الطيبة بصدور  املساعي 

)3( لسنة 2008 عن نائب جاللة ملك 

بإنشاء  الله  حفظهام  املفدى  البالد 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي.

القانون فقد حلت  ومبوجب هذا 

الهيئة  التأمني االجتامعي محل  هيئة 

والهيئة  التقاعد  لصندوق  العامة 

وآلت  االجتامعية،  للتأمينات  العامة 

وااللتزامات  الحقوق  كافة  إليها 

املتعلقة بهاتني الهيئتني، عىل أن تعمل 

الهيئة الجديدة عىل توحيد املزايا بني 

جميع الخاضعني لألنظمة القامئة وفق 

أفضلها خالل السنتني اأُلولَيني.

من  الرابعة  املادة  حددت  وقد 

هيئة  إدارة  مجلس  تشكيلة  القانون 

التأمني االجتامعي من رئيس وأربعة 

عرش عضوا عىل النحو التايل: 

- ثالثة أعضاء ميثلون الحكومة بصفتها 

صاحب عمل.

غرفة  تختارهم  األهيل  القطاع  يف  العمل  أصحاب  ميثلون  أعضاء  ثالثة   -

تجارة وصناعة البحرين.

- ثالثة أعضاء ميثلون العاملني يف القطاع الحكومي.

العام  االتحاد  القطاع األهيل يختارهم  العاملني يف  - ثالثة أعضاء ميثلون 

لنقابات عامل البحرين.

- اثنان من ذوي الخربة واالختصاص يف الشئون املالية والتأمينية.

ويصدر بتعيني رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مرسوم بناء عىل اختيار    

الجهات املعنية أعاله، وترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ترشيح  بناء عىل  بتعيينه مرسوم  تنفيذي يصدر  للهيئة رئيس  ويكون 

مجلس اإلدارة وبالتنسيق مع وزير املالية.

وعىل إثر املرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2008  صدر قرار وزير املالية 

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رقم )2( لسنة 2008 يف 1 مارس 2008 

العامة  الهيئة  عام  مدير  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ  بتكليف 

للتأمينات االجتامعية بالقيام بكافة األعامل الالزمة لتسيري الشئون الفنية 

واإلدارية واملالية للهيئة العامة للتأمني االجتامعي.

واستنادا إىل القرار السابق فقد أصدر سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل 

خليفة املدير العام املكلف بتسيري شئون الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

عدداً من القرارات اإلدارية املتعلقة مبوضوع الدمج، منها:

للهيئتني	   اإللكرتوين  والربيد  املوقع  بدمج   )2008/11-1( رقم  القرار 

امُلدَمجتني.

عالقات	   إدارة  مدير  بتكليف   2008/3/10 يف   )2008/17( رقم  القرار 
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ملف العدد

املشرتكني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد باإلرشاف عىل قسم العالقات 

العامة بالهيئة العامة للتأمينات االجتامعية )توحيد قسمي العالقات 

العامة ضمن إدارة واحدة(.

القرار رقم )2008/30( يف 5 يونيو 2008 بشأن تشكيل هيئة تحرير	  

مجلة  يف  للهيئتني  اإلعالمية  النرشة  )توحيد  االجتامعي  التأمني  مجلة 

واحدة(.

القرار رقم )2008/38( يف 17 يونيو 2008 بشأن تشكيل لجنة توحيد	  

املزايا التأمينية، ملتابعة تنفيذ املادة رقم )2( من قانون التأمني االجتامعي  

السنتني  الهيئة خالل  )عىل أن تعمل 

األوليني عىل توحيد املزايا بني جميع 

الخاضعني لألنظمة وفق أفضلها(، وأن 

وتحديد جوانب  اللجنة بحرص  تقوم 

من  كل  أحكام  يف  الواردة  االختالف 

واملرسوم  رقم)1975/13(  القانون 

بقانون رقم )1976/24( واقرتاح األطر 

العامة ملرشوع النظام املوحد عىل أن 

تقدم تقريرها للرئيس التنفيذي خالل 

ستة أسابيع من صدور القرار. 

لسنة   )44( رقم  املرسوم  صدر  وقد 

الهيئة  إدارة  مجلس  بتشكيل   2008

النحو  عىل  االجتامعي  للتأمني  العامة 

التايل:

1- الرئيس: وزير املالية الشيخ أحمد بن 

محمد آل خليفة.

بصفتها  الحكومة  ميثلون  أعضاء   -2

صاحب عمل:

- د. فوزي عبدالله أمني، الوكيل املساعد 

للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة.

- السيدة بدرية يوسف الجيب، الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل بوزارة 

التنمية االجتامعية.

- العميد عبدالرسول حميد العريض، املدير املايل بقوة دفاع البحرين.

3- أعضاء ميثلون أصحاب العمل يف القطاع األهيل:

- السيد محمد عثامن رشيف الريس.

- السيد سمري عبدالله ناس.

- السيد عبدالرحمن يوسف فخرو.

4- أعضاء ميثلون العاملني يف القطاع الحكومي:

بوزارة  البرشية  للموارد  املساعد  الوكيل  حسن،  محمد  حسن  السيد   -

الرتبية والتعليم. 

- السيدة بتول عيل عبدالعال الوكيل املساعد إلنتاج الكهرباء واملاء بهيئة 

الكهرباء واملاء.

بوزارة  البرشية  للموارد  املساعد  الوكيل  الصميم،  العقيد حسن عيىس   -

الداخلية.

5- أعضاء ميثلون العاملني يف القطاع األهيل:

- السيد ميك عيىس أحمد عباس.

- السيد حسن عبدالعزيز املايض.

- السيد جعفر خليل إبراهيم.

6- عضوان من ذوي الخربة واالختصاص 

يف الشئون املالية والتأمينية:

- السيد راشد اسامعيل املري.

- السيد سعيد عبد الكريم املرزوق.

وقد بارش مجلس إدارة الهيئة أعامله 

 2008/6/23 يف  اجتامعني  بعقد 

هامة  بقرارات  خرجا  و2008/7/14 

عىل طريق تنفيذ الدمج بني جناحي 

فيام  االجتامعي، متثلت  التأمني  هيئة 

ييل:

محمد	   عثامن  السيد  اختيار 

إدارة  مجلس  لرئيس  نائبا  رشيف، 

الهيئة.

إدارة	   مجلس  لجان  تشكيل 

الهيئة ومنها:

أ   لجنة االستثامر: ومهمتها دراسة	.

الئحة حدود صالحيات استثامر أموال 

الحكومي،  التقاعد  وأموال  التأمينات 

وكذلك سياسة االستثامر املعمول بها وإدخال التعديالت التي تراها اللجنة 

لرفعها اىل مجلس اإلدارة إلقرارها.

:  لجنة التدقيق ومهامها	.أ

 • مراجعة جميع أنظمة الرقابة والتقارير املالية يف الهيئة وبيان النقاط	

التي تحتاج اىل تعديل.

 • التي	 الخارجي  التدقيق  اإلدارة برتشيح مؤسسات  رفع توصية ملجلس 

الجهازين  الهيئة يف  أعامل  بالتدقيق عىل  للقيام  اللجنة مؤهلة  تراها 

ليختار املجلس املؤسسة املناسبة.

    - اعتامد امليزانية التقديرية لصناديق التأمني االجتامعي لعام 2008.

الكامل لصندوقي  الدمج  الهيئة حثيثا لتحقيق  إدارة  وسيسري مجلس 

والستمراية  عليهم  للمؤمن  فائدة  أقىص  ولتحقيق  االجتامعي  التأمني 

الصندوق وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته.   
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دمج الهياكل التنظيمية وأثرة على 
التكاليف اإلدارية للمنظمات

التنظيم اإلداري الجيد يسهم في تحقيق األهداف
الهندسة اإلدارية عملية مستمرة لبناء هيكل تنظيمي فعال

إبراهيم علي العيسى
مدير إدارة املوارد البرشية )التقاعد(

إعداد

ُيقَصد بالتنظيم اإلداري تحديد أوجه النشاط 

املنظمة،  أهداف  تحقيق  يتطلبها  التي  املختلفة 

وأقسام  إدارات  شكل  عىل  تجميعها  ثم  ومن 

ووحدات عمل، وتحديد الروابط بينها والسلطات 

الالزمة للقيام باملهام والواجبات املطلوبة يف كل 

إدارة.

ويعترب التنظيم الجيد أكرب مساعد لإلدارة يف 

البناء الذي تعمل اإلدارة  تحقيق األهداف، فهو 

تتمكن  وبه  املختلفة،  وظائفها  وتزاول  بداخلة 

القريبة والبعيدة،  املؤسسة من تحقيق أهدافها 

والتي ترمي إىل استمرار النمو والتوسع، كام أنه 

العمل  وظروف  املالئم  الجو  خلق  عىل  يساعد 

إنتاجيتهم  يف  يزيد  مام  األفراد  لجميع  املناسبة 

ويرفع من روحهم املعنوية.

إنشاء  بداية  يف  فقط  اليرتكز  التنظيم  ودور 

اللجوء  يتم  مستمرة  عملية  هو  إمنا  اإلدارة، 

النتائج يف  أثبتت  فإذا  الحاجة،  كلام دعت  إليها 

أي وقت أن التنظيم مل يعد يحقق أهدافه عىل 

من  التنظيم  عملية  إعادة  وجب  السليم  النحو 

جديد إلدراك ما عجز التنظيم األول عن إدراكه.

يشهدها  التي  املتسارعة  املتغريات  أن  كام 

العامل اليوم يف كل مجاالت الحياة تلقي بظاللها 

لتطال  التغريات  هذه  ومتتد  اإلدارة،  عامل  عىل 

سواء  املعارصة،  املنظامت  ومكونات  عنارص  كل 

اإلدارية  إجراءاتها  أو  التنظيمية  هياكلها  يف 

عند  توافرها  املطلوب  والقدرات  املهارات  أو 

التي  الخدمات  نوعية  يف  وحتى  فيها  العاملني 

تقدمها للمراجعني.

وهذا يؤكد رضورة وجود هيكل تنظيمي لكل 

القرارات  وتنفيذ  اتخاذ  مواقع  يحدد  مؤسسة، 

اإلدارية، وتكون العالقة بني القرارات التي يتخذها 

املديرون من حيث الطبيعة والنوع والحجم وبني 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة عالقة قوية، كام أن 

الهيكل يحدد سلطات ومسؤوليات كل وظيفة، 

آفاق إدارية
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شكله  تحديد  أو  تصحيحه  مهمة  فإن  ولهذا 

تعترب من مسؤوليات اإلدارة العليا باملؤسسة. 

التنظيمي اليقف  للهيكل  فاملفهوم املعارص 

توضح  تنظيمية  خريطة  اعتباره  حد  عند 

التبعية اإلدارية واملسؤولية اإلرشافية أو مجرد 

اإلدارية  للوحدات  الوظيفية  االختصاصات 

هذا  كل  مع  ميثل  وإمنا  للمؤسسة،  املكونة 

تعرقل  التي  القيود  إلغاء  النهايئ  هدفها  أداة 

تحقيق  نحو  انطالقها  املؤسسة وتحد من  أداء 

أهدافها، وعليه فاألمر يستلزم التوقف عند تلك 

الهياكل التي أصابها الجمود وانتقل إىل القوى 

العاملة فيها، ومحاولة تطويرها لتناسب األدوار 

من  قدر  عىل  ولتصبح  للمؤسسة،  الجديدة 

نها من الحركة واألداء  الرشاقة والديناميكية مَيكِّ

املتميز واالستجابة الرسيعة ملتطلبات التغيري.

املؤسسات  بعض  لدمج  الحاجة  بروز  ومع 

كالبنوك  واملتشابهة يف طبيعة عملها،  املتامثلة 

الحاجة  فإن  التأمينية،  واملؤسسات  والرشكات 

لهذه  تنظيمية  هياكل  لتصميم  ملحة  تكون 

الكيانات الجديدة تحقق أهدافا رئيسية، منها:

= دمج اإلدارات واألقسام واألنشطة املتشابهة 

يف املؤسسة.

الوظائف  أو  العاملة  القوى  تقليص   =

املتشابهة.

= خفض أو تقليص التكاليف اإلدارية املرتبطة 

بالتنظيم اإلداري.

= زيادة املهام واملسؤوليات عىل عاتق الوظائف 

باملؤسسة.

عن  وبعيداً  وديناميكياً  مرناً  الهيكل  جعل   =

التضخم والتعقيد.

هذا مع األخذ يف االعتبار عند تصميم الهيكل 

التنظيمي الجديد للمؤسسة، عدة مؤثرات البد 

من دراستها وتحليلها قبل بدء العمل، وهي:

عىل  املؤثرة  والتحديات  املتغريات  طبيعة   =

املؤسسة الجديدة.

= االسرتاتيجية املوضوعة للمؤسسة.

= حجم املؤسسة ومسؤولياتها.

= طبيعة عمل املؤسسة وارتباطها بالجمهور أو 

املؤسسات األخرى.

من  عليه  يرتتب  وما  املؤسسات  دمج  إن 

رضورة دمج الهياكل التنظيمية وإنشاء أو إعادة 

يجب  املؤسسة،  لهذه  تنظيمي  هيكل  تصميم 

أن يحقق تنظياًم إدارياً فاعاًل يسهم يف تخفيض 

التوظيف  عىل  املرتتبة  اإلدارية  التكاليف 

ووجود قوى عاملة غري فاعلة بسبب تسكينها 

والتعكس  فاعلة  غري  هياكل  يف  لوجودها  أو 

االحتياج الفعيل للمؤسسة.

مواقع  يحدد  الفاعل  التنظيمي  والهيكل 

الوظائف املختلفة والعالقات بني الوظائف ومهام 

وعدد  السلطة،  وخط  وظيفة،  كل  ومسؤوليات 

وكيفية  اإلرشاف  ونطاق  التنظيمية،  املستويات 

تجميع األفراد يف إدارات وأقسام معينة، وكيفية 

بشكل  املختلفة  التنظيمية  الوحدات  تصميم 

يضمن االتصاالت والتنسيق والفاعلية، ومتى ما 

املتطلبات  يلبي هذه  إنشاء هيكل تنظيمي  تم 

كان ذلك مؤرشاً عىل تنظيم إداري فاعل ومتزن 

وخطة تسكني أو إشغال وظائف الهيكل تحقق 

ووضع  التكاليف  خفض  يف  وتسهم  األهداف 

الشخص املناسب يف املكان املناسب.

التنظيمي  الهيكل  تصميم  إعادة  وعمليه 

للمؤسسة تتزامن مع إعداد األوصاف الوظيفية 

الرئيسية  والواجبات  واملهام  الهيكل  لوظائف 

لإلدارات واألقسام باملؤسسة، مع وضع جداول 

تتناسب واملهام واملسؤوليات  درجات ورواتب 

التنظيمي،  الهيكل  يف  للوظائف  املكافئة 

اإلرشاف  ونطاق  الوظيفي  املستوى  وبحسب 

شغل  واحتياجات  والصالحيات  واملسؤولية 

عملية  وخربات  علمية  مؤهالت  من  الوظيفة 

ومهارات تقنية.

دمج  عملية  أن  إىل  اإلشارة  من  هنا  والبد 

عليها  يرتتب  وما  واحد  كيان  يف  املؤسسات 

التعني  التنظيمية،  الهياكل  لدمج  الحاجة  من 

بالرضورة إنشاء هيكل تنظيمي يجمع الهيكلني 

بعد الدمج، وإمنا يفرتض إعادة تصميم هيكل 

تنظيمي جديد للمؤسسة يلبي االحتياجات بعد 

الدمج واليغفل الهياكل التنظيمية للمؤسستني 

أو املؤسسات قبل الدمج.

آفاق إدارية
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آفاق تأمينية

الخليجي،  التعاون  مجلس  منظومة  يف  التكامل  تحقيق  ملبدأ  تأكيداً 

وانطالقاً من تطلعات ورؤية واسرتاتيجية واضحة ألصحاب الجاللة والسمو 

والعرشين  الخامسة  القمة  يف  األعىل  املجلس  وافق  املجلس،  دول  قادة 

املنعقدة يف مملكة البحرين يف شهر ديسمرب 2005 عىل مد مظلة الحامية 

التأمينية ملواطني دول املجلس العاملني يف غري دولهم يف أية دولة عضو 

فقط(، عىل  )املدنيون  والخاص  العام  القطاعني  املشتغلني يف  املجلس  يف 

أن يكون تطبيق النظام املوحد إختيارياً ملدة سنة واحدة بدءاًً من يناير 

2005، وإلزامياً اعتباراً من يناير 2006.

ويهدف النظام إىل تعزيز الحامية والطأمنينة اإلجتامعية ملواطني دول 

املجلس العاملني يف غري دولهم يف أيه دولة عضو، وضامن الحياة الكرمية 

لهم بعد تركهم العمل، وتأمني اإلستقرار املعييش لهم وللمستحقني عنهم 

وفقاً ألحكام القانون، األمر الذي يساعد عىل سهولة إنتقال األيدي العاملة 

الوطنية بني دول املجلس مع متتعهم باملزايا التقاعدية والتأمينية نفسها 

التي يتمتع بها أقرانهم املواطنون العاملون داخل دولهم.

ومبوجب ذلك ترسي قوانني ونظم التقاعد املدين والتأمينات اإلجتامعية 

السارية يف دول املجلس عىل مواطنيها العاملني يف دول املجلس األخرى  

إلزامياً إعتباراً من تاريخه وفقاً لتوافر الرشوط التالية:

التقاعد  قانون/نظام  يف  الواردة  والرشوط  األحكام  عليه  تنطبق  أن  1 .

املدين/التأمينات اإلجتامعية يف دولته.

أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع ألحكام قانون/ نظام التقاعد املدين/  2 .

التأمينات اإلجتامعية يف الدولة مقر العمل.

أن يتمتع بجنسية إحدى دول املجلس مع تقديم املستندات الثبوتية  3 .

الدالة عىل ذلك.

ويقترص تطبيق هذا النظام عىل فرع تأمني التقاعد والشيخوخة والعجز 

واملرض والوفاة وفرع املنح العائلية، واليحول ذلك دون تطبيق فرع تأمني 

إصابات العمل واألمراض املهنية بالنسبة للموظف/ العامل وفقاً لألحكام 

املعمول بها يف الدولة مقر العمل.

رؤساء  عقد  فقد  األعضاء  الدول  بني  والتعاون  التنسيق  إطار  ويف 

أجهزة التقاعد املدين والتأمينات اإلجتامعية الخليجية عدداً من اللقاءات 

واإلجتامعات التشاورية والندوات إلستكامل منظومة األدوات الترشيعية 

جميعها  املجلس  دول  إصدار  ذلك  عن  ومتخض  النظام.  لتطبيق  الالزمة 

 ،2006 عام  يناير  من  األول  يف  إلزامياً  النظام  بتطبيق  الداخلية  قراراتها 

باستثناء دولة قطر التي بدأ التطبيق فيها يف األول من يناير عام 2007، 

إستكمال األدوات التشريعية لنظام مد الحماية التأمينية لدول 

مجلس التعاون الخليجي رؤية شاملة  – وتطورات الحقة

ندى الزياني
مرشفة قسم اإلشرتاكات التأمينية )التأمينات(

إعداد

ضرورة إحتفاظ أجهزة التقاعد والتأمينات بسجالت العاملين بدول المجلس
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اإلمارات  ودولة  املجلس،  موافقة  بحسب  وذلك 

العربية املتحدة التي تقدمت بطلب التطبيق إعتباراً 

من يناير 2007.

)النظام  القانون  هذا  تنفيذ  رسعة  عىل  وحرصا 

املوحد( حتى يتسنى للمشمولني بأحكامه اإلستفادة 

منه، تم وضع آليات التنفيذ التي تتضمن اإلجراءات 

يف  للبدء  الالزمة  والتجهيزات  واإلستعدادات 

التطبيق.

التقاعد  أجهزة  إلزام  اآلليات  تلك  ضمن  ومن 

املوظف/ موطن  الدولة  يف  اإلجتامعية  والتأمينات 

النظام  بأحكام  التعريفية  األدلة  بإعداد  العامل 

الواجبة  اإلشرتاكات  نسب  تتضمن  أن  عىل  املوحد، 

والتأمينات  املدين  التقاعد  أجهزة  وموافاة  السداد، 

املوظف/العامل  عمل  مقر  الدولة  يف  اإلجتامعية 

النظام،  لتطبيق  لديها  املستخدمة  التأمني  بنامذج 

وكافة اإلجراءات املتعلقة بالتسجيل وأسس تحصيل 

مقر  الدولة  يف  وفتح حسابات مرصفية  اإلشرتاكات، 

أو  وقف  وحاالت  املستحقة،  املبالغ  إليداع  العمل 

إنتهاء اإلشرتاك، وتسوية مستحقات املوظف/العامل 

وغريها من األحكام واإلجراءات التفصيلية األخرى.

املدين  التقاعد  أجهزة  املوحد  النظام  ألزم  كام 

والتأمينات اإلجتامعية يف الدولة مقر العمل، بأن تتخذ اإلجراءات الكفيلة 

مواطني  وتسجيل  املوحد،  النظام  أحكام  بتطبيق  العمل  أصحاب  بإلزام 

اإلتفاق  تم  التي  والضوابط  األسس  حسب  لديه  العاملني  املجلس  دول 

املدين،  التقاعد  أجهزة  أو  اإلجتامعية  التأمينات  مؤسسات  بني  بشأنها 

املستخدمة  والنامذج  األدلة  بكافة  وتزويدهم  األحكام  بهذه  وتوعيتهم 

لغايات تطبيقه.

املوظف  الدول موطن  إلتزمت  فقد  اإلشرتاكات  تحصيل  وفيام يخص 

يف  األعامل  أصحاب  إىل  وإرسالها  الشهرية  الحساب  كشوفات  بإصدار 

الدولة مقر  العمل يف  النظام صاحب  ألزم  العمل، ومبوجبها  الدولة مقر 

الخاضع  الشهري  الراتب  من  الخليجي  املوظف  حصة  باقتطاع  العمل 

لإلشرتاك وفقا للنسب املعمول بها يف نظام الدولة موطن املوظف، عىل أال 

تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة املعمول بها يف الدولة مقر العمل - 

ويف األحوال التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة املطلوبة يقوم 

املوظف بتغطية الفرق يف املساهمة لضامن سداد اإلشرتاكات كاملة إىل 

الحصة  مع  وإيداعها   - املوظف  لنظامها  يخضع  التي  التأمينية  املؤسسة 

التي يلتزم بها يف حساب مرصيف تم تحديده من قبل املؤسسة التي يخضع 

لنظامها املوظف وذلك خالل املواعيد املعمول بها يف دولة مقر العمل.

وقد راعى النظام رضورة أن تحتفظ أجهزة التقاعد املدين/ التأمينات 

اإلجتامعية يف الدولة مقر العمل بسجالت وإحصائيات عن مواطني دول 

املجلس العاملني فيها، وذلك من أجل متكينها من تطبيق النظام وتبادل 

املعلومات يف هذا الشأن وتحديثها فيام بينها.

يف  اإلجتامعية  والتأمينات  التقاعد  أجهزة  بني  التنسيق  من  وملزيد 

التأمينية  الندوات  الزيارات وعقد  تبادل  تقرر تواصل  السياق، فقد  هذا 

النظام،  هذا  تطبيق  إجراءات  حول  والتجارب  الخربات  من  لإلستفادة 

عىل أن تقوم دول املجلس بدراسة نظمها وقوانينها التأمينية والتقاعدية 

الترشيعات،  بني  التقريب  والعمل عىل  نظام،  كل  سلبيات  للوقوف عىل 

السلبيات  لتاليف  املجلس،  لدول  وموحد  شامل  نظام  إىل  الوصول  بهدف 

عام  نهاية  يف  النظام  هذا  لتطبيق  متهيداً  الحالية،  األنظمة  يف  املوجودة 

2010 تحقيقاً لقرارات املجلس األعىل.

مجلس  فإن  األعىل،  املجلس  لرؤية  اإلنسانية  األهداف  من  وانطالقاً 

مدروسة،  وأهداف  وخطط  برامج  إىل  ذلك  ترجمة  إىل  يتطلع  التعاون 

مدرِجا ضمن تصوراته املستقبلية عدداً من األولويات الرامية إىل تحقيق 

يف  لهم  التقاعدية  الرعاية  سبل  كل  وتوفري  املواطنني،  التكامل يف خدمة 

إطار من الشمولية، وهذا ما يربر السعي إىل استحداث ترشيعات تأمينية 

لتوسيع مظلة تغطية قانون التقاعد لتشمل كافة مواطني الدول األعضاء 

الحامية  تقاعدي متكامل يحقق  لبلوغ نظام ترشيعي  يف املجلس، سعياً 

اإلجتامعية لجميع املواطنني ويطمئنهم عىل مستقبلهم.

آفاق تأمينية
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آفاق تأمينية

واملتطلبات  املسئوليات  تعاظم  سياق  يف 

امللقاة عىل عاتق مؤسسات التقاعد والتامينات 

التقاعدية  الخدمات  أرقى  بتوفري  االجتامعية  

والتأمينية لكافة املشرتكني الخاضعني ألنظمتها 

التي صدرت  التعديالت  وعىل ضوء  وقوانينها، 

واآلخر،  الحني  بني  مستمر  بشكل  وتصدر 

مع  لتتامىش  أنظمتها  وتطوير  إصالح  برضورة 

متطلبات الحياة، بإضافة مزايا جديدة للمؤمن 

املعاشات و املستحقني عنهم  عليهم وأصحاب 

وتوفري  املعيشية،  أوضاعهم  تعديل  بهدف 

الرفاهية لكافة املنتسبني لهذه املؤسسات، التي 

نذرت عىل نفسها بذل كل ما من شأنه تحقيق 

الرخاء  وإشاعة  االجتامعي  الضامن  شمولية 

مؤسسات  فإن  املجتمع،  أفراد  بني  املعييش 

وبصورة  تعمل  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد 

التي  واملهام  األهداف  تحقيق  عىل  مستمرة 

أنشئت من أجلها تجاه املؤمن عليهم وأصحاب 

املعاشات واملستحقني عنهم، من خالل تطوير 

وميكن حرص  ومستمرة.  دامئة  بصورة  أنظمتها 

إطار  يف  الهيئات  تلك  بها  تقوم  التي  األنشطة 

املهام املناطة بها كالتايل:

األهداف	   يخدم  مبا  التقاعد  أنظمة  تطوير 

والتأمينات  التقاعد  لهيئات  املشرتكة 

االجتامعية  واملؤمن عليهم.

 ً دراسة األوضاع املالية ألنظمة التقاعد حرصا	 

الحالية  التأمينية  بالتزاماتها  الوفاء  عىل 

واملستقبلية تجاه املؤمن عليهم.

الخاضعني	   لكافة  التأمينية  التغطية  تحقيق 

ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة.

العمل عىل توفري وضامن استمرارية املعاش	  

املناسب وفقا لرشوط استحقاق املعاش.

اقرتاح املزايا الجديدة التي من	  

تعظيم  عىل  تعمل  أن  شأنها 

املستحقات التقاعدية للمؤمن 

كرمية  حياة  لتوفري  عليهم 

التقاعد  إىل  إحالتهم  عند  لهم 

وإيجاد التمويل املناسب لهذه 

املزايا.

متكني املؤمن عليهم من تحسني	  

مدد خدمتهم عن طريق ضم 

السابقة ورشاء  الخدمات  مدد 

بصورة  االفرتاضية  الخدمة 

ميرسة.

من	   الخاضعني  كافة  متكني 

التأمينية  بالخدمات  االنتفاع 

املشرتكني  قروض  من  املتاحة 

واستبدال املعاش. 

العمل عىل زيادة االحتياطيات	  

يف  واملستمر  الكبري  االرتفاع  ملواجهة 

بسبب  التأمينية  املنافع  عىل  املرصوفات 

املزايا الكبرية التي متنحها األنظمة التقاعدية 

العائد  زيادة  طريق  عن  وذلك  والتأمينية، 

وخفض  مستمرة  بصفة  االستثامرات  عىل 

وتقليل املخاطر املصاحبة لالستثامر لضامن 

عودة رأس املال املستثمر.

ويف ظل تنامي حاجات و متطلبات الخاضعني 

ألنظمة التقاعد والتأمينات االجتامعية، وحرصا 

خالل  سواء  املعيشية  أوضاعهم  تعديل  عىل 

إىل  إحالتهم  بعد  أو  لألنظمة  خضوعهم  فرتة 

التقاعد، مبا يحقق لهم حياة هانئة بعد سنوات 

طويلة من العطاء، قدموا فيها كل ما ميلكونه 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي تعمل على
تلبية متطلبات المؤمن عليهم من خالل:

*تطوير األنظمة وتحسينها بصورة مستمرة
*االرتقاء بالخدمات وتعزيز االحتياطي

السيد جميل حسين علي
رئيس قسم اإلشرتاكات )التقاعد(

إعداد
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يف  املستمر،  التقدم  نحو  بالدهم  مسرية  لدفع  طاقات  من 

املعيشية  الخدمات  أرقى  لتقديم  واملنافسة  التحديات  ظل 

لقطاعات واسعة البرش.

وبناء عىل ما سبق تعكف كافة أنظمة التقاعد والتأمينات 

االجتامعية بدول العامل ومنها مملكة البحرين العزيزة، عىل 

تطوير أنظمتها ملواجهة التحديات التي تواجهها، وذلك من 

دراستها  بعد  جديدة  مزايا  وإضافة  قوانينها  تحديث  خالل 

من كافة الجوانب خصوصا القانونية واالكتوارية، لبيان تأثري 

والفرتات  الحالية  الفرتة  خالل  املالية  احتياطياتها  عىل  ذلك 

القادمة.

وميكن القول أن التحديات القانونية متثل جانباً هاماً لدى 

دول  يف  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  أجهزة  عىل  القامئني 

العامل أجمع، يف إطار إيجاد مصادر متويلية مبناسبةخصوصا 

مع زيادة أعداد املنتفعني مبعاشات ومكافآت التقاعد يف دول 

العامل بشكل عام.

ومن جهة ثانية ميثل االرتفاع الكبري يف املرصوفات التأمينية 

لدى كافة أنظمة التقاعد والتأمينات االجتامعية، بعد مرور 

مدد ليست قصرية عىل مسرية األنظمة التقاعدية والتأمينية، 

التقاعد بناء عىل الرشوط امليرسة  وبسبب كرثة املحالني إىل 

املحصلة  باالشرتاكات  مقارنة  األنظمة،  يف  السخية  واملزايا 

االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  ألجهزة  دافعاً  ذلك  ميثل 

ملراجعة أنظمتها وإجراءاتها ملواجهة االلتزامات املالية الكبرية 

تنادي  ما  غالباً  التي  اإلكتوارية  للدراسات  وفقاً  مستقباًل، 

عىل  للمحافظة  والرسيعة  املناسبة  الحلول  انتهاج  برضورة 

مؤسساتنا التقاعدية والتأمينية بصورة راسخة.

ويف الوقت الذي تقوم فيه مؤسسات التقاعد والتأمينات 

بتعديل قوانينها وأنظمتها من قبيل زيادة االشرتاك سواء برفع 

الدميومة  لضامن  العمل،  جهة  أو  املوظف  مساهمة  نسبة 

منتسبيها  لكافة  الخدمات  أرقى  تقديم  يف  واالستمرارية 

بإضافة  أو  الكفاءة،  من  املستوى  بنفس  القادمة  ولألجيال 

عنارص جديدة أو تحديد حد أقىص لألجر الخاضع لالشرتاك 

كام فعلت كثري من الدول، للحد من تعديل املعاش التقاعدي 

قبل سنتني من إحالة املوظف أو العامل إىل التقاعد، لغرض 

االستفادة من متوسط األجر يف آخر سنتني، أو بإضافة بعض 

عليه  املؤمن  عمر  رفع  أو  التخفيض،  نسبة  كزيادة  القيود 

التقاعد املبكر أو االختياري، أو إعادة النظر يف طريقة  عند 

احتساب املعاش التقاعدي أو مبلغ املكافأة، أو الكثري والعديد 

من الحلول التي بات الوقت مناسبة الستقرائها وتحليلها من  

قبل املختصني يف املجال اإلكتواري املحاسبي والتأميني.

شخصيات

األستاذ عبدالله بن حسن سيف مستشار سمو رئيس الوزراء املوقر للشئون 

الرسمية  املناصب  من  العديد  تقلد  مرموقة،  اقتصادية  شخصية  االقتصادية، 

بول/ دي  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  عىل  حاصل  وهو  الهامة،  والرشفية 

املتحدة، كام  باململكة  للمحاسبني  اإلداري  املعهد  ، وزميل  شيكاغو عام 2002 

يرأس البنك اإلسالمي للدول اآلسيوية، ويرأس كذلك الجمعية البحرينية الوطنية 

ألمراض الدم الوراثية.

ولد باملحرق يف 10 مارس 1945	  

متزوج وأب لولدين وبنتني	 

التاريخ الوظيفي )1999 – 2005(
وزير املالية واالقتصاد الوطني	 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد	 

الدويل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج 	 

الخليج رئيس مجلس إدارة رشكة طريان 	 

مثل مملكة البحرين مبجالس إدارات عدد من املؤسسات العاملية واالسالمية	  

والعربية:

أمجلس محافظي صندوق النقد الدويل .	

إدارة البنك اإلسالمي للتنمية أ مجلس  	.

أمجلس إدارة صندوق النقد العريب .	

إدارة الصندوق العريب للتنمية االقتصادية أ مجلس 	.

البحرين عضو مجلس أمناء جامعة 	 

والبحوث عضو مجلس إدارة مركز البحرين للدراسات 	 

- محافظ مؤسسة نقد البحرين )1999 -1981(

- مدير عام مؤسسة نقد البحرين )1977(

- نائب مدير عام مؤسسة نقد البحرين )1974- 1977(

- رئيس الشئون املالية واإلدارية بإدارة الطريان املدين )1974 -1971(

- التحق برشكة نفط البحرين وخدم يف العديد من األقسام واإلدارات -1957( 

.)1971

- صدرت خالل فرتة رئاسته ملجلس إدارة الهيئة لصندوق التقاعد العديد من 

املدنيني،  الحكومة  القانون رقم )13( لسنة 1975 ملوظفي  التعديالت عىل 

املرسوم بقانون رقم )11( لسنة 1976 ملوظفي الحكومة العسكريني. 

األستاذ
عبداهلل بن 
حسن سيف

مريم أحمد الرويعي
مراقب العالقات العامة واإلعالم

إعداد
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السيد فيصل علي العيناتي
مساعد مدير العالقات العامة )التأمينات(

السيد جميل حسين علي
رئيس قسم اإلشرتاكات )التقاعد(

إعداد

أنت تسـأل ونحن نجـيب

استفسارات شائعة 
طبقًا لقوانين

التقاعد والتأمينات 
االجتماعية

العجز  معاش  على  للحصول  المطلوبة  االشتراك  مـدد  هي  مـا  س1: 

لسنة   )24( رقم  اإلجتماعي  التأمين  قانون  بحسب  الطبيعي 

1976م ؟

ج1: ال يتطلب قانون التأمني االجتامعي أي مدد اشرتاك يف التأمني ليحصل 

املؤمن عليه املصاب بإصابة عمل عىل معاش إصايب أي حتى لو وقعت 

اإلصابة يف أول يوم عمل، ويعد اإلرهاق واإلجهاد من العمل ورضبة 

الشمس إصابة عمل.

املطلوبة  االشرتاك  مدد  فإن  الطبيعيني  الوفاة  أو  العجز  حالة  يف  أمـا   

للحصول عىل املعاش هي اشرتاك 6 شهور متصلة يف التأمني أو اشرتاك 

12 شهر متقطعة يف التأمني منها الثالثة أشهر األخرية متصلة.

س2: مـا عـدد سنوات الخدمة السابقـة على االشتراك في التأمين 

التي يمكن للمؤمن عليه شراؤها؟

مـدد  أو  مـدة  الخدمة رشاء  زال عىل  ما  الذي  عليه  للمؤمن  ج2: ميكن 

خدمته السابقـة أي الفرتة التي عمـل بها قبل أن تشمله مظلـة التأمني 

اإلجتامعي سواء عمل خالل هذه املدة يف عمل حكومي أو يف القطاع 

هذه  حجم  كان  ومهام  خارجها،  أو  البحرين  مملكـة  داخل  الخاص، 

املدة، ويستطيع أن يسـدد قيمتها نقـداً أو عىل أقساط شهرية حتى 

يبلغ عمـره 60 سنة.

س3: كيف يتـم حسـاب تعـويض الدفعـة الواحـدة؟

يف  اشرتاك  مـدد  لديـه  تتكـون  ومل  عليه  املؤمن  خدمة  انتهت  إذا  ج3: 

التأمني متكنـه من الحصـول عىل معـاش شهـري استحـق تعـويض من 

دفعـة واحـدة بحسـب الطريقـة التاليـة:

االشرتاك  مـدة   ×  %15  × األخريتني  السنتني  خـالل  األجـر  متوسـط   

بالشهـور وذلك يف األحـوال التاليـة:

إذا بلـغ املؤمن عليـه 60 سنـة أو املؤمن عليهـا 55	  سنـة.

طلب  تاريخ  يف  أرملة  أو  مطلقة  أو  متزوجة  عليها  املؤمن  كانت  	 إذا 
الرصف.

	 هجرة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.
	 مغادرة املؤمن عليه البالد نهائياً أو االشتغال يف الخارج بصفة دامئـة.

الحكم نهائياً بالسجـن عىل املؤمن عليه ملـدة 10	  سنوات فأكرث.

	 العجـز الكامل.
	 الوفـاة.                                                               

حاالت استحقاق املعـاش التقاعـدي ومعاش العجز الطبيعي ومعاش 

العجز الطبي يف نظام التأمني االجتامعي.

 -   متى يستحق الموظف معاشا تقاعديا؟

تقاعدياً  املوظف يستحق معاشاً  فان  املدين،  التقاعد  لقانون  استناداً       

ألي سبب من أسباب انتهاء الخدمة بتوافر قدر معني من مدة الخدمة 

وذلك عىل النحو التايل:
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سبب انتهاء الخدمة
مدة الخدمة 

املطلوبة
الستحقاق املعاش

25 سنةاالستقالة

15 سنةاالستقالة مع بلوغ سن الخمسني

بلوغ سن التقاعد

15 سنة

قرار تأديبي

حكم قضايئ

اإلحالة إىل التقاعد املبكر يف الخامسة والخمسني

لرعاية  التفرغ  أو  صحية  ألسباب  الخدمة  انتهاء 

األقارب ذوي االحتياجات الخاصة

إلغاء الوظيفة
10 سنوات

الفصل بغري الطريق التأديبي

الوفاة
غري مرشوطة

العجز

ملحوظة : تضاف إىل الخدمة الفعلية مدة الخدمة االفرتاضية استنادا لقانون التقاعد 

رقم)13( لسنة 1975 م.

- ما الطريقة التي يتم على أساسها تسوية المعاش التقاعدي؟

استناداً لقانون التقاعد املدين، يتم تسوية املعاش طبقا للطريقة التالية:

متوسط الراتب خالل السنتني األخريتني × عدد سنوات الخدمة املحسوبة 

يف التقاعد50/1 ويخفض املعاش بنسب ثابتة تبعا لسن املوظف يف تاريخ 

انتهاء خدمته باالستقالة فقط قبل بلوغه سن الخمسني، أو بانتهاء الخدمة 

بقرار تأديبي أو بحكم قضايئ، فمثال:

إذا كان موظف راتبه -/400 دينار ومدة خدمته املحسوبة يف التقاعد 

28 سنة، فإن املعاش الذي يرصف له هو:

400 × 50/28 = 224 ديناراً.

- ما هي نسب تخفيض المعاش؟ 

استناداً لقانون التقاعد املدين، تكون نسبة التخفيض عىل النحو التايل:

نسبة التخفيضالسن عند انتهاء الخدمة

5 %اقل من 45 سنة

2.5 %45 و اقل من 50 سنة

ال تخفيض50 سنة فاكرث

فمثــال: موظف تبلغ مدة خدمته 26 سنة ومتوسط راتبه -/600 دينار، 

فإذا كان عمره عند التقاعد:

42 سنة فإن املعاش يكون: 600 × 50/26 = 312 - %5 = 296/400 

ديناراً.

49 سنة فإن املعاش يكون: 600 × 50/26 = 312 - %2.5 = 304/200 

دينارا.

50 سنة فإن املعاش يكون:600 × 50/26 = 312 ديناراً. واليخفض ألن 

عمره 50 سنة.

- ما هو الحد األدنى للمعاش التقاعدي؟

ديناراً  و35  للمتقاعد  ديناراً   180 هو  التقاعدي  للمعاش  األدىن  الحد 

لسنة   )8( رقم  املوقر  الوزراء  رئيس  سمو  لقرار  طبقا  وذلك  للمستحق 

 .2001

التقاعدي وكم هي نسبة  المعاش  زيادة سنوية على  -  هل هناك 

الزيادة؟

املستحقة  التقاعدية  املعاشات  عىل  ترصف  سنوية  زيادات  هناك 

ألصحاب املعاشات التقاعدية واملستحقني عن املتوفني منهم من مدنيني 

وعسكريني اقرت مبوجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم )11( لسنة 1996 

وتحسب بواقع 3% سنويا عىل مبلغ املعاش التقاعدي من الراتب األسايس 

فقط ، وترصف الزيادة يف  شهر يناير من كل عام، مع األخذ يف االعتبار 

تاريخ انتهاء خدمته. 

فمثــال: موظف انتهت خدمته اعتبارا من 2004/4/1 واستحق معاشا 

له يف  تستحق  التي  الزيادة %3  فإن  دينار،   500/- قدره  تقاعديا شهريا 

2004/12/31 تحسب كام ييل:

مقدار الزيادة السنوية = 500×3% =15 ديناراً.

وحيث أن املدة املستحق رصف املعاش عنها تبلغ 8 أشهر من 2004/4/1 

حتى 2004/12/31* فيكون مبلغ الزيادة عن 8 مثانية أشهر كالتايل:

15 × 8÷12 = 10 دنانري.

أي إن املعاش الذي يرصف اعتباراً من 2005/1/1 حتى 2005/12/31 

يحسب كام ييل:

 500 دينار + 10 دنانري = 510 دينار.

ونورد فيام ييل أمثلة توضيحية عن انتهاء الخدمة واستحقاق املوظف 

معاشاً تقاعدياً حسب الحاالت التالية:

1- االستقالة اإلرادية:

موظف تبلغ مدة خدمته يف العمل 26 سنة ومتوسط راتبه 600 دينار، 

ويبلغ من العمر 46 سنة. الحتساب متوسط الراتب نتبع الطريقة التالية: 

العمل ونقسمها عىل 24 وهو عدد  الرواتب آلخر سنتني يف  نجمع كافة 

األشهر يف السنتني.

أنت تسـأل ونحن نجـيب
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أنت تسـأل ونحن نجـيب

املعاش التقاعدي = 600×26 ÷ 50 = 312 دينارا.

ويخفض املعاش التقاعدي بنسبة %2.5 وذلك ألن سن املوظف عند 

التقاعد 46 سنة، فيصبح املعاش التقاعدي 304/200 دنانري.  

-2 حساب املعاش يف حالة االستقالة وبلوغ سن 50 سنة وما فوق.

موظف تبلغ مدة خدمته 14 سنة و6 أشهر ويومني، وسنه عند التقاعد 

52 سنة ومتوسط راتبه 400 دينار.

تصبح  املوظف  فإن خدمة  السنة  إىل  السنة  لقاعدة جرب كرس   طبقاً 

15 سنة. 

ويحسب املعاش التقاعدي كالتايل = متوسط الراتب×مدة الخدمة ÷ 

50 = 120 دينارا ويرفع إىل الحد األدىن للمعاش.

-3 انتهاء الخدمة بسبب اإلصابة بالعجز الكيل.

موظف مدة خدمته أقل من 20 سنة، ومتوسط راتبه 400 دينار فإن 

معاشه التقاعدي يحسب وفقاً إلصابته بعجز كيل بالطريقة التالية:

الحد  إىل  ويرفع  دينارا،   160  =%40×  400 الراتب×%40=  متوسط 

األدىن للمعاش وهو 180 ديناراً.

-4 انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو حكم قضايئ.

موظف مدة خدمته 14 سنة وشهرين و15 يوماً، وسنه عند التقاعد 42 

سنة، ومتوسط راتبه 600 دينار.

السنة  السنة إىل  لقاعدة جرب كرس  تصبح مدة خدمته 15 سنة طبقاً 

ويحسـب املعاش التقاعدي بالطريقة التالية:

متوسط الراتب×مدة الخدمة ÷50.

املعاش قبل التخفيض = 600×15 ÷ 50 = 180 ديناراً.

مقدار تخفيض املعاش: يخفض املعاش بنسبة 5% ألن السن 42 سنة

180×5%= 9 دنانري. 

املعاش بعد التخفيض= 180 – 9 = 171 ديناراً.

الطريق  بغري  الفصل  أو  الوظيفة  إلغاء  بسبب  الخدمة  انتهاء   5-

التأديبي.

عند  وسنه  أيام،  و5  أشهر  و10  سنوات   9 مدة خدمته  تبلغ  موظف 

التقاعد 58 سنة، ومتوسط راتبه 400 دينار.

يحسب املعاش التقاعدي بالطريقة التالية: 

تضاف إىل مدة خدمته سنتان فقط حتى اليتجاوز السن املقررة لرتك 

الخدمة وهي 60 سنة.

وطبقاً لقاعدة جرب كرس السنة تكون مدة خدمته 10 سنوات، مضافاً 

إليها سنتان يف حساب املعاش التقاعدي كالتايل:

)متوسط الراتب × مدة الخدمة( ÷ 50.

400×12 ÷ 50 = 96 ديناراً.

الحد  إىل  ترفيعه  يتم  بل  الحالة  هذه  يف  التقاعدي  املعاش  اليخفض 

األدىن.

-6 انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية أو العجز الكيل.

 350 األخري  وراتبه  واحد،  ويوم  سنوات   4 مدة خدمته  تبلغ  موظف 

ديناراً، تكون نسبة معاشه التقاعدي 40% وفقاً للتايل:

الراتب األخري× %40.

350×40%= 140 ديناراً.

يرفع إىل الحد األدىن فيصبح املعاش التقاعدي 180 ديناراً.

ذوي  األقارب  لرعاية  التفرغ  أو  صحية  ألسباب  الخدمة  انتهاء   7-

االحتياجات الخاصة:

موظف تبلغ مدة خدمته 16 سنة ومتوسط راتبه 400 دينار، وعمره 

40 سنة.

متوسط الراتب × 16 × 50/1=400 × 16÷50 = 128 دينارا ويرفع للحد 

األدىن للمعاش وهو 180 دينارا بدون تخفيض املعاش بسبب العمر.

يف  الرغبة  مع  املبكر  التقاعد  إىل  اإلحالة  بسبب  الخدمة  انتهاء   8-

تحويل املكافأة إىل معاش إضايف نسبته %6:

الراتب األسايس × مدة الخدمة ÷ 50 = املعاش التقاعدي.

500 دينار × 40 ÷ 50= 400 دينار.

400 × 6%= 24 دينارا تضاف للمعاش التقاعدي فيصبح 424 دينارا 

والتحسب عليها الزيادة السنوية 3%، وال الحقوق االستبدالية.
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تقنية  مجال  يف  العاملني  من  وفد  غادر 

املعلومات بالهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

البالد يوم السبت املوافق 23 أغسطس 2008 

متوجهاً إىل اململكة األردنية الهاشمية، يف زيارة 

لها يف إطار تنفيذ ما جاء يف مذكرة التفاهم 

املوقعة بني الهيئة واملؤسسة العامة للضامن 

الخربات  تبادل  بشأن  األردنية،  االجتامعي 

الخدماتية  املجاالت  مختلف  يف  املشرتكة 

االرتقاء مبستوى جودة  إىل  الرامية  والتقنية، 

الخدمات التأمينية املقدمة للمؤمن عليهم.

خالل  الوفد  بحث  الصعيد  هذا  وعىل 

والتعاون  التواصل  تعزيز  سبل  الزيارة 

نظم  مجال  يف  التأمينيتني  املؤسستني  بني 

ومعالجة  اإللكرتونية  واألرشفة  املعلومات 

العملية  والتجارب  الخربات  وتبادل  البيانات 

وامليدانية .

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الزيارة تصنف 

عىل أنها األوىل من نوعها التي تأيت عىل جدول 

التنفيذي بني  الزمني املقرتح للربنامج  اإلطار 

الهيئة واملؤسسة، إذ من املقرر أن يقوم وفد 

مكون من العاملني يف املؤسسة يف مجال بناء 

ومتابعة إجراءات العمل )هندسة العمليات( 

للهيئة  زيارة  عرب  القادم  أكتوبر  شهر  خالل 

لالطالع عىل سري الخدمات التأمينية.

يف  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  من  وفٌد  شارك 

التي  االجتامعي(  الضامن  ومتويل  التقاعد  )أنظمة  دورة 

نظمها املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية 

)ISSA(، حيث عقدت الدورة يف مجمع املركز مبدينة تورينو 

اإليطالية خالل الفرتة من 30 يونيو حتى 11 يوليو 2008.

نظم  أداء  تحسني  يف  املساهمة  سبل  الدورة  وبحثت 

املشاركني  العربية، عرب متكني  الدول  االجتامعي يف  الضامن 

من تصميم وإدارة أنظمة الضامن االجتامعي بشكٍل أفضل، 

إىل  إضافًة  لربامجها،  واملالية  االقتصادية  األبعاد  وتحديد 

مقارنة نظمهم الخاصة مع أنظمة البلدان األخرى من خالل 

تبادل الخربات وبلورة التوجهات الدولية بشأنها.

وضم وفد التأمني االجتامعي السيدة كفاح صالح محمد 

عبدالرحمن  راشد  والسيد  العامة،  العالقات  قسم  رئيس 

فقيه مراقب اإليرادات، السيد إبراهيم خليفة حسني مرشف 

مكافآت  أخصايئ  حاجي  حسني  أحمد  السيد  التفتيش، 

تقاعدية، واآلنسة مها صادق الشهايب منسق معلومات.

بشكٍل  تقام  التدريبية  الدورة  هذه  أن  بالذكر  الجدير 

سنوي منذ عام 1999 مبشاركة مؤسسات الضامن االجتامعي 

يف الدول العربية.

التدريب  برنامج  )التقاعد(  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  بدأت 

الصيفي للفوج الثاين من طلبة جامعة البحرين، البالغ عددهم 14 طالباً 

العمل  مواقع  عىل  توزيعهم  وجرى  التخصصات،  مختلف  من  وطالبة 

املختلفة يف إدارات وأقسام الهيئة بحسب تخصصاتهم الدراسية.

ويهدف هذا الربنامج إىل توفري التدريب العميل لهؤالء الطلبة، حيث 

يتم تدريبهم وإعطاؤهم الفرصة ملامرسة العمل واالنخراط يف بيئة عمل 

الوظيفية  بالواجبات  املتصلة  الرضورية  والخربة  باملعرفة  متدهم  حقيقية 

واملهام املهنية يف كافة املجاالت اإلدارية واملحاسبية والتقنية والتأمينية.

البحرين  جامعة  برامج  دعم  يف  مستمرة  الهيئة  أن  بالبيان  وجدير 

واستقبال الطلبة سنوياً للتدريب العميل، حيث تم استقبال الفوج األول يف 

شهر مارس 2008 والذي بلغ عدد طلبته 10 طالب من مختلف التخصصات، 

ويأيت استقبال الفوج الثاين خالل شهر يوليو ليؤكد رغبة الهيئة يف التواصل 

وتدريب الطلبة وتهيئتهم لالنخراط يف سوق العمل.

تنفيذًا لما جاء في مذكرة التفاهم بين المؤسستين
التأمينيتين وفد من هيئة التأمين االجتماعي يطلع على

خبرات مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية

التأمين االجتماعي يشارك

في دورة تدريبية بإيطاليا 

الهيئة تستقبل الفوج الثاني
من الطلبة المتدربين 

التدريب والتطوير اإلداري
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استطالع رأي

لصندوق  العامة  الهيئة  دمج  قانون  جاء 

االجتامعية،  للتأمينات  العامة  والهيئة  التقاعد 

الح  طاملا  الذي  وإلطمئنان  األمل  بنور  ليشع 

والعسكري  املدين  التقاعد  لقانوين  للخاضعني 

الهيئتان  كانت  التي  االجتامعي  التأمني  وقانون 

انتظر  وقد  أحكامهام،  تطبيق  مسئولية  تتوليان 

املؤمن عليهم صدور القانون املشار إليه متطلعني 

إىل توحيد مزايا املؤمن عليهم يف القطاعني. مجلة 

رأي  إستطالع  عىل  حرصت  اإلجتامعي  التأمني 

عدد من املستفيدين  من قرار الدمج  بشأن ما 

يتوقعه الخاضعون للقوانني التأمينية والتقاعدية 

املشار إليها آنفا إثر تشكيل الهيئة الجديدة. 

أوربت  بشبكة  موظفة  بهلول،  فاطمة 

كل  دمج  إن  عىل  ركزت  واإلذاعية،  التلفزيونية 

للتأمينات االجتامعية والهيئة  العامة  الهيئة  من 

من  لكل  مميز  يشء  التقاعد  لصندوق  العامة 

التمتع  يف  ويطمح  الخاص  القطاع  يف  يعمل 

يحصل  كالتي  التقاعدية  املزايا  من  واالستفادة 

كحصول  العام،  القطاع  يف  العاملون  عليها 

بنسبة 80% كون  تقاعدي  املتقاعد عىل معاش 

من  الكثري  لرغبة  الرئيسية  األسباب  أحد  ذلك 

من  له  ملا  العام  القطاع  يف  بالعمل  املواطنني 

عائد مشجع حال التقاعد، مضافا إىل ذلك ما هو 

مقرر من زيادات سنوية بنسبة 3% عىل املعاش 

التقاعدي.

متناها  جيدة  بادرة  الخطوه  هذه  يف  ورأت 

املزايا  تتوحد  بتفعيلها  إنه  وقالت  الكثريون، 

والخاص،  العام  بالقطاعني  للعاملني  التقاعدية 

ومبا أن الهيئة ستشمل بتغطيتها التأمينية جميع 

القطاعات فالبد من فتح فروع  العاملني يف كل 

لتوفر  البحرين،  مملكة  مناطق من  لها يف عدة 

عىل املواطن مشقة القدوم إىل مقريها الرئيسيني 

باملنامة بسبب صعوبة  الدبلوماسية  املنطقة  يف 

لسياراتهم،  مواقف  عىل  املراجعني  حصول 

إليها  للوصول  أكرب  فرصة  ستهيء  فالفروع 

ملتابعات املعامالت.

وتضيف فاطمة بهلول بأن توعية الخاضعني 

شتى  عرب  االجتامعي  والتأمني  التقاعد  لقوانني 

الدمج  مبزايا  واملريئ  السمعي  اإلعالم  وسائل 

بالتغيري الذي سيطرأ  خطوة للتمهيد بإشعارهم 

مبصالحهم  تتصل  التي  والقرارات  القوانني  عىل 

جاءت  التغريات  هذه  كل  وإن  مبارش،  بشكل 

من  ومجهود  باهتامم  عز وجل  الله  من  بفضل 

وتحقيق  املواطن  لبحث حاجة  الرشيدة  قيادتنا 

لعطائه  تتويجا  له  الكرمية  الحياة  توفري  سبل 

للوطن عرب سنوات وسنوات. 

عسكري،  موظف  الشمري،  سيف  سلامن 

يأمل بإعادة النظر يف الريع املحتسب عىل قروض 

االستبدال، كام وأشار إىل أن املؤمن عليه يطمح 

إىل مساواة سنوات الخدمة السابقة بنفس املبلغ 

املستلم بتعويض الدفعة الواحدة. 

كذلك يأمل عدم الخفض من املعاش يف حالة 

التقاعد املبكر ملن مل يبلغ الخمسني من العمر، 

في ظل تطلعاتهم بتوحيد المزايا بين القطاعين العام 
والخاص »ماذا يتوقع الخاضعون للقوانين التأمينية 

والتقاعدية من الهيئة الجديدة؟!«

أمل فيصل إبراهيم
أخصايئ عالقات عامة )التأمينات(

إعداد

السيد إبراهيم علي الصافي
وزارة الصحة
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استطالع رأي

أو بتقليل سنوات الخدمة مقارنة بالعمر وبنفس 

النسبة. كام إنه إتفق مع تطلعات اآلخرين برفع 

التقاعدي  املعاش  عىل  السنوية  الزيادة  نسبة 

ألكرث من 3%. وعدا عن ذلك أن يكون رشاء مدد 

الخدمة اإلفرتاضية متاحا لكل من يرغب بالرشاء 

دون حرص الرشاء يف خمس سنوات، ودون النظر 

إىل الراتب وقت تقديم الطلب، كأن يحدد مبلغ 

ثابت لكل فئة عمرية!

وتطرق سيف إىل االستثامرات التي يرى أن عىل 

الهيئة التوجه لها وتعود مبردود إيجايب عىل املشرتكني 

من  كإدارتها  األموال،  هذه  وتشغيل  تنمية  نتيجة 

قبل رشكات متخصصة يف مجاالت عدة كاستثامرات 

العقارات وتأجريها والسيام الشقق السكنية  والتي 

املمكن أن يستفيد منها املشرتك نفسه ولفرتة  من 

أقل من  بإيجار  إسكانية  معينة كمرشوع مساعدة 

السائد يف السوق. 

الهيئة  إدارة  مبناشدة  معنا  حواره  ويختتم 

من  بالقرب  املراجعني  سيارات  مواقف  زيادة 

الخدمات  تقدم  خارجية  فروع  توفري  أو  الهيئة 

من خاللها. 

إبراهيم عيل الصايف، موظف بوزارة الصحة، 

كغريه من املراجعني أكد عىل أهمية توفري املزيد 

من املواقف لسيارات املراجعني قريباً من مبنى 

أن  قبل  املشرتك  بال  يشغل  ما  أهم  من  الهيئة 

كام  الهيئة.  يف  معاملته  إلنجاز  بالتوجه  يفكر 

التقاعد االعتيادي  النظر يف سن  بإعادة  وطالب 

السن  اشرتاط   وعدم   ،70 أو   65 إىل  بزيادته 

التقاعدي للحصول عىل قروض االستبدال! 

املعاش  الزيادة يف  أن  ذكر  آخر  ومن جانب 

التقاعدي بنسبة 3% جيدة ولكنه يقرتح زيادتها 

لتعادل الزيادة عىل األسعار، خصوصا وأن هناك 

من هو مرتبط بالتزامات وقروض بنكية وغريها.

لنسب  الطبية  اللجان  تقييم  إىل  وتطرق 

مبا  النسب  بإعادة جدولة هذه  فطالب  العجز، 

يتواءم مع الوضع املعييش.

ورأى زين الدين عيل، وهو موظف بالقطاع 

لكل  باألمل  يلوح  نورا  الهيئتني  دمج  يف  الخاص 

الجميع  يأمل  الخاص حيث  القطاع  العاملني يف 

تحسني املزايا التي من املمكن أن يحصل عليها 

منح   فقد  العمل،  من  بالتقاعد  يرغب  من 

القانون  مميزات سخية للمتقاعدين من القطاع 

الحكومي من املدنيني والعسكريني ويأمل مبنحها 

لنظرائهم املتقاعدين من القطاع الخاص، كام أن 

لنظام  الخضوع  أو  االشرتاك  مدد  عىل  اإلبقاء 

للشخص  تتيح  جيدة  فرصة  االجتامعي،  التأمني 

أن يتمتع مبرحلة عمرية يف فرتة التقاعد، كام يف 

بعد  للراحة  مرحلة  تعد  والتي  األجنبية  الدول 

سنوات من العطاء. 

ومتنى أن يتمخض عن إنشاء الهيئة الجديدة 

فئات  كافة  يخدم  موحد  قانون  إىل  الوصول 

املجتمع، وتيسري اإلجراءات للحصول عىل املزايا 

التأمينية التي توفر لهم حياة كرمية، كام وناشد 

الحد األدىن للمعاش  العمل عىل رفع  املسؤولني 

مبا يواكب ارتفاع األسعار ونسب التضخم.

وأكد زين الدين الحاجة إىل إعادة النظر يف 

املتوىف  عليه  املؤمن  مستحقات  أيلولة  مسألة 

والذي ليس له مستحقون تنطبق عليهم رشوط 

االستحقاق.

السيدة فاطمة بهلول
شبكة أوربت التلفزيونية واإلذاعية

السيد زين الدين علي
موظف قطاع خاص

السيد سلمان سيف الشمري
قوة دفاع البحرين
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ماهي الجلوكوما؟

الجلوكوما )الجلوكوما، املاء األزرق، أو املياه الزرقاء( هي مرض يصيب 

العصب البرصي )هو الذي يحمل الصور التي نراها إىل املخ( نتيجة ارتفاع 

الضغط بالعني فيحصل نتيجة ذلك تلف يف انسجة العصب البرصي، فهو 

الرفيعة  الذي  يحتوي عىل كمية هائلة من األسالك  الكهرباء  مثل كابل 

تتلف  التي  وهي  العصبية،  األلياف  من  جداً  كبري  عدد  عىل  ويحتوي 

أجزاء  )فْقد  العني  بقع عمياء داخل  لتكوين  يؤدي  الجلوكوما مام  بتأثري 

من املجال البرصي للرؤية(. إذا مل يعالَج املرض فإنه يحدث تلف كيل يف 

العصب البرصي وبذلك تفقد العني قدرتها عىل اإلبصار.

د.  يؤكد  الشأن  هذا  ويف 

طب  استشاري  رمضان  طارق 

مبستشفى  العيون  وجراحة 

مرض  بأن  الدويل  البحرين 

عامة  عند  يعرف  الجلوكوما 

وتسميته  األزرق،  باملاء  الناس 

بذلك خطأ شائع إذ إنه التوجد 

ولكن  العنٍي  داخل  زرقاء  مياه 

من  أتت  التسمية  هذه 

مفهوم كلمة )الجلوكوما(

عند اإلغريق والتي تعني 

شالالت زرقاء، ألن املريض يشاهد أحياناً هاالت زرقاء حول مصدر الضوء 

فيعطي االنطباع أن بداخل العينني مياها زرقاء. والجلوكوما هي السبب 

بالعمى  اإلصابة  منع  وميكن  السن  كبار  األشخاص  لدى  للعمى  الرئييس 

نتيجة الجلوكوما لو بدأ العالج مبكراً مبا فيه الكفاية.

ويشري د. طارق إىل أن الكثري من الناس اليالحظون هذه البقع العمياء 

إال بعد تلف جزء كبري من العصب البرصي، ويف حالة تلفه الكامل فإن 

التشخيص والعالج املبكر  الكامل، لذلك فإن  ذلك يؤدي لحدوث العمى 

للجلوكوما هام العامالن الرئيسيان للوقاية من اإلصابة بالعمى نتيجة هذا 

املرض.

ما أسباب الجلوكوما؟

ويشري د. طارق لوجود سائل يعرف بـ)السائل املايئ( يفرز داخل العني 

تفرز  التي  الدموع  من  ليس جزءا  السائل  ويتم ترصيفه خارجها، وهذا 

خارج العني وفوق سطحها. ويرجع سبب اإلصابة مبرض الجلوكوما )ارتفاع 

العني  الذي تفرزه  السائل  العني( إىل عدم وجود توازن بني كمية  ضغط 

للعني  الخاصة  القنوات  قدرة  وبني 

فينتج  السائل،  هذا  ترصيف  عىل 

عن ذلك تجمع هذا السائل داخل 

العني  أنسجة  عىل  والضغط  العني 

البرصي.  العصب  فيها  مبا  الداخلية 

إىل  تؤدي  عديدة  أسباب  وهناك 

منها  للسوائل،  العني  تدين ترصيف 

الخاصة  الفتحات  ضيق  أو  انسداد 

بالترصيف أو وجود التهابات داخل 

العني تؤدي إىل ضيق القنوات، كام 

أن إصابات العني قد تؤدي إىل تلف 

يف أنسجة القنوات. 

خطورة مرض 
الجلوكوما

وجراحة  طب  استشاري  ويؤكد 

العيون بأن خطورة مرض الجلوكوما 

دامئاً  فقدانا  يسبب  أنه  يف  تكمن 

الجلوكوما )الماء األزرق(
التشخيص والعالج المبكر عامالن للوقاية من اإلصابة بالعمى

الفحص السنوي 
لضغط العين 

لألشخاص الذين 
تجاوزوا سن 35 عامًا 

هو أفضل وسيلة 
الكتشاف المرض

الدكتور طارق رمضان

إعداد
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للبرص، فعندما يزيد الضغط يف العني تتأثر جميع أنسجة العني الداخلية 

بهذا االرتفاع يف الضغط  فتتأثر عروق العصب الدموية الشبكية وتتلف 

أنسجة العصب البرصي. ولألسف فإن هذا التلف غري قابل للعالج حتى 

ولو أمكن التحكم يف معدل الضغط بعد ذلك، وهنا تأيت أهمية التشخيص 

عن  الضغط  اليرتفع  حتى  باستمرار  العالج  باستعامل  واالهتامم  املبكر 

معدله الطبيعي ويبقى العصب البرصي يف حالة جيدة.

من هم المعرضون لإلصابة بمرض الجلوكوما؟

والصغار عىل  الكبار  يصيب  الجلوكوما  مرض  أن  إىل  رمضان  د.  يشري 

السواء لكن هناك أناسا معرضون أكرث من غريهم لإلصابة به منهم عىل 

سبيل املثال أفراد األرس التي بها تاريخ ورايث ملرض الجلوكوما، حيث ميكن 

توارث هذا املرض، فمثاًل إذا كانت األم مصابة بهذا املرض فإن احتامالت 

األشخاص  عن  مرات  سبع  أو  ست  حوايل  ترتفع  قد  به  مولودها  إصابة 

الذين ليس لديهم تاريخ ورايث للمرض. واألفراد الذين يعانون من بعض 

تكون  الصغرية حيث  القرنية  أو  النظر  ُبعد  األخرى، مثل  العيون  أمراض 

نوعا  ضيقة  السائل  ترصيف  خاللها  من  يتم  التي  األمامية  العني  زاوية 

للعني  تحدث  قد  أخرى  اضطرابات  أية  أن  كام  لالنسداد،  ومعرضة  ما 

كالتهابات القزحية قد تؤدي إىل ارتفاع الضغط بها، خصوصاً أولئك الذين 

يتجاوزون الخمسني من عمرهم، حيث ترتفع مخاطر اإلصابة بهذا املرض 

وحده  العني  ضغط  وزيادة  غريهم.  عن  مرات  خمس  مبعدل  عندهم 

اليعني بالرضورة وجود الجلوكوما، حيث يضع طبيب العيون العديد من 

النظر،  ِقرْص  السن،  لتحديد فرص ظهور هذا املرض مثل  املعلومات معاً 

إصابات سابقة بالعني، وجود حاالت سابقة من الجلوكوما بالعائلة، اإلصابة 

السابقة بأنيميا شديدة.

لعالج  املريض  احتياج  يقرر  ليك  العوامل  هذه  كل  الطبيب  ويقيِّم 

الجلوكوما أو ملالحظته فقط كشخص معرض لإلصابة بها. وهذا يعني أن 

ذلك املريض معرض لإلصابة بالجلوكوما أكرث من اآلخرين، ولذلك يحتاج 

لفحوصات منتظمة الكتشاف األعراض املبكرة لتلف العصب البرصي.

كيف يتم تشخيص الجلوكوما؟

والفحص املنتظم لدى طبيب العيون هو أفضل وسيلة الكتشاف وجود 

فحص  خالل  من  العيون  لطبيب  وميكن  املبكرة.  مراحلها  ىف  الجلوكوما 

كامل غري مؤمل عمل اآليت:

* قياس الضغط الداخيل للعني بواسطة جهاز خاص يطلق عليه مقياس 

التوتر أو )تونوميرب(، ويستغرق هذا الفحص بضع دقائق.

 استكشاف زاوية الترصيف داخل العني. 

* فحص العصب البرصي لتقييم وجود أي تلف سببه ارتفاع الضغط عىل 

أنسجة العصب.

* قياس مجال اإلبصار لكال العينني. 

الفحص  يبقى  ولكن  لكل شخص  ليس رضوريا  الفحوصات  وبعض هذه 

الدوري ويف أي نوع من الجلوكوما مهاًم ملنع فقدان البرص.

التي  األدوية  من  عديدة  أنواعا  هناك  إن  بقوله  طارق  د.  ويضيف 

بعض  يف  يفيد  قد  الليزر  بأشعة  العالج  أن  كام  العني،  ضغط  تخفف 

فينصح  العني،  ضغط  تخفيض  األدوية  التستطيع  قد  وأحيانا  الحاالت، 

اختصايص العيون بإجراء عملية جراحية تساعد عىل ترصيف سائل العني 

حتى ينخفض ضغط  العني إىل املعدل الطبيعي. ومن املهم جدا معرفة 

يؤدي  للضغط، حيث  الخافضة  األدوية  استخدام  االستمرار يف  أنه يجب 

من  مزيد  وحصول  أخرى  مرة  الضغط  ارتفاع  إىل  استعاملها  يف  اإلهامل 

التلف ألنسجة العصب البرصي.

وملعرفة العالجات املتاحة ملرض الجلوكوما أفاد االستشاري بأن هناك 

عدة سبل للعالج، هي كالتايل:

العالج باستعمال األدوية

ميكن السيطرة عىل الجلوكوما باستعامل قطرات العني عدة مرات يف 

األدوية عىل خفض  أحيانا. وتساعد هذه  األقراص  أنواع  بعض  اليوم مع 

ضغط العني إما من خالل إنقاص إفراز السائل املايئ داخلها أومن خالل 

تحسني أداء زاوية الترصيف. ويجب عىل املريض أن يستعمل هذه األدوية 

صحة
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بانتظام واستمرار حتى تعطى النتيجة املطلوبة. كام يجب علية إخبار أي 

وتوجد  يستعملها.  التى  العني  بعالجات  طبيبه  غري  يعالجه  آخر  طبيب 

الطبيب  املريض أن يخطر  التي يجب عىل  الجانبية لألدوية  بعض اآلثار 

اآلتية:  الجانبية  اآلثار  العني  بها فور ظهورها، فقد تسبب بعض قطرات 

اإلحساس بالوخز، احمرارالعني، عدم وضوح الرؤية، صداع، تغري النبض أو 

دقات القلب أومعدل التنفس.

أصابع  تنميل  اآلتية:  الجانبية  األعراض  األقراص  قد تسبب بعض  كام 

إمساك،  أو  إسهال  الكىل،  حصوات  الشهية،  فقدان  والقدمني،  اليدين 

األنيميا وسهولة النزيف.

العالج بأشعة الليزر

ويستعمل  الجلوكوما  أنواع  مختلف  يف  فعالة  الليزر  أشعة  تكون  قد 

الليزر بإحدى طريقتني:

جلوكوما الزاوية املفتوحة: حيث تعالج أشعة الليزر قصور الترصيف 

نفسه. ويستعمل الليزر لتوسيع زاوية الترصيف للحفاظ عىل ضغط العني 

يف الحدود الطبيعية.

القزحية  يف  فتحة  عمل  عىل  الليزر  يعمل  املغلقة:  الزاوية  جلوكوما 

لتحسني أنسياب السائل املايئ إىل زاوية الترصيف.

العالج بالجراحة

الحادة  الجلوكوما  حاالت  معظم  يف  األفضل  العالج  الجراحة  تعترب 

باألدوية.  للعالج  ملموسة  استجابة  التبدي  التى  الخلقية  والجلوكوما 

فعند ظهور الحاجة للجراحة للسيطرة عىل الجلوكوما فإن طبيب العيون 

منها  ينساب  ليك  جديدة  ترصيف  قناة  لعمل  دقيقه  أدوات  يستعمل 

السائل املايئ مام يساعد عىل خفض ضغط العني.

ورغم أن مضاعفات الجراحة الحديثة لعالج الجلوكوما نادرة الحدوث 

إال أنها واردة مثل أية جراحة. وينصح الطبيب بإجراء الجراحة فقط حني 

ويقوم  استمرار.  يف  البرصي  العصب  تلف  ترك  من  أمانا  أكرث  أنها  يرى 

العملية  تتقرر  عندما  الجراحة  بخصوص  التفاصيل  كل  برشح  الطبيب 

ويويص بأنسب طرق العالج لحالة املريض.

ما هو دور المريض في العالج؟

الطبيب واملريض حيث  الجلوكوما يتطلب فريقا مكونا من  إن عالج 

ويجب  استعامله.  عىل  املواظبة  املريض  وعىل  العالج  الطبيب  يصف 

عىل املريض أيضا عدم التوقف عن أْخذ العالج أو تغيريه دون استشارة 

تغيري  أي  األهمية ملراقبة  يكون شديد  املنتظم  الفحص  أن  الطبيب. كام 

يطرأ عىل عني املريض.

كيف يمكن منع فقدان البصر؟

فحص العني الدوري يساعد عىل منع فقدان البرص. وللوقاية من آثار 

مرض الجلوكوما نستطيع أن نصيغ النصائح التالية:

- االنتباه لحدوث أحد أعراض الجلوكوما، وهى: فقدان الرؤية املحيطة، 

عدم وضوح الرؤية، رؤية هاالت ملونة حول األضواء، احمرار مصحوب 

تغري  أو  القرنية  حجم  كرب  الحادة،  الجلوكوما  حاالت  ىف  العني  بآالم 

لونها عند األطفال، حاالت الجلوكوما الخلقية، وعند مالحظة أحد تلك 

تشخيص  يتم  حتي  فورَا  العيون  اختصايص  استشارة  ينبغي  األعراض 

الحالة وعالجها مبكرَا.

األمراض األخرى  أو  الجلوكوما   العني سنوَيا للكشف عن مرض  - فحص 

التي قد تؤدي الرتفاع ضغط العني.

حتى  باألقارب  التزاوج  بتجنب  ننصح  بالجلوكوما  اإلصابه  حالة  ويف 

التتزايد احتامالت إصابات األطفال باملرض، كام يجب فحص ضغط العني 

لجميع األشخاص الذين تجاوزوا الخامسة والثالثني من العمر عىل األقل 

مرة واحدة يف السنة.

نصائح لمرضى الجلوكوما

إذا كنت أحد األشخاص الذين أصيبوا مبرض الجلوكوما يجب عليك أن 

تتذكر النقاط التالية:

- إن العالج باألدوية ليس عالجا مؤقَتا بل يجب االستمرار يف استعاملها 

بصفة دامئة، حيث يؤدي االنقطاع عنها إىل ارتفاع الضغط مرة أخرى 

ما مل يوِص الطبيب بذلك.

تناول  يجب  حيث  ذهبت  أينام  لك  املوصوف  الدواء  بحمل  دامئَا  قم   -

الطبيب  لك  وإذا وصف  الطبيب،  إرشادات  بانتظام وحسب  األدوية 

استعامل كل  بني  يكون  أن  للعني حاول  القطرات  أنواَعا مختلفة من 

نوع وآخر فرتة عرش دقائق عىل األقل.

عىل  املحافظه  هو  العني  ارتفاع ضغط  عالج  من  األسايس  الهدف  إن 

مستوى ضغط العني، وبالتايل املحافظة عىل النظر وليس تحسن مستواه، 

ة البرص  فلذلك ينبغى عدم إهامل العالج حتى لو مل يؤد إيل تحسن ىف ِحدَّ

قم مبراجعة الطبيب املعالج فور مالحظة أي تغري ىف القدرة عىل الرؤية 

أو  ظهور آثار جانبية من جراء تعاطي العالج وتجنب ترك أي عالج بدون 

استشارة الطبيب.

ويجب دامئَا إفادة األطباء أو االختصاصيني الذين يتولون عالجك عن 

أية أمراض أخرى وبالذات أمراض القلب والرئتني وعن الحالة املرضية التى 

الشأن، كام يجب إحضار  بهذا  املوصوفة لك  األدوية  تعاىن منها، وكذلك 

جميع األدوية ىف كل زيارة للطبيب حتى يتعرف عيل طريقة استعاملك 

لألدوية ويتأكد من دقة متابعتك للعالج.

ألي  للطبيب  مراجعتك  موعد  قبل  األدوية  من  نوع  أي  نفاذ  وعند 

سبب فإن هذا اليعني ترك الدواء بل يجب استمرار استعامله حتى موعد 

املراجعة التالية للطبيب وباإلمكان الحصول عىل كمية أخرى من الدواء 

من الصيدليات.

صحة
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متثل أنظمة التقاعد والتأمني والضامن االجتامعي عوامل أساسية ركينة 

خاصًة  الراهن،  الوقت  يف  االجتامعي  والسلم  األمان  وتحقيق  إرساء  يف 

التأمني  بأنظمة  النهوض  واكبها  التي  العمل  وقوانني  أنظمة  تطور  مع 

االجتامعي.

من  كل  يدفع  أن  عىل  عام  بشكل  االجتامعي  التأمني  نظام  ويقوم 

وكذلك  الخاص(  العمل  صاحب  أو  الدولة  أو  )الحكومة  العمل  صاحب 

املؤمن عليه )املوظف أو العامل( نسبه مئوية من األجر الذي يتم توزيعه 

إىل جهة حكومية يطلق عليها )هيئة أو مؤسسة التأمينات االجتامعية(. 

وتقوم هذه الجهة باستثامر األموال يف املشاريع االقتصادية، وتلتزم استناداً 

إىل القانون )للمؤمن عليه( بسداد معاش منتظم عند بلوغه سًنا معيًنا أو 

)للمستحقني عنه بعد وفاته( برشوط محددة يحددها املرشع التأميني. 

األنظمة  عىل  خاللها  من  معكم  لنطل  النافذة  هذه  خصصنا  وقد 

التأمينية العاملية والتعرف عىل تفاصيلها ونطاق تغطياتها، بغرض النهوض 

بالوعي التأميني االجتامعي وفتح آفاق املعرفة للجميع.

إطاللتنا يف هذا العدد ستكون عىل قانون الضامن االجتامعي األردين 

رقم )19( لسنة 2001 الصادر عن جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني 

عاهل اململكة األردنية الهاشمية، وأسند تنفيذ أحكامه إىل املؤسسة العامة 

للضامن االجتامعي. 

وتشمل التغطيات التأمينية للقانون املذكور الفروع اآلتية:

التأمني ضد إصابات العمل وأمراض املهنة.

فايزة أحمد حسن
أخصـايئ إعـــالم )التقاعد(

إعداد

الضمــان االجتماعــي األردنــي

تسري أحكام هذا القانون على جميع 
العمال ممن التقل أعمارهم عن ست 

عشرة سنة

يكون التأمين إلزاميًا لكل من أصحاب 
األعمال والعمال 

ينطبق تعريف )المؤمن عليه( كذلك على 
المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من 

عمره

التأمني ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

التأمني ضد العجز املؤقت بسبب املرض واألمومة.

التأمني الصحي للعامل واملستحقني.

املنح العائلية.

التأمني ضد البطالة.

وترسي أحكام هذا القانون عىل جميع العامل ممن التقل أعامرهم عن 

ست عرشة سنة، دون أي متييز بسبب الجنسية، ومهام كانت مدة العقد 

بصورة  العمل  أداء  كان  وقيمته سواء  األجر  كانت طبيعة  وأياً  أو شكله 

االتفاقيات  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع  خارجها،  أم  اململكة  داخل  رئيسية 

الدولية التي تنظم قواعد االزدواج يف التأمني.

الفئات  فيشملون  التأمينية  تغطيته  من  القانون  استثناهم  الذين  أما 

التالية:

التقاعد  قوانني  أحكام  مبوجب  للتقاعد  التابعون  العامون  املوظفون 

املعمول بها.

املوظفون األجانب الذين يعملون يف البعثات الدولية أو السياسية أو 

العسكرية األجنبية.

ويحدد  منتظمة،  غري  العمل  بصاحب  عالقتهم  تكون  الذين  العامل 

مجلس إدارة املؤسسة العامة للضامن االجتامعي القواعد والرشوط الالزم 

توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة.

وقد راعت أحكام املادة )6( من هذا القانون تعليق تطبيق التأمينات 

عىل فئات العامل - اآليت ذكرهم - إىل أن يقرر مجلس الوزراء بناًء عىل 

تنسيب مجلس اإلدارة تطبيق تلك التأمينات عليهم، وهم الفئات التالية:

العامل املستخَدمون يف األعامل الزراعية أو الَحرَجية أو أعامل الرعي ما 

عدا الذين يعملون يف تلك األعامل عىل آالت ميكانيكية أو يف أعامل الري 

الدائم أو الذين يعملون يف الحكومة أو يف املؤسسات العامة التابعة لها.
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البحارة والصيادون البحريون.

خدم املنازل ومن يف حكمهم.

إصابات  ملوضوع  وبالنسبة 

قانون  فإن  املهنة  وأمراض  العمل 

البنود  االجتامعي، تضمن  الضامن 

اآلتية: 

أ - ترسي أحكام القانون املتعلقة 

العمل  إصابات  ضد  بالتأمني 

العامل  عىل  املهنة  وأمراض 

يكملوا  مل  الذين  املتدربني 

أعامرهم  من  سنة  ست عرشة 

يصدرها  التي  للتعليامت  وفقاً 

املجلس لهذه الغاية.

املتدرب  العامل  أصيب  إذا   - ب 

تويف  أو  اإلصايب  الكيل  بالعجز 

العمل، فيستحق  إصابة  نتيجة 

األدىن  الحد  يعادل  شهرياً  راتباً 

املقرر لراتب االعتالل أو راتب 

التقاعد.

املتدرب  العامل  أصيب  إذا   - ج 

إصابة  عن  ناىشء  جزيئ  بعجز 

يعادل  تعويضاً  يستحق  عمل 

نسبة ذلك العجز إىل راتبه عن 

ستة وثالثني شهراً.

د - ينطبق تعريف )املؤمن عليه( كذلك عىل املتدرب الذي أكمل السادسة 

عرشة من عمره.

أما املادة )7( من القانون ذاته فقد رشعت حول إلزامية التأمني عىل 

يف  التأمني  )يكون  أن  عىل  نصت  إذ  والعامل،  األعامل  أصحاب  من  كل 

تحميل  واليجوز  والعامل.  األعامل  ألصحاب  بالنسبة  إلزامياً  املؤسسة 

التأمني إال فيام يرد به نص خاص يف  املؤمن عليه أي نصيب يف نفقات 

هذا القانون(.

بينام أتاحت املادة )8( للعامل األردين الذي يعمل لدى صاحب عمل 

أو لحسابه الخاص سواًء أكان مقياًم داخل اململكة أم خارجها، أو للمؤمن 

بصفة  واالنتساب  القانون  تطبيق  نطاق  من  يخرج  الذي  األردين  عليه 

اختيارية إىل تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة، عىل أن يؤدي االشرتاكات 

التي يلتزم بها صاحب العمل واملؤمن عليه كاملة عن ذلك التأمني، وذلك 

وفقاً للتعليامت التي يصدرها مجلس اإلدارة لهذه الغاية.

وتقيض باقي أحكام القانون بإنشاء املؤسسة العامة للضامن االجتامعي 

املوارد  وتحديد  اإلدارة  مجلس  تشكيل  إىل  إضافًة  لها،  اإلداري  والتنظيم 

التزامات صاحب  وتحديد  االشرتاكات  احتساب  عن  فضاًل  للهيئة،  املالية 

العمل. كام يتضمن القانون تفاصيل ورشوط تطبيق التغطيات التأمينية 

وأحكام إصابة العمل بالنسبة للخاضعني ألحكامه.

ومل تغَفل األحكام املتعلقة باملستحقني عن أصحاب املعاشات   

ورشوط وأنصبة استحقاقاتهم للمعاش. ولالطالع أكرث عىل أحكام وتفاصيل 

ح املوقع اإللكرتوين  قانون الضامن االجتامعي األردين ميكنكم ذلك عرب تَصفُّ
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كان توحيد املزايا التقاعدية ملوظفي القطاعني الخاص والعام حلام يراود 

موظفي القطاع الخاص عىل وجه التحديد، خاصة وأن االشرتاكات التقاعدية 

تكاد تكون متساوية بني هؤالء املوظفني.

كان حلام لديهم ألن موظفي القطاع العام يتمتعون بالعديد من املزايا 

القطاع  موظفو  عليه  يحصل  أن  ميكن  ما  بكثري  تفوق  بحيث  التقاعدية، 

التقاعد  التقاعدي وامتيازات قروض  الخاص، وخاصة فيام يتعلق باملعاش 

أيضا،  إقرارها تجاههم  يأملون  الخاص  القطاع  وغريها، والتي كان موظفو 

والسيام من تكون رواتبهم ضعيفة.

كان ذلك حلام عىل الرغم من الجهود الكبرية التى بذلتها الهيئة العامة 

للتأمينات االجتامعية )سابقا( وبدعم من الحكومة املوقرة من أجل تحسني 

مزايا  ومنح  التحديد،  وجه  عىل  الخاص  القطاع  ملوظفي  التقاعدية  املزايا 

أخرى يف العديد من الجوانب التأمينية. نعم إن حلم التوحيد كان يرواد 

أولئك املوظفني.

كان حلام لديهم مبن فيهم من يعملون خارج مملكة البحرين، خاصة مع 

إقرار نظام مد الحامية التأمينية للبحرينيني العاملني بدول مجلس التعاون 

تقاعدهم من  التقاعدية يف حالة  األوضاع  والهادف إىل تحسني  الخليجي، 

مستقبل  ضامن  وبالتايل  خليجية  دولة  أي  يف  بها  يعملون  التى  الوظيفة 

أطفالهم سواء يف حالة التقاعد أو الوفاة.

كذلك كان حلام يراود موظفي القطاع الخاص يف كافة رشكات ومؤسسات 

املوظفني  أثر يف حامية  لذلك من  ملا  البحرين،  العاملة يف  الخاص  القطاع 

البحرينيني وأبنائهم عند تقاعدهم أو عند تعرضهم إلصابة أو عجز ال سمح 

الله أو عند الوفاة.

قطاع  يف  العاملتني  الهيئتني  بني  وعمليا  نظريا  تحقق  الحلم  وهذا 

التأمني أال وهام )الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات 

االجتامعية(، نعم تحقق عندما تم دمج الهيئتني يف هيئة واحدة تحت 

مسمى )الهيئة العامة للتأمني االجتامعي(.

ومن إيجابيات هذا الدمج أنه وفر أوال نحو 700 ألف دينار يف إطار 

كانتا  عندما  تتحمالنها  الهيئتان  كانت  التي  اإلدارية  املصاريف  خفض 

منفصلتني، وبالتايل فإن خطوة الدمج إيجابيات كثرية، ليس عىل مستوى 

دمج املزايا التى كانت حلام ملوظفي القطاع الخاص فحسب، بل وعىل 

مستوى تحسني مستوى ونوعية الخدمات، وأيضا عىل مستوى تخفيض 

التكاليف اإلدارية والتي من شأنها أيضا تحسني األداء الوظيفي وزيادة 

إدارات  يف  املبذولة  الجهود  توحيد  خالل  من  االستثامر  ونوعية  حجم 

االستثامر يف كال الهيئتني قبل الدمج.

تحت  املنضوين  مستوى  عىل  إيجابية  تأثريات  لها  الدمج  عملية  إن 

مظلة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي بعد تقاعدهم، وبالتايل من شأن 

كانت  والذي  الخاص،  القطاع  يف  الوظيفي  االستقرار  يف  املساهمة  ذلك 

لضعف  الخاص  القطاع  من  بالهروب  ترغب  العاملني  من  كبرية  أعداد 

االمتيازات واملزايا التقاعدية مقارنة مع موظفي القطاع الحكومي .

كافة  بني  التقاعدية  املزايا  توحيد  يتم  أن  وبقي  تحقق  الحلم  إذاً 

ثقة  عىل  كلنا  والذي  الجدية،  الهيئة  مظلة  تحت  املنضوين  املوظفني 

بأن املسئولني عن هذه الهيئة يعملون بجد ومن خلفهم مجلس اإلدارة 

لتحويل ذلك الحلم إىل حقيقة خالل عامني كام أُعِلن سابقا.

حلم دمج المزايا 
التقاعدية.. 
يتحقق

السيد سلمان العجمي 

إعداد

أفق
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البحرين ورشة عمل )إصالح  األنظمة  يف إطار استضافة مملكة 

بالتنسيق  وذلك   ،2008 مايو   21  –  20 يف  الفرتة  يف  التقاعدية( 

الدولية  والجمعية  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  بني  والتعاون 

للضامن االجتامعي )ISSA( )مكتب ارتباط الدول العربية يف اململكة 

لهذه  التحضري  خضم  ويف  الهاشمية(،  األردنية 

أهم  من  محور  لبحث  سعت  التي  الورشة 

ومالءتها،  التقاعدية  األنظمة  استدامة  محاور 

وهو املوضوع الذي رافقه يف كل األوقات ولدى 

ليس  جدل  املختصة  والهيئات  األنظمة  جميع 

سبيل  )عىل  املحور  هذا  يتضمنه  ملا  بالقليل، 

تتصل  عديدة  عنارص  من  والتحديد(  الحرص 

بازدهار املجتمعات ورخاء أفرادها واطمئنانهم 

املعييش.

ورشة  لعقد  التاريخية  األهمية  أن  عىل 

املحيل  النطاق  عىل  وفاعليتها  هذه  العمل 

تتمثل يف حقيقة األمر يف توقيت انعقادها الذي كان مواكباً النصهار 

التقاعد والتأمينات االجتامعية يف بوتقة  العامتني لصندوق  الهيئتني 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، بعد ميض أكرث من ثالثني عاماً عىل 

وفقاً  الفعيل  التشغيل  حقبة  الجديدة  الهيئة  ودخول  بل  إنشائهام، 

للقرار رقم )3( لسنة 2008 الصادر عن حرضة صاحب السمو نائب 

)ورشة عمل إصالح
األنظمة التقاعدية(

شهادة غري منطوقة 
ومسئوليــة تتضاعـــف

أحالم أحمـد رجـب
مدير إدارة عالقات املشرتكني )التقاعد(

إعداد

جاللة ملك البالد املفدى حفظهام الله ورعاهام، وهو املحور الذي تم 

التطرق إليه مرات عديدة فيام بني محارضات ورشة العمل، باعتبار 

تجربة البحرين مميزة ورائدة عىل طريق تطوير األنظمة واإلجراءات 

التقاعدية والتأمينية.

فرق  الهيئة  شكلت  الورشة،  لعقد  ومتهيداً 

عمل توزعت عىل مجموعة من اللجان التنظيمية 

تقديم  عن  تتوان  مل  التي  اللجان  وهي  النوعية، 

هذه  ارتقاء  بهدف  مجهوداتها  وبذل  خرباتها 

البحرين  مبملكة  يليق  الذي  للمستوى  الفعالية 

امليمونة  املجهودات  الدويل، وهي  املجتمع  لدى 

التي عرب عنها مقدار النجاح واالستحسان اللذين 

يف  املشاركة  الوفود  غالبية  إشادات  يف  تجسدا 

متخضت  وما  إليه  تطرقت  وما  بالورشة  الورشة، 

استامرات  يف  تبني  ما  بحسب  نتائج،  من  عنها 

استطالع الرأي التي وزعت عليهم، بغرض التعرف 

عىل مدى استفادتهم من أعامل الورشة وتقييمهم لها.

غري  شهادة  ملست  اللجان  تلك  مع  وعميل  متابعتي  وبحسب 

منطوقة من الجميع ومراهنتهم عىل نجاح هذا املسعى، من خالل 

تقديم األفضل واألجود يف إطار تجربة عملية وواقعية يتكرس فيها 

ـُرق تلك كانت تتطلع  دمج الهيئتني يف نسق عميل موحد، وكأن الف

آخر الكالم
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آخر الكالم

باجتهاد الجتياز الدرس األول من الدروس العديدة التي أفرزها وما 

تأكيد  النفس  يف  االرتياح  يبعث  وما  بذلك  يتصل  الدمج.  قرار  يزال 

الوفود  املثال  الورشة ومنها عىل سبيل  الوفود املشاركة يف  عدد من 

العامنية والكويتية واملغربية أن مابلغته ورشة العمل تلك من متيز 

تنظياًم وعمقاً معلوماتياً، وما قدمته من فائدة يف االطالع عىل تجارب 

خالل  من  وتطويرها،  التقاعدية  أنظمتها  إصالح  يف  العربية  الدول 

أوراق العمل املقدمة، ينسحب أيضاً عىل أن الغنى الفعيل للتجربة  

الفعاليات  أروع  تحتضن  البحرين  أن  العامة عىل  الذهنية  فتق  قد 

يشجع  الذي  األمر  االجتامعي،  والتأمني  بالتقاعد  املرتبطة  وبخاصة 

الجميع ويحفزهم )بحسب إفادة الوفود( عىل الحرص عىل حضور 

ويتفق  النهج،  ذات  البالد عىل  تقام مستقباًل يف  أنشطة مامثلة  أيه 

الدولية للضامن االجتامعي  العام للجمعية  ذلك مع ما ذكره األمني 

شكر  خطاب  يف  جاءت  التي  وإشادته  بولنسيك،  السيد   )ISSA(

وتقدير موجهني إىل سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة املوقر 

– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتامعي، الستضافة هذه 

مستوى  من  به  ظهرت  وملا  باململكة،  البالغة  األهمية  ذات  الورشة 

رفيع يف التنظيم والتنفيذ، األمر الذي شجع الجمعية بحسب ما ذكره 

األمني العام عىل إقامة العديد من األنشطة اإلقليمية املامثلة مستقباًل 

يف البحرين.

التامني  التقدير واإلشادة يضعان هيئة  وما من شك أن كل ذلك 

االجتامعي ليس عىل املحك املعهود منها كهيئة موحدة تتمتع بالكثري 

من اإلمكانيات والقدرات البرشية املتميزة فحسب، بل يرتجم اتساع 

أنها قطعت  التأميني وامتداده لتحميلها مسئولية أكرب طاملا  دورها 

تعمل فحسب عىل  كانت  أن  فبعد  املسئولية،  تلك  لتحمل  أشواطاً 

تطبيق أحكام أنظمة التأمني االجتامعي بشقيها التقاعد والتأمينات، 

لتهيئة  فاعاًل وخصباً  لتكون حقاًل  التجربَة  بحكم  دورهاَ  اتسع  فقد 

وتأهيل الكوادر البرشية العاملة يف نطاق التقاعد والتأمني االجتامعي. 

وهنا نستذكر باعتزاز الرعاية الكرمية ملعايل وزير املالية املوقر- رئيس 

بالتعاون   ،2006 عام  نفذت  مامثلة  لفعالية  الهيئة،  إدارة  مجلس 

االجتامعي  للضامن  الدولية  والجمعية  السابقتني  الهيئتني  بني  ما 

ومؤسسة مهنا للدراسات االكتوارية، والتي عالجت وبحثت عدداً من 

املحاور الترشيعية واإلجراءات التنظيمية املتعلقة باألنظمة التأمينية، 

وخرجت بالكثري من التصورات واملرئيات التي تم استيعابها واألخذ 

بها من قبل الوفود املشاركة يف تلك الفعالية، والذين كانوا ميثلون يف 

الواقع غالبية دول العامل، يضاف لذلك العديد من األنشطة التدريبية 

املامثلة التي تم تنفيذها خالل السنوات األخرية املنرصمة. 

وتتفق رؤيتنا مع ما ملسه الجميع من أن االستغناء عن االستعانة 

بجهة تنظيمية خارجية إلقامة النشاطني املشار إليهام وإسناد املهام 

التنظيمية ألعامل الورشة للكوادر العاملة بهيئة التأمني االجتامعي، 

الكوادر  تلك  لتفاين  الجميع،  قبل  من  وإشادة  استحسانا  أمثر  قد 

واجتهادها وتحليها بروح األرسة الواحدة يف إطار العمل التنظيمي، 

يتصل  أعمق،  وبخاصية  آخر  درساً  للجميع  حقق  قد  الذي  األمر 

البحرين كام هي  تكريس صورة مملكة  الجميع يف  قدرات  بتعزيز 

التقاعد  حقل  يف  والسيام  الدولية  األوساط  يف  متألقة  وضاءة  دامئاً 

والتأمني االجتامعي.                                                                           



أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة

امللك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر
وإلى صاحب السمو

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي
بمناسبة

وزير المالية - رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والمديرون العامون المساعدون

ومديرو اإلدارات وجميع موظفي وموظفات

الهيئة العامة للتأمني اإلجتماعي

عيد األضحى املبارك
وعيد جلوس حضرة صاحب الجاللة 

والعيد الوطني املجيد




