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الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
واألزمة المالية العالمية

يتوارد يف شتى مواقع البحث والجدل أحاديث تتعلق باألزمة املالية العاملية وتأثريها عىل 

اقتصاديات دول املنطقة، واألنظمة التأمينية يف هذه الدول بوجه خاص.

بسبب  التأثريات،  لبعض  املاليـة  األزمـة  بسبب  تعرضت  قد  الهيئة  فأن  للقـول  ومصداقاً 

تؤثر عىل  )التي  النظامية  باملخاطر  يعرف  ما  أو  فيها،  التحكم  التي الميكن  السوقية  املخاطر 

أسعار جميع االستثامرات يف وقت واحد(. ولكن بسبب حكمة الهيئة يف توزيع وتنويع األصول 

االستثامرية أمكن الحد من هذه التأثريات، ونتيجة لذلك كانت خسائر الهيئة أقل بكثري من 

الرئيسية  العاملية  األسهم  أسواق  عن  فضاًل  األخرى  التقاعد  صناديق  تكبدتها  التي  الخسائر 

واملؤرشات السوقية القياسية التابعة لها.

بل يف املقابل، فإنه يف عام 2008 تم تحقيق صايف دخل للهيئة من خالل عوائد استثامراتها، 

عىل الرغم من التأثري السلبي للقيمة العادلة يف استثامرات الهيئة املختلفة، واعترب هذا األداء 

جيداً باملقارنة مع معدالت األداء ملعظم املؤرشات املحلية والعاملية كام سبق بيانه.  

املاضية  القليلة  السنوات  يف  عملت  قد  للهيئة  التنفيذية  اإلدارة  أن  كله  ذلك  إىل  ُيضاف 

عىل استقطاب الكوادر املتخصصة إلدارة استثامراتها والتي تتمتع مبؤهالت أكادميية وخربات 

مرصفية واستثامرية واسعة تتناسب مع مسؤولية إدارة محفظة بهذا الحجم واألهمية. 

كام حرص فريق االستثامر يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، عىل عمل دراسات جدوى 

ملعظم استثامراتها القامئة، املحلية منها والخارجية وذلك يف ظل أزمة الرهن العقاري األمرييك 

من هذا  الحد  األزمات وطرق  بهذه  الهيئة  تأثر  مدى  العاملية، الستيضاح  املال  أسواق  وأزمة 

التأثري. إذ تنتهج اإلدارة سياسة استثامرية حريصة ومتحفظة أثبتت جدواها – بحمد الله تعاىل- 

مؤخراً يف ظل األزمة املالية القامئة.

وعليه فنطمنئ الجميع بأن الهيئة تسري نحو املستقبل بخطى حثيثة تحت قيادة حكومتنا 

الرشيدة، وتسعى جاهدًة للنهوض بكافة حقوق املؤمن عليهم، إضافًة إىل أن تأسيس الرشكة 

للتأمني االجتامعي ستكون عاماًل مهاًم  العامة  الهيئة  إدارة استثامرات  لها  املوكل  االستثامرية 

وأصياًل يف تنمية مدخرات املؤمن عليهم واستثامرها بصورة مهنية متميزة، وذات طابع احرتايف 

متخصص، كام أن زيادة استقطاب الكوادر املؤهلة والحفاظ عىل الكفاءات يف املجال االستثامري 

سيعمالن عىل الوصول بقافلة التأمني االجتامعي بإذن الله تعاىل لرب األمان.

من هنا نبدأ

التحـــريــــر



4

15

10

جاللة الملك المفدى يصدر القانون رقم )32( لسنة 2009 بشأن 
تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية 

ومرسوما بشأن انتقال نصيب األرملــة

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
ارتفاع حقوق المؤمن عليهم إلى 4 باليين دينار

وصافي إيرادات االستثمار 117 مليون دينار للعام 2009م

الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي : االطالع على السوق العالمي 
الستخالص أفضل الرؤى االستثمارية

مشروع تأسيس شركة إلدارة اموال هيئة التأمين االجتماعي

تجربة البحرين في دمج التأمينات االجتماعية والتقاعد
التحديات والفرص

مالمح توضيحية حول الجمعية الدولية للضمان االجتماعي

الوضع المالي للمؤسـسة العامة للضمان االجتمـاعي األردنية
في ضوء نتائج الدراسات االكتوارية

صنـــاديق االســـتثمار واألزمــة االقتصاديــة العــــالمية
السياسة العامة في التحصيل بإدارة االشتراكات التأمينية

)تقاعد القطاع الخاص(

6

9

14

19

22

25

27

32

ISSN 1985-837X  | 2009 المجلة الفصلية للهيئة العامة للتأمين االجتماعي |  العدد 3 |  يوليو

32

2009

 áÄ«¡dG

 ‘ ∑QÉ°ûJ

 õ«ªàdG èeÉfôH

»eƒµ◊G

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي تجتاز 
التدقيق الخارجي الثاني على شهادة اآليزو 
27001 لنظام أمن وسرية المعلومات

بطلب من ISSA وبعد تطبيق التجربة في 
األردن هيئة التأمين البحرينية تنقل خبراتها 
اإلتصالية واإلعالمية إلى هيئة التأمين  
الكويتية وباقي دول مجلس التعاون من 
خالل ورشة عمل تدريبية



5

إدارة الحوافظ االستثمارية والمخاطر 
محاضرة بالتأمين االجتماعي

بحضور وإشراف مستشار سمو رئيس 
الوزراء للشئون الثقافية

التأمين االجتماعي يشارك ببرنامج التميز 
الحكومي

هيئة التأمين االجتماعي تنظم دورة 
تدريبية حول البرمجة اللغوية العصبية

12

13

18

محتويات



6

بن  حمد  امللك  الجاللة  صاحب  حرضة  عن  صدر 

رقم  القانون  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيىس 

الشورى  مجليس  من  إقرارہ  بعد   ،2009 لسنة   )32(

والنواب ونص القانون عىل رسيان أحكام هذا القانون 

من  اعتباراً  والنواب  الشورى  مجليس  أعضاء  عىل 

الفصل الترشيعي األول، وعىل أعضاء املجالس البلدية 

اعتباراً من أول اجتامع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب 

املجالس البلدية سنة 2002.

حيث نصت املادة الثانية منه عىل إنشاء صندوق 

التقاعد يف حاالت  ينظم معاشات ومكافآت  للتقاعد 

ألعضاء  العمل  وإصابات  والوفاة  والعجز  الشيخوخة 

وتتوىل  البلدية،  واملجالس  والنواب  الشورى  مجليس 

الهيئة العامة للتأمني اإلجتامعي إدارته.

الثالثة منه عىل أن يلتزم عضو  املادة  كام ونصت 

البلدي  واملجلس  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس 

الخاضع ألحكام هذا القانون، إعتباراً من تاريخ العمل 

به، بسداد اشرتاك تقاعدي شهري بنسبة )10%( من 

املكافأة الشهرية املستحقة له.

شهري  تقاعدي  اشرتاك  بسداد  الحكومة  وتلتزم 

شهرياً  عمل  إصابات  تأمني  واشرتاك   )%20( بنسبة 

جـاللة المــلك المفــدى يصـدر القانون رقــــــــم )32( لسنة 2009 بشأن تقاعد أعضاء
مجــلــســي الشـــورى والنـــواب والمجالـــــــــــس البلديـــة كمـــا ويصــــــــدر مرســـــــــوما
بشـــأن انتـــقال نصــيب األرملــة إلى أبنــــــــــاء وبنات المتوفى عند زواجــها أو وفاتها

أهم األخبار

والنواب  الشورى  مجليس  ألعضاء  الشهرية  املكافأة  من  وذلك   ،)%3( بنسبة 

واملجالس البلدية.

أما املادة الرابعة فقد نصت عىل أن موارد الصندوق تتكون مام يأيت:

•االشرتاكات املنصوص عليها باملادة الثالثة من هذا القانون. 	

الحالية  اإلكتوارية  الرأساملية  القيمة  تكلفة  من  الحكومة  تتحمله  •ما  	
لفروق االشرتاكات غري املسددة قبل رسيان أحكام هذا القانون بالنسبة 

ألعضاء مجليس الشورى والنواب واملجالس البلدية.

•حصيلة استثامر أموال الصندوق. 	

•أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق. 	

االشرتاكات  نسب  تعديل  يجوز  بأنه  القانون  من  الخامسة  املادة  وذكرت 

املنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء 

للتأمني  العامة  الهيئة  إدارة  وتوصية مجلس  إكتواري،  يعدہ خبري  تقرير  عىل 

االجتامعي.

تقاعدياً  معاشاً  النواب  مجلس  ورئيس  الشورى  مجلس  رئيس  ويستحق 

يعادل املعاش التقاعدي للوزير، وذلك بحسب املادة السادسة من القانون.

ويستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو املجلس البلدي الذي 

القانون  من  السابعة  املادة  بحسب  كاملة  سنوات  أربع  العضوية  يف  يقيض 

معاشاً تقاعدياً بواقع )50%( من مكافأته الشهرية يحتسب عىل أساس افرتاض 

مدة خدمة اعتبارية قدرها )25( سنة، ويضاف إىل معاشه نسبة )7.5%( من 

مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك يف 

عضوية املجلس وبحد أقىص )4( سنوات، وذلك باإلضافة إىل املعاش املستحق 

له عن مدة خدمته يف غري عضوية املجلس برشط أال يتجاوز مجموع املعاشني 

أربعة آالف )4000( دينار بحريني.

ويف حالة عدم استحقاق عضو مجس الشورى أو مجلس النواب أو املجلس 
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مجــلــســي الشـــورى والنـــواب والمجالـــــــــــس البلديـــة كمـــا ويصــــــــدر مرســـــــــوما
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البلدي معاشاً تقاعدياً طبقاً لنص املادة السابعة من هذا القانون 

كان  شهرية  مكافأة  آخر  من   )%15( بواقع  تقاعد  مكافأة  مينح 

يحصل عليها خالل مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات 

العضوية.  وذلك بحسب املادة الثامنة.

ونص القانون بحسب املادة التاسعة منه عىل انه لعضو مجلس  

الشورى أو مجلس النواب أو املجلس البلدي الذي يقيض يف عضوية 

املجلس أقل من سنة، أن يسرتد االشرتاكات التي دفعها خالل هذہ 

املدة، ويشطب من نظام التقاعد.

أما يف حالة العجز الكيل أو الوفاة أثناء مدة العضوية يف مجلس 

أو  للعضو  البلدي يرصف  املجلس  أو  النواب  مجلس  أو  الشورى 

أو  الشهرية  املكافأة  من   )%40( بواقع  معاش  عنه  للمستحقني 

املادة  نص  يف  مذكور  هو  كام  أكرب،  أيهام  له  املستحق  املعاش 

العارشة.

تزاد معاشات  القانون  الحادية عرشة من  املادة  كام وبحسب 

أو  البلدي  املجلس  أو  النواب  مجلس  أو  الشورى  مجلس  عضو 

األعىل  الحد  مراعاة  مع  سنوياً   )%3( بنسبة  عنهم  املستحقني 

للمعاش املنصوص عليه يف املادة السابعة من هذا القانون.

تتكلف  أن  عىل  القانون  من  عرشة  الثالثة  املادة  نصت  وقد 

امليزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مايل يطرأ عىل الصندوق 

أحكام  تطبيق  نتيجة  القانون  الثانية من هذا  باملادة  إليه  املشار 

هذا القانون.

كام وصدر عن حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة عاهل البالد املفدى قانونان لسنة 2009 بعد إقرارهام من 

مجليس الشورى والنواب. ونص القانون األول رقم 2 عىل تعديل 

املادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة، وجاء فيه أنه يستبدل بنص 

املادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات 

اذا   26 مادة  االيت:  النص  الحكومة  ملوظفي  التقاعد  ومكافآت 

املتوىف  وبنات  أبناء  إىل  نصيبها  انتقل  ماتت  أو  األرملة  تزوجت 

املستحقني للمعاش بالتسأوى فيام بينهم فإن مل يوجد أحد منهم 

آل إىل صندوق التقاعد.

وإذا انتقل نصيب األرملة يف املعاش إىل أبناء وبنات املتوىف أو 

آل إىل صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من 

زوجها األخري اسرتدت نصيبها يف املعاش طبقا ألحكام هذا القانون 

ما مل تستحق معاشا تقاعديا عن زوجها األخري بعد وفاته مبا يعادل 

نصيبها يف املعاش و إال اسرتدت الفرق.

من   25 املادة  تعديل  عىل   3 رقم  الثاين  القانون  نص  فيام 

قانون تنظيم معاشات ومكآفات التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 

البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، 

وجاء فيه أنه يستبدل بنص املادة 25 من قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واالمن العام 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 النص اآليت : مادة 25 

إذا تزوجت األرملة أو ماتت انتقل نصيبها إىل أبناء وبنات املتوىف 

املستحقني للمعاش بالتسأوى فيام بينهم فإن مل يوجد أحد منهم 

آل إىل صندوق التقاعد.

وإذا انتقل نصيب األرملة يف املعاش إىل أبناء وبنات املتوىف أو 

آل إىل صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من 

زوجها األخري اسرتدت نصيبها يف املعاش طبقا ألحكام هذا القانون 

ما مل تستحق معاشا تقاعديا عن زوجها األخري بعد وفاته مبا يعادل 

نصيبها يف املعاش و إال اسرتدت الفرق.
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صدر عن سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل 

للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  خليفة  

بشأن   2009 لسنة   )31( رقم  القرار  االجتامعي 

تشكيل لجنة لدمج البيانات املالية بالهيئة العامة 

عىل  القرار  نص  جاء  وقد  االجتامعي،   للتأمني 

النحو التايل:

للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 

االجتامعي:

رقم  القانون  من  السابعة  املادة  إىل  باإلشارة 

)3( لسنة 2008م،

قررنا ما ييل:

المادة األولى
للهيئـة  املالية  البيانـات  لدمج  لجنـة  ُتشكل 

األستـاذ  برئاسـة  االجتامعي  للتأميـن  العامة 

الشؤون  إدارة  ـ مدير  الساعي  عبدالعزيز صالح 

املاليـة )التقاعد(.

إدارة  ـ مدير  العريفي  السيد عادل عبدالله    .1

الشؤون املالية باإلنابة )التأمينات(.

مدير  مساعد  ـ  محمد  أحمد  عيىس  السيد    .2

إدارة الشؤون املالية )التأمينات(.

قسم  رئيس  ـ   محمد  صالح  محمد  السيد    .3

املحاسبة اإلدارية )التقاعد(.

4. السيد عبدالله أحمد عيلـ  رئيس األستاذ العام 

)التقاعد(.

أول  مخاطر  إداري  ـ  إرشاد  شارجيل  السيد   .5

)التقاعد(.

الهيئة  موظفي  من  بأي  تستعني  أن  وللجنة 

حسب ما تقتضيه الحاجة.

المادة الثانية
مهمتها  من  تنتهي  أن  املذكورة  اللجنة  عىل 

قبل النصف من شهر أبريل 2009م.

المادة الثالثة
عىل املعنيني باألمر تنفيذ هذا القرار ويعمل 

به حال صدوره. 

والله املوفق ،،،

صدر بتاريخ: 26 ربيع األول 1430 هـ 

املوافــق:  31 مــارس 2009م

قـرار رقم )31( لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة لدمج 
البيانات المالية بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة

صدر عن سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل 

التنفيذي للهيئة العامة للتأمني  خليفة ـ الرئيس 

بشأن   2009 لسنة   )27( رقم  القرار  االجتامعي 

للتأمني  العامة  بالهيئة  التوظيف  لجنة  تشكيل 

االجتامعي )التقاعد(،  وقد جاء نص القرار عىل 

النحو التايل: 

للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 

االجتامعي: 

لسنة   )13( رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 

التقاعد  ومكافآت  معاشات  تنظيم  بشأن   1975

ملوظفي الحكومة، 

بشأن   2008 لسنة   )3( رقم  القانون  وعىل 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، 

به  املعمول  املوظفني  شئون  دليل  وعىل 

)التقاعد(،  االجتامعي  للتأمني  العامة  بالهيئة 

ولصالح العمل. 

تقــرر اآلتــي 

مــــادة )1( 
تشكل لجنة للتوظيف بالهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي )التقاعد( عىل النحو التايل: 

1. عبدالنبي نارص سلامن ـ املدير العام املساعد 

للشئون املالية  واإلدارية ـ رئيساً. 

املوارد  إدارة  ـ مديـر  العيىس  إبراهيم علـي    .2

البرشية ـ عضواً.

3.  إميان مصطفى املرباطيـ   مدير إدارة الحقوق 

التقاعدية ـ عضواً.

4.  نجاح حسن العريب ـ رئيس قسم املدفوعات 

ـ عضواً. 

البحث  قسم  رئيس  ـ  عابد  أحمد  حسن    .5

االجتامعي ـ عضواً. 

الوظيفة ضمن  التي تقع  يكون مدير اإلدارة 

اختصاصها العضو املكمل للجنة. 

مــــادة )2( 
الشاغرة  الوظائف  عن  باإلعالن  اللجنة  تقوم 

بالهيئة، وإجراء االختبارات التحريرية واملقابالت 

الشخصية وتقييم املؤهالت والخربة، والتأكد من 

املتقدمني،  عىل  الوظيفة  شغل  رشوط  انطباق 

التنفيذي  الرئيس  إىل  تقاريرها وتوصياتها  وترفع 

التخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 

مــــادة )3( 
ومدراء  املساعدين  العامني  املدراء  عىل 

اإلدارات ورؤساء األقسام وجميع موظفي الهيئة 

العامة للتأمني االجتامعي )التقاعد(  تنفيذ هذا 

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدورہ. 

والله املوفق ،،، 

صدر بتاريخ: 26 ربيع األول 1430 هـ 

املوافــق:  31 مــارس 2009م

قـرار رقم )27( لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة التوظيف
بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد( 

أهم األخبار
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          عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني 

صباح  العام  لهذا  الثالث  اجتامعه  االجتامعي 

برئاسة   ،2009 يونيو   15 املوافق  االثنني  يوم 

وزير  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  معايل 

للتأمني  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  املالية 

االجتامعي. وقد أعرب معاليه عن تقديرہ للجهود 

مجلس  أعضاء  كافة  قبل  من  املبذولة  املخلصة 

وفقاً  العمل  بشأن  املتواصل  وسعيهم  اإلدارة، 

إلطار األهداف واملشاريع الرامية إىل تحقيق رؤى 

وطموحات رشائح املؤمن عليهم، فضاًل عن تفعيل 

وتعزيز  بدعم  املتعلقة  الحالية  والرؤى  الخطط 

احتياطي املؤمن عليهم وتوسعة املنافع التأمينية 

لكافة الخاضعني. 

وقد تناول املجلس جميع البنود الواردة يف جدول 

ما  أبرز  وبحث  استعراض  جرى  حيث  األعامل 

تحقق بشأن القرارات والتوصيات السابقة املتخذة 

من قبل مجلس اإلدارة ولجانه املختلفة ، واتخذ 

عدة قرارات بشأنها كان أهمها :

العامة  للهيئة  التقديرية  امليزانية  اعتامد مرشوع 

للتأمني االجتامعي للسنتني املاليتني 2009 و 2010، 

حيث قـدرت إيرادات الهيئة من االشرتاكات مببلغ 

352 مليون دينار و 374 مليون دينار عىل التوايل 

فيام قدرت املرصوفات التأمينية واإلدارية بـ 632 

مليون دينار و262 مليون دينار عىل التوايل. كام 

برئاسة وزير المالية
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

ارتفاع حقوق المؤمن عليهم إلى 3.7 باليين دينار
وصافي إيرادات االستثمار 117 مليون دينار للعام 2009م

 117 بـ  االستثامر  من  الهيئة  إيرادات  صايف  قدر 

مليون دينار لعام 2009 و 123 مليون دينار لعام 

حقوق  ارتفاع  إىل  التوقعات  تلك  وتشري   .2010

نهاية عام  املؤمن عليهم إىل 3.7 باليني دينار يف 

2009 ويتوقع أن يصل إىل 4 باليني دينار يف نهاية 

عام 2010.

من  عليهم  املؤمن  عدد  زيادة  املتوقع  ومن 

البحرينيني العاملني يف القطاع الخاص خالل عام 

املؤمن  عدد  وزيادة  عامل،   6400 بواقع   2009

عليهم األجانب بواقع 49000 عامل.

إنشاء  مرشوع  يف  الهيئة  مساهمة  عىل  املوافقة 

والكهرباء  املاء  إلنتاج  املستقلة  الدور  محطة 

بقيمة 55 مليون دينار بعائد قدرہ 10.4% سنوياً 

وبضامن من حكومة مملكة البحرين.

بشأن  املالية  وزير  قرار  مرشوع  عىل  املوافقة 

تطبيقات  لبحث  الدامئة  الفنية  اللجنة  إنشاء 

ستوكل  والتي  والتأمينية،  التقاعدية  القوانني 

تتوىل  التي  القوانني  لها مسئولية بحث تطبيق 

تواجه  قد  التي  املشاكل  وتذليل  تنفيذها  الهيئة 

املؤمن عليهم واملتقاعدين.

كام تدارس املجلس مواضيع أخرى تتعلق باألنظمة 

واللوائح الداخلية للهيئة وقد أرجأ بعضها وأحال 

البعض اآلخر للجان املختصة.

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
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االجتامعي   للتأمني  العامة  الهيئة  اجتازت 

أمن  إدارة  نظام  عىل  الثاين  الخارجي  التدقيق 

نها هذا النجاح  ورسية املعلومات بنجاح، حيث مُيكِّ

 ISO( اآليزو بشهادة  االحتفاظ  يف  االستمرار  من 

من  اعتباراً  عليها  كانت قد حصلت  التي   )27001

عام 2007.

املستقل  الخارجي  التدقيق  بعملية  قام  وقد 

وفٌد من رشكة )BVQI Burea Verites(، إذ شمل 

التدقيق اإلجراءات واألنظمة املتبعة بكافة إدارات 

وانتهت  االجتامعي،  للتأمني  العامة  الهيئة  وأقسام 

العليا  اإلدارة  مع  ختامي  اجتامع  بعقد  الزيارة 

لعرض نتائج التدقيق.

 - عكست  التدقيق  نتائج  أن  بالذكر  الجدير 

لتطور  إيجابية  صورًة   - الخارجي  املدقق  بشهادة 

ورسية  أمن  متطلبات  تنفيذ  يف  الهيئة  مستوى 

بدليل  والعاملي،  املحيل  املستويني  عىل  املعلومات 

شهادة  بنيل  املتحقق  اإلنجاز  عىل  محافظتها 

اآليزو)ISO 27001(  واستمرار االحتفاظ بها.

وقد منحت رشكة BVQI الهيئة هذہ الشهادة 

علاًم   .2007 عام  خالل  نظامها  عىل  التدقيق  بعد 

بأنَّ معيار )ISO 27001( هو أحد املعايري القياسية 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي تجتاز 
التدقيق الخارجي الثاني على شهادة اآليزو 

27001 لنظام أمن وسرية المعلومات

أهم األخبار
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الهيئة تنظم محاضرة بمدرسة البسيتين االبتدائية للبنات
التوعوي  الجانب  بتعزيز  من اهتاممها  انطالقاً 

الرشائح  مع  املبارش  اإلتصال  وتفعيل  والتثقيفي 

املستهدفة نظمت الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

يوم األربعاء املوافق 4 مارس 2009 محارضة توعوية 

للبنات حيث تحدثت  االبتدائية  البسيتني  مبدرسة 

فيها كل من السيدة نجاة عيل شويطر رئيس قسم 

خدمات املراجعني والسيد محمد شمس األنصاري 

رئيس قسم الخدمة التأمينية بالهيئة. 

ما  وأهم  أبرز  رشح  املحارضة  خالل  تم  وقد 

 1975 لسنة   )13( رقم  القانون  أنظمة  يف  جاء 

التقاعد ملوظفي  تنظيم معاشات ومكافآت  بشأن 

االستفسارات  كافة  عىل  الرد  تم  الحكومة.كام 

والتعليمية  اإلدارية  الهيئتني  قبل  من  املطروحة 

التي  التقاعدية  واملزايا  الحقوق  حول  باملدرسة 

السيدة نجاة شويطر تتسلم شهادة تقديرية من مديرة املدرسة

تقدمها الهيئة للمؤمن عليهم من الخاضعني للقانون واملستحقني عنهم. 

ويف ختام املحارضة قامت األستاذة جميلة الحاييك املديرة املساعدة باملدرسة بتوزيع الشهادات 

التقديرية عىل املشاركني باملحارضة . 

التي تصدرها منظمة اآليزو أو املنظمة العاملية للمقاييس بالتعاون مع 

 )ISO 27001( حيث يوفر معيار .IEC العاملية )هيئة )األلكرتوميكانيكا

املعلومات،  ورسية  أمن  إدارة  أنظمة  عليه  ُتبنى  الذي  العام  اإلطار 

ومراقبة  وتشغيله  النظام  هذا  بناء  يف  العامل  املؤسسات حول  ويساعد 

أدائه ومراجعته وتطويرہ. 

ومتتلك الهيئة العامة للتأمني االجتامعي  نظاماً إدارياً خاصاً باملتابعة 

ترشف عليه اللجنة العليا لنظام أمن ورسية املعلومات وتتكون اللجنة 

العليا من جميع مسئويل الهيئة، كام يضم فريق العمل عدداً من املنسقني 

األمنيني وهم موظفون مرشحون من جميع إدارات الهيئة يتم توجيههم 

واإلرشاف عليهم من قبل إدارة املعلومات اإلدارية. ويقوم هؤالء بإدارة 

و  وملفات  بيانات  وقواعد  )وثائق  الهيئة  لدى  املعلومات  كافة  تدفق 

غريها( إضافًة إىل حساب املخاطر املحتملة بشكل علمي ومنهجي، فضاًل 

نظـام  عىل  تأســيساً  دورية  بصورة  وقائية وعالجيـة  تدابري  اتخاذ  عن 

.ISO 27001

عىل  تأمينية  مؤسسة  أول  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  وتعترب 

مستوى العامل تحصل عىل شهادة الجودة )ISO 27001( يف أمن ورسية 

املواصفات  كل  تغطية  من  انتهت  أن  بعد  وذلك  املعلومات  تقنية 

واملتطلبات املؤهلة الستحقاق تلك الشهادة، ومنها إنشاء روابط مبارشة 

بني أهداف واحتياجات الهيئة والحلول األمنية لها، والعمل عىل دراسة 

وتقييم مجمل التحديات التي متر بها تقنية املعلومات من أجل ضامن 

تحقيق أفضل استخدام للموارد والحفاظ عىل سالمة النظم والتطبيقات 

نيل  عىل  ويرتتب  واملعامالت.  العمليات  سري  حسن  لضامن  التقنية 

الشهادة فوائد عدة أهمها: تفعيل إجراءات وسياسات جديدة تؤدي إىل 

انسيابية العمل، األمر الذي يؤثر إيجابياً يف ترسيع معامالت املشرتكني.
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بناء عىل توجيهات سمو رئيس الوزراء املوقر ينفذ مركز البحرين للتميز 

برنامج التميز يف األداء الحكومي بالتنسيق مع كافة األجهزة الحكومية 

إىل  لتصل  األجهزة  تلك  املنتهجة يف  واألداء  العمل  بآلية  االرتقاء  بهدف 

مدى متطور من التميُّز يف غضون ثالث سنوات ابتداًء من العام الجاري. 

)كراون  فندق  يف  للمؤمترات  البحرين  مبركز  عقد  فقد  لذلك  وتفعياًل 

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  مسئويل  مابني  األول  االجتامع  بالزا( 

برئاسة سعادة الرئيس التنفيذي املوقر ومسئويل مركز البحرين للتميُّز، 

رئيس  سمو  –مستشار  املطوع  إبراهيم  محمد  األستاذ  سعادة  بحضور 

الوزراء للشئون الثقافية، وذلك صباح يوم االثنني املوافق األول من شهر 

يونيو 2009 لبحث تطوير وتحديث األداء ملوظفني الهيئة، وهو الربنامج 

األجهزة  لثالث سنوات مبشاركة جميع  املركز كربنامج عمل  يتبناه  الذي 

الحكومية. إذ تعني تجربة مركز البحرين للتميُّز يف مجال ترسيخ ونرش 

ثقافة التميُّز بهدف االرتقاء بأداء األجهزة الحكومية وتطوير خدماتها مبا 

يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس 

الوزراء يف هذا املجال. 

سمو  مستشار  أوضح  للتميُّز  البحرين  مركز  عن  حديثه  معرض  ويف 

رئيس الوزراء للشئون الثقافية سعادة األستاذ محمد إبراهيم املطوع أن 

وجود إرادة لتحقيق التميُّز يف األداء مسألة مهمة، وذلك لوجود ثقافة 

مشجعة عىل إدخال التغيري الناجح واملطلوب مستشهداً بقول الله تعاىل 

التغيري  يكون  بأنفسهم" حيث  ما  يغريوا  مابقوٍم حتى  يغري  الله ال  "إن 

من أجل  تغيرياً  وقامئاً عىل منهٍج علمي وهدٍف واضح، وليس  جوهرياً 

التغيري فقط، انطالقاً من القناعة بأن التميُّز منهج عمل متواصل لذا فإن 

من األهمية إمكانية قياسه بحث إن ما الميكن قياسه الميكن تحسينه 

وتطويرہ.

وأضاف بأن مركز البحرين للتميُّز يهدف أساساً إىل نرش ثقافة التميُّز 

املتمثلة  العمل  قيم  ترسيخ  للقياس، عرب  قابلة  األخذ مبعايري  من خالل 

تتحوَّل من خاللها  بشكٍل صحيح  والصدق  واإلبداع  والتعلم  بالشفافية 

التميُّز من قيمة إىل سجية. كام يسعى املركز لعقد رشاكات مع  ثقافة 

املؤسسات لتحقيق أهدافها بإتقان.

من ثمَّ تطرق املطوع ملوضوع اختيار الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

يف  واالطمئنان  األمان  تحقق  مؤسسة  أهم  كونها  فيها،  التميُّز  لتدعيم 

خ قيمة أن يشعر كل مواطن بالراحة وهو يعمل، إمياناً  املجتمع، وأن ترسِّ

منه مبا ستضمنه له الهيئة من طأمنينة مستقباًل، إذ سيتم قياس أثر عمل 

الهيئة عىل املجتمع.

واختتم حديثه باإلشادة بدعم القيادة الرشيدة ملركز البحرين للتميُّز، 

عام  حتى  االقتصادية  البحرين  رؤية  تحقيق  نحو  الحثيثة  ومساعيها 

الذي  للتميُّز  البحرين  لربنامج  والداعمني  املشاركني  كافة  شاكراً   ،2030

يسعى ملصلحة مملكة البحرين.

بحضور وإشراف مستشار سمو رئيس الوزراء للشئون الثقافية
التأمين االجتماعي يشارك ببرنامج التميز الحكومي
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إدارة الحوافظ االستثمارية والمخاطر محاضرة بالتأمين االجتماعي
يف إطار مساعي الهيئة العامة للتأمني االجتامعي لتطوير الكوادر البرشية 

العاملة يف املجال االستثامري واملايل بهدف االستثامر األمثل لألصول املالية، 

نظمت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة "ستيت سرتيت" محارضًة تحت عنوان 

"إدارة الحوافظ االستثامرية واملخاطر"، يوم الخميس املوافق 18 يونيو 2009  

بفندق كراون بالزا يف املنامة، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن 

عيىس آل خليفة املوقر الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور مسئويل االستثامر 

يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، حيث تطرقت املحارضة ملناقشة دور 

هذا  العمل يف  وآلية  لألصول  األمثل  والتوزيع  االستثامرية  الحوافظ  إدارة 

الشأن يف ظل الظروف االقتصادية العاملية الراهنة.  

ُيشار إىل أن مؤسسة "ستيت سرتيت" تعد إحدى أكرب منظامت إدارة 

أموال املؤسسات يف العامل إذ تدير أصوال مالية ملصلحة عدد من املؤسسات 

الرسمية .

كام ألقى سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة –الرئيس التنفيذي 

للهيئة العامة للتأمني االجتامعي كلمًة أكد خاللها دعم الهيئة للمرشوع، 

ورشاكتها مع مركز البحرين للتميُّز انطالقاً من الوضع الراهن للهيئة -بعد 

الدمج- الذي يحتِّم عليها مواجهة التحدي املتمثل يف رفع مستوى األداء، 

وما ستحققه هذہ الرشاكة لتحقيق هدف الهيئة املتمثل يف توفري التغطية 

يتم  حكومية  كجهة  الهيئة  اختيار  مقدراً  البحرينيني.  لجميع  التأمينية 

ضمها لخطة تطوير األداء الحكومي. وأكد الرئيس التنفيذي أن الرشاكة 

ستكون رشاكًة اسرتاتيجية بالتأكيد كون املساعي تقوم عىل توفري التأمني 

املناسب ملختلف املراحل التي متس كافة املواطنني )التقاعد، التأمني ضد 

التعطل، إصابة العمل(. واختتم كلمته بتأكيد استمرار العمل بالربنامج 

بعد انتهاء مهمة وفد مركز البحرين للتميز.

وقد توىل املهندس محمد جاسم بوحجي -خبري التميُّز يف مركز البحرين 

ثقافًة  التميُّز  جعل  أهمية  مبيناً  املرشوع،  أهداف  رشح  عملية  للتميز 

عامة يف األجهزة الحكومية لتتامىش مع رؤية البحرين االقتصادية لعام 

لتحقيقها، يستند  للتميُّز  برنامٍج  بالرضورة وجود  التي تستدعي   ،2030

واملتعددة  املتجددة  املنهجيات  وتحديد  األخرى.  الدول  تجارب  عىل 

مركز  عن  الحديث  إىل  تطرق  كام  الحكومية.  املؤسسة  طبيعة  حسب 

البحرين للتميُّز ومساعيه نحو العاملية لتمثيل البحرين يف مسرية التميُّز، 

نيل  الجودة والتميُّز –السيِّام بعد  الفرق بني شهادة  أن  أشار إىل  حيث 

الهيئة شهادة اآليزو 27001 لنظام أمن ورسية املعلومات- هو أن نظام 

الجودة عبارة عن شهادة يف إدارة العمليات بالجهاز أو املؤسسة، بينام 

يستند إحراز التميُّز عىل تطبيق النظم كونه جزءاً من السلوك املؤسيس، 

والسعي إىل تطويرہ ذاتياً مبا يخدم قطاعات كثرية يف املجتمع، ويؤسس 

لتنمية مستدامة قامئة عىل الخربات الوطنية.   

أهم األخبار
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الهيئة العامة للتأمين االجتماعي : االطالع على السوق 
العالمي الستخالص أفضل الرؤى االستثمارية

وفد من الهيئة العامة للتأمين االجتماعي يطلع على 
التجربة السعودية في تطوير المزايا التأمينية

الواليات  من  قادماً  مؤخراً  البالد  إىل  عاد 

بن  محمد  الشيخ  سعادة  األمريكية  املتحدة 

للهيئة  التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل  عيىس 

بزيارة  قام  أن  للتأمني االجتامعي بعد  العامة 

العامة  للهيئة  االستثامرية  املحافظ  مدراء 

املتحدة  الواليات  يف  االجتامعي  للتأمني 

األمريكية، من أجل مراجعة أداء هذہ املحافظ 

االستثامرية  للسياسة  انتهاجها  من  والتأكد 

كذلك  الزيارة  هدفت  كام  الهيئة،  يف  املتبعة 

والتوجهات  الرؤى  أحدث  عىل  االطالع  إىل 

األسواق  يف  لالستثامر  بالنسبة  الجديدة 

العاملية، إىل جانب بحث آخر التطورات عىل 

األفكار  بأفضل  للخروج  سعياً  الصعيد  هذا 

األوضاع  من  االستفادة  لحسن  واملقرتحات 

العوائد  إطار  يف  االستثامري،  للسوق  الحالية 

املستقبلية الطويلة وقصرية األجل.

عيىس  بن  محمد  الشيخ  سعادة  ورافق 

آل  خليفة  بن  عبدالله  الشيخ  زيارته  خالل 

الهيئة  يف  لالستثامر  املساعد  املدير  خليفة 

العامة للتأمني االجتامعي.

وفد  السعودية  العربية  اململكة  من  قادماً  مؤخراً  البالد  إىل  عاد 

عىل  لالطالع  لها  زيارة  بعد  وذلك  االجتامعي،  للتأمني  العامة  الهيئة 

يف  التأمينية  واألنظمة  املزايا  بتطوير  يتعلق  فيام  السعودية  التجربة 

يف  االجتامعية  للتأمينات  العامة  واملؤسسة  للتقاعد  العامة  املؤسسة 

السعودية، فضاًل عن متابعة االطالع عىل آخر املستجدات التطويرية 

يف هذا الشأن.

من  عدداً  أيام  ثالثة  استغرقت  التي  الزيارة  برنامج  وتضمن 

العامة  الهيئة  مسئويل  بني  والهامة  املحورية  التنسيقية  االجتامعات 

للتأمني االجتامعي يف مملكة البحرين ومسئويل املؤسستني التأمينيتني 

يف اململكة العربية السعودية، وقد ترأس وفد هيئة  التأمني البحرينية 

سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة الرئيس التنفيذي، كام ضم 

الهيئة، والدكتور زكريا  الوفد األستاذ يعقوب يوسف ماجد مستشار 

سلطان محمد القائم بأعامل مساعد الرئيس التنفيذي، واملستشارين 

القانونيني يف الهيئة األستاذ أحمد الهرميس الهاجري، واألستاذ أحمد 

الريح.

البحرين  بني  القائم  بالتعاون  الهيئة  وفد  أشاد  الزيارة  إطار  ويف 

والسعودية يف إطار تنسيق العمل املشرتك من أجل تطوير األنظمة 

واإلجراءات التأمينية، متطلعاً ملزيد من التعاون والتنسيق بني البلدين 

خاصة فيام يتعلق بالخدمات التأمينية املقدمة يف البلدين الشقيقني 

وسبل تطويرها وتعزيز مكتسباتها لصالح عموم املؤمن عليهم.

الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة
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بطلب من ISSA وبعد تطبيق التجربة في األردن
هيئة التأمين البحرينية تنقل خبراتها االتصالية
واإلعالمية إلى هيئة التأمين الكويتية وباقي

دول مجلس التعاون من خالل ورشة عمل تدريبية
للتأمني االجتامعي مؤخراً يف أعامل  العامة  الهيئة  شارك وفد من 

للضامن  الدولية  الجمعية  نظمتها  التي  التدريبية  العمل  ورشة 

االجتامعي ISSA من خالل  املكتب الفرعي اإلقليمي للدول العربية 

واآلسيوية بالتعاون مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية بدولة 

الكويت تحت عنوان" أثر العالقات العامة وفن التعامل مع الجمهور" 

وذلك خالل الفرتة من 4-6 مايو 2009.

اإلقليمي  املكتب  من  وبطلب  قامت  الهيئة  أن  ذكرہ  يجدر  وما 

تقديم  خالل  من  وذلك  التدريبية  الورشة  هذہ  أعامل  يف  باملشاركة 

االتصالية  التجربة  استعراض  خاللها  من  تم  متخصصة   عمل  ورقة 

واإلعالمية املطبقة يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي والتي ساهمت 

إىل حٍد كبري يف تثقيف جمهور املؤمن عليهم بحقوقهم التأمينية وبث 

الوعي التثقيفي املنشود لهذه الرشيحة األبرز من املجتمع البحريني، 

حيث تم إلقاء الضوء عىل الهيكلية اإلدارية لإلدارة املعنية بهذا الشأن 

وكذلك التعرض لجملة الربامج املنفذة أو التي ُيعتزَم تنفيذها قريباً.

ويذكر أن هيئة التأمني البحرينية كانت قد تلقت يف وقت سابق 

خطاباً من الجمعية الدولية للضامن االجتامعي بشأن تعميم برامج 

والهيئات  املؤسسات  عىل  واإلعالمية  والخدمية  االتصالية  العمل 

التأمينية يف مختلف الدول العربية بهدف االستفادة من هذہ التجربة 

بالهيكلية اإلدارية  إليها  املتميزة، حيث تم إحاطة املؤسسات املشار 

االتصالية  الخدمات  اإلدارة ومجمل  التي تقوم عليها  العمل  وخطط 

التي تقوم اإلدارة بتنفيذها وتطبيقها يف هذا الشأن.

علاًم بأن املؤسسة العامة للضامن االجتامعي يف اململكة األردنية 

الهاشمية كانت قد أكدت يف وقت سابق عىل أهمية االستفادة من 

التجربة املميزة إلدارة عالقات املشرتكني يف الهيئة والتي متخضت عن 

إنشاء إدارة مامثلة لها يف املؤسسة العامة للضامن االجتامعي باألردن، 

إذ يأيت ذلك يف إطار اإلشادة بنظام العمل املتطور الذي تنتهجه الهيئة 

مع  اتساقاً  يأيت  والذي  الجانب  هذا  يف  االجتامعي  للتأمني  العامة 

التطويرية  الخربات  وتبادل  املتعددة  التجارب  من  االستفادة  رضورة 

بني الهيئات التأمينية العربية مبا يدعم العمل التأميني بشكل عام.

ومام يجدر ذكرہ بأن مجلس التنمية االقتصادية سيستضيف خالل 

األيام املقبلة السيدة أحالم رجب مدير إدارة عالقات املشرتكني بالهيئة 

لعرض ورقة عمل عن أهم أعامل اإلدارة والربامج التثقيفية التي يتم 

تنفيذها، وذلك إلطالع مسئويل العالقات العامة يف الجهات الحكومية 

وبعض مؤسسات القطاع الخاص عىل هذہ التجربة.
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تستضيفه مملكة البحرين خالل الفترة 11-12 أكتوبر القادم 
إجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية 

في دول مجلس التعاون الخليجي

ممثلة  البحرين  مملكة  تستضيف 

االجتامعي  للتأمني  العامة  بالهيئة 

وبالتنسيق مع األمانة العامة لدول مجلس 

أكتوبر   12-11 الفرتة  خالل  التعاون 

التاسع  الدوري  اإلجتامع  فعاليات  املقبل 

والتأمينات  املدين  التقاعد  أجهزة  لرؤساء 

وذلك  التعاون  مجلس  بدول  االجتامعية 

ملتابعة تطورات تطبيق نظام مد الحامية 

العاملني  املجلس  دول  ملواطني  التأمينية 

باإلضافة  املجلس  دول  يف  دولهم  غري  يف 

اإلستثامرية  املشاريع  تنفيذ  دراسة  إىل 

توصيات  متابعة  عىل  والعمل  املشرتكة، 

الندوات الدورية التي تعقد عىل مستوى 

تستضيفها  والتي  التعاون  مجلس  دول 

أجهزة التقاعد املدين والتأمينات اإلجتامعية 

بصفة دورية، والتي يتم من خاللها طرح 

املوضوعات ذات العالقة بأنظمة التقاعد 

املدين والتأمينات االجتامعية.

ومن املقرر أن يتم خالل أعامل اإلجتامع 

املشرتكة  املواقف  تنسيق  عىل  العمل 

والتأمينات  املدين  التقاعد  أجهزة  بني 

الدولية  اإلجتامعات  يف  االجتامعية 

بتنظيمها  وتقوم  تعدها  التي  واإلقليمية 

اإلجتامعي  للضامن  الدولية  الجمعية 

متابعة  سيتم  ذلك  جانب  إىل   ،)ISSA(

الفنية  اللجنة  ومستجدات  أعامل  كافة 

التقاعد املدين والتأمينات  الدامئة ألجهزة 

اإلجتامعية بدول مجلس التعاون والتي تم 

تشكيلها بقرار من رؤساء أجهزة التقاعد 

متابعة  بهدف  اإلجتامعية  والتأمينات 

تنفيذ القرارات الصادرة عن الرؤساء.

ومام يجدر ذكرہ أن الهيئة قد استضافت 

خالل الفرتة املاضية عدداً من الفعاليات 

التي  املامثلة  واالجتامعات  واملؤمترات 

واإلجراءات  األنظمة  تطوير  بحثت 

والتي  بها،  املعمول  والتأمينية  التقاعدية 

قد شهدت نجاحاً كبرياً سواء عىل صعيد 

أم  املقرتحة  واألطروحات  العمل  أوراق 

وكبار  الخرباء  من  واملشاركني  النقاشات، 

املسئولني والباحثني بالهيئات واملؤسسات 

التقاعدية والتأمينية بكافة الدول.
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إدارة عالقات المشتركين تعقد اجتماعها 
الدوري األول للعام 2009

االجتامعي  للتأمني  العامة  بالهيئة  املشرتكني  إدارة عالقات  عقدت 

اجتامعها األول ظهر االثنني 6 أبريل 2009 برئاسة السيدة أحالم أحمد 

رجب – مدير اإلدارة وبحضور موظفي اإلدارة. 

وقد رحبت السيدة أحالم رجب بالحضور وتقدمت بالشكر   

طبيعة  وأن  السيام  اإلدارة  يف  األداء  ومتيُّز  الدؤوب  عملهم  عىل  لهم 

عملهم ذات مساس مبارش مع الرأي العام، األمر الذي انعكس إيجاباً 

عالقات  إدارة  تجربة  تعميم  تمَّ  إذ  للهيئة،  املتميزة  السمعة  عىل 

الدولية  الجمعية  طلب  حسب  وذلك  العربية  الدول  عىل  املشرتكني 

للضامن االجتامعي يف إطار السعي لتعزيز تبادل الخربات والقدرات 

اإلدارية والفنية مابني الجهات التأمينية املامثلة.

هذه  استمرار  أهمية  عىل  املشرتكني  عالقات  إدارة  مدير  وأكدت 

الروح لدى املوظفني كافة، مع تنامي رشائح املؤمن عليهم، وتطور املهام 

والتأمينات  التقاعد  لهيئتي  الفعيل  الدمج  مع خطوات  تزامناً  املؤداة 

االجتامعية )سابقاً( تحت مظلة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي.

الخاصة  املتنوعة  املوضوعات  من  عدد  مناقشة  ذلك  بعد  وتمَّ 

متسهم  التي  واألمور  وموظفيهم  األقسام  رؤساء  قبل  من  باإلدارة 

ملدير  بالشكر  املوظفون  وتوجه  لها،  املناسبة  الحلول  بحث  تمَّ  إذ 

ملشاكلهم  واستامعها  كثب  عن  أوضاعهم  مبعرفة  الهتاممها  اإلدارة 

التي وعدت ببحث الحلول املناسبة لها، داعني إىل أهمية تكرار مثل 

املرحلة  ستحمله  مبا  تفاؤلهم  مبدين  دوري،  بشكٍل  اللقاءات  هذه 

ألوضاع  وأفضلية  تطورات  من  الفعيل-  الدمج  إمتام  –بعد  القادمة 

موظفي الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، وكافة رشائح املؤمن عليهم 

واملستحقني عنهم واملستفيدين من الخدمات التأمينية املتنوعة التي 

تقدمها الهيئة لهم. 

السيدة مواهب عبدالله حسن 

مكافآت  )أخصايئ  عبدالكريم 

تقاعدية( أثناء تكرميها من قبل 

الوزراء  رئيس  السمو  صاحب 

شهادة  عىل  لحصولها  املوقر، 

اإلداري  القانون  يف  املاجستري 

يف حفل عيد العلم األربعني.
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أهم األخبار

هيئة التأمين االجتماعي تنظم دورة 
تدريبية حول البرمجة اللغوية العصبية

وزيادة  كوادرها،  وتدريب  تطوير  عىل  منها  حرصاً   

قدرتهم العلمية والعملية، نظمت الهيئة العامة للتأمني 

للتدريب  )ماسرتز(  مركز  مع  بالتعاون  االجتامعي 

واإلستشارات، دورة تدريبية وورشة عمل تحت عنوان " 

الربمجة اللغوية العصبية- املستوى املتقدم" وذلك خالل 

الفرتة 18-21 مايو 2009، بفندق إليت. 

اللغوية  الربمجة  موضوعات  إىل  الدورة  وتطرقت 

وطرق وأساليب اإلبداع وتوليد األفكار، كام تطرقت إىل 

املهارات اإليجابية والخريطة الذهنية والقواعد الرئيسية 

العالقة  ذات  املواضيع  من  وغريها  الذات  برمجة  يف 

اإلبداعي  الخيال  وتنمية  األهداف  تحديد  يف  بالنجاح 

واإلنتاجي.

من  العديد  عىل  التدريبية  الدورة  محاور  ركزت  كام 

املفاهيم وأهم املصطلحات واملحددات بهذا الشأن. وقد 

ناقش املشاركون أساليب ومهارات برمجة الذهن والذات 

من خالل الجهاز العصبي. 

حارض يف الدورة األستاذ جميل النارص املدرب املعتمد 

يف الربمجة اللغوية العصبية، كام شارك يف أعامل الدورة 

عدد من موظفي الهيئة العامة للتأمني االجتامعي الذين 

أضافته  وما  الدورة  لهذہ  املتقدم  املستوى  عىل  أثنوا 

لخرباتهم العلمية والعملية. 

عىل  الشهادات  بتوزيع  التدريبية  الدورة  واختتمت 

للشئون  املساعد  العام  املدير  قبل  من  وذلك  املشاركني 

املالية واإلدارية السيد عبدالنبي نارص.  
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مشروع تأسيس شركة إلدارة اموال
هيئة التأمين االجتماعي

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

بهدف دمج   ، استثامرية  لتـأسيس رشكة  الصالحية  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة 

وإدارة موجودات كل من الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية والهيئة العامة لصندوق 

التقاعد، وذلك لتوحيد الرؤية االستثامرية ألموال الهيئة العامة للتأمني االجتامعي .

األهداف الرئيسية للمشروع:

التمييز بشكل واضح بني  الجديدة يف  الرئييس من تأسيس الرشكة  الهدف  يتمثل   -1

العامة للتأمني االجتامعي( ودور مدير املوجودات  دور مالك املوجودات )الهيئة 

)الرشكة الجديدة( من خالل إقامة كيان مناط به إدارة املوجودات عىل مستوى 

متقدم يتمتع بنموذج حوكمة قوي وبيئة تنظيمية فاعلة إلدارة موجودات الهيئة 

العامة للتأمني االجتامعي.

عملية فصل نشاطات إدارة املوجودات ستعود مبنافع تشغيلية واسرتاتيجية يف آن   -2

واحد. فمن الناحية االسرتاتيجية ، ستحقق عملية الفصل هذہ بلوغ درجة عالية 

عىل  وتركيزاً  للمهامت  واضحاً  وتقسياًم  الحوكمة  إطار  يف  وتحسناً  الشفافية  من 

املسؤوليات ذات الصلة. ومن  الناحية التشغيلية، سوف تساهم عملية الفصل يف 

استقطاب الخرباء ذوي الكفاءات العالية واالحتفاظ بهم.

مراحل التنفيذ:

حصول الرشكة الجديدة عىل الرتخيص املالئم من بنك البحرين املركزي.  .1

تحديد اسرتاتيجية االستثامر املستقبلية الخاصة بالرشكة الجديدة.   .2

السياسات  ذلك  يف  مبا  والحوكمة  املالئم  التنظيم  يخص  فيام  العمل  أطر  تحديد   .3

واإلجراءات الرئيسية والهيكل التنظيمي وسري العمل والوصف الوظيفي.

وضع الخطط املناسبة ملرحلة التطبيق.  .4

إستراتيجية االستثمار:

املختلفة  السيولة  ملظاهر  وفقاً  االستثامر  إسرتاتيجية  الجديدة  الرشكة  ستعتمد 

د.يوسف دشكوني
مدير إدارة تقنية املعلومات - مدير املرشوع

بقلم

املرتبطة بصناديق االستثامر املتعددة الخاصة بها 

وذلك عىل النحو التايل:-

صناديق  الطويل:  املدى  ذي  االستثامر  أفق 

معاشات التقاعد و البطالة )التأمينات( و صندوق  

الخدمةالعسكرية )التقاعد(.

أفق االستثامر ذي املدى املتوسط :  صندوق 

إىل  للحاجة  نظراً  )التأمينات(،  العمل  إصابات 

حالة  يف  بها  يستعان  نقدية  احتياطية  مبالغ 

املطالبات غري املتوقعة.

صندوق   : القصري  املدى  ذي  االستثامر  أفق 

الخدمة املدنية )التقاعد( ، نظراً ألن االشرتاكات 

املرصوفات  تغطي  ال  الصندوق  هذا  من  حالياً 

املرتتبة عليه.

الوظائف األساسية:

الرشكة  لعمليات  الجوهرية  الوظائف  تتمثل 

الجديدة يف االدارات التالية:

آفـــــاق   إدارية
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إدارة الموجودات مقابل المطلوبات:   .1

واملطلوبات  املوجودات  جانبي  وإدارة  تحليل 

بناء  أجل  من  املختلفة  بالصناديق  املرتبطة 

الدراسات  مع  تتوافق  متوازنة  استثامرية  سياسة 

االكتوارية. وتوزيع ومتابعة االستثامرات بحسب 

االسرتاتيجية املطروحة.

إدارة االموال: إدارة االستثامرات بالتوافق مع   .2

توجيهات سياسة االستثامر والتوزيع اإلسرتاتيجّي 

املستهدفة لإلستثامرات. مراقبة أداء االستثامرات 

ورشكات املحفظة االستثامرّية واستعراضها يومّياً، 

واملخاطر.  للعائدات  استباقّي  بتحليل  والقيام 

املتاحة  االستثامر  فرص  مستوى  وتقييم  تحليل 

بانتقاء  التوصية  االستثامرات.  أصناف  بحسب 

التوصيات  تقديم  الخارجّية.  االستثامرات  مديري 

إىل  األداء  حول  التقارير  ورفع  االستثامر  بشأن 

الرئيس التنفيذّي وإىل لجنة االستثامر.

إدارة المخاطر: يف إطار تأمني املحافظة عىل   .3

إستقاللية عمليات الرشكة الجديدة بشكل فاعل 

إلدارة  مناسب  عمل  إطار  إعداد  تم  وشفاف، 

املخاطر مرفقة به خطط واضحة عىل أن يخضع 

ذلك ملراقبة مجلس اإلدارة ويتم املوافقة عليه من 

الخطر  عنارص  املذكور  العمل  إطار  يعالج  قبله. 

مواجهتها  الجديدة  للرشكة  ميكن  التى  األساسية 

التشغيل  مخاطر  السوق،  مخاطر  تشمل:  وهي 

والتعهد، ومخاطر السيولة.

املوارد  وتشمل  والعمليات:  الدعم  إدارة   .4

املالّية،  العملّيات  وإدارة  واإلدارية  البرشية 

حول  التسوية  بنشاطات  والقيام  واملحاسبة 

واملوازنة   املالّية  التقارير  وإعداد  االستثامرات 

املالّية  بالبيانات  املتعّلقة  الدورّية  التقارير  ورفع 

والبيانات ذات الصلة إىل املساهمني وإىل مرصف 

البحرين املركزي. وتوفري خدمات تقنية املعلومات 

والدعم الفني.

املالّية  التقارير  تقييم  الداخلي:  التدقيق   .5

وعملّيات املحاسبة الداخلّية واملتطّلبات التنظيمّية 

والتشغيل والتدقيق عىل إجراءات إدارة املخاطر

عىل   ومرتكزة  مرنة  التنظيمية  البنية  وستكون 

عىل  ومبنية  املقرتحني،  االستثامر  وإطار  اسرتاتيجية 

إدارة  صناديق  بها  تقوم  التى  املامرسات  أفضل 

االستثامر العاملية املامثلة ومستوفية لرشوط مرصف 

البحرين املركزي الخاصة بالوظائف اإللزامية للرشكة 

الجديدة.

الحوكمة

الجديدة  بها للرشكة  املوىص  الحوكمة  بنية  تأخذ   -1

ومتطلباته  املركزي  البحرين  مرصف  رشوط 

التعاون  منظمة  توصيات  وكذلك  االعتبار،  بعني 

االقتصادي والتنمية حول مبادئ حوكمة الرشكات 

الهيئات  من  األساسية  املبادئ  مقارنة  عن  فضال 

األخرى املامثلة املعنية بإدارة موجودات صناديق 

معاشات التقاعد والتأمينات.

الخاص  الحوكمة  لنموذج  االسايس  املحرك  يتمثل   -2

بني  ما  الواضح  الفصل  يف  الجديدة   بالرشكة 

املوجودات"  "مالك  من  كل  ومهام  مسئوليات 

"ومدير املوجودات "، وبصفتها مالكة املوجودات 

ستأخذ هيئة التأمني االجتامعي عىل عاتقها مهام 

خدمة كافة املطلوبات املتعلقة بصناديق التأمني 

فضال عن التأكد من توافق إدارة املوجودات فيها 

مع رشوط املطلوبات اإلجاملية وذلك من وجهة 

للتأمني  العامة  الهيئة  وستقوم  اسرتاتيجية.  نظر 

االجتامعي بالتحكم بهذہ املهام من خالل األكرثية 

املمثلة لها يف مجلس إدارة الرشكة الجديدة.

مبهام  الجديدة  الرشكة  إدارة  مجلس  يعهد   -3

اإلدارة اىل 4 لجان إدارية هي: لجنة املوجودات 

آفـــــاق   إدارية

تضطلع لجنة 

إدارة الموجودات 

/ المطلوبات 

بمهمة تحديد 

متطلبات 

السيولة ، 

وااليصاء بالقيام 

بالنشاطات 

واالعمال إزاء 

التغييرات 

الحاصلة في 

المطلوبات 

بسبب التغييرات 

في المساهمات 

/ وسياسات 

معاشات 

التقاعد ، فضال 

عن مراجعة 

التوزيع 

االستراتيجي 

لالستثمارات

والتوصية به.
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واملطلوبات،  لجنة االستثامر، لجنة التدقيق ولجنة التعويضات 

والرواتب.

تحديد  مبهمة  املطلوبات   / املوجودات  إدارة  لجنة  تضطلع 

إزاء  واألعامل  بالنشاطات  بالقيام  وااليصاء  السيولة،  متطلبات 

التغيريات الحاصلة يف املطلوبات بسبب التغيريات يف املساهامت / 

وسياسات معاشات التقاعد ، فضال عن مراجعة التوزيع االسرتاتيجي 

لإلستثامرات والتوصية به.

والتوجيهات  التعليامت  وضع  مبهمة  االستثامر  لجنة  تضطلع 

القياسية  املعايري  التكتييك مبا يف ذلك  بتوزيع االستثامرات  الخاصة 

مدراء  وانتقاء  التفويضات  عىل  واملوافقة  املستهدفة،  والعائدات 

األموال الخارجيني والتصديق عىل قرارات االستثامر.

املحددة  الخطر  مواضع  مراجعة  مبهمة  التدقيق  لجنة  تضطلع 

من قبل إدارة املخاطر ، وتعيني املدقق الخارجي ومراجعة سياسات 

املحاسبة والتوصية بها، والقيام بالرقابة الداخلية ، والتأكد من التقيد 

بالرقابة والسياسات املعتمدة والحرص عىل دقة البيانات املالية.

تضطلع لجنة التعويض والرواتب مبهمة إعداد ومراجعة الرواتب 

والتعويضات باالستعانة مبعايري السوق القياسية.

مرحلة التطبيق:

استيفاء  تم  كام  الرشكة  تأسيس  مرشوع  من  االنتهاء  تم  لقد 

متطلبات مرصف البحرين املركزي والحصول عىل املوافقة املبدئية 

للتأسيس وجار العمل يف ما ييل:

•الحصول عىل املوافقة النهائية من بنك البحرين املركزي ومن  	

ثم الحصول عىل السجل التجاري. 

وفق  يعمل  الجديدة  للرشكة  متكامل  معلومايت  نظام  •إعتامد  	

األطر والسياسات االستثامرية التي تم تحديدها. والعمل عىل 

نقل كافة البيانات و املعامالت الحالية لدى إداريت االستثامر يف 

كل من التأمينات والتقاعد. 

•اختيار املوظفني الذين سيتم نقلهم إىل الرشكة الجديدة بحسب  	

والعمل  املحددة.  والوظائف  والخربات  واملؤهالت  الكفاءات 

والسياسات  الوظيفية  االوصاف  وفق  وتهيئتهم  تدريبهم  عىل 

واالجراءات املحددة. 

•بدء العمل الفعيل للرشكة. 	
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تبلورت فكرة دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة 

السلطة  تقديم  عند  وخصوصاً  فرتة،  منذ  االجتامعية  للتأمينات 

باستفاضة،  مناقشته  متت  والذي  الشأن،  هذا  يف  ملقرتح  الترشيعية 

يف  العاملني  عىل  تعود  التي  الفوائد  أو  املزايا  بكافة  اإلحاطة  بهدف 

التقاعدية  القطاعني العام والخاص من عملية الدمج وتقريب املزايا 

لجميع املشرتكني يف نظام التقاعد.

املالية  بالجوانب  يتعلق  فيام  أخرى  مزايا  الدمج  لعملية  أن  بيد 

أن  املؤمل  من  واإلداري  املايل  الجانب  ففي  واالستثامرية،  واإلدارية 

اإلدارات  بعض  دمج  بسبب  للموظفني  اإلدارية  املرصوفات  تنخفض 

عىل  إيجايب  مردود  لذلك  وسيكون  الوظائف،  من  عدد  وتقليص 

انخفاض املرصوفات اإلدارية بشكل عام، كام أن عملية الدمج سيكون 

لها األثر اإليجايب يف توحيد السياسات االستثامرية للهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي، من خالل إنشاء الرشكة االستثامرية التي ستتكفل باستثامر 

أموال الهيئة الجديدة والتوسع يف مجاالت مختلفة من االستثامر.

لصندوق  العامتني  الهيئتني  بني  اإلداري  الدمج  عملية  ولتنظيم 

 2008 لسنة   )3( رقم  املرسوم  صدر  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد 

املنظم لذلك، وسنستعرض فيام ييل بعضا من التحديات التي تواجه 

الدمج من الناحية العملية.

من حيث  التأمينيتني  الهيئتني  بني  العمل  طبيعة  يف  نسبي  تباين 

الهيئة  ففي  بها،  التعامل  يتم  التي  واإلجراءات  والقوانني  األنظمة 

عن  مختلفة  وقوانني  أنظمة  تطبيق  يتم  التقاعد  لصندوق  العامة 

القوانني املطبقة يف الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية، لذلك كانت 

هناك حاجة ملحة لتوحيد األنظمة املعمول بها يف املؤسستني وصوالً 

للوضع املناسب.

الحاجة إىل موظفني أصحاب خربة ومؤهالت مناسبة للتعامل مع 

إعادة الهيكلة وتطبيق األنظمة الجديدة بسهولة ويرس.

املعالجة الرسيعة ألي إرباك قد يطرأ عىل املوظفني واملتعلق مبدى 

تَكيُّفهم  مع األوضاع الجديدة.

أهمية تهيئة موظفي الهيئة الجديدة لألوضاع اإلدارية املستجدة 

وإحاطتهم بأية تغريات تطرأ عىل األنظمة واإلجراءات، لتفادي سوء 

التنفيذ بعد  االنتهاء التام من الدمج اإلداري والقانوين.

البدء يف التطبيق املرحيل لإلجراءات واألنظمة األكرث أهمية، حيث 

وأنظمة  املتقاعدين  معاشات  مثل  تأخريها  الميكن  أنظمة  هناك  إن 

م للمتقاعدين واملشرتكني، فيام ميكن  الفواتري وكافة الخدمات التي تقدَّ

ن عليهم وتطبيقها بصورة  تأخري بعض األنظمة التي التؤثر عىل املَؤمَّ

تدريجية.

أهمية أن تكون وسائل االتصال بني اإلدارة العليا واملوظفني فاعلة 

يف مرحلة الدمج، وتوضيح ما هو متوقع من املوظفني يف مرحلة الدمج 

إنجاح  يف  اإلدارة  يساعدوا  أن  للموظفني  ميكن  وكيف  الدمج،  وبعد 

عملية الدمج بصورة سلسة وناجحة.

الهيئة  تواجه  التي  التحديات  أهم  إىل  التطرق  وبعد  تقدم  مام 

العامة للتأمني االجتامعي يف إطار دمج الهيئتني التأمينيتني السابقتني، 

كبرية  جهود  إىل  تحتاج  والهيئات  املؤسسات  دمج  عملية  أن  نالحظ 

ومنظمة إلنجاحها، وخصوصاً يف مراحلها األوىل ورضورة التعامل مع 

كل العوامل واألشخاص بصورة مناسبة والسيام فيام يتعلق باألنظمة 

والقوانني وأنظمة الحاسب اآليل، وكذلك عدم تأثر املتعاملني مع الهيئة 

بأية عوامل سلبية نتيجة عملية الدمج.

تجربة البحرين في دمج التأمينات
االجتماعية والتقاعد

التحديات والفرص

آفـــــاق   إدارية

مواهب عبداهلل حسن عبدالكريم
أخصايئ أول معاشات تقاعدية

بقلم
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برز االهتامم الكبري يف مختلف القطاعات العامة 

والخاصة، الربحية وغري الربحية بتحقيق مستويات 

عالية من الجودة ضمن أهم متطلبات املنافسة يف 

القرن الحادي والعرشين، من خالل مفهوم إداري 

والتي  الشاملة  الجودة  إدارة  يف  يتمثل  حديث 

بصفة مستمرة   األداء  وتطوير  تحسني  إىل  تهدف 

العمالء،  ملتطلبات  االستجابة  خالل  من  وذلك 

مبراجعتها  اإلدارية  للعمليات  املستمر  والتطوير 

وتحليلها والبحث عن وسائل وطرق رفع مستوى 

األداء، وتقليل الوقت إلنجازها عرب االستغناء عن 

املهام والوظائف غري الرضورية لتخفيض التكلفة 

ورفع مستوى الجودة، وباالستناد يف جميع مراحل 

العميل،  واحتياجات  متطلبات  تلبية  إىل  التطوير 

مع الرتكيز القوي والثابت عىل احتياجاته ورضائه وذلك بالتطوير املستمر 

لنتائج العمليات النهائية لتقابل متطلبات العميل. 

الشاملة  الجودة  إدارة  عملية  يف  الرشوع  من  املؤسسة  تتمكن  وليك 

فالبد من أن تضع نصب عينيها ويف مقدمة اهتامماتها مبادىء هامة يجب 

األخذ بها، وهي:

والسعي  المستفيدين  وتوقعات  احتياجات  على  التام  •التركيز  	

لتحقيقها.

•متكني العاملني يف املؤسسة وتهيئتهم وتأهيلهم. 	

•القياس والتحليل كأساس التخاذ القرارات. 	

•التأكيد عىل أن التحسني والتطوير عملية مستمرة. 	

•رضورة دمج الجودة بعملية التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة. 	

•التأكيد عىل أن الجودة مسئولية الجميع. 	

•الرتكيز عىل الوقاية من املشكالت بدالً من معالجتها. 	

ومن خالل إدارة الجودة الشاملة يتم الرتكيز بوجه خاص عىل العميل 

أو املستهلك أو الزبون ورغباته ومحاولة تحقيق الجودة من خالل وجهة 

نظرہ ومعرفة رغباته وتوقعاته وتحقيقها.

تحقيق  إىل  الشاملة  الجودة  إدارة  وتهدف 

رىض  وكسب  التميز  يف  تسهم  ملموسة  نتائج 

للمؤسسة  عديدة  ومزايا  فوائد  وتحقيق  العمالء 

واجتذاب  املنافسة  عىل  وقادرة  رائدة  لتجعلها 

املناخ   وتوفري  طموحاتهم  وتحقيق  العمالء 

يحقق  مبا  واإلبداع،  للتطوير  املالمئة  والظروف 

القدر األكرب من رضا املستفيدين، وترسيخ ثقافة 

العمل املؤسيس التي تدعم وتحافظ عىل التحسني 

املستمر، وإرشاك كافة العاملني يف عملية التطوير 

الروتينية  العمل  إجراءات  من  التقليل  مع 

واختصارها من حيث الوقت والتكلفة، واالهتامم 

بتحسني نوعية الخدمات املقدمة للمتعاملني مع 

تحسني  مع  التشغيل  تكاليف  وتخفيض  األداء  مستويات  ورفع  املؤسسة 

وتطوير أساليب وإجراءات العمل.

هو  الشاملة  الجودة  إدارة  برنامج  تطبيق  من  األسايس  الهدف  ولعل 

تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع التخفيض يف التكاليف والوقت 

من  وذلك  رضائهم  وكسب  للعمالء  املقدمة  الخدمة  لتحسني  والجهد، 

خالل:

•خلق بيئة عمل تدعم وتحافظ عىل التطوير املستمر. 	

•متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات. 	

•توفري عنارص ذات كفاءة للقيام باألعامل املطلوبة. 	

•تحديد الصالحيات واملسئوليات بصورة دقيقة. 	

•تحسني نوعية املخرجات. 	

•زيادة القدرة عىل جذب العمالء وتقليل شكواهم. 	

•القياس واملراقبة املستمرة ألداء العاملني. 	

وميكن حرص أهداف إدارة الجودة الشاملة وتركيزها يف ثالثة أهداف 

رئيسية تتمثل يف:

إدارة الجودة الشاملة
مدخل للتطوير اإلداري

وكسب رضىا المراجعين

إبراهيم علي العيسى
مدير إدارة املوارد البرشية

بقلم
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1.خفض التكاليف.

2.تقليل الوقت الالزم إلنجاز املهامت للعميل.

3.تحقيق الجودة.

يتحتم يف  فإنه  الشاملة،  الجودة  إدارة  تطبيق  املؤسسة يف  تبدأ  وليك 

أساسية  ورشوط  متطلبات  توفري  خالل  من  السليم  املناخ  توفري  البداية 

مرتبطة بالعاملني أو األنظمة واإلجراءات، وميكن تلخيص هذہ املتطلبات 

الواجب توافرها لتطبيق إدارة الجودة الشاملة يف التايل:

•دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة. 	

•تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية لكافة العاملني. 	

•إملام املوظفني مبفاهيم إدارة الجودة الشاملة من خالل التدريب. 	

•تشجيع وتحفيز املوظفني يف االستمرار يف الربنامج. 	

•االستعانة باالستشاريني والخربات الخارجية. 	

•تشكيل فرق العمل. 	

•تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة. 	

•اإلرشاف واملتابعة املستمرة. 	

•وضع اسرتاتيجية لتطبيق الجودة الشاملة وفقاً لخطوات ومراحل تبدأ  	

التخطيط، بوضع خطة وكيفية  من اإلعداد ووضع األهداف ومن ثم 

بالتقييم من خالل  للتطبيق، ومروراً  الالزمة  املوارد  التطبيق وتحديد 

الطرق اإلحصائية للتطوير املستمر وقياس مستوى األداء وتحسينه. 

وتبدأ منهجية التحسني أو التطوير باستخدام أدوات الجودة الشاملة 

املستمر  للتحسني  عمل  فرق  أو  فريق  تشكيل  خالل  من  املؤسسة  يف 

وتحديد املهام وآلية العمل ومدة اإلنجاز، باتباع منهجية محددة مكونة 

من املراحل التالية:

أو  تحسينها  املطلوب  العملية  أو  املرشوع  واختيار  األهداف  1.تحديد 

تطويرها.

الالزمة والخطة  املحددة واملوارد  املطلوبة واملسئوليات  األدوار  2.تحديد 

الواجب اتباعها.

3.تحليل البيانات للمرشوع أو العملية الحالية.

األمر  يتطلب  قد  أو  التطوير،  أو  التحسني  عمليات  الجديد من  4.ابتكار 

إعادة هندسة بعض العمليات.

5.وضع آلية عمل لتنفيذ ومتابعة وتقييم خطة التحسني أو التطوير.

6.عرض الخطة النهائية عىل الجهات املختصة إلقرارها.

وتقوم منهجية التحسني أو التطوير يف املؤسسة عىل أساس توثيق كافة 

الخطط املقرتحة للتحسني أو التطوير أو إعادة هندسة العمليات )الهندرة( 

متهيداً لبناء نظام عمل متقن ومؤسيس، مع إخضاع تلك الخطط للفحص 

الدوري املستمر، والتأكد من أن ما تم االتفاق عليه تم تنفيذہ، مع رضورة 

وأهمية مشاركة كافة املعنيني يف عملية التحسني والتطوير والهندرة.

وليك يتحقق النجاح لنظام إدارة الجودة الشاملة فالبد من النظر لبعض 

املعوقات التي قد تواجه النظام يف بعض مراحله أو عند التنفيذ ومنها:

•مقاومة التغيري. 	

•استعجال النتائج. 	

•نقص متطلبات التطبيق. 	

•تأثري العوامل الخارجية عىل اتخاذ القرارات. 	

•عدم توفر اإلمكانات املادية. 	

•سوء اختيار مرشوع التحسني أو معالجة أعراض املشكلة وليس أصلها. 	

•عدم الرتويج لنظام الجودة الشاملة أو عدم وضع الخطط املناسبة. 	

• ضعف املتابعة اإلدارية عىل املوظفني واإلدارات وفرق العمل.	

إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتغيير:

تواجه  التي  الرئيسية  واملعوقات  املشاكل  من  التغيري  مقاومة  تعترب 

عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، حتى وإْن أدى التغيري إىل التحسني 

والتطوير، علاًم بأن قدرة اإلدارة عىل التغلب املبكر عىل املقاومة يساعد 

عىل إزالة الكثري من الخوف والقلق املصاحب لعملية التغيري.

يف  الشامل  للتغيري  مدخل  الشاملة  الجودة  إدارة  نظام  إن  وحيث 

ويهدف  التنافسية،  قدرتها  تعزيز  لغرض  أفرادها  جميع  ميس  املؤسسة 

إلحداث تغيري عميق يف املؤسسة ويتطلب سلوكيات وقيام جديدة لكل 

التغيري  التغيري بسبب ظهور مقاومة  أفرادها، مام يعني صعوبة تطبيق 

والتي يجدر باملؤسسة أن تعالجها بصرب وثبات وحكمة.

:)ISOإدارة الجودة الشاملة ونظام الجودة العالمي )اإليزو

لقد حدث خلط بسيط لدى البعض بني مفهوم إدارة الجودة الشاملة 

ومقياس الجودة العاملي)ISO(، حيث اعتقدوا أنهام يعنيان اليشء نفسه، 

الشاملة وبيان أهدافها وعنارصها  الجودة  إدارة  تم تعريف  إنه  وحيث 

ومتطلبات تطبيقها واملعوقات التي تواجه عملية التطبيق، فإننا سنلقي 

العاملية  للمنظمة  اختصار  وهو  )اإليزو(  مفهوم  عىل  باختصار  الضوء 

معايري  أو  مقاييس  بوضع  املنظمة  هذہ  قامت  حيث   ،)ISO( للمعايري 

ضامن  كافياً  يعد  مل  بحيث  مؤسسة  أية  يف  الجودة  إدارة  لنظام  عاملية 

جودة املنَتج فحسب، بل يتطلب األمر ضامن نظام جودة كامل يف هذہ 

املؤسسة.

الجودة  الكلية عىل  للرقابة  القول إن )األيزو( هو نظام  وعليه ميكن 

يشتمل عىل معايري محددة للجودة يف كافة أنشطة املؤسسة، يجب االلتزام 

بها من أجل تحقيق مستوى أداء وجودة عاليني، ويف حالة توفري املؤسسة 

التأكيد  مع  الشهادة،  عىل  تحصل  فإنها  الجودة  نظام  يف  املعايري  لهذہ 

عىل أن الحصول عىل الشهادة ليس نهاية املطاف، فاألهم املحافظة عىل 

مستوى الجودة الذي عىل أساسة منحت الشهادة، حيث يتم سحب هذہ 

الشهادة من املؤسسة التي التلتزم أو تحافظ عىل رشوط  ومعايري الجودة 

املطلوبة بها من خالل خضوعها للمراجعة والتفتيش السنوي أو الدوري 

وأحيانا للتفتيش املفاجىء.

آفـــــاق   إدارية
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نـــــــــــــــــــافذة

التعريف بالجمعية

بدايات الجمعية الدولية:

للتأميــن  الدويل  املؤمتر  اسم  تحت   1927/10/4 يف  بروكسل  يف  تأسست 

االجتامعي برعاية منظمة العمل الدولية.  ويف عام  1947 أصبحت تعمل باسم 

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي. وتعترب هذہ الجمعية الرائدة التي تجمع 

هيئة   350 عضويتها  يف  حاليا  وتضم  والوكاالت،  االجتامعية  التأمينات  هيئات 

عضو موزعة عىل 150 دولة يف العامل كام يف شهر مايو 2008.

 الرسالة:

الحكومية  الهيئات  تجمع  التي  العامل  يف  الرائدة  املنظمَة  الجمعيُة  تعترب 

مؤسسات  من  العضوية  وتتكون  االجتامعية.  التأمينات  وإدارات  ووكاالت 

أنواع  كافة  العامل مبا يف ذلك  أغلب دول  االجتامعي يف  الضامن  تدير  وهيئات 

الرعاية االجتامعية التي تّعد جزءاً مكّماًل ألنظمة الضامن االجتامعي الوطنية.

الرؤية:

يف  التمّيز  دعم  خالل  من  العوملة  ظل  يف  حيوي  اجتامعي  ضامن  دعم 

إدارة أنظمة الضامن االجتامعي حول العامل. وتؤمن الجمعية الدولية للضامن 

الضامن  عىل  للسكان،  املتزايدة  االحتياجات  مجابهة  أجل  من  أنه  االجتامعي 

االجتامعي املتطور أن يعمل دفعاً ألنظمة متكاملة تتبّنى السياسات التي تنظر 

للمستقبل وتتنبأ بالتحديات ملواجهتها قبل حدوثها، من أجل ضامن شمول كافة 

السكان بالضامن االجتامعي.

المهمة:

إّن مهمة الجمعية كام جاءت يف دستورها هي "التعاون عىل املستوى الدويل 

الظروف  تحسني  أجل  من  العامل،  حول  االجتامعي  الضامن  وتطوير  ترويج  يف 

االجتامعية واالقتصادية للسكان عىل أساس من العدالة االجتامعية.

األهداف االستراتيجية المقترحة للجمعية الدولية 
للضمان االجتماعي لألعوام 2010/2008:

1- تعزيز جمع وتحليل ونرش املعلومات املرتبطة بالضامن االجتامعي، وإجراء 

الدراسات والبحوث.

املعلومات  وتبادل  التجارب  ملقارنة  دويل  كمنتدى  الجمعية  دور  تعزيز   -2

ومناقشة قضايا معينة.

3- الرتويج للضامن االجتامعي عىل املستوى العاملي.

العمل  برامج  من  سلسلة  وتنفيذ  لألعضاء  املستوى  عالية  خدمات  تقديم   -4

الكفوءة.

األقسام الرئيسية:

كافة  متثيل  خاللها  يتم  العليا(:  الترشيعية  )الهيئة  العمومية  الجمعية   -1

املؤسسات األعضاء وتجتمع مرة كل ثالث سنوات.

دولة  كل  من  مسميني  مندوبني  من  يتكون  االنتخابية(:   )الهيئة  املجلـس   -2

يوجد فيها عضو فاعل عىل األقل يف الجمعية ويجتمع عند انعقاد الجمعية 

العمومية.

برنامج  أولويات  تحديد  ويتوىل  العليا(:  اإلدارية  )الهيئة  التنفيذي  3-املكتب 

أو  وقبول  للجان  التنظيمي  الهيكل  ووضع  الفعيل  األداء  وتقييم  األنشطة 

تجديد أو إيقاف العضويات. ويتكون من رئيس الجمعية وأمني الصندوق 

واألمني العام واألعضاء املنتخبني الذين ميثلون األقاليم املختلفة حول العامل. 

كام يجتمع مرة واحدة عىل األقل كل عام. ميّثل املجلس من الدول اآلسيوية 

دولة  يف  االجتامعية  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  من:  كل  العربية 

اإلمارات العربية املتحدة، و الهيئة العامة للتقاعد واملعاشات يف دولة قطر، 

العامة للتأمينات االجتامعية يف سلطنة ُعامن.  أما بالنسبة للدول  والهيئة 

مالمح توضيحية حول
الجمعية الدولية للضمان االجتماعي

فيصل العيناتي 
مساعد مدير العالقات العامة

بقلم
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العربية األفريقية فهي ممثلة بكل من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

الليبية  العربية  الجامهريية  يف  االجتامعي  الضامن  وصندوق  موريتانيا،  يف 

والصندوق القومي للمعاشات يف جمهورية السودان.

برنامج الجمعية الدولية للضمان االجتماعي 2010/2008

الرتكيز عىل املخرجات الخمس التالية:

والتشغيلية  اإلدارية  الكفاءات  تطوير  عىل  األعضاء  املنظامت  قدرة  1-تحسني 

والحاكمية الرشيدة، إدارة املخاطر، القيادة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

والحد من التهرب.

2- تعزيز قدرات املنظامت األعضاء عىل املشاركة واالستجابة لعمليات اإلصالح 

دويل  مقياس  ووضع  املستقبلية  التحديات  تحديد  عىل  العمل  خالل  من 

كنقطة مرجعية.

للمعلومات  والرجوع  الشمول  توسعة  األعضاء عىل  املنظامت  قدرة  3-تحسني 

املرتبطة بتوسعة الشمول وإنشاء فريق عمل يعني بالتوسعة.

4- مواجهة تحديات االستقرار الناتجة عن التغريات الدميوغرافية.

الضامن  عىل  الضوء  تسليط  يف  االجتامعي  الضامن  وحيوية  5- ديناميكية 

منتديات  وأربعة  عاملي  منتدى  وتنظيم  الدويل  الصعيد  عىل  االجتامعي 

إقليمية للضامن االجتامعي.

مكتب ارتباط الدول العربية:

آسيا،  العربية يف  للدول  اإلقليمي  الفرعي  املكتب  اسم  إنشاؤہ تحت  تقرر 

خالل اجتامع املكتب التنفيذي التسعني للجمعية الذي عقد يف جنيف بتاريخ 

الضامن  تزايد عدد مؤسسات  األخرية  السنوات  2005، حيث شهدت  فرباير   9

االجتامعي.  للضامن  الدولية  الجمعية  لعضوية  تنضم  التي  العربية  االجتامعي 

وبالنظر ألن هذہ املؤسسات تشرتك بلغة واحدة، وغالبا ما تتشابه اهتامماتها 

وأولوياتها، فقد أصبحت فكرة إنشاء مكتب فرعي إقليمي يركز عىل االحتياجات 

الخاصة  للمؤسسات العربية أكرث إلحاحاً.

للضامن  الدولية  للجمعية  العامة  األمانة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع   وتّم 

الهاشمية  العامة للضامن االجتامعي يف اململكة األردنية  االجتامعي واملؤسسة 

تقيض باستضافة املؤسسة للمكتب الفرعي اإلقليمي وتزويدہ باملوظفني وكافة 

املستلزمات اإلدارية الالزمة ملبارشته أعامله.

اللجنة االستشارية:

ترشف عىل أعامل املكتب لجنة استشارية تقوم مبتابعة األنشطة والتوجيه 

بخصوصها واملوافقة عىل خطة عمل املكتب، وتتألف اللجنة من: 

للتأمينات  العامة  املؤسسة  الحميد/ محافظ  بن سعد  السيد سليامن  1-معايل 

االجتامعية- اململكة العربية السعودية. 

العامة  التنفيذي للهيئة  الرئيس  2-سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة/ 

للتأمني االجتامعي- مملكة البحرين.

3- عطوفة الدكتور محمد كريك/ مدير عام الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

-لبنان.

أهداف مكتب ارتباط الدول العربية: 

الضامن  أنظمة  وترقية  تطوير  بهدف  الجمعية  أذرع  كأحد  املكتب  يعمل 

االجتامعي يف الدول العربية، مع الرتكيز عىل حاجاتها، فاملكتب يعمل كحلقة 

وصل ما بني الجمعية ومؤسساتها األعضاء يف املنطقة، من خالل توسيع نطاق 

الخدمات التي توفرها الجمعية الدولية عىل املستوى اإلقليمي للدول العربية، 

وذلك كام ييل:

تطوير  خالل  من  العربية  الدول  يف  اإلقليمية  األنشطة  نطاق  •توسيع  	

مجموعة من األنشطة باللغة العربية تنسجم يف محتواها مع احتياجات 

مؤسسات الضامن والتأمينات االجتامعية. 

العربية  املؤسسات  بني  واملعلومات  الخربات  وتبادل  التواصل  • زيادة  	

واملؤسسات املامثلة يف بقية دول العامل.

الجمعية  أنشطة  األعضاء يف مختلف  العربية  املؤسسات  • زيادة مشاركة  	

وتفعيل مساهامتها يف إصدار املطبوعات املتخصصة باللغة العربية.

• زيادة تدفق املعرفة والخربات بني املؤسسات العربية األعضاء يف الجمعية  	

وتطوير مفاهيم مشرتكة حول الضامن االجتامعي.

•تزويد الجمعية واملنظامت العربية األعضاء بالتطورات يف هيئات التأمينات  	

االجتامعية ومساعدة الجمعية يف الحصول عىل معلومات من املؤسسات 

يف  والتطورات  االتجاهات  حول  محدثة  بيانات  قاعدة  إليجاد  األعضاء، 

وخاصة  املختلفة  لألغراض  الستخدامها  فيها  االجتامعي  الضامن  أنظمة 

املطبوعات. 

•متثيل املؤسسات األعضاء يف املكتب يف االجتامعات وامللتقيات من خالل  	

يف  وإحصائيات  معلومات  عىل  والحصول  فنية،  وتقارير  عمل  أوراق 

موضوعات محددة ترتبط بعمل هيئات التأمينات االجتامعية من خالل 

الردود  ومقارنة  تحليل  ثّم  ومن  العربية  للدول  ترسل  استبانات  تصميم 

الواردة.

I n t e r n a t i o n a l  S o c i a l  S e c u r i t y  A s s o c i a t i o n
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الوضع المالي للمؤسـسة العامة
للضمان االجتمـاعي األردنية

في ضوء نتائج الدراسات االكتوارية*

تقوم املؤسسات املعنية بالتأمينات االجتامعية واألنظمة التقاعدية 

الفينة واألخرى  بني  االكتوارية  الدراسات  بإجراء  الخصوص  عىل وجه 

الوفاء  عىل  قدرتها  مدى  من  والتحقق  املايل  مركزها  لتفحص  وذلك 

بالتزاماتها املستقبلية.  واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي باململكة 

األردنية الهاشمية كغريها من املؤسسات يف باقي الدول ملزمة مبوجب 

كل  األقل  عىل  واحدة  مرة  الدراسات  هذہ  بإجراء  قانونها  أحكام 

بالتزاماتها  بالوفاء  االستمرار  واقع حرصها عىل  خمس سنوات.  ومن 

ألعاملها  الناظم  القانون  ألحكام  وتنفيذاً  ومتقاعديها  مشرتكيها  تجاہ 

وااللتزامات املرتتبة لها وعليها، قامت املؤسسة وبشكل دوري بإجراء 

ومؤرشاتها  املالية  تدفقاتها  لتقدير  االكتوارية  الدراسات  من  العديد 

التأمينية للعقود الزمنية القادمة.

املؤسسة اختالل  أعد  التي  املتتالية  الدراسات  حيث أظهرت هذہ 

بالتزاماتها  الوفاء  يف  االستمرار  عىل  قدرتها  وعدم  املايل  وضعها 

عام  أعدت  التي  االكتوارية  الدراسة  نتائج  جاءت  وقد  املستقبلية.  

2002 لتدق ناقوس الخطر تجاہ الوضع املايل للمؤسسة، حيث أظهرت 

تراجعه وبشكل ملحوظ عام ظهر عليه يف الدراسات السابقة.  وعزت 

الدراسة ذلك الرتاجع إىل عدة عوامل أبرزها اإلقبال املتزايد عىل التقاعد 

املبكر والزيادات العشوائية غري املنتظمة عىل الرواتب التقاعدية التي 

ستبدأ بالظهور بشكل جيل مع التغريات الدميوغرافية التي يتوقع أن 

تشهدها اململكة يف املستقبل واملتمثلة بشكل أسايس يف زيادة نسبة 

املسنني من السكان.

تطور الهرم السكاين للمملكة

ومن ثم جاءت الدراسة األخرية التي أعدت من قبل منظمة العمل 

عام ظهر  أكرث حرجاً  أصبح  للمؤسسة  املايل  الوضع  أن  لتبني  الدولية 

عليه يف دراسة 2002 ولألسباب نفسها مع اتجاہ التقاعد املبكر منحى 

أكرث حدة حيث أصبح القاعدة بدالً من االستثناء، والشكل املرفق يبني 

واالنخفاض  املبكر  التقاعد  عىل  املؤسسة  شهدته  الذي  اإلقبال  تزايد 

املتحقق يف متوسط العمر عند التقاعد.

وقد بينت الدراسة أن إيرادات املؤسسة التأمينية املتمثلة بشكل 

أسايس يف االشرتاكات املرتتبة عىل املؤمن عليهم وأصحاب العمل لن 

تكون قادرة عىل تغطية كامل نفقات املؤسسة بعد عام 2017 األمر  

الذي سيؤدي إىل اللجوء للعوائد االستثامرية لتغطية هذہ العجوزات 

املالية.  ومع االستمرار املتوقع يف تسارع النفقات التأمينية لن تتمكن 
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العوائد  ذلك  يف  مبا  اإلجاملية  اإليرادات 

املؤسسة  نفقات  تغطية  من  االستثامرية 

ستضطر  وبالتايل   2028 عام  بعد  الكلية 

واستخدام  موجوداتها  لتسييل  املؤسسة 

املسيل منها لسد هذہ الفجوة املالية. ويف 

عام 2038 ستكون املؤسسة قد استنفدت 

املالية ولن  احتياطاتها وموجوداتها  كامل 

املالية  التزاماتها  تكون قادرة عىل تغطية 

كاملة من مواردها الذاتية.

املتوقع  املايل  العجز  ويقدر  هذا 

للمؤسسة عام 2039 ما نسبته )3%( من 

الناتج املحيل اإلجاميل متصاعداً بعد ذلك 

ليصل إىل )5.3%( بحلول عام 2050 األمر 

الذي يرتتب عليه وصول املديونية إىل نحو 

)33%( من الناتج املحيل اإلجاميل.

إىل  املؤسسة  وصول  دون  وللحيلولة 

هذہ الضائقة املالية، جرت دراسة العديد 

من الخيارات وفيام ييل أبرزها:

1-زيادة نسب االشرتاكات املرتتبة عىل 

العامل وأصحاب العمل، لتصل مبجموعها 

املؤمن  أجور  إجاميل  من   )%27.4( نحو 

عليهم بدالً من )16.5%( حالياً.

عليه  املؤمن  يحصل  ما  2-تخفيض 

 55 و  للذكور   60 وجوبياً  تقاعدهم  عند 

لإلناث عن كل سنة من سنوات االشرتاك 

أي  )1/40( حالياً  مقارنة مع   )1/60( إىل 

وكذلك   )%33( مقدارہ  نسبي  بانخفاض 

مع  حدة  أكرث  بشكل  املبكر  التقاعد  عند  التقاعدية  املنافع  تخفيض 

املؤمن  جميع  عىل  ذلك  بتطبيق  املؤسسة  قيام  االعتبار  بعني  األخذ 

عليهم بغض النظر عن أعامرهم وسنوات اشرتاكهم.

وقد تم استبعاد البديلني أعالہ إمياناً بأهمية التدرج يف حدة تأثريات 

التعديالت املقرتحة والتأثريات عىل توجهات وسلوكيات املؤمن عليهم 

أثناء املراحل الدستورية إلقرارها )كالتقاعد املبكر( فحاولت املؤسسة 

جاهدة الخروج بتوليفة من التعديالت التي من شأنها املحافظة عىل 

الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم عند سن التقاعد الوجويب كام هو 

يف القانون الحايل مع إيالء األولوية لذوي الدخول املتدنية واملتوسطة.  

للتقاعد  املستحقني  عليهم  املؤمن  حقوق  عىل  التعديل  حافظ  كام 

املبكر قبل نهاية هذا العام من الحصول عىل منافعهم التقاعدية وفقاً 

الجدد  عليهم  املؤمن  بني  التمييز  تم  وكذلك  الحايل  القانون  ألحكام 

وأصحاب  املرتفعة  الرواتب  أصحاب  وبني  الحاليني  عليهم  واملؤمن 

الرواتب املتوسطة واملتدنية ولصالح الفئات األخرية.

*نقآل عن املوقع الرسمي للمؤسسة العامة للضامن االجتامعي باململكة 

www.ssc.gov.jo األردنية الهاشمية



29

تقرير أخباري

فروع جديدة لهيئة التأمين االجتماعي
وخدمات أفضل للمؤمن عليهم

حرصت الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية عىل تقديم أفضل الخدمات التأمينية 

لجميع أصحاب األعامل املشرتكني يف نظام التأمني اإلجتامعي، وتطوير املزايا املقدمة 

وفاعلية  بكفاءة  عنهم  واملستحقني  الخاص  القطاع  يف  عليهم  املؤمن  رشائح  لكافة 

تعزيز جودة  املتمثلة يف  الهيئة  يتناسب مع أهداف  الجودة، مبا  وبأعىل مستويات 

العمل التأميني وتطوير كافة الخدمات املقدمة، لتحقيق النتائج املرجوة والتي تتمثل 

يف تأمني حارض ومستقبل أجيال املؤمن عليهم وذويهم وضامن استمرارية ودميومة 

هذا التأمني كاًم ونوعاً.

يف صدور  متثلت  متالحقة  تطورات  األخرية  السنوات  خالل  الهيئة  شهدت  وقد 

قوانني وأنظمة جديدة، وإجراء بعض التعديالت عىل القوانني املعمول بها، كام تم 

تطبيق فروع جديدة للتأمني، وإضافة مزايا جديدة للمؤمن عليه، وقد أدى ذلك إىل 

اتساع قاعدة املشرتكني يف نظام التأمني االجتامعي وزيادة عددهم بشكل مضطرد.

العامة  والهيئة  التقاعد  لصندوق  العامة  الهيئة  جهازي  دمج  قرار  جاء  وقد 

للتأمينات االجتامعية خطوة إيجابية لتحقيق جميع األهداف التي تتطلع إليها كل 

من الهيئتني واملؤمن عليهم املنضوين تحت كال النظامني.

ظل  يف  املنشودة  أهدافها  تحقيق  صعوبة  الهيئة  ارتأت  فقد  تقدم  ملا  ونظراً 

الدبلوماسية رغم  الواقع يف املنطقة  الرئييس  حرص تقديم كافة الخدمات يف املبنى 

عن  عوضاً  املراجعني،  عدد  الزيادة يف  إن  املبنى، حيث  هذا  املتاحة يف  اإلمكانيات 

املشاكل التي يواجهها املراجعون يف الوصول إىل املبنى الرئييس إلنجاز معامالتهم بات 

أمراً معيقا النسياب خدمات الهيئة، مام يستلزم وضع حلول لهذہ العوائق.

لذلك جاءت قرارات اإلدارة العليا بافتتاح فروع جديدة تابعة للهيئة تغطي جميع 

وتلبية  الفروع،  تلك  إىل  املراجعني  تسهيل وصول  البحرين من شأنها  أرجاء مملكة 

متطلباتهم وتيسري خدماتهم، وضامن تحقيق أعىل معايري الجودة ملجمل الخدمات 

 التأمينية، وذلك متاشياً مع األهداف املوضوعة من قبل الهيئة.

الفرع األول
فرع مجمع التأمينات االجتماعية

وكخطوة أوىل، قامت الهيئة بافتتاح فرعها األول يف مجمع التأمينات االجتامعية 

ألصحاب  الخدمات  لتقديم  وذلك  باملنامة،  املعارض  شارع  عىل  الكائن   2001 سنة 

األعامل املنتسبني للقطاع الخاص.

وقد تم تحديد املهام املقدمة يف هذا الفرع لتشمل التايل:

1.إدارة اإلشرتاكات التأمينية:

وحدة خدمات املشرتكني )أصحاب العمل(.

وحدة التنسيق.

وحدة الرصافة.

2.إدارة البحوث والشئون القانونية:

ميثلها موظف واحد مكلف بتمثيل اإلدارة، مناط به تسلُّم املعامالت وتحويلها إىل 

اإلدارة يف املبنى الرئييس والتعامل مع أصحاب العمل والحاالت املحولة إلدارة الشئون 

القانونية، باإلضافة إىل الرد عىل االستفسارات املتعلقة بإدارته.

 الفرع الثاني
)LMRA( المكتب التمثيلي في هيئة تنظيم سوق العمل

الهيئة  افتتحت  العمل،  مع إصالحات سوق  املوضوعة ومتاشياً  للخطة  استكامالً 

ثالثة  تكليف  وتم  العمل،  سوق  تنظيم  هيئة  مقر  يف  لها  متثيلياً  مكتباً   2007 سنة 

موظفني مبهام املوظف الشامل، حيث يقوم كل موظف بتقديم كافة أنواع الخدمات 

ألصحاب األعامل مبا يف ذلك تسلُّم مبالغ االشرتاكات والرد عىل االستفسارات املتعلقة 

بتطبيق القانون. 

الفرع الثالث
فرع مجمع سترة التجاري

وقد  التجاري،  سرتة  مجمع  يف  للهيئة  الثالث  الفرع  افتتاح  تم   2009 يناير  يف 

يعملون  موظفاً   16 الفرع  يف  ويوجد  مربعاً،   مرتاً   246 اإلجاملية  املساحته  بلغت 

تسلُّم  إنجاز  عىل  تدريبهم  تم  وميدانياً،  أكادميياً  مؤهلني  الشامل،  املوظف  بنظام 

كافة املعامالت املطلوبة والرد عىل االستفسارات ومتابعة تسليم املعاملة جاهزة إىل 

صاحب العمل أو املخولني من قبله.

من  للمشرتكني  الخدمات  معظم  ويقدم  وشامل  عام  بأنه  الفرع  هذا  متيز  وقد 

ندى الزياني
مرشفة وحدة اإلشرتاكات وتعديل بيانات املؤمن عليهم

بقلم
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تقرير أخباري

الفرع  يف  معامالتهم  إنهاء  من  بذلك ميكنهم  عليهم، وهو  واملؤمن  العمل  أصحاب 

باملوضوعات  يختص  فيام  إال  الرئييس  املبنى  إىل  الرجوع  إىل  الحاجة  دون  نفسه 

العالية  الكثافة  مناطق  من  بقربه  موقعه  متيز  كام  القانونية،  بالشئون  املتعلقة 

للرشكات واملناطق الصناعية، األمر الذي يعمل عىل تسهيل حصول املستفيدين يف 

تلك املناطق عىل مجمل الخدمات التأمينية.

أنواع الخدمات المتاحة في هذا الفرع:
)خدمات أصحاب العمل(

•تسجيل الرشكات/ املؤسسات/ الفروع املنتظمة واملتوقفة. 	

•تسلُّم جميع معامالت قانون مد الحامية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون  	

الخليجي وتحويلها إىل فرع مجمع التأمينات ملعالجتها.

• إصدار الرقم الرسي للرشكات/ املؤسسات/ أصحاب األعامل. 	

•متابعة الرسائل الواردة من الرشكات/ املؤسسات لجميع التعديالت عىل العناوين/  	

وتاريخ االلتحاق والخضوع/ تعديل رقم صاحب العمل/ تعديل أجر العامل.

•تسلُّم حركة العاملة املضافني واملحولني واملستبعدين. 	

•الرد عىل االستفسارات والعوائق اإلدارية اليومية التي تواجه املوظفني وأصحاب  	

األعامل.

 • عمل اإلقرارات الستبعاد املؤمن عليهم بناًء عىل القانون رقم )40( لسنة 2006	

     و تسلُّم مناذج 3أ للمنشأة الجديدة.

.) • إصدار شهادة بعدد العامل )منوذج رقم 5	

•املراجعة مع شكاوى املؤمن عليهم وذلك بالنسبة للحاالت التالية: عدم التأمني،  	

اختالف يف تواريخ االلتحاق أو االستبعاد أو األجر وذلك مبراسلة أصحاب العمل، 

ويف حالة عدم االستجابة يتم تحويل مذكرة إىل الشئون القانونية عن طريق فرع 

املبنى الرئييس.

•رفع املالحظات القانونية أو التي تحتاج إىل رأي قانوين إىل لجنة تسوية الحقوق  	

التأمينية.

العمل   سوق  تنظيم  وهيئة  للمعلومات  املركزي  الجهاز  بيانات  كشف  •طبع  	

LMRA-CIO وكشف بأسامء املؤمن عليهم بالهيئة العامة للتأمينات االجتامعية 

ومقارنته بفاتورة الشهر الحايل للتأكد من عدد العاملة لكل فرع عىل حدة.

•املراجعة مع صاحب العمل أو املفوض بتقديم استامرة له الستكامل املعلومات،  	

والتأكد من ملء جميع البيانات املطلوبة يف االستامرة، ومراجعة النامذج املرفقة 

معها وتوريدها إىل قسم املتابعة، وإصدار شهادة مخالصة لصاحب العمل بعد 

سداد املبالغ املستحقة عليه.

•طباعة الفاتورة يف حالة السداد ومن ثم إصدار شهادة مخالصة إثبات تعاون. 	

•توقيع واعتامد الكشف الصادر من اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة  	

لاللتحاق باألجر املعتمد يف الهيئة.

إدخال  يتم  مل  الذين  واملستبعدين  املضافني  للعامل  تقديرية  كشوفات  •عمل  	

بياناتهم.

•تسلُّم رسائل طلبات التقسيط. 	

•إعداد جداول التقسيط و تسلُّم الشيكات. 	

املفوض  أو  عليها  العمل  صاحب  وتوقيع  بالتقسيط  الخاصة  االتفاقيات  •طباعة  	

عملية  اعتامد  مذكرة  إلعداد  الرئييس  املبنى  فرع  إىل  وإرسالها  الفرع  ومراقب 

التقسيط.

• مراجعة مؤرش الطباعة لصاحب العمل وتعديله. 	

إىل قسم  توريدها  ليتم  الرئييس  املبنى  إىل  املستلمة  الشيكات  أو  املبالغ  •توريد  	

اإليرادات بإدارة الشئون املالية بعد اعتامد عملية األقساط.
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العمل  الشيكات يف حالة وجود مبالغ فائضة لصاحب  •إعداد مذكرات اسرتجاع  	

الذي قام باملطالبة باستبدالها بالشيكات املؤجلة وتحويلها إىل املبنى الرئييس.

•طباعة صفحة بيانات املؤمن عليه بناء عىل طلبه لتقدميها للجهات التالية وذلك  	

بعد اعتامدها من قبل:

. 1 الهيئة العامة للتأمني االجتامعي )التقاعد الحكومي( لضم الخدمة.

. 2 الجامعة.

. 3 وزارة العمل.

. 4 اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة.

الربيد  بالسداد ومل تستلم عن طريق  الفواتري امللتزمة  •توجيه املراجعني لطباعة  	

بعد مراجعتها وتعديل املبلغ للسداد إذا لزم عن طريق الخدمة اإللكرتونية يف 

الفرع.

 )خدمات المؤمن عليهم(
•تسجيل إصابات العمل وتوريد مناذجها إىل مكتب الهيئة يف مستشفى السلامنية  	

وإدارة املستحقات.

•تسلُّم طلبات رصف املعاشات. 	

•تسلُّم طلبات رصف تعويض الدفعة الواحدة. 	

•تسلُّم طلبات رصف البدالت اليومية ونفقات العالج. 	

•تسلُّم طلبات املنافع التأمينية األخرى )منحة الزواج، الوفاة، الجنازة(. 	

•تسلُّم طلبات االستبدال. 	

•إصدار شهادات املعاش. 	

•الرد عىل استفسارات املؤمن عليهم. 	

•تسلُّم طلبات أصحاب العمل بشأن البدالت اليومية. 	

•تسلُّم اإلستبيان السنوي. 	

•تسلُّم البيانات املتعلقة بأصحاب املعاشات واملستحقني عنهم. 	

)خدمات أمين الصندوق للمؤمن عليهم(
•تسلُّم املبالغ مبوجب شيكات أو نقداً. 	

•تسليم الشيكات ملن يبدي رغبته أثناء تقديم الطلب. 	

•تسليم املبالغ املتسلَّمة للرشكة املعنية بذلك إليداعها يف حساب الهيئة. 	

تطلعات الهيئة المستقبلية:
بعد تقييم نتائج فتح هذا الفرع الشامل يف سرتة، وبعد تدريب وإعداد املوظفني 

الالزمني، تتطلع الهيئة إىل توسعة نطاق خدماتها التأمينية املقدمة لكافة املستفيدين، 

الكثافة  ذات  اململكة  محافظات  مختلف  يف  للهيئة  جديدة  فروع  فتح  خالل  من 

السكانية العالية، وذلك عىل ضوء ما ستسفر عنه تجربة الفرع يف مجمع سرتة.

ملوظفي  التقاعدية  الخدمات  تقديم  إىل  العاجل  القريب  يف  الهيئة  تتطلع  كام 

الحكومة والوزارات والهيئات الحكومية الخاضعني لقانون التقاعد  رقم )13( لسنة 

1975 عرب هذه الفروع أسوة مبوظفي القطاع الخاص.
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رؤية إقتصادية

صنـــاديق االسـتثمار واألزمــة االقتصاديــة العـــــــالمية
نعلم جميعاً أن حريق األزمة املالية/ االقتصادية العاملية قد اندلع 

بداية يف القطاع املايل وتحديداً القطاع املرصيف قبل أن ينتقل إىل أسواق 

املال األخرى.

واليوم وقد مضت فرتة تقارب العام عىل اندالع األزمة فإن القطاع 

أجل  من  يكابد  مايزال  واملرصيف،  )التوريقي(  الصكويك  بشقية  املايل، 

التي حاقت به والتي مل تزل متسك بخناقه،  الكوارث  آثار  التعايف من 

االنسيابية  قنواتها  يف  و"تجمدها"  السيولة  بشحة  يتعلق  فيام  السيام 

املرصيف  القطاع  اجتاحت  التي  "الصقيع"  موجة  بسبب حدة  املعتادة 

التي  الثقة  أزمة  من  املستمرة  معاناته  ذلك  كل  من  واألهم  العاملي، 

املعتادة  البنكية  بني  ما  عمليات  تعليق  لدرجة  معدومة  تكون  تكاد 

 .)Interbanking Transactions(

وكان البد أن ينعكس هذا الوضع املايل/ املرصيف املأزوم عىل وحدات 

تكبدت  التي  االستثامر  صناديق  خصوصاً  ومنها  فيه،  الفاعلة  القطاع 

أسواق  يف  تحوزها  التي  األصول  أسعار  انهيار  جراء  فادحة  خسائر 

األصول  قيمة  انهيار  كارثة  ينج من  مل  أنه  والحال  املختلفة،  التوظيف 

عن  النظر  بغض  مؤسسة،  أو  كان  فرداً  جهة،  أية  املختلفة،  بأنواعها 

الصور  من  بصورة  انخرطا  إسالمية،  أو  تجارية  أكانت  سواء  هويتهام، 

االستثامر  إن  حيث  جداً  طبيعي  أمر  وهذا  استثامري.  نشـاط  أي  يف 

مثلام ينطوي عىل هوامش ربحية مغرية فإنه ينطوي بنفس القدر، أو 

أكرث يف بعض األحيان، عىل قدر من املخاطر، املعلوم بعضها واملجهول 

معظمها.

وتربز صناديق التقاعد كأبرز صناديق االستثامر التي فرضت نفسها 

يف العقدين األخريين كالعب أسايس يف أسواق املال العاملية وتوظيفاتها 

املختلفة. وهي هامة عىل نحو خاص ألسواق املال العاملية نظراً للحجم 

بهذا  املتوفرة  البيانات  تشري  عليها، حيث  تحتكم  التي  لألصول  الكبري 

الصدد إىل أن 300 من أكرب صناديق التقاعد يف العامل تحوز مجتمعة 

املايض  العام  من  يناير  شهر  وخالل  دوالر،  تريليونات   6 حوايل  عىل 

بنك  أعدہ  قد  كان  تقرير  إىل  الربيطانية  )إيكونومست(  مجلة  نسبت 

محمد الصياد

بقلم

)مورغان ستانيل( بأن صناديق التقاعد حول العامل تحتكم عىل أصول 

فئة  أية  ما تحوزہ  يفوق  تريليون دوالر، مبا  أكرث من 20  قيمتها  تبلغ 

من صناديق االستثامر األخرى من الصناديق املشرتكة ورشكات التأمني 

وصناديق التحوط. 

ومقابل فرص االستثامر املتعددة واملتاحة أمام هذہ الصناديق، حتى 

"صائدي  لعاب  لها  يسيل  التي  و"الغنائم"  "الفرائس"  من  تعترب  انها 

زاتهم  الجوائز االستثامرية"، حيث يحاول هؤالء إغراءها مبغرياتهم ومحفِّ

االستثامرية، فإنها باملقابل تواجه تحديات حقيقية وخطرية أيضاً لعل 

أبرزها عىل اإلطالق ما ييل:

أوالً: التحـدي الذي ميثله تحسن معدل األعامر وارتفاع فاتورة املدفوعات 

مقابل معدل االشرتاكات الرتاكمية، وهذا من شأنه أن يؤدي بكثري 

من صناديق التحوط إىل االنهيار ما مل تتم إعادة نظام التقاعد أو 

الدول  التي سلكها بعض  زيادة رسوم االشرتاكات. ومن بني الطرق 

أن كندا  إال  التقاعد.  التقاعدية رفع سن  أنظمتها  يف عملية إصالح 

وأسرتاليا اختارتا أقرص الطرق حيث رفعت كندا االشرتاكات السنوية 

يف عام 1998 بنسبة 70% للتغلب عىل هذا التحدي.



33

شخصيات

األستاذ عبدالنبي
عبداهلل الشعلة 

حاصل عىل شهادة بكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياسية.

شغل سابقًا المناصب التالية:

وزير العمل والشؤون االجتامعية.    .1

وزير دولة.  .2

رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.  .3

رئيس املجلس األعىل للتدريب املهني.   .4

رئيس مجليس الوزراء الخليجيني والعرب للشؤون االجتامعية.  .5

رئيس اللجنة الوزارية للشؤون االجتامعية واألرسة.  .6

عضو سابق في كل من: 

مجلس الشورى.   .1

املجلس األعىل للنفط.   .2

اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.   .3

اللجنة الوزارية لشؤون مجليس الشورى والنواب.   .4

املؤسسة العامة للشباب والرياضة.   .5

مجلس أمناء جامعة البحرين.  .6

البحرين،  يف  عامة  عالقات  مكتب  ألول  تأسيسه  إىل  باإلضافة  هذا 

وحصوله عىل مجموعة من الجوائز يف مختلف املجاالت.

شتى  يف  العاملة  الرشكات  من  مجموعة  إدارة  مجلس  حالياً  يرأس 

القطاعات.

وزير  منصب  َشغله  فترة  خالل  صدرت  التي  القرارات  أهم 

العمل والشؤون االجتماعية تتعلق بالتأمين االجتماعي:

قرار رقم )2( لسنة 2002 بتعديل القرار رقم )1( لسنة 1994بشأن   .1

التأمني االختياري يف 21 أكتوبر 2002. 

واألحكام  اإلجراءات  بشأن   2001 لسنة  تأمينات   )7( رقم  قرار   .2

ن عليه أو صاحب املعاش يف 9   الواجب اتخاذها يف حالة فْقد املَؤمَّ

مايو 2001. 

مريم أحمد الرويعي
مراقب قسم العالقات العامة واإلعالم

بقلم

ثانياً: التحدي الثاين ويتمثل يف الوضع االقتصادي العاملي الراهن 

الذي شل حركة املستثمرين عملياً عرب العامل بسبب طول فرتة 

التوظيف  الالَّيقني يف مختلف أسواق  الرتقب واستمرار أجواء 

االستثامري العاملية، وهي التي تعترب ميدان الحركة الطبيعي 

لصناديق االستثامر يف الظروف االعتيادية، فلقد أشارت بيانات 

التقاعد  مخصصات  انخفاض  إىل  الصدد  هذا  يف  أمريكية 

“Pension Plans” )وهي عبارة عن مساهامت أرباب العمل 

املستقبل( يف  يف  موظفيهم  لصالح  أموال  تجميع  يف صناديق 

فائض  من  منخفضة  دوالر،  مليارات   303 بواقع   2008 عام 

مقدارہ 86 مليار دوالر يف نهاية عام 2007 إىل عجز بلغ 217 

ي أوضاع الرشكات  مليار دوالر يف عام 2008، وذلك بسبب تردِّ

كام  الحقيقي  االقتصاد  إىل  األزمة  وصول  بعد  واملؤسسات 

أسلفنا.

ماتزال  التقاعد  صناديق  لدى  التفضيل  أسواق  أن  واملالحظ 

األرضار  رغم  األنجلوساكسونية  البلدان  اقتصاديات  يف  مرتكزة 

البالغة التي تكبدتها اقتصاداتها يف األزمة، مع استمرار بقاء الحذر 

السوق  وكانت  واليابان،  األورويب  االتحاد  بأسواق  يتعلق  فيام 

عام  يف  التقاعد  لصناديق  بالنسبة  األسواق  وأهم  أكرب  األمريكية 

2005 تلتها السوق الربيطانية.

يف ظل هذہ األجواء فإن املتاح أمام صناديق التقاعد وبضمنها 

تحذو  أن  البحرين  مملكة  يف  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة 

حذو كافة أصحاب الرساميل هذہ األيام، وهو االحتفاظ بالسيولة 

يف مصارف سيادية مضمونه السيام املرصف املركزي رغم الفائدة 

املنخفضة للغاية التي تدفع عىل ودائع عمالئها. ولكن هناك خياراً 

إمنائية محلية بضامنات محسوبة  يتمثل يف متويل مشاريع  آخر 

والصناعات  األساسية  الصناعات  توسعة  مرشوعات  وبالخصوص 

أزمة  يف ظل  عنها، خصوصاً  املتفرعة  أو  عنها  املنبثقة  التحويلية 

سوق اإلقراض الدولية. 

صنـــاديق االسـتثمار واألزمــة االقتصاديــة العـــــــالمية
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للتامني  العامة  الهيئة  تقوم  التي  الشهرية  االشرتاكات  تعترب 

االجتامعي بتحصيلها من الجهات الخاضعة لقانون التقاعد رقم )13( 

لسنة 1975، سواء مساهمة املؤمن عليهم أو مساهمة جهات العمل، 

تجاہ  املستقبلية  التزاماتها  ملواجهة  الهيئة  لتمويل  األسايس  املصدر 

املؤمن عليهم، عالوة عىل تغطية تكاليف توفري 

الخدمات التقاعدية والتأمينية لهم خالل فرتة 

مستحقاتهم  برصف  إنتهاء  بالنظام،  التحاقهم 

التقاعدية عند انتهاء خدمتهم او إحالتهم إىل 

أنظمة  الهيئة وضع  من  يتطلب  التقاعد، مام 

محاسبية دقيقة تنظم آلية تسلُّم هذہ املبالغ 

عىل  الرقابة  من  مزيد  وفرض  واستثامرها، 

املحافظة  بهدف  الهيئة،  إىل  ترد  التي  املبالغ 

من  تعترب  والتي  عليهم  املؤمن  حقوق  عىل 

أجهزة  أجلها  من  أنشئت  التي  األهداف  أهم 

مع  خصوصا  االجتامعية،  والتأمينات  التقاعد 

العام  القطاعني  التأمني االجتامعي من  ازدياد أعداد امللتحقني بنظام 

والخاص مقارنة بالسنوات السابقة.

يكون  أخرى،  بعد  سنة  عليهم  املؤمن  حقوق  واستقرار  فارتفاع 

نتيجة طبيعية بسبب تنمية السيولة التي ترد للهيئة من االشرتاكات 

تسلُّم  لعملية  املناسبة  اآللية  وضع  يؤكد عىل رضورة  مام  الشهرية، 

العائد  لتحقيق  منظمة،  بصورة  استثامرها  عىل  والعمل  االشرتاكات 

املناسب مبا يضمن منو حقوق املؤمن عليهم.

كام أن الزيادة امللحوظة يف أعداد الخاضعني مبن فيهم املشرتكون 

امللقاة عىل  املسئولية  زيادة  من  نوعاً  واملتقاعدون، قد فرض  الجدد 

واإليرادات،  االشرتاكات  إدارة  الهيئة، خصوصاً  إدارات  مختلف  عاتق 

وأقساط  االشرتاكات  تحصيل  متابعة  عن  املسئولة  اإلدارة  كونها 

جميع  من  والتأمينية  التقاعدية  الخدمات 

 )13( رقم  التقاعد  لقانون  الخاضعة  الجهات 

لسنة 1975، واملرسوم بقانون رقم )11( لسنة 

وباستخدامها  شهرية  بصورة  وذلك   ،1967

تحصيل  لضامن  املتوفرة  التقنيات  أحدث 

التقاعدية  الخدمات  وأقساط  االشرتاكات 

بانتظار دومنا تأخري. 

إلدارة  األساسية  املهام  ييل  فيام  ونوضح 

صورة  القارىء  إلعطاء  واإليرادات  االشرتاكات 

واضحة وكاملة عن دور هذہ اإلدارة واملسئوليات 

تحصيل  إجراءات  إطار  يف  عاتقها  عىل  امللقاة 

االشرتاكات وسائر أقساط الخدمات التقاعدية:

تدفق  انتظام  عىل  تساعد  التي  العملية  واألساليب  النظم  •اقرتاح  	

اإليرادات عىل الهيئة. 

•تحصيل االشرتاكات الشهرية املقتطعة من رواتب املوظفني أو أية  	

والخدمة  واالستبدال  كالقروض  للهيئة،  مستحقة  أخرى  أقساط 

االفرتاضية والخدمة السابقة يف القطاعني العام والخاص.

•التنسيق مع إدارات الهيئة والجهات الحكومية والهيئات واملؤسسات  	

السيد جميل حسين علي
رئيس قسم االيرادات والتحصيل

بقلم

مهام إدارة االشتراكات واإليرادات 
و آلية تحصيل االشتراكات واقساط الخدمات 

التقاعدية بالهيئة العامة للتامين االجتماعي
)التقاعد الحكومي(
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تحصيل  نظام  لتطوير  األخرى 

وأقساط  الشهرية  االشرتاكات 

الخدمات التقاعدية. 

الشهرية  التسويات  •إعداد  	

عن  املتخلفني  شأن  ومتابعة 

وأقساط  االشرتاكات  سداد 

التقاعدية املستحقة  الخدمات 

عليهم.

االشرتاكات  كفاية  مدى  •رصد  	

بااللتزامات  الوفاء  التأمينية يف 

واملستقبلية  الحالية  املالية 

الحاليني  للمتقاعدين 

واملستحقني عنهم واملوجودين 

عىل الخدمة.

•التنسيق مع إدارة االستثامر وإدارة الشئون املالية فيام يخص عوائد  	

االستثامر لتبويبها وحرصها وإضافتها إىل مجموع إيرادات الهيئة. 

•إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة باالشرتاكات والعوائد ومقارنتها  	

العليا  اإلدارة  إىل  بذلك  دورية  تقارير  ورفع  التأمينية  باملصاريف 

للهيئة. 

مع  ومقارنتها  الهيئة  لدى  االشرتاكات  تحصيل  نظام  •دراسة  	

زيادة  يف  يساهم  مبا  تطويرها   عىل  والعمل  الشبيهة  املؤسسات 

إيرادات الهيئة.

لالشرتاكات  املتوقعة  التقديرية  اإليرادات  إعداد  يف  •املساهمة  	

سنويا.

•املشاركة يف إعداد البيانات اإلحصائية السنوية والتقرير السنوي. 	

•إعداد مختلف أنواع الدراسات من أجل تطوير األنظمة التقاعدية  	

الالزمة  الحلول  ووضع  واالقرتاحات  بالتوصيات  والخروج  الحالية، 

يف هذا الشأن.

•متابعة تنفيذ القرارات والقوانني والتعاميم التي تصدر بني الحني  	

واآلخر ذات العالقة باالشرتاكات والخدمات التقاعدية.

ونظرا لكرثة املسئوليات واملهام امللقاة عىل عاتق إدارة االشرتاكات 

وااليرادات، فقد بات من الرضوري العمل عىل تطوير أسلوب العمل 

مبا يتناسب واإلمكانيات املتاحة، خصوصاً بعد التحول يف آلية العمل 

من النظام اليدوي إىل النظام اآليل، ليتم إنجاز العمل برسعة وانتظام، 

وحتى تطلع اإلدارة عىل كافة البيانات والتقارير املطلوبة ويف الوقت 

إنجاز  يف  التأخري  من حاالت  كبري  وبشكل  قلل  الذي  األمر  املناسب، 

البيانات  هذہ  أصبحت  بحيث  اليدوي،  بالعمل  مقارنة  املعامالت 

مايزالون  الذين  أو  املتقاعدين  يهم  ما  متوفرة وبصورة دقيقة، سواء 

اإلدارات، برتشيح  بباقي  اإلدارة أسوة  الخدمة. وقد قامت هذہ  عىل 

العمل  متطلبات  حول  تدريبية  دورات  يف  لالنتظام  كافة  موظفيها 

وفقاً لهذہ األنظمة األمر الذي ساهم بشكل ملحوظ يف استيعابهم لها 

ورسعة وانسيابية إنهاء املعامالت اليومية، وتوفري التقارير الالزمة يف 

الوقت املناسب.

اإلرشادية  األدلة  بوضع  اإلدارة  قيام  إىل  املجال  هذا  يف  ننوہ  كام 

الخاصة بتطبيق األنظمة التأمينية التي تختص بها اإلدارة وبتحديث 

واإلجراءات  السياسات  ووضع  باالشرتاكات،  الخاصة  العمل  إجراءات 

املتعلقة  سواء  اليومية  للمعامالت  املطلوبة  واملحاسبية  املالية 

باالشرتاكات أو بأقساط الخدمات التقاعدية لضامن إدخال وتسجيل 

كافة االشرتاكات املستحقة للهيئة.
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إجراءات وقواعد استقطاع اشتراكات التقاعد:

لقانون  الخاضعة  الجهات  كافة  من  التقاعد  اشرتاكات  يتم خصم 

التقاعد بنسبة %24 من األجر الخاضع لالشرتاك وهو الراتب األسايس 

 18% والباقي  املوظف  مساهمة  منها   6% االجتامعية،  والعالوة 

املالية  قرار معايل وزير  االعتبار  األخذ يف  العمل، مع  مساهمة جهة 

رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )2( لسنة 1999 بشأن إجراءات وقواعد 

استقطاع اشرتاك التقاعد وتحديد الراتب وعاء االستقطاع وهي :

•مراعاة ما يطرأ من زيادات دورية أو نتيجة ترقية أو حافز أو أية  	

تغيريات عىل الرواتب خالل أي شهر من شهور السنة .

األسبوع  الهيئة خالل  إىل  الحكومة  ومساهمة  االشرتاكات  •تحويل  	

األول من كل شهر.

تستقطع  الشهر  من  األول  النصف  خالل  املوظف  خضع  •إذا  	

اشرتاكات التقاعد من راتبه عن الشهر الذي خضع له عىل أساس 

شهر كامل.

الشهر  الثاين من  النصف  التقاعد خالل  لنظام  •إذا خضع املوظف  	

فإن اقتطاع اشرتاكات التقاعد يتم اعتباراً من أول الشهر الذي ييل 

الشهر الذي خضع خالله لهذا القانون أو النظام.

•يف حالة اإلعارة يكون اقتطاع اشرتاكات التقاعد عىل أساس الراتب  	

األسايس الشهري الذي يتقاضاہ من الجهة املعار إليها.

آلية تحصيل االشتراكات:

•يتوىل ديوان الخدمة املدنية تزويد الهيئة شهرياً بكشوف اشرتاكات  	

تحت  هي  التي  األخرى،  الحكومية  واملؤسسات  الدولة  وزارات 

استقطاعات  املوظفني  رواتب  تضمني  يتم  حيث  الديوان،  مظلة 

االشرتاك وأقساط الخدمات التقاعدية.

مقارنة  شهرياً  حسابها  يف  املحولة  املبالغ  مبراجعة  الهيئة  •تقوم  	

بالكشوف املرسلة لها من ديوان الخدمة.

•تقوم باقي الجهات الخاضعة األخرى بسداد اشرتاكاتها مبارشة إىل  	

الهيئة بإرسال شيك باسم الهيئة أو عن طريق التحويل البنيك.

السهولة  من  بات  فقد  األوركل،  لنظام  الهيئة  لتطبيق  •نتيجة  	

االستعالم عن اشرتاكات املوظف عن فرتات سابقة كبيانات تاريخية 

ملتابعة املبالغ املسددة واملتسلمة عنه مقارنة بالسنوات السابقة، 

أو االستفسار عن باقي الرصيد املستحق عليه من قرض واستبدال 

وخدمة افرتاضية وسابقة.

إجراءات تحصيل االشتراكات وفقا للنظام 

الموحد لمد الحماية التأمينية:

تقوم إدارة االشرتاكات واإليرادات بتحصيل اشرتاكات التقاعد عن 

البحرينيني العاملني بدول مجلس التعاون الخليجي بعد تطبيق النظام 

املوحد ملد الحامية التأمينية وذلك بأثر رجعي ابتداء من يناير 2006 

عىل النحو التايل:

الخاضع لالشرتاك  األجر  البحريني حصته من  املوظف  1-تقتطع من 

)الراتب األسايس والعالوة االجتامعية( وذلك وفقاً للنسب املعمول 

بها يف القانون رقم )13( لسنة 1975 وتعديالته.

املوظف  العمل بسداد حصة  الدولة مقر  العمل يف  2-يقوم صاحب 

للنسب  البحرينيني لديه، وفقاً  العاملني  وحصته من االشرتاك عن 

املعمول بها يف قانون الدولة موطن املوظف.

العمل  مقر  الدولة  العمل يف  تقوم جهات  اإليداع  لعملية  3-تسهياًل 

بخصم مساهمة املوظف وحصة صاحب العمل وإيداع تلك املبالغ 

يف الحسابات املرصفية للهيئة بالدولة مقر العمل بالعملة املحلية 

بدولة مقر العمل.

4-تتسلم الهيئة شهرياً كشوف البنك ملتابعة توريد املبالغ املودعة يف 

حساباتها املرصفية وعمل املطابقات الالزمة.

الهيئة  إدارات  باقي  من  كغريها  واإليرادات  االشرتاكات  إدارة  إن 

يف  أعامل  من  لها  موكل  هو  ما  وإنجاز  إعاملها  تطوير  إىل  تتطلع 

هذا  يف  الشبيهة  املؤسسات  عن  التقل  متناهية  وبدقة  قيايس  وقت 

املجال واملؤسسات املالية يف القطاع الخاص، ومن توفري كافة البيانات 

القرارات  اتخاذ  يف  املساهمة  شأنها  من  التي  واملعلومات  اإلحصائية 

املناسبة والعمل عىل تقديم خدمات مميزة للخاضعني لنظام التقاعد 

كفاءة  رفع  عىل  والعمل  املعاشات،  أصحاب  ذلك  يف  مبا  الحكومي 

موظفي اإلدارة من خالل التدريب املستمر وصقل خرباتهم وتجاربهم 

واملستحقني  املعاشات  وأصحاب  الخاضعني  كافة  مصلحة  يخدم  مبا 

أعامل  عىل  أدخل  الذي  الكبري  التقني  التطوير  بعد  عنهم، خصوصا 

الهيئة.
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كان هناك نجار تقدم به العمر وطلب من رئيسه 
يف العمل وصاحب املؤسســة أن يحيله إىل التقاعد 

ليعيش بقية عمره مع زوجته وأوالده.
به بزيادة   رفض صاحب العمل طلب النجار ورغَّ
مرتبــه ليســتمر يف العمــل إال أن النجار أرص عىل 

طلبه.
فقال له صاحــب العمل إن يَل عندك رجاًء أخرياً 
وهــو أن تبني منــزالً أخرياً. وأخربہ أنــه لن يكلفه 

بعمل آخر ثم يحيله إىل التقاعد، 
فوافق النجار ولكن عىل مضض.

وبارش النجار العمل، إال أنه لعلمه أن هذا البيت 
هو األخري فإنه مل يحســن الصنعة واســتخدم مواد 
رديئة الصنــع يف البناء، كــام أرسع يف العمل لكن 

دون اإلجادة املطلوبة، 
فكانت الطريقة التــي أدى بها العمل نهاية غري 

سليمة لعمر طويل من اإلنجاز والتميز واإلبداع.

إتقان 
العمل

وعندمــا انتهــى النجار العجوز من البناء ســلم 
صاحــب العمــل مفاتيــح املنزل الجديــد وطلب 
السامح له بالرحيل، إال أن صاحب العمل استوقفه 

وقال له:  
إن هذا املنزل هو هديتي لك نظري ســنني عملك 
مع املؤسســة فآمل أن تقبله منــي، فصعق النجار 
مــن املفاجأة ألنه لو علم أنه يبني منزل العمر لاَم 

تواىن يف اإلخالص يف األداء واإلتقان يف العمل.

وللقصة عبرة 
فكل منا نجار يبني لنفسه يف هذہ الحياة ويرسم 
صــورة له تنعكس حوله، فالبد من أن يحافظ عىل 

حسن األداء يف جميع األحوال واألزمان، 
ألن املســتفيد األول مــن ذلك هو نفســه قبل 

اآلخرين.
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الرفق ما كان يف يشء إال زانه، وما نزع من يشء إال شانه، 

اللني يف الخطاب، البسمة الرائقة عىل املحيا، الكلمة الطيبة 

وهي  السعداء،  يرتديها  منسوجة  حلل  هذه  اللقاء،  عند 

صفات املؤمن كالنحلة تأكل طيباً وتصنع طيباً، وإذا وقعت 

عىل زهرة التكرسها ألن الله يعطي عىل 

الرفق ما اليعطي عىل العنف.

لقدومهم  ترشئب  من  الناس  من  إن 

األعناق، وتشخص إىل طلعاتهم األبصار، 

األرواح؛  وتشيعهم  األفئدة  وتحييهم 

أخذهم  يف  كالمهم،  يف  محبوبون  ألنهم 

وعطائهم، يف لقائهم ووداعهم.

األبرار،  النبالء  يجيدہ  مدروس  فن  األصدقاء  اكتساب  إن 

فهم محفوفون دامئاً وأبداً بهالة من الناس، إن حرضوا فالِبرْش 

واأُلنس، وإن غابوا فالسؤال والدعاء .

سهرنا ونام الركب والليل مرسف .. وكنت حديث الركب يف 

كل منزل

إن هؤالء السعداء لهم دستور أخالق عنوانه »ادفع بالتي 

هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل حميٌم«، 

الدايفء،  الجياشة، وحلمهم  فهم ميتصون األحقاد بعاطفتهم 

وَصْفحهم الربيء، يتناسون اإلساءة ويحفظون اإلحسان، متر 

النابية فالتلج آذانهم بل تذهب بعيداً هناك  بهم الكلامت 

إىل غري رجعة.

أمن  يف  منهم  والناس  راحة  يف  هم 

»املسلم  سالم  يف  منهم  واملسلمون 

ويدہ،  لسانه  من  املسلمون  سلم  من 

دمائهم  عىل  الناس  أِمَنه  من  واملؤمن 

وأموالهم«، »إن الله أمرين أن أِصَل من 

وأن  ظلمني  ن  عمَّ أعفَو  وأن  قطعني 

أعطي من حرمني«.

»والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس«، برش هؤالء بثواب 

الناس  سالَم  من  والهدوء.  والسكينة  الطأمنينة  من  عاجل 

يسلم من عواذلهم، ونام وهو قرير العني جذالن، وبرشهم 

يف  ونَهر  جنات  يف  غفور  رب  جوار  يف  كبري  أخروي  بثواب 

مقعد صدق عند مليك مقتدر.

اْجِن العسل والتكسر الخلية

لن تختار كيف تعيش أو متى لكنك تختار كيف تعيش اآلن في هذه اللحظة

ما من يوم أفضل من اليوم

استمتع باألشياء الصغيرة ألنك ذات يوم ستنظر خلفك وتكتشف أنها كانت أشياء كبيرة

أكثر ضروب الجنون التي يندم عليها المرء منا هي تلك التي لم يلتزم بها عندما كانت الفرصة سانحة

الحياة لحظات تتتالى، والنجاح يكمن في قدرتك على عيش كل لحظة فيها

بإمكاننا أن نفهم الحياة إذا تطلعنا إلى الوراء، لكننا النستطيع أن نحيا إال إذا تطلعنا إلى األمام.

من درر الكالم

من كتاب )التحزن(

ض القرني
للشيخ د. عاي
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فوائد الرمان في عالج القرحة والحموضة

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

ما من رمانة اإال و لقحت من رمان اجلنة

وما من رمانة اإال فيها حبة من رمان اجلنة

يفضل أكل حب الرمان مع القلف األبيض المحيط به،
حيث إنه يحتوي على مادة بيضاء اللون قابضة تستطيع أن تعالج قرحة المعدة

واالثني عشر، كما يمكن أن تستخدم مجففة إلزالة أعراض الحموضة.
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ثوان.

 5 التمرين  كرر  ثم  قليال،  •اسرتخ  	

مرات أخرى.

تمارين الظهر
إبعاد  مع  استقامة  وضع  يف  قف 

بعضا  بعضهام  عن  مبسافة  القدمني 

مبحاذاة الحوض.

•ضع اليدين عىل جانبي أسفل الظهر  	

بحيث  مبارشة،  الحوض  وفوق 

اليد يف مواجهة  اتجاہ أصابع  يكون 

الحوض.

•اضغط بكلتا اليدين عىل الظهر مع  	

جذب الكتفني للخلف وألسفل.

•ارفع عضالت الصدر واْبق عىل وضع  	

الرأس مع البقاء عىل وضعها بدون 

أية حركة ملدة 15 ثانية.

تمارين شد الذراعين
•قف يف وضع استقامة. 	

بعضاً  بعضهام  عن  القدمني  •أبعد  	

الركبتني  ثني  مع  الحوض  مبحاذاة 

قلياًل.

الذراعني  ومد  اليدين  أصابع  •أشبك  	

ارتفاع  نفس  وعىل  الجسم  أمام 

الكتفني.

عن  بعيداً  الذراعني  جذب  مع  الجسم  خارج  إىل  اليدين  كف  •لف  	

الجسم لألمام.

أِدر الجزء العلوي من الظهر لإلحساس باإلطالة واإلبقاء عىل الوضع 

ملدة 15 ثانية.

الكتفني  وآالم  والرقبة  الظهر  آالم  الشائعة  املهنية  األمراض  من 

والذراعني، لكل من تفرض عليه مهنته الجلوس ملدة طويلة عىل املكتب 

واستخدام يديه يف الكتابة أو طرق أزرار الكمبيوتر أو املتقاعد الجالس 

يف منزله.

فإليك عزيزي القارىء بعض التامرين البسيطة التي ستساعدك عىل 

التخلص من تلك اآلالم، ولن تأخذ التامرين من وقتك سوى دقائق قليلة 

ولكنها حتام سرتيحك كثرياً:

تمارين آلالم الكتفين والجزء العلوي
من الظهر وإكسابهما المرونة

•شبِّك أصابع اليد خلف الرأس بحيث  	

يكون اتجاه الكوعني للخارج. 

•قرِّب عظمتى الكتف الخلفيتني من  	

بعضهام بعضاً )ناحية الداخل(.

الذراعني  استقامة  مراعاة  يف  •اجتهد  	

بحيث تكونان عىل خط واحد.

الوضع  البقاء عىل هذا  •احرص عىل  	

من 8 - 10 ثواٍن.

 5 التمرين  كرر  ثم  قلياًل،  •اسرتخ  	

مرات أخرى.

•قف مع إرخاء الذراعني لألسفل. 	

•ارشع يف دفع الكتف إىل األعىل حتى  	

تشعر بالشد ملدة خمس ثوان.

 5 التمرين  كرر  ثم  قليال،  •اسرتخ  	

مرات أخرى.

تمارين الرقبة
•قف مع إرخاء الذراعني جانباً. 	

•بهدوء تام أَِمْل رأسك إىل اليمني ناحية الكتف حتى تشعر بالشد ملدة  	

5 ثوان، وكرر التمرين للجهة اليرسى.

 5 بالشد ملدة  تشعر  الصدر حتى  الذقن  يالمس  بحيث  رأسك  •أنزِل  	

صحــــــــــة

تمارين رياضية لمزاولي األعمال المكتبية
وللجالسين مدة طويلة 

يستفيد منها الموظف والمتقاعد
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إلى من
يهمه األمر

باقة ورد

مرفوعة إىل طاقم العمل بالربنامج اإلذاعي 

اهتاممهم  عىل  يابحرين(  الخري  )صباح 

بإيصال صوت املواطنني كافة إىل املسئولني، 

وتفاعلهم مع قضاياهم وهمومهم، وتعاونهم 

مع كافة الجهات بال استثناء لتقديم كل ما 

صوت  يحمل  الربنامج  فهذا  املواطنني،  يهم 

الوطن ومواطنيه ألنه منهم وإليهم.

رنة جرس

 2009 لسنة   )2( رقم  القانون  بحسب 

الذي نصَّ عىل تعديل املادة )26( من القانون 

رقم )13( لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة املدنيني، 

نصَّ  الذي   2009 لسنة   )3( رقم  والقانون 

تنظيم  قانون  من   )25( املادة  تعديل  عىل 

وأفراد  لضباط  التقاعد  ومكافآت  معاشات 

 )11( رقم  العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة 

لسنة 1976، فقد نصَّ التعديل عىل أن:

انتقل  ماتت  أو  األرملة  تزوجت  "إذا 

املستحقني  املتوىف  وبنات  أبناء  إىل  نصيبها 

للمعاش بالتساوي فيام بينهم، فإن مل يوجد 

أحد منهم آل إىل صندوق التقاعد. 

املعاش  يف  األرملة  نصيب  انتقل  وإذا 

صندوق  إىل  آل  أو  املتوىف  وبنات  أبناء  إىل 

التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت 

من زوجها األخري اسرتدت نصيبها يف املعاش 

تستحق  مل  ما  القانون  هذا  ألحكام  طبقاً 

معاشاً تقاعدياً عن زوجها األخري بعد وفاته 

اسرتدت  إال  و  املعاش  يف  نصيبها  يعادل  مبا 

الفرق".

 انتبـــاه

اجتازت الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

نظام  عىل  الثاين  الخارجي  التدقيق  بنجاح 

نها  مكَّ حيث  املعلومات،  ورسية  أمن  إدارة 

االحتفاظ  يف  االستمرار  من  النجاح  هذا 

الثاين  للعام   )ISO 27001( اآليزو بشهادة 

للتأمني  العامة  الهيئة  وتعد  التوايل.  عىل 

االجتامعي أول مؤسسة تأمينية عىل مستوى 

 ISO( الجودة  شهادة  عىل  تحصل  العامل 

27001( يف أمن ورسية تقنية املعلومات.

شكرًا

ألعضاء املجلس الوطني بغرفتيه )الشورى 

بأوضاع  املطرد  اهتاممهم  عىل  والنواب( 

املتقاعدين وقضاياهم، ودراستهم لقضاياهم 

واملقرتحات  املرشوعات  وتقديم  وأحوالهم 

هذہ  متطلبات  تلبي  أن  شأنها  من  التي 

الفئة العزيزة من مواطني مملكة البحرين، 

متمنني لهم دوام التوفيق والسداد.

تحية خاصة

لسعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة 

للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 

خطوات  بتوضيح  الهتاممه  االجتامعي، 

الهيئة،  موظفي  لكافة  وتطوراته  الدمج 

واإلجابة عن كافة تساؤالتهم واستفساراتهم 

بالدمج  الخاصة  الدورية  النرشة  خالل  من 

شهر  خالل  أعدادها  باكورة  صدرت  التي 

مايو 2009.

فايزة أحمد حسن
أخصايئ إعالم

بقلم

sms رسائل قصيرة
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توظيف  إشكالية  واآلخر  الحني  بني  تثار 

مبا  الرأي،  عن  التعبري  وحصاد  الفكر  نتاجات 

تحمله هذہ اإلشكالية من حدود وضوابط، ومبا 

ترتجمه من معاٍن عديدة، عن مفصل حواري 

أصيل يتجدد طرحه وتداوله بالرأي بني الفينة 

الحياتية  املظاهر  بعض  به  متتاز  ملا  واألخرى، 

التعبري من مرامي ومخرجات،  بذلك  املتعلقة 

وما ترتبه من نواتج )أصابت أم أخطأت( قد 

املجال  يتيح  مبا  للعيان،  واضحة  جلية  تكون 

النواتج بدراية واضحة  للتعامل مع تلك  رحباً 

األحيان،  بعض  يف  ومبطنة  ومسترتة  ومؤكدة، 

الذهنية  ستحصدہ  مبا  التكهن  يصعب  مام 

التأويل  تحتمل  متباينة  مفاهيم  من  العامة 

والتوقع والتشكيك لدى الجميع، عىل أن يكون 

أو عقياًم  بناًء  مثمراً  إما  تلك،  أو  حصاد هذہ 

اليقدم شيئاً ملسار الشأن العام أو يؤخرہ عىل 

أبعد تقدير.

وقد وضع عدد من قادة الرأي هذہ القضية 

ضبط  بهدف  والدراسة  البحث  بساط  عىل 

توظيف  بني  ما  الفاصلة  الحدود  وتأسيس 

والحلول  اإليجابية  الرؤى  تبني  يف  الحق  هذا 

لتعزيز  والهدف  التوجه  املخلصة  املوضوعية 

متنامية  خصبة  وجعلها  العامة  املكتسبات 

أكرث  لدى  تناقلها  بغية  النافعة  كالفريوسات 

معالجة  يتم  وبطرحها  بل  وشأن،  مجال  من 

أي خلل قد يعرقل مسرية االزدهار والبناء، أو 

باملقابل يعطلها مبستويات متباينة بربط تلك 

املكتسبات املتأتية عن التجارب الناجحة ربطها 

التي  املغلوطة  والشائعات  املفتعلة  باألقاويل 

املكتسبات  لتلك  والتوظيف  االستجابة  تجعل 

األّجل  التوظيف  يبدو  قد  ومنقوصاً،  متهاوياً 

واملنطق،  العقل  ًلنبض  ومرادفا  مقبوالً  للرأي 

بيَد أن الوجه اآلخر لتوظيف حرية التعبري قد 

املبسطة،  وعفويتنا  بفطرتنا  بديهياً  النلمسه 

البناء  ومنهاجها  الرأي  عن  التعبري  فسليقة 

وهنا  أركانه،  وتعميق  واالزدهار  وتعظيمه، 

التي  املشاعة  املعلومة  وحساسية  دقة  تتجىل 

ستِكون واردة يف وسائط اإلعالم وقنواته.

املحلية  الصحف  تحرير  لرؤساء  حديثه  يف 

صادف  الذي  للصحافة  العاملي  اليوم  مبناسبة 

رئيس  السمو  صاحب  أشار  مايو،  من  الثالث 

واجب  الصحفيني  عىل  أن  إىل  املوقر،  الوزراء 

بث روح التالحم والثقة يف صحفهم، وأن يكون 

الوالء للوطن حارضاً يف جميع ما ينرش، وأكد 

مع  العبء  يتقاسمون  الصحفيني  أن  سموہ 

الجميع يف النهوض مبقدرات الوطن عرب الكلمة 

املتسمة باالنفتاح والتي يجب أن تكون سنداً 

وسياجاً للوطن واستقرارہ، مرحباً سموہ حفظه 

متارسه  الذي  الرصني  بالنقد  خطابه  يف  الله 

الصحف واملتأسس عىل املوضوعية واملضمون 

الصحفي الذي يقدم قياًم جديدة ويعمل من 

أجل غٍد أفضل، مختتاًم حديثه بالغ العمق أن 

)الصحافة هي من يطلق النور عرب الظالم(.

ويتفق  الراشد  القول  هذا  ويرتكز  كام 

إلهيا  قساًم  ترجمت  ساموية  رسالة  أول  مع 

الحقة،  للمعرفة  كحالة  القراءة  ًبتجسيد 

الفاعل  األعمق  وتأثريها  القراءة  شأن  مؤكدة 

األقالم  فأسنة   ، خلق(  الذي  ربك  بإسم  )إقرأ 

ونتاجها هي التي بلغت دعوة اإلسالم يف شتى 

حفظ  تم  األداة  وبذات  األرضية،  الكرة  بقاع 

دور  عىل  للتأكيد  يدعونا  وهذا  األمة،  تراث 

الراقي  الفكر  صريورة  يف  املكتوبة  املساجالت 

بسياقها  األخذ  يتم  أن  عىل  اإلنسان،  حياة  يف 

بآراء  تتعلق  متطفلة  لجزئيات  االلتفات  قبل 

تصدق،  مل  وإن  مؤثرة  لتغدو  عممت  أحادية 

لكونها أصبحت مشاعة يف وسائط اإلعالم وما 

ملستوى  ارتقائها  عدم  حال  يف  خاصة  أكرثها، 

الذي  األمر  املعهودة،  العلمية  وال  املوضوعية 

يدعونا جميعاً لتمحيص املادة اإلعالمية جيداً 

النتقاء الجيد مام يكتب وينرش.

التي  الوطن  مكتسبات  وغزيرة  كثرية  إنها 

ترتقب قلاًم مجرداً إال من الحق ليسطرها، فام 

أجدر رصد تلك املكتسبات لتكون لنا ولجميع 

ووقود  الفكر  زاد  منه  ننهل  منهاجاً  أبنائنا 

التميز والنجاح، هو ذا التجسيد املعريف الذي 

بها  متر  التي  واالزدهار  البناء  مرحلة  تتطلبه 

بالدنا، فال أَشك يف معلومة تنرش غري ممهورة 

باسم كاتبها، وما أرض بقلم يجتزيء املعلومة 

أم يلونها بأهواء صاحبها لينحو بقضايا املجتمع 

نحو التشويه املمقوت.

عندما تكون .. أمانة الكلمة
»لبنة للبناء وإطالقة نور عبر الظالم«

أحالم أحمـد رجـب
مدير إدارة عالقات املشرتكني

بقلم

آخر الكالم
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تمتد خيوط األمل بين األجيال
لتنسج لنا المستقبل المشرق

بمشيئة اهلل تعالى...

تصوير : إبراهيم املرباطي



إعالن ألصحاب العمل

في إطار سعيها إلى تقديم أفضل الخدمات التأمينية، 
يطيب للهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن تلفت عناية 
السادة الكرام أصحاب العمل في المؤسسات وشركات 
االشتراكات  تسديد  إمكانية  إلى  الخاص  القطاع 

التأمينية عن طريق جميع فروع بريد مملكة البحرين.

مع تحيات
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي


