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المطلوب منا جميعًا القيام به في إطار 
الدمج اإلداري للهيئتين

تقف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي اليوم أمام تحٍد جديد يتوج التطويرات التي مرت بها 

تأمينية واحدة،  السابقتان )التقاعد والتأمينات االجتامعية( لتوحيدهام تحت مظلةٍ  الهيئتان 

بكل مكوناتهام، السيام املورد البرشي باعتبار املوظفني أساساً من أساسات نجاح تجربة الدمج 

اإلداري.  

ولتحقيق ذلك النجاح املنشود فإنه يتوجب عىل كل املوظفني صغريهم وكبريهم – باعتبارهم 

جزءاً اليتجزأ من عملية الدمج - التعاون مع اللجنة الخاصة التي سيتم تشكيلها لإلرشاف عىل 

عملية الدمج اإلداري، من خالل تقديم آرائهم واقرتاحاتهم – أثناء الدمج - بالنسبة ألداء العمل 

والتغيري الذي سيحصل مستقباًل،  ليتم أخذها يف االعتبار أثناء عملية إعادة الهيكلة. كذلك فإنه 

يتوجب عليهم التقدم مبا تتفتق عنه أذهانهم وقرائحهم من أفكار وآراء ومقرتحات وتصورات 

مبتكرة بحيث ميكن طرحها للتنفيذ الفعيل كخطوات ومراحل للدمج مع والتيقن من جدواها 

وأفضليتها، وتقبُّل التغيري الذي سيطرأ عىل نظام العمل إىل أن يثبت جدواہ ملصلحة العمل.

لدينا اهتامم كبري تجاہ تحقيق أقىص استفادة ممكنة من عملية الدمج دون اإلرضار بأي 

يتوجب  لذا  املتقاعدون واملستحقون عنهم.  أم  املوظفون  أم  اإلدارة  أكانت  من أطرافه سواء 

علينا – ككوادر إدارية - التعاون لتحقيق أفضل النتائج املمكنة من خالل اتباع ما تسفر عنه 

متطلبات الدمج وبخاصة يف أن يكون لنا جميعاً هدف موحد نضعه نصب أعيننا إلنجاح تجربة 

الدمج، يتمثل يف قيام الكيان التأميني الجديد )الهيئة العامة للتأمني االجتامعي( بأداء دورہ 

عىل أكمل وجه، وكيفية الوصول لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن مخاوف املرحلة القادمة التي 

ستتالىش مع مامرسة العمل القائم عىل أساٍس صحيح، ومتابعة سريہ يف ظل إمتام الدمج الفعيل 

بتوفيق الله.

وتكاتف  وبتعاون  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  تخوضها  جديدة  تجربٌة  فالدمج  إذاً 

ميارس  كٌل  االجتامعية(،  والتأمينات  )التقاعد  السابقتني  الهيئتني  موظفي  من  أبنائها  سواعد 

مهامه وينهض مبسئولياته ويقوم بدورہ املطلوب منه عىل أكمل وجه، لتسري سفينة الهيئة إىل 

بر األمان وتحقق املستقبل املرشق للجميع مبشيئة الله تعاىل.

من هنا نبدأ

محمد بن عيىس آل خليفة

الرئيس التنفيذي
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نحن حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع عىل الدستور،

رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  االجتامعي  التأمني  قانون  وعىل 

)24( لسنة 1976، وتعديالته،

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

االجتامعي،

وقد  نصه،  اآليت  القانون  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  أقر 

صدقنا عليه وأصدرناہ:

املادة األوىل

من   )57,41,39( أرقام  املواد  من  كل  إىل  أخرية  فقرة  ُتضاف 

قانون التأمني االجتامعي الصادر باملرسوم بقانون رقم )24( لسنة 

1976، نصوصها اآلتية:

مادة )39( فقرة أخرية:

فأكرث  سنة  مدة  رصفه  عىل  مىض  الذي  املعاش  إىل  )وُيضاف 

زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3% يف يناير من كل سنة بدءاً من شهر 

يناير التايل لتاريخ صدور هذا القانون، فإن قلت فرتة رصف املعاش 

تاريخ  الفرتة من  الزيادة املذكورة بنسبة مقدار  عن سنة رصفت 

ربط املعاش حتى يناير التايل، ويستمر رصف هذہ الزيادة حتى 

ولو تجاوز املعاش الحد األقىص املنصوص عليه يف املادة )135( من 

هذا القانون، أو تجاوز متوسط األجر أو األجر الذي ُحِسب عىل 

أساسه املعاش، عىل أال يتجاوز املعاش الحد األقىص لألجر الشهري 

الخاضع لالشرتاك املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة )17( 

من هذا القانون(.

أهم األخبار

قانون رقم )50( ل�سنة 2009

بتعديل بع�ض اأحكام قانون التاأمني 

االجتماعي ال�سادر باملر�سوم

بقانون رقم )24( ل�سنة 1976

مادة )41( فقرة أخرية:

)ويف جميع األحوال، ُيضاف إىل املعاش زيادة سنوية طبقاً لحكم 

الفقرة األخرية من املادة )39( من هذا القانون(.

مادة )57( فقرة أخرية:

)ويف جميع األحوال، ُيضاف إىل املعاش زيادة سنوية طبقاً لحكم 

الفقرة األخرية من املادة )39( من هذا القانون(.

املادة الثانية

يصدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.

املادة الثالثة

يخصه-تنفيذ  فيام  والوزراء-كل  الوزراء  مجلس  رئيس  عىل 

أحكام هذا القانون، وُيعمل به من أول الشهر التايل لتاريخ نرشہ 

يف الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيىس آل خليفة

صدر يف قرص الرفاع

 بتاريخ: 5 رمضان 1430هـ

املوافق: 26 أغسطس 2009م



7

 وزير املالية:

لسنة   )13( رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 

1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد 

ملوظفي الحكومة وتعديالته.

وعىل القرار رقم )1( لسنة 1984 بشأن تقديم 

طلبات ضم مـدة الخدمة ورد املكافأة والحقوق 

رقم  بقانون  املرسوم  ألحكام  طبقاً  التقاعدية 

)11( لسنة 1984،

وعىل القرار رقم )1( لسنة 1985 بشأن ضم 

مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي 

الحكومة طبقاً ألحكام املرسوم بقانون رقم )11( لسنة 1984،

وعىل القرار )1( لسنة 1996 بشأن رشوط وإجراءات ضـم مـدة 

 )13( رقم  القانون  ألحكام  الخاضعني  للموظفني  سـابقة  خدمـة 

لسنة 1975 طبقاً ألحكام املرسوم بقانون رقم )17( لسنة 1995،

وعىل القرار رقم )7( لسنة 2007 بشأن رشوط وإجراءات ضم 

للخدمة من  أعيد  الحالية ملن  الخدمة  إىل  السابقة  الخدمة  مدد 

املوظفني املدنيني بالحكومة،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي،

صدور القرار رقم )18( تقاعد لسنة 2009 عن معالي
وزير المالية بالشروط وإجراءات بضم مدة الخدمة السابقة 

إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة
من الموظفين المدنيين بالحكومة

احمد بن محمد آل خليفة

وزير املالية

                        قرر اآليت:

 املادة األوىل

املادة  من  الثانية  الفقرة  بنص  يستبدل 

)األوىل( من القرار رقم )7( لـسنة 2007 املـشار 

إليه النص اآليت:

»ويتعهد املوظف عند تقدميه الطلب املشار 

إليه يف الفقرة السابقة برد مبلغ املكافأة التي 

رقم  القانون  ألحكام  طبقاً  تم رصفها  أن  سبق 

بواقع  فائـدة  إليـه  مضافاً   1975 لسنة   )13(

)5%( سنوياً عن املدة من تاريخ الرصف وحتى 

تاريخ بدء السداد، ويتم رد املكافأة أما دفعة 

للجـدول  وفقاً  شهرية  أقساط  عىل  أو  واحدة 

رقـم )5( املرفـق بالقـانون رقـم )13( لسنة 1975، ويكون سداد 

األقساط شهرياً بطريق الخصم من راتب املوظف طالب الضم«.

املادة الثانية

تنفيذ  االجتامعي  للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  عىل 

هذا القرار، ويعمل بـه من اليوم التايل لتاريخ نرشہ يف الجريدة 

الرسمية.

أحمد بن محمد آل خليفة

وزير املالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي

صدر بتاريخ 6 رمضان 1430هـ

املوافق 27 أغسطس 2009م
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الرابع  اجتامعه  اإلجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  إدارة  عقد مجلس 

معايل  برئاسة   ،2009 سبتمرب   28 املوافق  االثنني  يوم  صباح  العام  لهذا 

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير املالية رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للتأمني االجتامعي.

وقد أعرب معايل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يف بداية االجتامع 

عن تقديره للجهود املثمرة املبذولة من قبل كافة أعضاء مجلس اإلدارة، 

وسعيهم الحثيث بشأن العمل وفقاً يف إطار األهداف واملشاريع الرامية 

تفعيل  عن  فضاًل  عليهم،  املؤمن  رشائح  وطموحات  رؤى  تحقيق  إىل 

الخطط والرؤى الحالية املتعلقة بدعم وتعزيز إحتياطي املؤمن عليهم 

وتوسعة املنافع التأمينية لكافة الخاضعني. 

حيث  األعامل  جدول  يف  الواردة  البنود  جميع  املجلس  تناول  وقد 

السابقة  والتوصيات  القرارات  بشأن  تحقق  ما  أبرز  وبحث  استعرض 

بشأنها  قرارات  واتخذ عدة  املختلفة،  ولجانه  املجلس  قبل  املتخذة من 

لجنة  توصيات يف مذكرة  ما جاء من  التصديق عىل  اعتامد  أهمها  كان 

 )13( رقم  القانون  ألحكام  الهيئة  موظفي  جميع  إخضاع  بشأن  الدمج 

لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة 

وتعديالته . 

كام متت مناقشة التوصيات التي جاءت بها مذكرة لجنة الدمج بشأن 

مرشوع برنامج التقاعد املبكر ملوظفي الهيئة ومقرتح اللجنة بشأن نظام 

نهاية الخدمة لهم ، وقرر أن تخضع هذه التوصيات إىل مزيد من الدراسة 

للوقوف عىل التكلفة املتوقعة.

كام ناقش مجلس اإلدارة ما جاء يف مذكرة إدارة الهيئة بشأن موضوع 

املشاركة يف زيادة رأسامل إحدى الرشكات.

بشأن  القانونية  الشئون  دائرة  رأي  عىل  املجتمعون  اطلـع  وأخرياً 

مكافآت ممثيل الهيئة يف مجالس إدارات الرشكات التي تساهم الهيئة يف 

رأساملها وعىل كتاب االتحاد العام لنقابات عامل البحرين ورأى املستشار 

القانوين للهيئة بشأن ذات املوضوع ، وتم إحالة املوضوع للجنة االستثامر 

لالطالع عىل اآلراء القانونية وإحاطة املجلس مبا تم التوصل إليه.

في اجتماعه الرابع لهذا العام.. مجلس إدارة التأمين االجتماعي:
إعادة بحث زيادة رأسمال الهيئة في إحدى الشركات 

وإخضاع جميع موظفي الهيئة للقانون رقم )13( لسنة 1975

أهم األخبار
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تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة الرئيس التنفيذي 

للهيئة، وضمن األنشطة االجتامعية والرتفيهية التي تقيمها الهيئة ملوظفيها، 

نظمت اللجنة االجتامعية بالهيئة أمسية رمضانية مساء يوم الخميس املوافق 

3 سبتمرب 2009م وذلك بفندق الدبلومات )راديسون ـ ساس(.

وحرض األمسية كبار املوظفني وكوكبة من موظفي هيئة التأمني االجتامعي 

)التأمينات والتقاعد(.

كلمة  تلتها  الحكيم،  الذكر  من  آي  تالوة  عىل  الحفل  برنامج  واشتمل 

تضمنت  التي  التنفيذي  الرئيس  سعادة 

رمضان  شهر  بحلول  الحضور  تهنئة 

الهيئة  موظفي  دور  موضحاً  الكريم، 

مساعيهم  بذل  يف  والتقاعد(  )التأمينات 

عملية  إمتام  أجل  من  املستمر  وعطائهم 

الهدف  وتحقيق  بنجاح،  اإلداري  الدمج 

تأميني  كيان  تأسيس  وهو  أال  الرئييس 

الكفاءات  خرية  دفتيه  بني  يضم  جديد 

عليهم  املؤمن  لجميع  ويقدم  والخربات 

أفضل  منهم  واملستحقني  واملتقاعدين 

استحدثت  العمل،  أصحاب  تطوير خدمات  إطار حرصها عىل  يف 

الربيد  عرب  البيانات  إرسال  خدمة  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة 

اإللكرتوين وعرب الرسائل النصية SMS لكافة أصحاب العمل املسجلني 

لديها.  وأوضح الدكتور يوسف دشكوين مدير إدارة تقنية املعلومات 

األساسية  البيانات  إرسال  تضمنت  الجديدة  الخدمات  أن  بالهيئة 

مثل  اليومية  املعامالت  ترحيل  عىل  العمل  وجار  الشهرية  للفواتري 

وأضاف  املدفوعات.   استالم  وتأكيد  واإلشعارات  البيانات  تحديث 

الدكتور يوسف بأن الهدف من هذہ الخدمات التيسري عىل أصحاب 

العمل ملتابعة معامالتهم مع الهيئة وتحديثها ومطابقتها مع سجالتهم، 

داعياً يف الوقت ذاته أصحاب العمل لتحديث بيانات الربيد اإللكرتوين 

والهواتف الخاصة بأعاملهم من خالل املوقع اإللكرتوين لهيئة التأمني 

االجتامعي وذلك لضامن وصول هذہ الخدمات إليهم.

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
تقيم أمسية رمضانية لموظفيها

هيئة التأمين االجتماعي تستحدث خدمات جديدة ألصحاب 
العمل من خالل البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة

الجميع  التأمينية وبأعىل كفاءة.  ويف ختام كلمته شكر سعادته  الخدمات 

عىل حرصهم الواضح عىل املشاركة واالهتامم والتفاعل مع مجمل الفعاليات 

التي تنظمها الهيئة لتدعيم األوارص بني منتسبيها كافة، ومتنى دوام التوفيق 

وعملها  نشاطها  االجتامعية  للجنة  شاكراً  الدمج  ظل  يف  للجميع  والسداد 

الدؤوب يف تنظيم هذہ الفعالية.

كام ألقى السيد إبراهيم عيل العيىس مدير إدارة املوارد البرشية ورئيس 

اللقاءات  هذہ  دور  موضحاً  بالحضور  ترحيبية  كلمة  االجتامعية  اللجنة 

واألنشطة االجتامعية والرتفيهية وأهميتها يف جمع شمل جميع موظفي الهيئة 

تحت سقف واحد ملا له من مردود طيب يف نفوس الجميع.  واشتمل الحفل 

عىل تكريم نخبة من موظفي الهيئة املساهمني يف األنشطة الرياضية.

الجوائز  وتوزيع  الدخول  أرقام  بسحب  الرمضانية  األمسية  واختتمت 

وتوجيه الشكر للحضور.
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أهم األخبار

التي  الندوة  فاعليات  يف  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  شاركت 

}اإلجراءات  عنوان  تحت  البحرين  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  نظمها 

الالزمة لإلبالغ عن إصابات العمل واألمراض املهنية{ املقامة برعاية السيد 

البرتوكيامويات  لصناعة  الخليج  رشكة  عام  مدير  جواهري  عبدالرحمن 

)GPIC( وبالتعاون مع نقابة الرشكة، وذلك مبركز التدريب مبقر الرشكة 

يوم األربعاء 22 يوليو 2009.

واسُتِهلت الندوة بكلمة ألقاها السيد يوسف يعقوب اليعقوب نائب 

مدير عام الرشكة وجه فيها الشكر للمدير العام عىل إتاحة الفرصة لتنظيم 

املهنية  والسالمة  الصحة  مبادىء  ترسيخ  إىل  تهدف  التي  الندوة،  هذہ 

لدى العامل، منوهاً بدور الصحة والسالمة يف تحسني بيئة العمل.

ومن جانبه أكد السيد إبراهيم حمد نائب أمني عام اتحاد نقابات 

الشكر للرشكة عىل  التجمع، كام قدم  البحرين عىل رضورة هذا  عامل 

تعاونها لتنظيم هذہ الندوة والجهد املبذول إلنجاحها من قبل منظميها، 

متمنياً تحقيق االستفادة املرجوة منها للمشاركني فيها.

املهنية  السالمة  مهندس  محفوظ  هاين  السيد  تحدث  الندوة  وأثناء 

بوزارة العمل حول القرار الوزاري رقم )1( لسنة 2006 بشأن اإلجراءات 

الالزمة لإلبالغ عن إصابات العمل واألمراض املهنية، حيث 

أنواع  إىل  تطرق  كام  وأحكامه.  القرار  محاور  أهم  أبرز 

والهدف  حدوثها  حال  يف  عنها  اإلبالغ  وكيفية  اإلصابات 

العمل، ويف  وزارة  دور  اإلصابة، موضحاً  عن  اإلبالغ  من 

نهاية حديثه قدم بياناً بإحصائيات الحوادث املهنية لسنة 

2008 ومقارنتها بالسنوات املاضية.

املستحقات  مدير  عباس  أحمد  السيد  تحدث  ثم 

للتأمني االجتامعي، فقدم رشحاً  العامة  بالهيئة  التأمينية 

العمل،  بإصابات  املتعلقة  االجتامعي  التأمني  ألنظمة 

اإلصابات،  وأنواع  العمل  إصابات  تعريف  إىل  وتطرق 

مستعرضاً إجراءات التبليغ عن اإلصابة والجهات املعنية 

الهيـئة العامـة للتأميـن االجتماعي تشـارك في نـدوة بعنـوان 

توفرها  التي  التأمينية  املنافع  ثم  العمل، ومن  إصابات  ونتائج  بالتبليغ 

الهيئة للعامل املصاب داخل وخارج مملكة البحرين.

كام تعرض للمشاكل التي تواجهها الهيئة مع الجهات املعنية، والتي 

أنواع  بعض  مع  والتساهل  املحدد  الوقت  يف  التبليغ  عدم  ضمنها  من 

العامل  قبل  من  املتابعة  وعدم  بسيطة،  أنها  إىل  ُينظر  التي  اإلصابات 

وصاحب العمل، وأيضاً تأخر بعض الجهات الرسمية يف إصدار التقارير. 

وأشار إىل التعديالت عىل املواد القانونية لهيئة التأمني االجتامعي، ويف 

العامة بخصوص هذا  النصائح واإلرشادات  من  أورد عدداً  آخر حديثه 

املوضوع.

الطبية،  باللجان  العضو  القصاب  إسامعيل  الدكتور  وضح  ذلك  بعد 

لنسبة  الطبية  اللجان  تقدير  وكيفية  العمل  إلصابة  القانوين  التعريف 

العجز.

طرحها  التي  االستفسارات  جميع  مناقشة  جرت  الندوة  ختام  ويف 

إبراهيم  السيد  ساهم  حيث  الندوة،  موضوع  بخصوص  املشاركون 

املطوع نائب رئيس لجنة الصحة والسالمة املهنية والبيئة يف إثراء الندوة 

بالتفاعل مع الحارضين.

}اإلجراءات الالزمة لإلبالغ 
عن إصابات العمل واألمراض 

المهنية{ في شركة الخليج 
لصناعة البتروكيماويات
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بأنظمتها  للتعريف  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  سعي  إطار  يف 

ألصحاب العمل واملستحقني واملؤمن عليهم، وحرصاً عىل تعزيز الجانب 

التأمني  ألنظمة  الخاضعني  مختلف  بني  سواء  والتثقيفي،  التوعوي 

تم  فقد  نطاق،  أوسع  األنظمة عىل  بهذہ  التوعية  لنرش  أو  االجتامعي، 

بالتعاون والتنسيق بني إدارة العالقات العامة وإدارة املستحقات التأمينية 

بالهيئة عقد ثالث محارضات حول )الرواتب والفوائد التأمينية( برشكة 

حرضها   ،2009 يونيو  شهر  خالل  الرشكة  مبقر  )ألبا(  البحرين  أملنيوم 

املديرون واملراقبون بالرشكة باإلضافة إىل أعداد من العامل وأعضاء نقابة 

الرشكة.

مراقب  الزري  إبراهيم  عبدالله  السيد  املحارضات  يف  تحدث  وقد 

الخدمة التأمينية بإدارة املستحقات التأمينية بالهيئة، حيث قدم رشحاً 

مفصاًل حول املعاش التقاعدي واملعاش اإلصايب ومعاش العجز الطبيعي 

ونظام االستبدال، كام تطرق إىل رشاء سنوات الخدمة.

كام أوضح من هم املستحقون للمعاش وأنصبتهم واملزايا التي مينحها 

قانون التأمني االجتامعي لصاحب املعاش واملستحقني عنه.

وتخللت كل محارضة استفسارات وتساؤالت واستفهامات عدة حول 

املوضوعات التي تم تناولها والتطرق إليها، وأعرب الحضور من العاملني 

التجاوب  حسن  عىل  للمحارض  شكرهم  عن  بها  واملسئولني  بالرشكة 

به  اتسم  الذي  العرض  دقة  وعىل  املحارضات،  هذہ  لتقديم  والتعاون 

تقدميه والحرص عىل توضيح كل ما يتعلق بقانون التأمني االجتامعي مام 

يصب يف مصلحة العاملني وأصحاب العمل، وهو مام زاد من الرغبة يف 

فهم واستيعاب قانون التأمني االجتامعي.

الرواتب والفوائد التأمينية محاضرة أقامتها
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في شركة ألبا
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االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  يف  ممثلًة  البحرين  مملكة  استضافت 

خالل الفرتة )11-12 أكتوبر 2009( أعامل االجتامع الدوري التاسع لرؤساء 

ووفود أجهزة التقاعد املدين والتأمينات االجتامعية بدول مجلس التعاون 

آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  معايل  رعاية  تحت  العربية،  الخليج  لدول 

خليفة وزير املالية –رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، 

وبحضور ومشاركة مسئويل أجهزة التقاعد املدين والتأمينات االجتامعية 

بدول املجلس ووفد األمانة العامة ملجلس التعاون.

الدامئة  الفنية  اللجنة  تقرير  مناقشة  االجتامع  أعامل  وتضمنت 

املقرتح  الزمني  والجدول   ،2009 عام  خالل  املنعقدة  االجتامعات  حول 

الفنية الدامئة املزمع عقدها خالل العام 2010. كام  اللجنة  الجتامعات 

تتم بحث ومناقشة تطورات تطبيق النظام املوحد ملد الحامية التأمينية 

ملواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملني يف غري دولهم 

اللجنة  أعامل  نتائج  دراسة  إىل  باإلضافة  املجلس،  يف  دولة عضو  أي  يف 

الفنية الخاصة باالستثامر وتنفيذ املشاريع املشرتكة، وكذلك العمل عىل 

مستوى  تعقد عىل  التي  )السادسة(  الدورية  الندوات  توصيات  متابعة 

دورية،  بصفة  الخليجية  التعاون  أجهزة  تستضيفها  والتي  املجلس  دول 

إذ يتم من خاللها طرح املوضوعات ذات العالقة بأنظمة التقاعد املدين 

والتأمينات االجتامعية. 

أجهزة  بعض  يف  املتوفرة  اإللكرتونية  الخدمات  االجتامع  بحث  كام 

التقاعد املدين والتأمينات االجتامعية، واللقاء التعريفي مع مواطني دول 

املجلس، واالطالع عىل إحصائيات املسجلني بالنظام املوحد ملد الحامية. 

مملكة البحرين تستضيف االجتماع التاسع 
لرؤساء ووفود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات 

االجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي  

تقرير أخباري

واختتمت أعامل االجتامع بتحديد موعد ومكان انعقاد االجتامع القادم 

)العارش( ومتابعة كافة أعامل ومستجدات اللجنة الفنية الدامئة ألجهزة 

تم  والتي  التعاون،  مجلس  بدول  االجتامعية  والتأمينات  املدين  التقاعد 

القرارات  تنفيذ  متابعة  بهدف  األجهزة  تلك  رؤساء  من  بقرار  تشكيلها 

الصادرة عنهم.

ويشار إىل أن االجتامع يعقد يف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي 

املجلس،  دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  لتوجيهات  تنفيذاً  سنوياً 

ويأيت  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  العامة  األمانة  مع  بالتنسيق 

عقد االجتامع املشار إليه يف إطار استضافة مملكة البحرين للفعاليات 

واللقاءات الخليجية التي تسعى إىل بحث ومتابعة كافة األمور واملواضيع 

التي متس مجمل األنظمة التقاعدية والتأمينية. 

وقد دأبت مملكة البحرين ممثلة يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

عىل استضافة عدٍد من الفعاليات واملؤمترات واالجتامعات املامثلة التي 

تبحث تطوير األنظمة واإلجراءات التقاعدية والتأمينية املعمول بها، والتي 

تتكلل بفضل الله تعاىل بالنجاح الكبري عىل كافة األصعدة سواًء من خالل 

أوراق العمل واألطروحات املقدمة، أم النقاشات واملشاركني من الخرباء 

والتأمينية  التقاعدية  واملؤسسات  بالهيئات  والباحثني  املسئولني  وكبار 

الصادقة واملساعي  الرغبة  والتي ترتجم  الخليجية وغريها،  الدول  بكافة 

املخلصة للنهوض باملزايا والخدمات التقاعدية مبا يؤمن املستقبل التأميني 

املرشق ألبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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أصحاب املعايل والسعادة،،

السيدات والسادة الحضور 

الكرام،،

السالم عليكم ورحمة الله 

وبركاته،،،

بأصحاب  أرحب  أن  يرسين 

أجهزة  رؤساء  والسعادة  املعايل 

والتأمينات  املدين  التقاعد 

مجلس  بدول  االجتامعية 

العربية  الخليج  لدول  التعاون 

واألخوة واألخوات أعضاء الوفود 

املرافقة، وذلك يف مستهل أعامل 

ووفود  لرؤساء  التاسع  االجتامع 

أجهزة التقاعد املدين والتأمينات 

تعتز مملكة  والذي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  بدول مجلس  االجتامعية 

املشرتك  الخليجي  العمل  حلقات  من  جديدة  كحلقة  باستضافته  البحرين 

وإضافة إيجابية لإلنجازات التي تم تحقيقها يف ميدان الرعاية االجتامعية يف 

إطار التشاور والتنسيق الدامئني بني دول املجلس.

ثقة  تجعلنا عىل  التي  واملقومات  العوامل  العديد من  توجد  أنه  وال شك 

مقدمتها  يف  ويأيت  الصدد،  هذا  النجاحات يف  من  املزيد  تحقيق  إمكانية  من 

بطبيعة الحال الروابط األخوية التاريخية التي تجمع بني دول مجلس التعاون 

عىل مر السنوات، هذا إىل جانب التوافق الكبري يف مجمل األوضاع االقتصادية 

اإليجايب  والتعاون  الخليجية،  للمجتمعات  املعيشية  والظروف  واالجتامعية 

اليوم  نجتمع  والذي  املجلس،  دول  يف  والتأمينات  التقاعد  أجهزة  بني  القائم 

وكلنا أمل يف دعمه وتطويره وتحقيق املزيد من اإلنجازات يف إطاره، وذلك عىل 

النحو الذي يجعل املواطن يف بالدنا آمناً عىل حارضه ومستقبله ويكفل األمن 

واالستقرار ألجيال اليوم والغد إن شاء الله.

أصحاب املعايل والسعادة،،

األخوة واألخوات،،

رغم أن تطوير أنظمة وبرامج متخصصة يف الضامن االجتامعي ميثل أحد 

املستوى  االجتامعية عىل  الرعاية  تم تحقيقها يف ميدان  التي  اإلنجازات  أهم 

العاملي خالل القرن العرشين، إال أن التحدي الذي مازالت دول العامل تسعى 

جاهدة إىل مواجهته هو كيفية مد نطاق هذه الربامج بحيث تغطي أكرب عدد 

ممكن من املستفيدين إن مل يكن كافة أبناء الدولة، حيث تشري الدراسات إىل 

أن 70 إىل %80 من سكان العامل يعيشون يف حالة من "عدم األمان االجتامعي"، 

هذا يف الوقت الذي أثبتت فيه الخربات السابقة أن توافر هذا العنرص يساهم 

بشكل مبارش يف ترسيخ دعائم األمن واالستقرار يف املجتمع كام ينعكس بصورة 

إيجابية عىل معدالت اإلنتاجية والنمو االقتصادي.

ومن جانبها فإن حكومة مملكة البحرين ال تدخر وسعاً يف االهتامم بتكريس 

يف  األساسية  الثوابت  كأحد  االجتامعية  الرعاية  مظلة  ومد  االجتامعي  البعد 

املتبعة  واالقتصادية  املالية  والربامج  السياسات  وكافة  للدولة  العامة  امليزانية 

يف اململكة.

الهيئة  السياق إنشاء  التي تم اتخاذها يف هذا  ويأيت يف مقدمة الخطوات 

العامة للتأمني االجتامعي مبوجب القانون رقم )3( لسنة 2008، بحيث تكون 

لقانون  للخاضعني  التأمينية  الخدمات  تقديم  عن  املسئول  الحكومي  الجهاز 

تم  فقد  وبذلك  االجتامعي،  التأمني  قانون  وكذلك  والعسكري  املدين  التقاعد 

توفري اإلطار الترشيعي الذي تم مبوجبه دمج كل من الهيئة العامة لصندوق 

التقاعد والهيئة العامة للتأمينات االجتامعية يف هيئة واحدة متثل مظلة تأمينية 

موحدة تسعى إىل تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمواطنني وأرسهم.

وقد تم إجراء دراسات مكثفة دخلت اآلن يف مراحلها األخرية حول أفضل 

التقاعد  لهيئتي  التنظيمي  الهيكل  لتوحيد  بها  األخذ  يتعني  التي  اآلليات 

التأمينية بني  املزايا  الجديدة، وكذلك توحيد  الهيئة  والتأمينات االجتامعية يف 

سيتم  الذي  املوحد  القانون  خالل  من  والخاص  العام  القطاعني  يف  العاملني 

إصداره يف هذا الشأن.

بها  املعمول  األنظمة  كافة  تطوير  عىل  االجتامعي  العامة  الهيئة  وتحرص 

طبقاً ألفضل املعايري الدولية املعتمدة ورفع مستوى جودة وفعالية الخدمات 

املقدمة، وذلك من خالل القيام باستطالعات دورية آلراء ومقرتحات املستفيدين 

من ناحية واالستعانة بخربات ورؤى عدد من بيوت الخربة العاملية املتخصصة 

من ناحية آخري، وقد قطعت الهيئة شوطاً بعيداً يف نرش األدوات والوسائط 

اإللكرتونية يف كل ما تقدمه من خدمات يف إطار مفهوم الحكومة االلكرتونية 

الذي ميثل توجهاًُ عاماً للمملكة.

البرشي  العنرص  ومهارات  كفاءة  برفع  االهتامم  عىل  الهيئة  تحرص  كام 

باعتباره ركيزة أساسية يف كل ما تقوم به من مهام، حيث تقوم بتوفري أفضل 

مواكبتهم  لضامن  املختلفة  قطاعاتها  يف  للعاملني  التدريبية  والوسائل  الربامج 

ألحدث التطورات املرتبطة بالعمل التأميني عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.

وتجدر اإلشارة إىل ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

يف  االستثامر  إداريت  محل  تحل  بحيث  مستقلة،  استثامرية  رشكة  إنشاء  من 

هيئتي التقاعد والتأمينات االجتامعية ويكون لها مجلس إدارة مستقل وتخضع 

الجديدة  البحرين املركزي.  وسوف يتم إعالن تأسيس الرشكة  لرقابة مرصف 

بعد استكامل اإلجراءات القانونية والتنظيمية الالزمة، األمر الذي سيكون له 

أثر مبارش يف تعزيز الحفاظ عىل حقوق املؤمن عليهم واألخذ بأفضل األدوات 

وتطورات  عليها  املتعارف  التجارية  للقواعد  طبقاً  الشأن  هذا  يف  االستثامرية 

األوضاع يف األسواق العاملية.

أعضاء  األخوة  به  يقوم  الذي  البناء  بالجهد  أشيد  أن  املناسبة  بهذه  وأود 

التأمينية  الخدمات  دعم  يف  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 

املقدمة وتطويرها، والذين ميثلون كافة األطراف املشاركة يف العملية اإلنتاجية 

سواء عىل مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كام ال يفوتني التنويه 

العاملة  واإلدارية  الفنية  الكوادر  ولكافة  التنفيذية  لإلدارة  املتواصل  بالعطاء 

بالهيئة.

أصحاب املعايل والسعادة،،

األخوة واألخوات،،

واإلعراب  البحرين  مملكة  الثاين  بلدكم  بكم يف  الرتحيب  أكرر  أخرى  مرة 

عن مشاعر التقدير العميق لجهودكم الخرية لتامني غد أفضل ملواطني مجلس 

التعاون بإذنه تعاىل، متمنياً لكم طيب اإلقامة يف اململكة وألعامل االجتامع كل 

التوفيق والسداد.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

  نص كلمة  وزير املالية 

           رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي

احمد بن محمد آل خليفة

وزير املالية
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أرحب  أن  يل  يطيب 

يف  ترحيب  أجمل  بكم 

بلدكم الثاين البحرين ويف 

اللقاء  هذا  افتتاح  حفل 

بني  يجمع  الذي  التاسع 

أجهزة  ومسئويل  رؤساء 

التقاعد املدين والتأمينات 

االجتامعية بدول مجلس 

التعاون.

عىل  حرصكم  إن 

االجتامعات  حضور هذه 

الرفيعة  الوفود  بهذه 

أهمية  ليعكس  املستوى 

الخليجي  العمل  تعزيز  إىل  تهدف  التي  السنوية  االجتامعات  هذه 

االجتامعية  الخدمات  مجاالت  أهم  من  يعد  مجال  يف  املشرتك 

املدين  التقاعد  أال وهو مجال  املجلس ملواطنيها،  توفرها دول  التي 

والتأمينات االجتامعية. 

إن ما مر به االقتصاد العاملي من تقلبات وأزمات  خالل السنوات 

دول  اقتصاد  عىل  سلبية   آثار  من  عنها  نتج  وما  املاضية  القليلة 

املدين  التقاعد  وهيئات  ومؤسسات  عام  بشكل  التعاون  مجلس 

والتأمينات االجتامعية بشكل خاص ليدعو القامئني عىل هذه الهيئات 

واملؤسسات إىل وقفات تأملية وفاحصة السرتاتجيات استثامر أموالها 

وسياسات متويل أنظمتها التأمينية مبا يضمن استمرار صناديقها يف 

الوفاء بالتزاماتها لعدة أجيال قادمة بدون أي تعرث وبدون الحاجة 

لطلب الدعم من امليزانيات العامة لدولنا.

تشهدها  التي  والدميوغرافية  االقتصادية  التغريات  أن  شك  وال 

دولنا لتشكل تحديات كبرية ملسرية أنظمة التقاعد املدين  والتأمينات 

االجتامعية، وهذا ما يؤكد عىل أهمية اجتامعاتنا هذه  والتي نأمل 

وإمكانياتنا  طاقاتنا  واستخدام  التحديات  هذه  تحديد  خاللها  من 

مجتمعة لوضع التصورات والحلول املناسبة للتعامل معها.

وال يخفى عىل الجميع ما تتمتع به مختلف هيئات التقاعد املدين 

من  حققته  وما  وإمكانيات  قدرات  من  املجلس  بدول  والتأمينات 

اإلدارية،  والنظم  املعلومات  وتقنية  االستثامر  مجاالت  يف  نجاحات 

يف  الذي سيصب  والتطور  التكامل  نحقق  أن  بتبادلها  ميكننا  والتي 

مصلحة املواطن الخليجي يف الدرجة األوىل .

حضورنا الكرام،،

لقد حققت اجتامعاتنا السابقة عدة إنجازات للمواطن الخليجي 

لدول  التعاون  مجلس  لدول  األعىل  املجلس  قرار  بصدور  تتوجت 

الحامية  ملد  املوحد  النظام  مرشوع  عىل  باملوافقة  العربية  الخليج 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  ملواطني  التأمينية 

تم  والذي  املجلس  يف  عضو  دولة  أية  يف  دولهم  غري  يف  العاملني 

تنفيذه اعتباراً من أول يناير 2006.  وقد أصدرت جميع دول مجلس 

النظام وأصبح جميع مواطني دول  لتنفيذ هذا  التعاون ترشيعاتها 

املجلس مشمولني بأنظمة التقاعد املدين والتأمني املطبقة يف دولهم 

أينام عملوا بدول املجلس،  حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 7.622  

مواطناً خليجياً.

كام أن الحضور املتميز لرؤساء هيئات التقاعد والتأمني االجتامعي 

فيام  املستمر  والتنسيق  واإلقليمية  الدولية  واملحافل  املؤمترات  يف 

بينهم قد أدى إىل حصول كل من األمارات العربية املتحدة وسلطنة 

للجمعية  التنفيذي  املكتب  مقاعد يف  ثالثة  قطر عىل  ودولة  عامن 

اململكة  من  كل  تشارك  كام  )اإليسا(،  االجتامعي  للتأمني  الدولية 

االستشارية  اللجنة  البحرين يف عضوية  السعودية ومملكة  العربية 

للضامن  الدولية  للجمعية  التابع  العربية  الدول  ارتباط  ملكتب 

االجتامعي  ومقره األردن.

وإذ تترشف مملكة البحرين باستضافة اجتامعكم التاسع فال بد 

من اإلشادة مبا شهدته مملكة البحرين من  اهتامم ملحوظ من قبل 

السلطات الترشيعية باململكة واملتمثلة يف مجليس الشورى والنواب 

حضت   حيث   ، الحكومة  يف  املتمثلة  التنفيذية  السلطة  وكذلك 

من  األكرب  بالنصيب  االجتامعي   والتأمني  املدين  التقاعد  مواضيع  

الرغبات واالقرتاحات ومشاريع القوانني، كان أهمهام صدور القانون 

رقم )3( لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمني االجتامعي الذي تم 

مبوجبه دمج هيئتي التقاعد والتأمينات االجتامعية يف هيئة واحدة، 

املختلفة  الصناديق  أموال  إلدارة  استثامر  رشكة  إنشاء  فيه  وتقرر 

للعاملني يف  التقاعدية  املزايا  لتوحيد  إىل تحديد مدة سنتني  إضافة 

الثالثة ) املدين والعسكري والتأمينات االجتامعية( وفق  القطاعات 

أفضلها. 

لقد انتهج مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي مبملكة 

البحرين برئاسة معايل وزير املالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 

بإعادة  وذلك  بالهيئة  العمل  سري  لتطوير  جريئة  وخطط  سياسات 

مبستوى  الرقي   بقصد  وذلك  بها  العاملني  كفاءات  ورفع  هيكلتها 

جاهدين  ونعمل  واملقيم.  للمواطن  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات 

عىل تنفيذ هذه الخطط موقنني بنجاحها وجني مثارها مبشيئة الله.

وختاماً اكرر ترحيبي بكم  وشكري لحضوركم،  وأدعو الله القدير 

بالنجاح  جهودكم  تكلل  وأن  االجتامع  هذا  يف  عطاؤكم  يستمر  أن 

املدين  التقاعد  مجال  يف  التعاونية  اإلنجازات  من  مزيداً  تحقيق  يف 

والتأمني االجتامعي ملا فيه خري مواطني دول املجلس وصالح هيئاتنا 

ومؤسساتنا التأمينية صالح دولنا بشكل عام.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
                           نص كلمة سعادة الرئيس التنفيذي
                           للهيئة العامة للتأمني االجتامعي

تقرير أخباري

محمد بن عيىس بن آل خليفة

الرئيس التنفيذي
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يرشفني  البداية  يف 

الشكر  آيات  أرفع  أن 

والثناء إىل مقام صاحب  

حمد  امللك  الجاللة 

خليفة  آل  عيىس  بن 

البحرين  مملكة  ملك 

كرم  عىل  الله  يحفظه 

الضيافة وحسن الوفادة 

هذا،  إلجتامعكم 

إىل  موصول  والشكر 

سعادة الشيخ محمد بن 

عيىس آل خليفة الرئيس 

العامة  للهيئة  التنفيذي 

اإلستقبال  معه عىل حسن  العاملني  معاونيه  و  االجتامعي  للتامني 

سعادة   أهنئ  املناسبة  وبهذه  إجتامعنا،  إلنجاح  املتميز  والتنظيم 

و  للمعاشات  العامة  الهيئة  عام  مدير  الحاج مظفر  األستاذ مظفر 

سعادة  و  املتحدة  العربية  االمارات  بدولة  االجتامعية  التأمينات 

األستاذ تريك بن محمد الخاطر مدير عام الهيئة العامة للتقاعد و 

التأمينات االجتامعية بدولة قطر عىل توليهام هذا املنصب الرفيع 

متمنياً لهم التوفيق ملشاركتهم يف دفع مسرية العمل املشرتك.

ملجلس  العام  األمني  معايل  تحيات  إليكم  أنقل  أن  يل  ويطيب 

التعاون لدول الخليج العربية األستاذ/ عبدالرحمن بن حمد العطية 

والذي كلفني بنقل مشاعره ومتنياته لكم بنجاح إجتامعكم للوصول 

إىل األهداف التي يسعى لها مجلس التعاون.

أصحاب املعايل والسعادة:

أصحاب  لتوجيهات  تنفيذاً  األعىل  املجلس  قرار  صدور  يعترب 

الخاص  ورعاهم  الله  املجلس حفظهم  دول  قادة  والسمو  الجاللة 

يف  العاملني  املجلس  دول  ملواطني  التأمينية  الحامية  مد  بنظام 

غري دولهم، إنجازاً تاريخياً نعتز به جميعاً ملا له من أثر بالغ لدى 

املواطنني العاملني يف تأمني حياة كرمية بعد إحالتهم للتقاعد، وما 

الفنية  اللجنة  أعضاء  أخوانكم  إال مثرة جهودكم وجهود  ذلك  كان 

الدامئة التي تتابع بشكل مستمر تطبيق النظام الذي أصبح ساري 

املفعول بني الدول األعضاء متمنياً للجميع النجاح والسداد .

كام أن هناك الكثري من اإلنجازات نتطلع من خاللها إىل إستمرار 

جهودكم الخرية كام عهدناه فيكم، يف دفع مسرية العمل املشرتك .

أصحاب املعايل والسعادة :

التقاعد  مجال  يف  املوضوعات  من  الكثري  أعاملكم  جدول  أمام 

املدين والتأمينات اإلجتامعية والتي تحتاج إىل متابعة وتنسيق فيام 

بني الدول األعضاء، ونحن واثقون من خرباتكم وتوجيهاتكم الكرمية 

للجهات املعنية مبتابعة تطبيقها وتنفيذها .

ويف الختام أكرر الشكر ململكة البحرين ممثلًة يف الهيئة العامة 

والتنظيم  اإلستقبال  وحسن  الضيافة  كرم  عىل  اإلجتامعي  للتأمني 

دفع  يف  والنجاح  التوفيق  للجميع  متمنياً  هذا  إجتامعنا  إلنجاح 

مسرية مجلس التعاون املباركة وتحقيق األهداف املرجوة .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

       نص كلمة معايل األمني العام املساعد لشؤون اإلنسان والبيئة

  األمانة العامة ملجلس التعاون

• وفد األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة 	

معايل الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشمي -األمني العام املساعد 

لشؤون اإلنسان والبيئة.

• بدولة 	 االجتامعية  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  وفد 

الحاج  مظفر  السيد  سعادة  برئاسة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

مظفر -املدير العام.

• العربية 	 باململكة  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  وفد 

السعودية برئاسة السيد سليامن بن سعد الحميد -املحافظ.

• وفد املؤسسة العامة للتقاعد باململكة العربية السعودية برئاسة 	

معايل األستاذ محمد بن عبدالله الخرايش -املحافظ.

• وفد صندوق تقاعد موظفي الخدمة املدنية بسلطنة عامن برئاسة 	

السيد سعادة أحمد بن سعيد املحرزي -املدير العام.

• برئاسة 	 عامن  بسلطنة  االجتامعية  للتأمينات  العامة  الهيئة  وفد 

سعادة السيد صالح بن نارص العرميي -املدير العام.

• قطر 	 بدولة  االجتامعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  وفد 

برئاسة سعادة السيد تريك محمد الخاطر -املدير العام.

• وفد املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية بدولة الكويت برئاسة 	

سعادة السيد فهد مزيد الرجعان املدير العام.

• برئاسة 	 البحرين  مبملكة  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  وفد 

سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة الرئيس التنفيذي.

معايل د. عبدالله بن عقلة الهاشمي

األمني العام املساعد لشؤون اإلنسان والبيئة

الجهات التي شاركت في االجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني
والتأمينات االجتماعية في دول مجلس التعاون تتمثل في كل من:
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عىل  وتعاىل  سبحانه  الله  بها  أنعم  التي  الكثرية  اإللهية  النعم  من 

ہ بالقوة واملقدرة عىل تقديم الخدمة للمحتاجني لها،  اإلنسان هي َمدُّ

ولو اطلع ذلك اإلنسان عىل ما أعدہ الله تعاىل له من نعيم أبدي الينفد 

الخدمة عندما  فإن صاحب  لزاد من جهدہ وتفانيه يف عمله، وعموماً 

يطلب إنجاز خدمته فهو بذلك يهب الشخص منجز الخدمة فرصة لنيل 

األجر من الله والثواب يف الدنيا واآلخرة، وعليه فليس من الصواب أن 

تتاح لنا فرصة مساعدة اآلخرين وقضاء حوائجهم فنفوت تلك الفرصة 

أو نتهاون يف أدائها.  

وهذا ما دعانا إليه ديننا اإلسالمي وحثنا 

والسالم  الصالة  أفضل  عليه  رسولنا  عليه 

لخدمة الناس بقوله صىل الله عليه وسلم 

»من نفَّس عن مسلم ُكْربة من ُكرَب الدنيا 

س الله عنه كربة من كرب يوم القيامة،  نفَّ

يف  عليه  الله  يرس  ُمْعرِسٍ  عىل  يرسَّ  ومن 

الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلام سرتہ الله 

العبد ما  الدنيا واآلخرة، والله يف عون  يف 

كان العبد يف عون أخيه«، أي إن الله تعاىل يعني اإلنسان عىل قدر معونته 

ألخيه كاًم وكيفاً، فام دام اإلنسان يف عون أخيه فالله يف عونه.

الواقع إذن أن من يلجأ إليك محتاجاً إىل مساعدتك ومعاونتك فقد 

ساقه الله تعاىل رحمًة إليك، فينبغي أن تستبرش خرياً وتقابَله بوجه ملؤہ 

البسمة واالنرشاح، وأن ترسع يف إنجاز معاملته طلباً لرضا الله سبحانه 

تقابله  أن  الواجب  املقابل من غري  وزيادة رصيد حسناتك، ويف  وتعاىل 

بوجه عبوس وكالم غليظ وأسلوب غري الئق، حتى مع العجز عن القيام 

املتاحة  الثمينة  الفرص  كل  اغتنام  فعلينا  مبتغاہ،  إىل  وإيصاله  بخدمته 

لنزين بها صفحات وجودنا من أجل خدمة املحتاجني ونيل خري الجزاء 

الدنيوي واألخروي، وأن تكون نيتنا لعمل الخري خالصة لله عز وجل. 

وهذا هو املسعى الطيب الذي دأبت عىل انتهاجه إدارة الهيئة، فتجويد 

الخدمة وإتقان العمل كان ومايزال ديدن العمل اليومي والنوعي، وقد 

بإدارة  املراجعني  قبل موظفي قسم خدمات  من  النهج جلياً  متثل هذا 

جودة الخدمة وسرعة إنجاز 
المعاملة ديدن العمل اليومي 

تقرير

بكل جهد  املشرتكني  لخدمة  يسعون جاهدين  الذين  املشرتكني  عالقات 

الخاصة  االستفسارات  عىل  الرد  عرب  بال،  وسعة  صدر  ورحابة  ونشاط 

خالل  من  أو  هاتفياً  املتصلني  من  التقاعدية  أو  التأمينية  بالخدمات 

للمعنيني  املبارشة  الزيارات  أو من خالل  الربيدية واإللكرتونية  رسائلهم 

واإلرشادات  املعلومات  القسم  موظفو  يقدم  حيث  للقسم،  واملراجعني 

ألصحاب املعامالت التقاعدية السيام املتعرثة منها، فضاًل عن تلقي شكاوى 

ومالحظات أصحاب تلك املعامالت ومحاولة تذليل ما يشوبها من تعرث 

أو إشكال، والرد عليهم باالتصال الهاتفي 

صاحب  إىل  قصرية،  رسائل  بإرسال  أو 

هاتفه  عىل  الهيئة  إىل  مقدم  طلب  كل 

معاملته  بجاهزية  صاحبه  إلعالم  النقال 

والحضور لتسلمها، وبذا يوّفر عليهم عناء 

الحضور املتكرر الذي يكلفهم الكثري من 

الوقت والجهد واملال.

وقد بلغ إجاميل االستفسارات الواردة 

عام  من  األول  النصف  خالل  للقسم 

استفسارات   17105 يجاوز  ما   2009

عرب مختلف قنوات االتصال السابق ذكرها، كام بلغ عدد زيارات موقع 

الهيئة اإللكرتوين 19753 زيارة، ونعرض من خالل الجدول والرسم البياين 

قناة  كل  عرب  الواردة  واالستفسارات  االتصاالت  ونسب  أعداد  املرافقني 

اتصالية واستفسارية خالل الفرتة املشار إليها آنفاً.

العدداال�ستف�سارات

116496. االت�ساالت الهاتفية

2177. مقدمو ال�شكاوى

3202. الر�شائل الإلكرتونية

520. الأخبار التي متت اإ�شافتها على املوقع الإلكرتوين

)SMS( 6210. الر�شائل الن�شية الق�شرية

17105املجموع

نجاة شويطر
رئيس قسم خدمات املراجعني

بقلم

األخبار املضافة عىل
الرسائل اإللكرتونيةاملوقع اإللكرتوين: 20

الواردة: 202 الرسائل النصية
القصرية: 210

االتصاالت الهاتفية: 
16496

مقدمو الشكاوى: 
177

قسم خدمات المراجعين بالهيئة
يسعى لتغطية االحتياجات

المعلوماتية للمؤمن عليهم
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مقابلة

• نظام 	 واجهت  التي  الصعوبات  ما 

التأمني ضد التعطل أثناء تطبيقه؟

l من الطبيعي أن يكشف التطبيق العميل 

مل  وتفاصيل  جوانب  عن  قانون  ألي 

تكن يف ذهن املرشع يف مرحلة إعداد 

التأمني ضد  لقانون  وبالنسبة  القانون، 

بإصدارہ صاحب  تفضل  الذي  التعطل 

آل  عيىس  بن  حمد  امللك  الجاللة 

نوفمرب  املفدى يف  البالد  عاهل  خليفة 

تتضمن  منه   )25( املادة  فإن   ،2006

إجراء دراسة اكتوارية بعد مرور ثالث 

سنوات عىل تطبيقه، وبناء عىل النتائج 

االكتوارية  الدراسة  إليها  تتوصل  التي 

أو  التأمينية  املزايا  زيادة  املؤمل  فمن 

املستفيدين  لقامئة  أخرى  فئات  ضم 

من النظام يحصلون عىل أجور بسيطة 

أو أية مقرتحات أخرى.

• املوضوعة 	 للرشوط  تقييمكم  ما 

ضد  التأمني  نظام  يف  للمستحقني 

التعطل؟ 

استحقاق  رشوط  املقصود  كان  إذا   l

أنها  فالجواب  والتعويض  اإلعانة 

منطقية، عالوة عىل أن القانون أخذ يف 

االعتبار تجارب وخربات الدول األخرى 

يف هذا املجال. 

• دقيقة 	 بصورة  النظام  تفعيل  يتطلب 

إملام موظفي مكتب خدمات التوظيف 

بالوزارة يف التعامل مع حاالت التعطل 

فيام يخص ترشيح أفرادها للتوظيف، 

لتدريب  وبرامج  خططاً  وضعتم  فهل 

املوظفني املعنيني؟

االتصال  إىل  التوظيف  مرشد  يلجأ   l

عدم  حال  يف  عمل  عن  بالباحث 

مراجعته ملكتب خدمات التوظيف، أما 

وباستمرار  الدورية  مراجعته  حالة  يف 

فإنه اليتم االتصال به إال إذا استجدت 

عمل  عن  الباحث  تناسب  شواغر 

اتصال  حالة  ويف  االستعجال،  وبصفة 

مرشد التوظيف بالباحث ترتك له حرية 

االختيار، وميكن للعاطل أن يطلب وقتا 

للرد أياما عدة. 

لدى  املوظفني  بتدريب  يتعلق  وفيام 

مكتب خدمات التوظيف فالوزارة تحرص 

املدربة  العاملة  الكوادر  إيجاد  عىل  دامئا 

إدماج  عىل  تعمل  أنها  كام  واملؤهلة، 

تساعدهم  متخصصة  دورات  يف  كوادرها 

عىل تأدية واجباتهم الوظيفية عىل أكمل 

يظل  التطوير  مبدأ  أن  إال  ممكن.  وجه 

د. مجيد العلوي في حديث خاص لمجلة “التأمين االجتماعي”

مشروع التأمين ضد التعطل ساهم إلى حد كبير في تأمين دخل مؤقت للباحث عن عمل

طبيعة التدريب المقدم للباحث عن العمل مبني على احتياجات كل تخصص واحتياجات سوق العمل المحلي

حكومة البالد ساهمت بشكل كبير في إعادة تأهيل المهندسين والمحامين من خالل منحهم رخصة المحاماة والهندسة

مريم أحمد الرويعي
مراقبة العالقات العامة

أجرى المقابلة: 

د. مجيد العلوي
وزير العمل

رصح سعادة السيد مجيد بن محسن العلوي ملجلة )التأمني االجتامعي( بأن معدل 

البطالة يف مملكة البحرين ال يزيد عىل نسبة 4% وهي أقل بكثري من النسب العاملية، 

وأكد أن وزارة العمل تنتهج مبدأ الشفافية يف نرشها ملختلف البيانات. وأشار إىل أن نظام 

التأمني ضد التعطل الذي تفضل حرضة صاحب الجاللة ملك البالد املفدى حفظه الله 

ورعاہ بإصدارہ مرشوٌع طموح ساهم بشكٍل كبري يف تغطية الحاجات الطارئة للمتعطلني 

عن العمل كام يساهم يف إعادة دخولهم سوق العمل بعد تأهيلهم التأهيل املناسب. 

والتايل نص مقابلة سعادة الوزير مع مجلة التأمني اإلجتامعي:
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مقابلة

حارضاً ووارداً يف شتى املراحل واألوقات. 

• كم عدد فروع مكتب خدمات التوظيف 	

التابعة لوزارة العمل؟ 

يف  التوظيف  خدمات  مكتب  إىل  إضافة    l

العمل  وزارة  لدى  فإن  الرئييس  املبنى 

خمسة مراكز توظيف شاملة موزعة عىل 

مختلف محافظات اململكة بإمكان الباحث 

الحاجة  بانتظام دون  عن عمل مراجعتها 

إىل مراجعة املكتب الرئييس مببنى الوزارة، 

فهي إذاً موزعة عىل جميع املحافظات. 

• كام تعلمون فإنه توجد نسبة من الباحثني 	

أسامئهم  بتسجيل  يقوموا  مل  عمل  عن 

لهذا  املعدة  القوائم  ضمن  الوزارة  لدى 

الفئة  لهذہ  الوصول  ميكن  كيف  الغرض، 

ضد  التأمني  نظام  من  يستفيدون  وكيف 

التعطل؟

و  الدولية  العمل  منظمة  معايري  حسب    l

معايري هذہ الوزارة فإن الباحث عن عمل 

وراغب  العمل  عىل  قادر  شخص  كل  هو 

البحث  ودليل  بجدية،  عنه  ويبحث  فيه 

مراكز  من  أي  لدى  التسجيل  هو  بجدية 

ال  املوضوعة  املعايري  فإن  وإال  التوظيف، 

باحثني  هناك  أن  أعتقد  وال  عليه.  تنطبق 

عن عمل بجدية مل يسجلوا يف الوزارة.

• عىل 	 املعروضة  الوظائف  تتوافق  هل 

مع  الشواغر  بنك  من  املستفيدين 

مستوى  وهل  الدراسية؟  مؤهالتهم 

عىل  مبني  الوزارة  توفرہ  الذي  التدريب 

دراسة احتياجات سوق العمل؟

l  بالطبع تعرض الوظائف عىل الباحث عن 

الوظائف  مواءمة  نظام  عىل  بناًء  عمل 

وعملية،  علمية  أسس  عىل  يقوم  الذي 

وأما عن نوعية التدريب فهي مبنية عىل 

احتياجات كل تخصص واحتياجات سوق 

باختيار  تحديدها  ويتم  املحيل،  العمل 

عن  للباحث  املناسب  التدريبي  الربنامج 

عمل والوظيفة التي سيشغلها. 

• التأمني 	 قانون  فعالية  تقييم  سيتم  هل 

ضد التعطل بعد مرور أكرث من عام عىل 

عليه  تحديث  أي  إدخال  بغية  تطبيقه 

بحكم ما تمَّ تجربته من خالل النظام؟

مراجعة  الترشيعية  السلطة  حق  من    l

العمل  وزارة  بينام  شاءت،  متى  القوانني 

وهي  التنفيذية  السلطة  من  جزء  هي 

ونتائج  االكتواري  الوضع  مبراجعة  ملزمة 

تطبيق القانون بعد ميض ثالث سنوات. 

• واملحاماة 	 كالطب  الجامعية  املهن 

الصندوق؟  تعامل معها  والهندسة، كيف 

وهل توجد برامج محددة لهذہ املهن؟

l عادة ما يلجأ األطباء إىل وزارة الصحة إليجاد 

العمل  سوق  أن  كام  لهم،  وظيفية  فرص 

التخصصات  يف  شديد  نقص  من  يعاين 

الطبية. 

فإن  واملهندسني،  املحامني  برنامج  عن  أما 

الوزارة وضعت لهم برنامجا متخصصا يراعى 

سنتني  ملدة  العمل  رأس  عىل  التدريب  فيه 

يتيح لهم الحصول عىل رخصة مزاولة املحاماة 

دعم  بتقديم  الوزارة  تقوم  حيث  والهندسة، 

تشجيعاً  سنتني  طوال  ديناراً   150 يبلغ  مايل 

املحاماة  ومكاتب  الرشكات  ألصحاب 

للمساهمة يف توظيف البحرينيني. 

الربامج  بعض  الوزارة  خصصت  قد  و 

التدريبية و هي تنقسم إىل قسمني: 

برنامج 	.  منها  والتدريب:  التوظيف  برامج 

التخرج  حديثي  واملحامني   املهندسني 

وفنيي صيدلة ودبلوم التأمني حيث تقوم 

املتدربني طيلة فرتة  بدعم رواتب  الوزارة 

وذلك  سنوات(   3 إىل  سنة  )من  التدريب 

واملؤسسات  الرشكات   يف  دمجهم  بعد 

ورشكات  والصيدليات  املحاماة  ومكاتب 

التأمني وغريها. 

ذلك 	.  و  عمل  عن  الباحثني  وتأهيل  إعداد 

غري  للتخصصات  تدريبية  برامج  بتوفري 

يتم  حيث  العمل،  سوق  يف  املطلوبة 

اللغة االنجليزية  إدماجهم أوالً يف دورات 

وبعض الربامج األساسية يف الحاسب اآليل، 

تتناسب  تخصصات  إدماجهم يف  ثم  ومن 

مع متطلبات سوق العمل. 

ويصل الدعم الشهري للمتدربني من 150 

إىل 200 دينار شهرياً حسب نوع الربنامج. 

كام يتم تدريب جميع الفئات من الباحثني 

الثانوية  والشهادة  الدبلوم  كحملة  عمل  عن 

ومن دونهم يف برامج مختلفة ترتاوح مدتها ما 

بني ثالثة شهور إىل سنة ونصف السنة كربامج 

السكرتارية  املرصفية،  الدراسات  يف  الدبلوم 

التنفيذية، هندسة الشبكات، تطوير صفحات 

كاللحام  والفنية  الحرفية  املهن  الكمبيوتر، 

والتمديدات  املهنية  والسالمة  والفربكة 

من  وذلك  الربامج.  من  وغريها  الكهربائية 

تحظى  الذي  للتدريب  البحرين  معهد  خالل 

والدارسني  لخريجيه  مينحها  التي  الشهادات 

فيه باعرتاٍف كامل واعتامد من قبل مختلف 

الرتبية  وزارة  ذلك  يف  مبا  الحكومية  الجهات 

املدنية ومؤسسات  الخدمة  والتعليم وديوان 

تعليمية عريقة.  

يلجأ مرشد التوظيف إلى 

االتصال  بالباحث عن عمل 

في حال عدم مراجعته لمكتب 

خدمات التوظيف.

أما في حالة مراجعته الدورية 

وباستمرار فإنه اليتم االتصال 

به إال إذا استجدت شواغر 

تناسب الباحث عن عمل وبصفة 

االستعجال، وفي حالة اتصال 

مرشد التوظيف بالباحث تترك 

له حرية االختيار، ويمكن للعاطل 

أن يطلب  وقتا للرد أياما عدة
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ومع بدء الخطوات الفعلية لعملية الدمج، ولكونها متس كافة أبناء 

ٍن عليهم، ومتقاعدين ومستحقني عنهم،  الوطن من موظفني وعامل مؤمَّ

هواجس  من  يظهر  ما  تجاہ  نفسها  تفرض  التساؤالت  من  العديد  فإن 

رهبة تصاحب املرحلة الجديدة القادمة، التي قد تبدو غري واضحة املعامل 

تلك  بالدمج.  املعنيني  كافة  بني  السائد  بالحذر  املمزوج  التفاؤل  رغم 

الهواجس والتساؤالت حملناها معنا إىل مكتب قمة الهرم بالهيئة العامة 

عيىس  بن  محمد  الشيخ  التنفيذي  الرئيس  سعادة  االجتامعي  للتأمني 

موسع،  حوار  عرب  عليه  وطرحناها  خليفة،  آل 

والتطورات  التفاصيل  أبرز  عن  سعادته  فكشف 

الدمج، من واقع إرشافه عىل هذہ   حول عملية 

عن  ومتابعته  تفاصيلها  بكافة  وإملامه  العملية 

كثب ملستجدات وتطورات الدمج.

الرئيس استضاف »التأمني االجتامعي« يف مكتبه ليكشف لنا العديد 

من األمور التي تهمنا ومتسنا جميعاً والتي تبديها لنا السطور القادمة: 

أجل  من  العمل  تطورات  أبرز  وما  الدمج؟  عملية  وصلت  أين   f
إنجازها؟

• )أرنست 	 رشكة  قامت  بقوله:  ذلك  عن  التنفيذي  الرئيس  أجاب 

هيئتي  وأقسام  إلدارات  الفعيل  الدمج  عملية  عىل  املرشفة  ويونغ( 

العامة  الهيئة  مظلة  تحت   - سابقاً   – االجتامعية  والتأمينات  التقاعد 

للتامني االجتامعي، بإعداد دراسة حول ذلك، إذ ُتعدُّ هذہ الدراسة فرصة 

لتقييم أداء العمل فيها، وإمكانية القيام بعملية إعادة الهيكلة وإعادة 

مستوى  لرفع  الالزمة  الخطوات  واتخاذ  وتوزيعه  العمل  تسيري  طريقة 

عليهم  املؤمن  من  املستفيدين  لجميع  األفضل  الخدمة  وتقديم  األداء 

العالقات  وتطوير  عنهم،  واملستحقني  واملتقاعدين  العمل  وأصحاب 

القامئة عىل العطاء والثقة فيام بينهم جميعاً وبني الهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي.

وأوضح بأن الدراسة املعدة من قبل الرشكة تقوم عىل إعادة النظر 

يف طريقة سري العمل بالهيئة، واقرتاح توزيع العمل يف اإلدارات لتقديم 

الخدمات  وإدخال  الهيئة،  يف  اآليل  النظام  تطور  مع  الخدمات  أفضل 

الوصول  لهم  يتيح  مبا  العمل  ألصحاب  الجديدة 

املرتبطة  السيام  بيرس،  املطلوبة  للمعلومات 

إضافًة  العامل،  وتسجيل  االشرتاكات  بتحديد 

هذہ  أن  أي  وسدادها،  الفواتري  عىل  االطالع  إىل 

الدراسة - وكام ذكرت سابقاً - فرصة إلعادة النظر يف طريقة سري العمل 

وخاصة بالنسبة لالشرتاكات.

وتجدر اإلشارة – والكالم مايزال للشيخ محمد - إىل الجهود التطويرية 

للهيئة ممثَّلًة يف قيامها بالربط مع عدد من الجهات الحكومية لتطوير 

ى  األداء والقضاء عىل البريوقراطية، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، إذ أدَّ

الربط معها بدورہ إىل اختصار عمليات تسجيل العاملة األجنبية.

الذي  للمعلومات  املركزي  الجهاز  مع  للربط  بالنسبة  األمر  وكذلك 

أسهم يف تيسري عملية تسجيل البحرينيني وتوفري املعلومات الخاصة بهم، 

إضافًة إىل التأكد من املعلومات املتوفرة لدى الجهاز من اسم املشرتك 

وعنوانه وغريها من املعلومات الحيوية التي تهم الهيئة املتوفرة لديهم 

عنه.

فايزة أحمد حسن
أخصايئ إعالم

أجرى  الحوار

سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة:

تفعيل الزيادة السنوية )3%( للمتقاعدين
بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2010

تغيير ساعات الدوام الرسمي للهيئة فرصة لموضفي الحكومة إلتمام معامالتهم
إعداد مشروع قانون توحيد المزايا ورفعه للحكومة نهاية العام الجاري

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي مبملكة البحرين بتجربة جديدة تتمثل يف  دمج أعرق مؤسستني تأمينيتني  متر 

واحدة،  مظلة  تحت  االجتامعية  للتأمينات  العامة  والهيئة  التقاعد  لصندوق  العامة  الهيئة  وهام  أال  باململكة 

املفدى  امللك  نائب جاللة  االجتامعي عن  للتأمني  العامة  الهيئة  بشأن  لسنة 2008   )3( رقم  القانون  إثر صدور 

عقود  ثالثة  من  أكرث  بعد ميض  الدمج  هذا  تقرر  وقد  األعىل.  القائد  نائب  العهد  ويل  ورعاہ، سمو  الله  حفظه 

عىل إنشاء الهيئتني وما شهدتاہ من تطور إداري وتراكم للخربات وتجربة غنية لدى كوادرهام والقامئني عليهام. 

محمد بن عيىس بن آل خليفة

الرئيس التنفيذي

حـــــوار
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حـــــوار

 – للهيئة  الجديد  وبالتنظيم  حديثه:  محمد  الشيخ  يواصل  وبثقة 

إلعادة  متاحاً  املجال  يكون   – ويونغ(  )أرنست  رشكة  قبل  من  املقرتح 

النظر يف توزيع الوظائف، وبالتايل  تقييم سري الخدمات املقدمة للمؤمن 

عليهم.

الجديد  للهيكل  )أرنست ويونغ(  الذي قدمته رشكة  املقرتح  أن  كام 

للهيئة يف طور النقاش حالياً عىل مستوى مجلس إدارة الهيئة، إذ يتضمن 

بالهيئة  العمل  منط  تغيري  إىل  إضافًة  اإلدارات،  لتوزيع  حديثة  طرائق 

مساعينا  إطار  يف  وذلك  الخاص،  القطاع  يف  العمل  نظام  طابع  ليأخذ 

مع  ليتامىش  كافًة  للموظفني  الوظيفيني  واملستوى  األداء  لرفع  الحثيثة 

رؤية البحرين 2030 الرامية إىل رفع اإلنتاجية واألداء مبا يعود بالنفع عىل 

كافة املستفيدين من خدماتنا التأمينية وعىل املوظفني ذاتهم أيضاً.

إىل  العمل  منط  بتغيري  آنفاً  الواردة  بعبارتكم  بدقة  املقصود  وما   f
»طابع نظام العمل يف القطاع الخاص«؟

• املقصود بذلك أن نظام العمل بعد الدمج سيكون – مبشيئة الله تعاىل 	

- شبيهاً مبثيله يف القطاع الخاص، فساعات العمل الحكومية التخدم 

املؤمن عليهم لذا سيتم تغيري هذہ الساعات وباألخص يف فروع الهيئة، 

عىل غرار فرع الهيئة العامة للتأمني االجتامعي مبجمع سرتة التجاري، 

للمشرتكني  الفرصة  إتاحة  بهدف  لساعاٍت مطولة  يبارش عمله  الذي 

والخاضعني ألنظمة التأمني والتقاعد إلمتام معامالتهم والحصول عىل 

متطلباتهم من الهيئة خارج أوقات دوامهم الرسمي )السيام موظفي 

الحكومة منهم(، إذ تبنت عدة مؤسسات شبه حكومية هذا التوجه 

العام الذي يتامىش مع سياسة الدولة لرفع اإلنتاجية من خالل متديد 

ساعات العمل. 

f وماذا عن تطورات الرشكة االستثامرية؟
• لقد وصلت الرشكة إىل مراحلها األخرية من تسمية مجلس اإلدارة، كام 	

املركزي.  البحرين  املبدئية من مرصف  املوافقة  حصلت الرشكة عىل 

ويقع عىل عاتق الرشكة االستثامرية مسئولية استثامر جميع أصول 

الهيئة، وهي – أي الرشكة - مستقلة يف سياستها االستثامرية وحوكمتها 

وهيكلها التنظيمي، إال أنها ستخضع لرقابة وإرشاف مرصف البحرين 

أموال  الرقابة لحفظ وسالمة  املركزي، وذلك مام سيعزز من عملية 

تنضوي  التي  القطاعات  مختلف  من  عليهم  املؤمن  من  املشرتكني 

أنظمة  اعتامد  الرشكة  إمكان  يف  سيكون  كذلك  الهيئة.  مظلة  تحت 

خاصة بها، لكون مجلس إدارتها مستقال يستقي أنظمته املالية من 

الطرق  أفضل  وتنتهج  البحرين،  مملكة  يف  بها  الشبيهة  املؤسسات 

ألداء مهامها حسب املعايري العاملية للمؤسسات املالية.

f وكيف سيتم تنفيذ عملية الدمج فعلياً؟
• سيتم تنفيذ عملية الدمج من خالل تشكيل لجنة خاصة لإلرشاف عىل 	

عملية الدمج اإلداري، وستتوىل هذہ اللجنة تشكيل عدة فرق عمل 
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للقيام بعملية الدمج الفعيل لكل تخصص عىل حدة كاالشرتاكات 

واملستحقات، وستتشكل اللجنة من اإلداريني الذين سيرشفون عىل 

تنفيذ عملية الدمج ومراحل التنفيذ.

f وما املطلوب منا جميعاً – كموظفني وكوادر بالهيئة - القيام به 
يف ظل تنفيذ الدمج؟

• يبدي الشيخ محمد اهتامماً كبرياً لإلجابة عن هذا السؤال، ويجيب 	

بنربٍة جادة: من املهم جداً سامع آراء املوظفني أنفسهم واقرتاحاتهم 

– أثناء الدمج طبعاً - بالنسبة ألداء العمل والتغيري الذي سيحصل 

مستقباًل.

يف  التنفيذي  الرئيس  يسرتسل  للتطوير  املعهودة  وبحامسته 

الطريقة  تغيري  يف  صعوبة  نشوء  الطبيعي  من  فيقول:  حديثه، 

الجديدة  األفكار  إعطاء  علينا  يتوجب  أنه  إال  العمل،  النمطية يف 

فرصًة إلثبات جدواها وأفضليتها، أقصد بذلك تقبُّل التغيري الختبار 

وسيتم  عدمه،  من  العمل  ملصلحة  جدواها  وإثبات  األفكار  تلك 

إعادة  عملية  أثناء  االعتبار  يف  وأفكاركم  آرائكم  أخذ  بالتأكيد 

الهيكلة.

ويكمل: تعترب تجربة الدمج من التجارب التي مرت بها القليل 

السابقتني  الهيئتني  يكون ملوظفي  أن  األهم  لكن  املؤسسات،  من 

وسيقع  وتعزيزہ.  الجديدة  الهيئة  كيان  ترسيخ  هو  موحد  هدف 

عىل عاتق فريق العمل املرشف عىل تنفيذ الدمج - السابق اإلشارة 

وما  لتحقيقه.  بجهٍد  والعمل  الدمج  من  الهدف  تحديد   - إليه 

يطمنئ يف وضعنا الحايل كون الهيئتني السابقتني - التقاعد والتأمينات 

عملية  ل  سيسهِّ مام  وذلك  وروحه،  العمل  طبيعة  يف  متقاربتني   -

دمجهام.

الجميع،  لدى  والحذر  الخوف  وجود  وأدرك  سعادته:  ويستدرك 

إال أن ذلك الخوف والحذر أمر طبيعي لكون املرحلة القادمة مرحلة 

لكم  أؤكد  لكنني  إليه،  ستؤول  وما  عليه  ستكون  ما  الُيعرف  تغيري 

الله مع مامرسة العمل القائم عىل  أن تلك املخاوف ستتاليش بإذن 

أساٍس صحيح، ومتابعة سريہ إلمتام الدمج الفعيل.

f وهل من رسالة توجهونها للمتقاعدين؟
• دامئاً 	 نسعى  »إننا  مفادها  رسالًة  املتقاعدين  لجميع  أوجه  أن  أود 

لتقديم أفضل مستويات الخدمة لكم وبأعىل درجات الكفاءة، ويتجىل 

ذلك يف مساعينا املستمرة إلعادة النظر يف مستوى الخدمة املقدمة 

للمتقاعدين ورفع املستوى املعييش لهم، وتحقيق متطلباتهم، والنظر 

يف كافة األمور واألولويات التي متسهم مبارشة«.

الجغرايف  النطاق  تطوير  إىل  »ونسعى  محمد:  الشيخ  ويستطرد 

افتتاح عدد من  الهيئة من خالل  املقدمة من قبل  التأمينية  للخدمات 

الفروع الجديدة يف كل محافظات اململكة«. 

للتأمني  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  فإن  املزايا  لتوحيد  »وبالنسبة 

رفعه  سيتم  الذي  املزايا  توحيد  إعداد مرشوع  عىل  يعكف  االجتامعي 

للحكومة إلقرارہ  نهاية العام الحايل مبشيئة الله تعاىل مع رضورة اإلشارة 

إىل تقارب املزايا الحالية«.

كام أكد سعادة الرئيس التنفيذي البدء يف تفعيل الزيادة عىل املعاش 

املقبل  العام  مطلع  الحكومة  مبوظفي  أسوة   )3%( بنسبة  التقاعدي 

القانون رقم )50( لسنة 2009 عن حرضة صاحب  )2010( بعد صدور 

الجاللة عاهل البالد املفدى بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتامعي 

رقم )24( لسنة 1976 بعد إقرارہ من مجليس الشورى والنواب. متمنياً 

سعادته للجميع دوام التوفيق والسداد، وأن يحقق الدمج تحت مظلة 

)الهيئة العامة للتأمني االجتامعي( أهدافاً أبعد من املرجوة.

وبدورنا نتقدم لسعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة – الرئيس 

بتوصيل  واهتاممه  صدرہ  لرحابة  له  تقديرنا  بخالص  للهيئة  التنفيذي 

ولتحقيق  للتطوير  تسعى  التي  املخلصة  ولروحه  للموظفني،  املعلومات 

األفضل للجميع بال استثناء متمنني له وفهيئتنا املوقرة التوفيق والسداد.
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آفـــــاق تأمينية

التقيد بإجراءات السالمة داخل المنشآت  
خطوة هامة لتقليص نفقات إصابة العمل

الحوادث واإلصابات التي تقع في المنشآت أغلبها يحدث نتيجة 
اإلهمال وعدم تقيُّد العمال بشروط السالمة

وتلتزم هذہ الهيئات بتوفري العناية الطبية الالزمة للمؤمن عليهم يف 

حالة وقوع إصابة العمل، وغالباً ما تشمل هذہ العناية الطبية )خدمات 

يف  املصاب  وقبول  التشخيص  وفحوص  األسنان  طب  وخدمات  األطباء 

انتقال  املستشفى وتقديم األدوية له وتوفري األطراف الصناعية ونفقات 

حاالت  يف  اإلصايب  املعاش  رصف  عىل  عالوة  يومية،  وبدالت  املصاب 

معينة(.

ببذل  االلتزام  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  هيئات  عىل  يتعني  كام 

العناية الطبية بدون أي تحديد يف الزمن وطيلة ما تقتضيه حالة املصاب، 

األمراض  فرع  يف  اشرتاكه  مقابل  حالته  تستقر  أو  شفاؤہ  يكتمل  أن  إىل 

املهنية وإصابة العمل.

الخاضع  العامل  أو  للموظف  يقع  كل حادث  العمل  بإصابة  وُيقَصد 

املهنية  األخطار  فرع  ضمن  التأمني  قانون  أو  التقاعد  قانون  ألحكام 

وإصابات العمل، وذلك خالل فرتة ذهابه ملقر عمله أو عودته منه، برشط 

أن يكون الذهاب أو اإلياب دون توقف أو تخلُّف أو انحراف عن الطريق 

الطبيعي.

كام تقوم أغلب الصناديق التأمينية برصف نفقات إصابة العمل عند 

تأدية  أثناء  يقع  نتيجة حادث  اإلصابة  أو  املهنية  األمراض  بأحد  اإلصابة 

العمل، أو التي تحدث بسبب تأدية العمل، أو نتيجة اإلجهاد أو اإلرهاق 

من العمل وغري ذلك وفقاً لألحكام الواردة يف هذا املجال.

من رصف  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  هيئات  تتحمله  لاِم  ونظراً 

مبالغ طائلة عند تعرُّض املوظف أو العامل لإلصابة لحني شفائه الكامل 

وعودته للعمل مرة ثانية، وبسبب ارتفاع مرصوفات العالج من حالة إىل 

لة  املحصَّ الشهرية  باالشرتاكات  الدنانري، مقارنة  إىل آالف  أخرى قد تصل 

املطبقة  األنظمة  أحكام  مراجعة  الهيئات  لهذہ  األوان  آن  فقد  عنهام، 

وإعادة تقييمها من واقع التجربة والربهان.

الصناعية  املنشآت  يف  العمل  إصابة  نفقات  تزداد  املثال  سبيل  وعىل 

جميل حسين علي
رئيس قسم اإليرادات والتحصيل

بقلم

أهمية تقييم متطالبات السالمة المهنية بالمنشآت
طائلة  مبالغ  برصف  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  هيئات  تقوم 
خالل  ألنظمتها  للخاضعني  العمل  إصابة  نفقات  ملواجهة  سنوياً  وكبرية 
القطاعني  يف  العمل  إصابات  حاالت  تعدد  بسبب  وذلك  عملهم،  فرتة 
ضد  التأمني  متويل  يتم  ما  وعادة  مختلفة.  وألسباب  الخاص  أو  العام 
فرع األخطار املهنية وإصابات العمل من االشرتاكات الشهرية التي يلتزم 
أصحاب العمل بأدائها لهذہ الهيئات بنسب مختلفة من األجر الخاضع، 
األنظمة.  لتلك  خاضعاً  العامل  أو  املوظف  كان  طاملا  شهرية  وبصورة 
وعادة ما يلتزم بها صاحب العمل، عند االشرتاك يف فرع األخطار املهنية 
وإصابات العمل، لغرض الحصول عىل تغطية تأمينية، يف حال تعرض أي 
من موظفيه أو عامله لإلصابة وفقاً ألحكام وضوابط خاصة خالل فرتة 

خضوع املوظف أو العامل لتلك األحكام.
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ظل  يف  وكبرية،  مؤثرة  اإلصابة  تكون  عندما  الكربى 

بعض  لدى  الصحية  املعلومات  بعض  كفاية  عدم 

األخطار  تلك  التعامل ومواجهة  كيفية  العامل حول 

تكون  عندما  والسيام  حياتهم،  عىل  وتأثريها  املهنية 

الوقوع  تجنب  فاعلة ومؤثرة، وكان ميكنهم  اإلصابة 

يف اإلصابة لو أنهم اطلعوا عىل اإلرشادات املطلوبة 

منهم يف مواقع عملهم، بدالً من رصف مبالغ كبرية 

أو  املوظف  رجوع  لحني  الحاالت  هذہ  مثل  لعالج 

العامل إىل عمله، أو بإحالته إىل التقاعد إذا مل يكن 

كان  وقت  يف  السابق،  عمله  إىل  الرجوع  عىل  قادراً 

فيه من املمكن تجنب املوظف أو العامل الوقوع يف 

تلك األخطار، لو أنه التزم أو تقيَّد بإجراءات السالمة 

إلصابات  تعرُّضه  من  بدالً  منه  املطلوبة  والوقاية 

خطرية قد تودي بحياته يف بعض األحيان او تجعله عرضه إلعاقات توقفه 

عن العمل نهائياً.

ويستحق املوظف أو العامل خالل فرتة إصابته - طبقاً لألنظمة التي 

تطبق فرع األخطار املهنية وإصابة العمل - مزايا كثرية، منها عىل سبيل 

املثال ال الحرص، التعويض بسبب توقف راتبه وحتى تاريخ عودته إىل 

العمل أو ثبوت العجز أو الوفاة، كام يستحق املوظف املصاب نفقات 

والعالج  التشخيص  وفحوص  الطبية  الخدمات  كافة  وتقديم  االنتقال 

الالزمة  الطبية  واملواد  األدوية  وتقديم  النقاهة،  ومراكز  باملستشفيات 

املصاب  يجمع  وقد  الكامل،  للشفاء  امتثاله  لحني 

بني معاش اإلصابة والراتب دون حدود، إضافة إىل 

مزايا أخرى ال مجال لذكرها هنا.

ونشري هنا إىل أهمية إدراك املوظف أو العامل 

لرضورة الرعاية الصحية الالزمة، بدءاً من االهتامم 

بالثقافة التأمينية لتقليل الحاالت اإلصابية، وتتحقق 

هذہ التوعية باكتساب كل من املوظف أو العامل 

بأنظمة  الخاصة  املعلومات  كافة  العمل  وصاحب 

السمعية  الوسائل  خالل  من  والتأمينات  التقاعد 

واملرئية املتاحة، للعمل عىل تجنب أو تقليل تعرُّض 

املوظف أو العامل لإلصابة، األمر الذي سينعكس 

العامل شخصياً  أو  النهاية عىل سالمة املوظف  يف 

التقاعد  هيئات  عىل  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

والتأمينات فيام يتعلق بتقليل النفقات اإلصابية.

أن  عليها  والتأمينات  التقاعد  هيئات  أن  عىل 

جديدة  قيود  بفرض  قوانينها  بعض  بتعديل  تقوم 

عىل إجراءات السالمة خصوصا داخل املنشآت الكربى واألنشطة الخطرة، 

ومتابعة إجراءات السالمة املطبقة داخل تلك املنشآت. وميكن تحقيق 

ذلك من خالل زيارات عمل ميدانية للتحقق من سالمة تلك اإلجراءات، 

كتوفر األلبسة املناسبة والنظارات الواقية، وأن تكون إرشادات السالمة 

سالمتهم  أجل  من  اإلرشادات  بتلك  والتقيد  العاملني،  لجميع  واضحة 

ومصلحتهم، وسينعكس ذلك بشكل مبارش عىل أصحاب العمل والعامل، 

فصاحب العمل لن يتعطل إنتاجه اليومي طاملا أنه مل يتوقف نشاطه، 

عىل  ذلك  سينعكس  حني  يف  لديه،  السيولة  وضع  عىل  ذلك  يؤثر  ولن 

العامل بعدم تعرضه لإلصابة ألنه عمل عىل تطبيق تلك اإلجراءات.

ونستطيع القول إن السالمة املهنية باتت مطلباً 

حققنا  قد  نكون  السالمة  توفرت  فكلام  أساسياً، 

هدفني يف وقت واحد وهام الحفاظ عىل استمرارية 

أخطار  حدوث  ودون  توقف،  دون  العمل  أداء 

مهنية، إضافة إىل الشعور بالسالمة من قبل العامل 

األمر الذي يساعد عىل تحقيق استقرارہ املهني ومن 

الوقوع يف  أو  إىل  التعرض  دون  إنتاجيته  زيادة  ثم 

إلعاقة  تعرضه  أو  حياته  بسببها  يفقد  قد  حوادث، 

مستدمية وغري ذلك من الحوادث واألمراض املزمنة 

واإلصابات املؤثرة.

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  وعت  وحيث 

تساهم  ودوري  شهري  وبشكٍل  فإنها  الجانب  هذا 

إصابة  نظام  بشأن  التفصيلية  الرشوحات  تقديم  يف 

العمل واستحقاقاته يف معظم املنشآت.

لكونها  املهنية  بالسالمة  العناية  ومن هنا يجب 

كما تقوم أغلب القوانين 
بصرف نفقات إصابة العمل 
عند اإلصابة بأحد األمراض 
المهنية أو اإلصابة نتيجة 

حادث يقع أثناء تادية 
العمل، أو اإلصابة التي 

تحدث بسبب تأدية العمل، 
أو اإلصابة نتيجة اإلجهاد 
أو اإلرهاق من العمل وغير 
ذلك وفقًا لألحكام الواردة 

في هذا المجال
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أثناء  لها  يتعرضان  قد  التي  املخاطر  من  والعامل  للموظف  حامية 

ذلك  وكل  الكربى،  الصناعية  املنشآت  يف  عملهام، وخصوصا  مامرستهام 

بقصد منع حوادث العمل او تقليلها.

وقد يتطلب األمر رضورة إدخال تعديالت كبرية وواسعة عىل أنظمة 

السالمة املهنية املطبقة داخل املنشآت الصناعية من قبل هيئات التقاعد 

كبرية  مالية  غرامات  وفرض  األنظمة  بتلك  التقيد  لضامن  والتأمينات 

عىل أصحاب العمل يف حالة عدم تقيُّدهم بتلك اإلجراءات، إضافة إىل 

كبرياً من مرصوفات العالج إذا ثبت عدم توفر أنظمة  تحميلهم  جزءاً 

السالمة الالزمة يف منشآتهم. 

املنشآت،  تقع يف  التي  واإلصابات  الحوادث  من  كثرياً  أن  إىل  ويشار 

العامل  تقيُّد  وعدم  اإلهامل  نتيجة  تحدث  أن  ميكن 

يكونوا  أن  منهم  يستلزم  مام  السالمة،  برشوط 

حذرين أثناء تواجدهم يف عملهم، حتى اليتسببوا يف 

وقوع حوادث وإصابات خطرة، كام يجب أن تكون 

املجال،  هذا  يف  وواضحة  مكتوبة  ضوابط  للمنشآت 

العامل،  أو  العمل  يتعلق مبسئولية صاحب  ما  سواء 

كبري  تأثري  من  لذلك  ولاِم  الخطر،  الوقوع يف  لتجنُّب 

عند  والتأمينات  التقاعد  هيئات  عىل  مايل  وعبء 

وقوع اإلصابة.

خلو  من  التأكد  العمل  صاحب  مسئوليات  فمن 

وفاة  تسبب  قد  ظاهرة  مخاطر  من  العمل  مكان 

العامل أو إصابته، ومنح العامل التدريب الكامل عىل 

كيفية العمل املكلف بأدائه، وكيفية تجنب الوقوع يف 

الحوادث، وتزويد العامل بوسائل الحامية الشخصية، 

أماكن  عىل  الدوري  والتفتيش  استعاملها  وتأكيد 

إيجاد  عىل  والعمل  األخطار،  مكامن  ملعرفة  العمل 

حلول فورية لتجنب وتفادي حدوث املخاطر.

يف  الوقوع  بتجنب  يتعلق  فيام  العامل  مسئولية  تتلخص  حني  ويف 

له  املعطاة  واإلرشادات  التعليامت  باالطالع عىل  إلزامه  العمل،  مخاطر 

وعدم مخالفتها أو التهاون يف تنفيذها، وإىل رضورة أخذ الحيطة والحذر 

بارتداء  وااللتزام  اإلصابة،  لتجنب  بها  املكلف  املهام  بتنفيذ  القيام  عند 

وسائل الحامية الشخصية.

ومن جانب آخر ميكن للنقابات العاملية يف املنشآت الصناعية الكربى 

أن تلعب دوراً هاماً وبارزاً يف  تكثيف برامج التوعية للعامل حول السالمة 

املهنية، وتنفيذ ندوات تثقيفية تخصصية حول كيفية الحد من الحوادث 

املهنية يف مواقع العمل، وإصدار مطبوعات مختلفة للتوعية.

كام ميكن للحكومات واألنظمة أن تضع ترشيعات الصحة والسالمة 

املهنية التي تضمن السالمة من إصابات العمل عرب إجراء تعديالت عىل 

قوانني التقاعد والتأمينات فيام يتعلق باإلجراءات املطبقة بشأن إصابة 

أصحاب  قبل  من  بدقة  واتباعها  القوانني  هذہ  تفعيل  ومراقبة  العمل، 

تكثيف  إىل  إضافة  والقطاعات  املنشآت  مختلف  وتفتيش  املنشآت، 

التوعية والتثقيف املهني باشرتاطات السالمة والصحة املهنية بالوسائل 

املتاحة لديها.

عىل أن زبدة القول أن يتم األخذ باألفكار التالية:

• الحكومية 	 الجهات  مع  والتأمني  التقاعد  هيئات  تعاون  رضورة 

والسالمة  الوقاية  ورشوط  ومعايري  قواعد  لوضع  العمل  وأصحاب 

منع  أو  لتقليل  العمل،  مواقع  يف  اتباعها  الواجب 

حدوث اإلصابات خصوصا الكبرية منها.

• من 	 الحد  بهدف  املتخصصة  الدراسات  إعداد 

إصابات العمل.

• الخاضعة 	 باملنشآت  املهنية  السالمة  ظروف  تقييم 

لقوانني التقاعد والتأمينات االجتامعية.

• تنظيم لقاءات وندوات مع الخاضعني لقوانني أنظمة 	

واملختصني،  العمل  وأصحاب  والتأمينات  التقاعد 

منها  الوقاية  وكيفية  العمل  إصابات  أسباب  ملناقشة 

واألرضار الناتجة عنها.

• فرع 	 تطبيق  نتائج  عن  الدورية  التقارير  كتابة 

تلك  عىل  للوقوف  العمل  وإصابات  املهنية  األخطار 

النتائج، ووضع التوصيات الالزمة حيالها.

• يشعر 	 بحيث  وسليمة  صحيحة  العمل  بيئة  جعل 

املوظف أو العامل باالطمئنان بأْن يبقى سليام طوال 

فرتة عمله.

• تغطية نفقات العالج من خالل التأمني الصحي وفق آلية خاصة مبا 	

يضمن تقديم العالج الالزم والشامل للمؤمن عليهم ويجنب هيئات 

ل بنفقات ومرصوفات كبرية. التقاعد والتأمينات االجتامعية التحمُّ

املستوى  ورفع  الصحية  بالرعاية  العناية  رضورة  عىل  نؤكد  وختاما 

الصحي للموظفني والعامل، وحث أصحاب العمل عىل  توفري إرشادات 

السالمة والتكثيف من برامج التوعية بعمل ورش ولقاءات حول كيفية 

تطبيق إجراءات السالمة داخل منشآت العمل، والذي سيساهم يف نهاية 

عىل  باإليجاب  ذلك  وسينعكس  اإلصابة،  حاالت  انخفاض  يف  املطاف 

نفقات  بند  خفض  بخصوص  والتأمينات  التقاعد  لهيئات  املايل  الوضع 

إصابة العمل لديها.

يمكن للحكومات 
واألنظمة أن تضع 
تشريعات الصحة 

والسالمة المهنية التي 
تضمن السالمة من 

إصابات العمل ومراقبة 
تفعيل هذه القوانين 

واتباعها بدقة من قبل 
أصحاب المنشآت

آفـــــاق تأمينية



25

مــــــــرآةآفـــــاق   إدارية

يتالحم التفاؤل مع الطموح
لينسجا مع العمل الدؤوب مالمح دمج 

توأمي التأمين اإلجتماعي  في أبهى صوره

تصوير : إبراهيم املرباطي
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آفـــــاق   إدارية

العام هو حقه يف  البحريني ملصلحة املوظف  التي قررها املرشع  حيث أن من أهم الضامنات 

تظلامت  يف  بالنظر  تختص  التي  التظلامت  لجنة  أمام  ضدہ  الصادر  اإلجراء  أو  القرار  من  التظلم 

الوظيفية،  بأوضاعهم  يتعلق  فيام  اإلدارية  الجهة  من  الصادرة  واإلجراءات  القرارات  من  املوظفني، 

برشط أن يكون القرار اإلداري من الجائز التظلم منه إداريا، وجائز إلغاؤہ قضائياً، مع توافر املصلحة 

يف الحالتني.

لجنة  أمام  ما  قرار  االعرتاض عىل  إلبداء  بأنه وسيلة  اإلداري  التظلم  اإلداري  املرشع  وقد عرف 

التظلامت قبل الطعن عىل القرار قضائياً أمام القضاء اإلداري الذي يعترب جهة قضائية مستقلة وفرعا 

من أفرع القضاء، تقوم بنظر الدعاوى التي تكون فيها اإلدارة طرفا فيها بصفتها صاحبة السلطة أو 

جهة تحمل سمة شخص من األشخاص العاديني.

وقبول التظلم اإلداري من قبل لجنة التظلامت يحقق مصلحة للمتظلم وهو تالىش الجزاء بآثارہ 

بالنسبة له، كام يحقق قبول التظلم مصلحة لجهة اإلدارة مصدرة القرار وهو تجنب لجوء املتظلم 

القرار املطعون فيه، ملزمه الجهة اإلدارية  للقضاء الذي رمبا قد تقيض له املحكمة اإلدارية بإلغاء 

بالتعويض املايل واألديب لعدم مرشوعية القرار.

حيث إن أهمية التظلم تظهر يف إنه يشكل وأداً للخصومة يف بدايتها وذلك مبنع وصولها للقضاء 

مام يخفف عىل الجهة اإلدارية األعباء املالية واإلدارية التي من شأنها التأثري يف املرفق العام واملصلحة 

القرار التأديبي مهام بلغ من درجة الحيدة والعدالة ال يكون سبباً مرشوعاً لتوقيع العقاب التأديبي عىل املوظف العام، إال إذ 

اتسمت إجراءات إصدارہ بالرشعية استنادا إىل مبدأ املرشوعية الذي يعترب سمة رئيسية من سامت دولة القانون الحديثة باعتبارہ 

التأديبي. إن تلك  من اإلجراءات الواجب عىل الجهة اإلدارية إتباعه حال تأديب املوظف العام، وهو رشط أسايس لصحة القرار 

اإلجراءات تشكل ضامنات مقررہ ملصلحة املوظف العام يف مرفق العمل العام.

التظلم اإلداري من القرار التأديبي
حق كفله املشروع البحريني للصالح العام

صديقة حمد رضا
باحث قانوين اول

بقلم
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العامة.

طبيعة التظلم: األصل يف التظلم اإلداري أن يكون جوازياً، إال انه 
أي  اإلدارية.  املحكمة  أمام  التأديبي  القرار  الطعن يف  قبل  يكون وجوبياً 

مبعنى أن للمحكمة اإلدارية عدم قبول الطعن املقدم من قبل املوظف 

العام عىل القرار إذا مل يتم التظلم اإلداري منه أمام لجنة التظلامت. وهذا 

لسنة   47 رقم  املرصي  الدولة  مجلس  قانون  من   )10( املادة  أكدته  ما 

 .1972

شروط صحة التظلم اإلداري:
إلغاء  بطلب  التظلامت  وذلك  لجنة  أمام  اإلداري  التظلم  اثر  إلعامل 

القرار اإلداري املتظلم منه، يتعني أن تتوافر يف التظلم الرشوط  اآلتية:

أن يقدم الموظف بطلب تظلم إلى لجنة  التظلمات: •	

 يلزم أن يقدم التظلم اإلداري من صاحب الشأن ذاته أو نائبه وهو 

مبارشة  شخصية  مبصلحة  ملساسه  القرار  إلغاء  يف  املصلحة  صاحب  هنا 

خاصة به.

يلزم أن يقدم التظلم اإلداري إىل الجهة اإلدارية مصدرة القرار أو الجهة 

متلكان حق سحب  الجهتني  هاتني  أن  حيث  أساسية  بصفة  لها  الرئاسية 

القرار أو تعديله ، باعتبارهام جهتي االختصاص بنظر التظلم.

ومع ذلك فمن الجائز تقديم التظلم إىل جهة غري مختصة، وال يبطل هذا 

التظلم رشيطة أن تكون الجهة املقدم إليها التظلم ذات صلة باملوضوع 

أو قامت تلك الجهة بإحالة التظلم يف امليعاد املحدد إىل السلطة املختصة 

بنظرہ.

أن يقدم التظلم في الميعاد القانوني: •	

يف  التظلامت  لجنة  إىل  املتظلم  املوظف  من  التظلم  يقدم  أن  يجب 

امليعاد القانوين لرفع دعوى اإللغاء أي خالل سبعة أيام من تاريخ صدور 

القرار أو اإلجراء الذي يتظلم منه أو إعالنه أو العلم به علام يقينيا، عىل 

حسب األحوال.

أن يكون محل التظلم قرارا إداريا: •	

التظلم اإلداري ال يكون إال من قرار إداري نهايئ، وفقا للمفهوم املستقر 

عليه بقضاء املحكمة اإلدارية العليا يف تحديدها لهذا القرار من انه إفصاح 

مبا  امللزمة،  إرادتها  عن  القانون  يحددہ  الذي  الشأن  اإلدارة يف  من جهة 

لها من سلطة عامة مبقتىض القوانني واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز 

قانوين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً بهدف تحقيق املصلحة العامة. 

وبالتايل فال يصح أن يكون محال للتظلم اإلداري أعامل اإلدارة املالية أو 

التحضريية األمر الذي ال يجوز معه التظلم منها مبنأى عن القرار اإلداري 

الذي سيصدر بواسطتها ورمبا ال يصدر. إضافة إىل ذلك إن تلك األعامل ال 

تكسب حقا و ال تؤثر يف مركز قانوين قائم األمر الذي تنتفي معه املصلحة 

إلغاء  دعوى  ألن  اإللغاء،  بطلب  التقدم  قبل  وجويب  كإجراء  التظلم  من 

األعامل التحضريية غري مقبولة الفتقارها لصفة القرار اإلداري النهايئ الذي 

يعد وحدہ محاًل لدعوى اإللغاء.

وال يكفي لقبول التظلم اإلداري أن يكون محله قرارا إداريا بل يجب 

واإلشارة  منه  املتظلم  اإلداري  للقرار  واضحا  تحديدا  التظلم  يتضمن  أن 

الواضحة لعدم رضا املتظلم من القرار ملا يشوبه من عيوب.

أن يكون التظلم مجديًا: •	

يتعني لعمل التظلم اإلداري أن يكون التظلم مجدياً، وذلك بأن ينصب 

عىل قرار إداري نهايئ مام متلك اإلدارة حق إعادة النظر فيه بتعديل أو 

سحب القرار، حيث إن التظلم الوجويب من القرارات التأديبية ال يصدق 

إال بالنسبة ملا كان منها قابال للسحب.

نتيجة التظلم:
قبول  أولهام  األمرين:  احد  إىل  له  اإلدارة  فحص  بعد  التظلم  ينتهي 

منها  واعرتافاً  املتظلم  بطلبات  منها  تسليم  مبثابة  يعد  ما  وهو  التظلم 

بالخطأ، األمر الذي يوجب عليها سحب القرار أو تعديله. وثانيهام الرفض 

الرصيح للتظلم والذي يتعني أن يكون مسبَّبا، وإن كان ال يشرتط أن يأيت 

هذا التسبب يف صلب قرار الرفض حيث ميكن أن يرد ملحقاً بقرار آخر 

أو الرفض الضمني للتظلم والذي يستفاد من مرور ستني يوماً عىل تقدميه 

دون البت فيه مع عدم توافر قرائن تشري إىل احتامل موافقة اإلدارة عىل 

القضاء  إىل  اللجوء  املتظلم سوى  أمام  يكون  الحالة ال  التظلم. ويف هذہ 

طاعنا يف القرار التأديبي.
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آفــــاق إدارية

فالشفافية تعني توفري املعلومات الكاملة عن أنشطة املؤسسة لجميع 

الجهات واألشخاص الراغبني باالطالع عىل أعاملها، مع وضوح الترشيعات، 

وسهولة فهمها، واستقرارها، وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها، ووضوح 

واالجتامعية  االقتصادية  للتغريات  وفقاً  وتطورها  ومرونتها،  لغتها، 

تكون  بحيث  املعلومات  ونرش  اإلجراءات  تبسيط  إىل  إضافة  واإلدارية، 

متاحة للجميع، والشفافية نقيض الغموض أو الرسية يف العمل، وتعني 

توفري املعلومات وما يتعلق بها من جوانب إيجابية أو سلبية عىل حد 

سواء دون إخفاء.

ويرتبط مفهوم الشفافية بعنرصين هامني هام:

)العالنية( وهي الخطوة األوىل يف مامرسة عملية الرقابة واملساءلة  •	

أوليات  املؤسسة توفري  العامة، ومن واجب  اإلدارية  الفعاليات  عىل 

العالنية من وسائل مختلفة لتوصيل كل املعلومات ألفراد املجتمع.

الذي  الثابت  القانوين  النص  بوجود  ذلك  ويتمثل  )القانونية(  	•

يتيح توافر العالنية من جهة، وجواز استخدام حق الرقابة إذا ما نص 

القانون عىل حتمية وإلزام الجهات اإلدارية الحكومية بالشفافية.

كام أن هناك طرقا وأساليب لدعم وترسيخ وتحسني الشفافية يف املؤسسة 

ومنها:

اإلدارية	 املامرسات	 تنمية	 خالل	 من	 وذلك	 للرقابة،	 لجان	 تكوين	 	•

تهدف  كام  املختلفة،  الوظائف  أداء  يف  بالقيم  وااللتزام  األخالقية 

لها يف حال  والتصدي  املالية  املشاكل  التغلب عىل  إىل  اللجان  هذہ 

حدوثها، وكذلك حاالت سوء استخدام السلطة والفساد اإلداري.

تنمية	القيم	الدينية	والرتكيز	عىل	البعد	األخالقي	يف	محاربة	الفساد. 	•

تهيئة	بيئة	عمل	صحية	عىل	ثالثة	محاور	هي	إرضاء	العاملني	واملتابعة	 	•

يتحقق  الذي  املوظف  أن  الجامعة، فال شك  املوضوعية، وبث روح 

االلتزام  عىل  غريہ  من  حرصاً  أكرث  يكون  سوف  الوظيفي  الرضا  له 

الفاسدة، كام  السليمة واالبتعاد عن املامرسات  باملامرسات اإلدارية 

أن املتابعة املستمرة ألداء العاملني يف املراحل املختلفة تساعد عىل 

وكذلك  االنحرافات،  تلك  تفاقم  قبل  بأول  أوالً  االنحرافات  اكتشاف 

معاً  والعمل  الجامعة  بروح  معينة  مؤسسة  داخل  العاملني  التزام 

كفريق واحد يكون من الصعب معه انتشار الفساد بينهم.

عىل	 التأكيد	 خالل	 من	 واملصارحة	 املكاشفة	 آليات	 وتطبيق	 دراسة	 	•

التزام موظفي املؤسسة مبسؤولياتهم عن نرش املعلومات للمواطنني 

عرب آليات منظمة قانوناً والرد عىل استفساراتهم.

الحصول	عىل	 لتنمية	ثقافة	حق	املعرفة	واالطالع	وحق	 تبني	برامج	 	•

البيانات واملعلومات لدى املوظفني.

ويرتبط مبفهوم الشفافية مبدأ املساءلة حيث إن الشفافية واملساءلة 

وجود  ميكن  ال  الشفافية  غياب  ففي  اآلخر.  منهام  كل  يعزز  مرتابطان 

الشفافية والوالء المؤسسي
• من األهمية تنمية ثقافة االطالع والحصول على المعلومات التي تخص الجميع.

• الشفافية تساهم في زيادة ثقة الجمهور بالمؤسسة التي يتبعهـا.

إبراهيم علي العيسى
مدير إدارة املوارد البرشية

بقلم

املؤسسة  أعامل  يخص  فيام  والوضوح  باملصارحة  الشفافية  مبدأ  يرتبط 

ومعامالتها وعالقاتها بالغري ونتائجها املالية وإجراءاتها اإلدارية، فاملؤسسة ممثلة 

البيانات والتقارير  اإلدارية  يف موظفيها تقع عليها مسئولية الوضوح يف تقديم 

واملالية وبشكل شفاف وواضح ورصيح.

للمؤسسة،  املوظف  ووالء  بالشفافية  يتعلق  استفسار  أو  قضية  تثار  وهنا 

واملعلومات،  البيانات  تقديم  يف  والوضوح  الرصيح  الكشف  تتطلب  فالشفافية 

الوالء املؤسيس واالنتامء يعني من ضمن مبادئه اإلخالص واملحافظة عىل  بينام 

األرسار الخاصة بالعمل لكونها أمانه يحملها املوظف ويحافظ عليها.
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قيمة.  أي  للشفافية  يكون  فلن  مساءلة  هناك  تكن  مل  وما  املساءلة، 

ويسهم وجود هاتني الحالتني معا قيام إدارة فعالة ومنصفة.

اآلخرين  ترصفات  عن  االستفسار  يف  بالحق  ميدنا  املساءلة  ومبدأ 

اإلدارية كام مينحهم الحق أيضاً يف رشح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم 

وترصفاتهم املتعلقة بأداء أعاملهم، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ املساءلة 

يف اإلدارة يقتيض أن تكون لدى الشخص الصالحيات التي متكنه من أداء 

عمله، والتي من املمكن عىل أساسها مساءلته عن أداء هذا العمل.

ومن مهم ربط الشفافية باملساءلة بعالقة تبادلية حيث يعزز أحدهام 

القيمة،  ضئيلة  تكون  الشفافية  فإن  مساءلة  هناك  تكن  مل  وما  اآلخر 

ألن الشفافية وسيلة مساعدة يف املساءلة واملحاسبة، وهذہ املساءلة ال 

بشكل  الشفافية  تساهم  الشفافية، ومن هنا  ميكن مامرستها من دون 

كبري يف مكافحة الفساد بأشكاله املختلفة، ودعم خطط التنمية اإلدارية 

من  املسئولني  وحامية  العامة،  واملصلحة  العام،  املال  وحفظ  الناجحة، 

الطعن واالتهام، لوضوح األسباب الحقيقية لإلخفاق.

إنهام  حيث  للشفافية  األول  العدو  واملايل  اإلداري  الفساد  ويعد 

الشفافية  زادت  فكلام  عكسية،  بينهام  والعالقة  متعارضان  مفهومان 

سبباً  الشفافية  غياب  يكون  حني  يف  الفساد،  محاربة  إمكانية  ارتفعت 

آليات تؤدي إىل  الفساد، وهناك  ثالث  ينمو فيها  التي  البيئة  يف توفري 

الشفافية واملساءلة وهي:

ويف  الوظيفي  واألداء  السلوك  مطابقة  القانونية:  المتابعة  •	

واألنظمة  القانونية  النصوص  مع  الوظيفية  املستويات  مختلف 

النافذة.

المتابعة اإلدارية: تعرض املوظفني للمتابعة والتقييم املستمر  •	

والرقابة اإلدارية من قبل األجهزة املكلفة بذلك، لضامن أفضل أداء 

يف العمل اإلداري.

املوظف  بها  يقوم  التي  المتابعة األخالقية: مقارنة األعامل  •	

مع قيم وأخالقيات الوظيفة العامة وهي النزاهة واألمانة الوظيفية.

وتعني  اإلدارية،  الشفافية  مببدأ  اإلداري  اإلصالح  عملية  وترتبط 

حقا  واعتبارها  الوسائل  مختلف  عرب  تداولها  وعالنية  املعلومات  تدفق 

الكشف  يتيح  اإلدارية  الشفافية  واعتامد  املعلومات،  للجميع يف حيازة 

عن االنحرافات اإلدارية واملالية، وتزيد ثقة الجمهور بالعاملني يف القطاع 

العام وكذلك تؤدي إىل وضوح إجراءات العمل واالبتعاد عن الروتني.

الثقة  الشفافية تساهم إىل حد بعيد يف زيادة درجة  وزيادة درجة 

الشفافية  وتساهم  املؤسسة،  يف  العاملني  لألفراد  الجمهور  مينحها  التي 

بكشف كل الظواهر السلبية التي تحدث يف العملية اإلدارية مثل الروتني 

واإلصالحات،وعدم  الحلول  ومنطية  واملركزية،  والبريوقراطية،  الجامد، 

شموليتها، وكذلك غياب معايري األداء املؤسيس وتعقد إجراءات وأساليب 

مامرسة  يستدعي  ذلك  فكل  الوظيفي،  الوالء  وضعف  اإلداري،  العمل 

اعتامد  تم  ما  وإذا  وانحراف،  اإلداري ملعالجة كل خلل  عملية اإلصالح 

العمل  وأساليب  اإلجراءات  تبسيط  عىل  يساعد  ذلك  فإن  الشفافية 

جمهور  بني  الثقة  مفهوم  وتعزيز  اإلنجاز،  ورسعة  اإلدارية،  األجهزة  يف 

املراجعني وأفراد التنظيم اإلداري، وكذلك تعزز الشفافية الرقابة اإلدارية 

وتزيد من كفاءتها.

ومن ضمن املتطلبات األساسية للشفافية واملساءلة يف املؤسسة عدة 

عىل  ومحافظته  للمؤسسة  املوظف  وانتامء  والء  مع  تتداخل  قد  أمور 

مبدأ الرسية واألمانة يف التعامل مع البيانات، ولعل أهمها: 

توفري	املعلومات	الصحيحة	للجمهور	بأعىل	درجات	الدقة. 	•

باملوظفني	 املتعلقة	 الشخصية	 املعلومات	 رسية	 عىل	 املحافظة	 	•

والعمالء.

املؤسسة	 يف	 البرشية	 املوارد	 تحمي	 ومعلنة	 مكتوبة	 إجراءات	 تبني	 	•

)التوظيف والرتقيات والحوافز(.

التقيد	باملعايري	املهنية	والقواعد	الخاصة	بالشفافية	املالية. 	•

باملؤسسة	 يتعلق	 ما	 كل	 وتوثيق	 لحفظ	 واضحة	 بسياسة	 االلتزام	 	•

وعملها )القرارات واللوائح واألنظمة(.

وإعداد	 األداء	 وتقييم	 مراجعة	 مستقلة	 رقابة	 ديوان	 أو	 هيئة	 	 توليِّ 	•

التقارير التي تعكس أداء املؤسسة.

لإلنسان  االجتامعي  للوالء  طبيعي  امتداد  هو  املؤسيس  والوالء 

)املوظف(، فهو ميلك والء غري محدود ملجتمعه وبيئته وعائلته، وينتقل 

هذا الوالء إىل املؤسسة التي يعمل بها والتي تكون بالنسبة له مجتمعا 

آخر، ويتطلب قبول قيم العمل واملؤسسة، وفهم أهدافها وفهم ثقافة 

املؤسسة وطبيعة العالقات والتواصل االجتامعي.

والعمل  قبولها  من  البد  أساسية  مقومات  املؤسيس  للوالء  أن  كام 

هذہ  ومن  املؤسسة  أفراد  عني  نصب  ووضعها  لتحقيقها  واالجتهاد  بها 

املقومات ما ييل:

الوالء	واإلخالص	للتنظيم. 	•

املساهمة	اإليجابية	والبذل	والعطاء	يف	العمل. 	•

قبول	أهداف	وقيم	العمل	واملؤسسة. 	•

الرغبة	يف	البقاء	وتحقيق	األهداف	واإلنجاز. 	•

وعىل املؤسسة أن تغرس الوالء يف نفوس موظفيها من خالل التخطيط 

الوالء  تجعل  التي  والوسائل  الطرق  إيجاد  اإليجايب يف  والتفكري  السليم 

عنرصاً أساسياً يف عالقة املوظف باملؤسسة من خالل املحاور التالية:
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آفـــــاق   إدارية

االستحواذ	عىل	القلوب،	وذلك	بتفجري	طاقة	املوظف	من	خالل	تكوين	 	•

رؤية واضحة ومحددہ عن هدف املؤسسة.

التالحم	واالندماج	بني	املوظف	واملؤسسة. 	•

اإلدارة	 بني	 املعنوية	 الحواجز	 بإسقاط	 وذلك	 وامللكية،	 الرشاكة	 	•

عىل  اإلدارة  مبدأ  باملؤسسة ضمن  الخاصة  األرسار  ونرش  واملوظف، 

املكشوف، وبأن يكون املوظف واملؤسسة معاً يف الرساء والرضاء.

تشجيع	التعلم	والتدريب	والتطوير. 	•

فتح	املجال	للتجريب	واملحاولة	وإطالق	العنان	لألفكار. 	•

والشعور بالوالء للمؤسسة واالنتامء لها يتأيت من خالل مصادر عديدة 

يشعر بها املوظف واملؤسسة يف نفس الوقت وميكن تحديدها يف التايل:

إنتاجية	املؤسسة	واملوظف	يف	فرتة	زمنية	معينة. 	•

جودة	مخرجات	العمل	وتحقيق	الجودة	والنوعية	املمتازة. 	•

وحل	 العمل	 تطوير	 يف	 تسهم	 التي	 اإلبداعية	 األفكار	 وخلق	 إطالق	 	•

املشكالت.

ألعامل	 انجازہ	 أو	 عمله	 فرتة	 خالل	 املوظف	 يناله	 الذي	 التقدير	 	•

معينة.

االحرتاف	من	خالل	األعامل	واألفكار	والخطط	والتنفيذ. 	•

وتوفري	 املناسبة	 الصحية	 البيئة	 توفري	 خالل	 من	 العمل	 بيئة	 مزايا	 	•

اشرتاطات األمن والسالمة واحتياجات العمل.

بعضه	 يسند	 واحد	 كفريق	 والعمل	 الجامعي	 العمل	 خالل	 من	 	•

البعض.

التعلم	والتدريب	والتطوير	املستمر	لفريق	العمل. 	•

إليها  ينتمي  التي  للمؤسسة  املوظف  داخل  الوالء  يغرس  وعندما 

ويشعر بأنها مجتمعه الصغري الذي يحافظ عليه ويحقق معه كل النجاح 

يومي ومامرسة طبيعية، ومع  لسلوك  يتحول  الوالء  فإن هذا  والتطور، 

مرور الوقت يتحول هذا الوالء إىل اندماج وذوبان يف املؤسسة بحيث 

يصبح املوظف جزءا ال يتجزء منها.

البيانات  تقديم  يف  الشفافية  بني  يزاوج  أن  للموظف  ميكن  وحينها 

وتوضيح األمور، وبني الوالء للمؤسسة واملحافظة عىل إرسارها وبياناتها 

الشفافية  البيانات ضمن  هذہ  تطلب  مل  ما  أعاملها،  ونتائج  وتقاريرها 

واملساءلة وضمن آليات قانونية ملزمة.
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كونه  إىل  اإلداري  اإلبداع  أهمية  وترجع 

طرق  وابتكار  والتجديد  للتطوير  وسيلة 

بطريقة  القامئة  للمشكالت  جديدة  وحلول 

والتكلفة،  والجهد  الوقت  توفر  مبتكرة 

إليه  وصلت  عام  تعرب  اإلبداع  فحصيلة 

اإلبداع  فلوال  البرشية من حضارات مدنية، 

صورتها  عىل  الحياة  لظلت  واالبتكار 

البدائية. 

أسايس  كمطلب  اإلداري  اإلبداع  ويربز 

العليا  الغاية  تكون  التي  املطالب  بني  من 

للظاهرة اإلدارية، حيث إن أية قيادة إدارية 

عىل  تحكم  اإلبداع  تغفل  إدارية  عملية  أو 

نفسها بالتخلف واالنغالق واالنهيار.

من  اإلداري  اإلبداع  أهمية  تنبثق  كام 

ارتباطها دامئاً بحل املشكالت وبابتكار طرق 

جودته،  زيادة  يف  تسهم  للعمل  جديدة 

والجهد  الوقت  اختصار  ذاته  الوقت  ويف 

والتكلفة، فاإلبداع عملية تساعد عىل توليد 

العلمي  التطبيق  فهو  االبتكار  أما  األفكار، 

املنظمة  أهداف  لتحقيق  األفكار  لهذہ 

املنطلق  هذا  ومن  فعالية،  أكرث  بطريقة 

حيث  إبداع،  دون  ابتكار  يوجد  ال  فإنه 

مل  إذا  أفكار  مجرد  اإلبداعية  األفكار  تظل 

عملية  طريق  عن  لها  الفعيل  التطبيق  يتم 

االبتكار.

أهمية  اإلداري  لإلبداع  فان  هذا  وعىل 

تنعكس عىل األفراد، وأهمية أخرى تنعكس 

أهميته  فأما  واملنظامت،  الجامعات  عىل 

لألفراد فتتمثل  يف:

• املبدعون 	 يتطلع  حيث  الذات  تحقيق 

عن  ويبحثون  والتفوق،  التميز  إىل  غالبا 

الكبار  مصاف  يف  تجعلهم  التي  الشهرة 

مواهب عبداهلل حسن عبدالكريم
أخصايئ أول معاشات تقاعدية

بقلم

اإلبــداع اإلداري واإلدارة الناجحة

من األهمية تحويل األفكار اإلبداعية
إلى تطبيقات عملية

عىل  ذاتها  تطرح  التي  الهامة  املوضوعات  من  اإلداري  اإلبداع  موضوع  يعد 
الباحثني واملامرسني يف مجال اإلدارة، فلقد أدركت الكثري من املجتمعات وعىل 
سواء  إيجابية  نتائج  من  اإلبداع  عىل  يرتتب  ما  الصناعية  املجتمعات  رأسها 
أكان ذلك بالنسبة للفرد أو املنظمة أو املجتمع بشكل عام، فهي تحرص كثريًا 
املؤسسات  ذلك من خالل  أكان  فيه سواء  والبحث  املفهوم  تقديم هذا  عىل 
التدريبية التي تحاول تنمية مهارات األفراد يف التفكري بطريقة إبداعية لحل 

املشكالت التي تواجههم أو تواجه املنظامت التي يعملون فيها.
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والعظامء.

• الخوف من املجهول وغموض املستقبل مام 	

يدفع إىل املجابهة الجريئة واملخاطرة املحسوبة 

لتخفيف مخاطر املستقبل املجهول واسترشافه 

خطرہ،  يقرتب  أو  يقع  أن  قبل  واستحضارہ 

ذاتية  أو  فردية  دوافعه  تكون  أن  إما  واإلبداع 

التي يعيش فيها املبدعون  البيئة  أو نابعة من 

ويعايشون قضاياها ومشكالتها.

• وهناك ثالث خطوات ميكن أن تصل باألفراد 	

إىل اإلبداع يف معالجة املشكالت هي:

• الثقة بالنفس وحسن التعامل معها.	

• التفكري 	 وجعل  الذهني  االنغالق  نزع 

مفتوحاً.

• إدراك آلية التفكري اإلبداعي وخطواته. 	

وأما عن أهمية اإلبداع للجامعات واملنظامت 

املنظامت  بعض  به  تتميز  مبا  تتمثل  فهي 

عىل  تتفوق  وقد  معينة،  مرحلة  يف  بالكفاءة 

غريها من املنظامت يف هذا الصدد، إال أنها ال 

تستطيع بالرضورة الحفاظ عىل هذا التفوق يف 

لتوفري  ميكنها  ما  كل  جندت  إذا  إال  املستقبل، 

مقومات اإلبداع كوسيلة فعالة للدخول إىل عامل 

من  املطلب  ذلك  تجاهل  إن  حيث  املستقبل، 

شأنه أن يؤدي إىل التعجيل بانهيار املنظمة.

ويجب أن تتوفر للمنظامت الرشوط التالية 

لتحقيق اإلبداع اإلداري:

• إىل 	 بحاجة  والريادة  اإلبداع  أن  إدراك 

ويقدرون  العميق،  التفكري  لديهم  أشخاص 

وهذا  الجيدة،  للنظريات  العلمية  القيمة 

ذوي  واستقطاب  املوظفني  تدريب  يتطلب 

الخربة والكفاءة.

• طريق 	 عن  إبداعية،  بصورة  املشكالت  حل 

ترويض التفكري ليكون أكرث مرونة يف التعامل 

مع املشكالت باستخدام األسلوب العلمي.

• املشكالت 	 حل  وقدرات  مهارات  تنمية 

عىل  املوظفني  تعويد  طريق  عن  إبداعياً  

التفكري املطلق والشامل بحيث يستطيعون تقيص أبعاد 

أية مشكلة غري مبارشة قد تتضمن مشكلة كامنة.

وأخريا تكون أهم توصياتنا ألية منظمة تسعى لتبني 

اإلبداع اإلداري وتحقيق النجاح التايل:

• تهيئة البيئة التنظيمية الداعمة لإلبداع واالبتكار التي 	

تعتمد عىل ثقافة تنظيمية مرنة تتيح الفرصة ملشاركة 

العاملني يف اتخاذ القرارات، وحل املشكالت، وتفويض 

الرضورية،  غري  العمل  خطوات  واستبعاد  السلطة، 

يف  بقدراتهم  واالعرتاف  املبدع  االبتكاري  والتفكري 

تحقيق أهداف املنظمة.

• وضع نظام حوافز ودعم وتشجيع املتميزين واملبدعني، 	

مع العمل عىل تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لديهم 

بإلحاقهم بدورات متقدمة يف مجال اإلبداع واالبتكار 

وتطوير العمل.

إتاحة قدر أكرب من املشاركة للعاملني يف وضع تصوراتهم 

وتقديم مقرتحاتهم حول كيفية تفعيل سبل اإلبداع.

تعبر حصيلة 
اإلبداع عما 

وصلت إليه 
البشرية من 

حضارات مدنية، 
فلوال اإلبداع 

واالبتكار لظلت 
الحياة على 

صورتها البدائية
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أو يف  الغربية  املجتمعات  املرأة سواًء يف  إىل  املجتمع  تغريُّ نظرة  النهضة ومع  بداية عرص  مع 

املجتمعات العربية الحديثة، والتي قطعت شوطاً كبرياً يف تثبيت أقدامها يف شتى مناحي الحياة، 

والتنمية  والقانون  والهندسة  والطب  التعليم  يف  كبرية  مناصب  تتبوأ  املرأة  أصبحت  أن  وبعد 

العلمية  واملامرسة  الحياة  نواحي  مختلف  املرأة يف  دور  بأهمية  املجتمع  تسليم  ورغم  والتجارة. 

والعملية والتنموية، وحيث رشعت التيارات االجتامعية تتجاذب هذہ املكانة وهذا املركز املرموق 

الذي باتت املرأة تشكل فيه نبضاً إيجابياً فاعاًل، فإنه قد برزت بعض املواقف السلبية التي تدعو إىل 

عودة املرأة للبيت تعلٌّاًل بحاجة األوالد إىل تواجد األم وإىل تقصري فرتة انشغالها بالعمل سواًء كان 

حكومياً أو خاصاً. وعىل سبيل املوازنة بني التيارات املتعارضة، سنت ترشيعات وقوانني متنح املرأة 

العاملة خمس سنوات افرتاضية يف العمل يك تتساوى مع الرجل يف حصولها عىل معاش تقاعدي، 

يضمن لها تأمني احتياجاتها الرضورية، بحيث تخترص مدة مامرستها عملها الوظيفي بوصولها إىل 

سن الخامسة والخمسني بدالً من سن الستني، وهو ما ُيعرف يف النظام التأميني بالتقاعد املبكر.

العامة لصندوق  للتأمينات االجتامعية والهيئة  العامة  الهيئة  أنه بعد دمج  وتجدر اإلشارة إىل 

التقاعد تحت مسمى الهيئة العامة للتأمني االجتامعي وذلك مبوجب القانون رقم )3( لسنة 2008، 

التقاعدية  لألنظمة  الخاضعني  جميع  عىل  بالنفع  تعود  التي  املزايا  بعض  توحيد  بدراسة  بورش 

املبكر  التقاعد  العاملني  عىل  يفرض  قانون  وجود  نرى  ال  وأننا   خاصًة  أفضلها،  ووفق  والتأمينية 

وخصوصاً للمرأة، عىل أنه وبالرجوع  إىل املادة )34( من قانون التأمني االجتامعي الذي ينص عىل 

أن املؤمن عليها من الهيئة تستحق معاش الشيخوخة وفقاً ملدد اشرتاكها يف التأمني، سواًء كانت 

متصلة أو متقطعة أو مدة مضمومة إىل مدة اشرتاك قدرها 180 شهر تأمني عىل األقل أو بلوغها سن 

الخامسة والخمسني من عمرها متى كانت مدة اشرتاكها يف التأمني 120 شهر تأمني عىل األقل.

للمرأة  املبكر  بالتقاعد  البحرين  االجتامعي يف مملكة  التأمني  نظام  األساس يسمح  وعىل هذا 

املؤمن عليها يف أية سن متى ما استكملت املدد املطلوبة عند التقاعد، ونظراً لغياب حد أدىن لسن 

التقاعد فإنه ومن دون شك يشكل استخدام هذا الحق عبئاً مالياً عىل صندوق الهيئة.

التقاعد المبكر للمرأة.. 
هل تريده المرأة فعاًل؟

إيناس بن تركي
أخصايئ إعالم

بقلم

ريبورتاج

املاضية  الفرتة  خالل  أنه  بالذكر  والجدير 

أعضاء مجلس  قبل  من  مطالب  عدة  ارتفعت 

للمرأة  املبكر  التقاعد  دعم  أجل  من  النواب 

مبا  وذلك  لتطبيقه،  الالزمة  القوانني  ووضع 

عن  النظر  بغض  املرأة،  رغبات  مع  يتناسب 

تطبيق  تم  لو  فيام  االقرتاحات  هذہ  تبعات 

قانون موحد بعد الدمج الفعيل، خصوصاً وأن 

الخرباء االكتواريني يؤكدون - حسب تقديرهم 

سيتسبب  للمرأة  املبكر  التقاعد  منح  أن   -

وأنه  املتقاعدين،  عوائد  استثامر  عرقلة  يف 

سيتسبب بإفالس الهيئة خالل وقت قصري ألنه 

نظام  متويل  خفض  يف  املساهمة  إىل  سيؤدي 

من  عدد  إحالة  بعد  وذلك  االجتامعي  التأمني 

املشرتكني للتقاعد املبكر.

ستتكفل  الهيئة  فإن  أخرى  جهة  ومن 

السيام  أطول  مدة  تقاعدية  معاشات  بدفع 

 70 إىل  البحرين يصل  األعامر يف  متوسط  وأن 

سنة، فلو متت إحالة كل شخص ينهي 20 سنة 

خدمة للتقاعد، فإن هذا األمر سيؤدي إىل رغبة 

الجميع يف الحصول عىل التقاعد.

قانون  كمرشوع  املوضوع  طرح  أن  ومنذ 

تسعى مملكة البحرين من خالل جهازها الحكومي لتأمني حياة أفضل للمواطنني عن طريق سن 

الترشيعات والقوانني التي تصب يف مصلحة األرسة، كام تويل اهتامماً برفع شأن املرأة وتعزيز دورها 

النهوض  القانونية يف هذا الجانب، مبا يعزز  يف املجتمع، من خالل إصدار الترشيعات واألنظمة 

مبسرية املرأة البحرينية خاصًة يف إطار املواقف الحميدة للمجلس األعىل للمرأة يف رعايته لهذا 

الجانب الذي يختص بنصف املجتمع، وكذلك ما يطرح عىل الربملان من مرشوعات قوانني يطرحها 

ترمي لرفع مستوى املعيشة يف البالد عموماً ومستوى األرسة البحرينية خصوصاً وتحسني أوضاعها.
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ريبورتاج

وهو يتعرض ملختلف اآلراء بني مؤيد ومعارض لدى رشيحة كبرية من 

للكثريين  بالنسبة  الرؤية  لعدم وضوح  البحريني، وذلك  املجتمع  فئات 

حول مستقبلهم املعايش واملادي، وهل سيؤدي ذلك إىل استقرار معييش 

يف حال تنفيذه بالنسبة للمرأة البحرينية؟ أم العكس؟

وما  وملاذا؟  صالحها  يف  هو  هل  للمرأة  املبكر  التقاعد  نظام  إن 

بلوغها  بعد  حتى  العمل  يف  استمرارها  إىل  العاملة  املرأة  يدفع  الذي 

سن الخامسة والخمسني؟ هل تقاعد املرأة املبكر يساعد يف دفع عجلة 

جديدة  شابة  كفاءات  لولوج  املجال  ذلك  يفسح  وهل  لألمام  اإلنتاج 

دوالب العمل؟ وإذا افرتضنا أن عمل املرأة هو إعطاؤها إحساساً بالعزة 

والكرامة وإثبات الذات، فهل خروجها إىل التقاعد 

عىل  لحصولها  باألمان  اإلحساس  مينحها  املبكر 

الحاجة  املردود املايل املناسب بحيث يغنيها عن 

إىل طلب املساعدة؟

قبل التطرق إىل آراء بعض املواطنني بخصوص 

موضوع التقاعد املبكر للمرأة، نستوضح أوالً آراء 

هذا  حول  والنواب  الشورى  مجليس  من  أعضاء 

املوضوع.

مجلس  عضو  الجيش  بهية  الدكتورة  ذكرت 

الشورى أن هذا املرشوع يساعد عىل إقصاء املرأة 

والقول  العاطلني،  مشكلة  حل  بحجة  البيت  إىل 

التكريم  ألن  صحيحاً  ليس  للمرأة  تكريم  بأنه 

العمل  عىل  بتشجيعها  وإمنا  بإقصائها  اليكون 

ومساعدتها عىل التوفيق بني عملها واملنزل.

وعلقت الدكتورة ندى حفاظ الوزيرة السابقة 

ارتفاع  مع  إنه  بقولها  الشورى  مجلس  وعضو 

معدل العمر للمرأة إىل 76 سنة فإن دول العامل 

هذا  ألغي  بل  التقاعد،  سن  رفع  تناقش  بدأت 

قانوناً  نناقش  عندما  ولكننا  نيوزيلندا،  يف  السن 

املجتمع  لنصف  بالنسبة  التقاعد  يخفض سنوات 

فإننا نتحدث عن قانون يشجع عىل قعود املرأة يف البيت، ولو أجيز هذا 

يجب أن يرتبط برشط أن يكون للمرأة طفل معاق.

ومن جانبه قال الدكتور عيل أحمد عبدالله عضو مجلس النواب "إن 

املرشوع  يراعي االختالفات الفسيولوجية والتكوينية بني املرأة والرجل، 

إضافة ملراعاة ظروف املرأة العاملة، وتهيئة الترشيعات التي تعينها عىل 

القيام بدورها الرتبوي واألرسي بعد سنوات طويلة من الخدمة يف سوق 

العمل، خاصة وأن املرأة العاملة بحاجة ألن تتفرغ لرتبية أبنائها ومتابعة 

شئونهم".

حول  املبكر  التقاعد  لنظام  الخاضعني  املواطنني  من  عدد  وبسؤال 

موضوعنا، خرجنا بهذہ الحصيلة:

يف البداية كان لقاؤنا بالسيدة بدرية عيل )متقاعدة عن العمل بوزارة 

الرتبية والتعليم( التي أكدت عىل أهمية استمرار عمل املرأة طاملا أنها 

يرتكز عىل  كان عملها  إذا  العطاء، وخاصة  القدرة عىل  نفسها  تجد يف 

إنتاجية مستمرة متجددة بحيث تحظى بالتقدير املعنوي وتحصل عىل 

املردود املادي الذي تحتاجه لتعطي أفضل ما عندها.

وأضافت: عندما يرى املوظف أنه وصل إىل 

لديه  ما  أفضل  بأنه أعطى  تامة  مرحلة وقناعة 

فهناك اليكون التقاعد له أفضل، فإما االستمرار 

يف العمل املنتج أو االكتفاء بالتقاعد املبكر إن مل 

يجد ما يضيفه إىل العمل.

وأوضحت بأن قدرة املرأة عىل العمل التقف 

الخاصة،  الظروف  بعض  يف  إال  معني  سن  عند 

باإلضافة إىل أن أعباء الحياة الحالية تجعلها أكرث 

إرصاراً عىل االستمرار يف العمل حتى بلوغها سن 

الستني.

يف  )موظفة  جاسم  منى  السيدة  وشاركت 

القطاع الحكومي( يف الرأي السابق، حيث إنها 

يف  إال  مبكراً  التقاعد  إىل  املرأة  خروج  التؤيد 

إرادتها،  عن  الخارجة  الظروف  أو  العجز  حالة 

ألن سنوات العمل األوىل التوفر والترسخ املهارة 

املطلوبة إلتقان العمل، والذي اليتحقق بجالء – 

حسب رأيها - إال بعد عرش سنوات تقريباً من 

مامرسة املوظف أو املوظفة عمله، ليبدآ بعدها 

الوظيفة  أداء  من  والتمكن  أفضل  إنتاجية  يف 

املرأة  خروج  أن  إىل  وأشارت  وفاعلية،  مبقدرة 

املوظفة أو العاملة من دوالب العمل بعد تلك التجربة والخربة خسارة 

اكتسبتها  التي  الخربة  العاملة  أو  املوظفة  فقدان  يف  ويتسبب  للعمل 

الحياة ولن  خالل عملها، وكذلك فإن املردود املايل اليتناسب مع أعباء 

يحقق الضامن املعييش لها.

وأضافت منى: معظم النساء العامالت يف القطاع الخاص املتقاعدات 

مبكراً واصلن العمل يف مختلف الجهات ضمن القطاع العام، وهو مام 

الدكتورة بهية الجيش
عضو مجلس الشورى

الدكتورة ندى حفاظ
عضو مجلس الشورى
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العطاء  يف  االستمرار  عىل  املرأة  قدرة  يعكس 

أو  العمل  نوع  اختلف  لو  حتى  واإلنتاجية 

جهته.

ناجي  دالل  اآلنسة  ترى  أخرى  جهة  ومن 

بأن  التجارية(  املجمعات  أحد  يف  )موظفة 

لتمكينها  األساس  حجر  اقتصادياً  املرأة  متكني 

لها  كانت  ما  فمتى  واجتامعياً،  سياسياً 

استقالليتها املالية، كانت هي صاحبة قراراتها، 

بل واألهم من ذلك صانعة قراراتها، فالتكون 

اإلنفاق  وبنود  أوجه  لها  يحدد  مبعيل  مقيدة 

والذي يف ظله تحس بالتبعية واالنقياد.

واألمل  األفق  سعة  بأن  دالل  وتضيف 

قدراتنا  من  تجعل  للعطاء  واإلرادة  بالحياة 

والقدرات  األمام،  إىل  مجتمعنا  تحرك  وقوداً 

كفيلة  املتقاعدين  من  الكثري  لدى  املوجودة 

بتطوير مجتمعاتنا، متى ما استثمرت استثامراً 

صحيحاً، ووجهت نحو الخيارات الناجحة.

راشد  مريم  السيدة  أشارت  طرفها  ومن 

إىل  التجارية(  البنوك  أحد  يف  )موظفة 

للمرأة  املبكر  التقاعد  فكرة  التحبذ  أنها 

املحتملة  السلبية  التداعيات  لتجنب  وذلك 

سيرتتب  مبكراً  تقاعدها  إن  حيث  وبقوة، 

بتغرياتها  اليومية  الحياة  عن  ابتعادها  عليه 

العمل  يف  زمالئها  مع  تعاطيها  عرب  املطروحة 

البيت واألرسة، ومن  بأجواء  ويجعلها حبيسة 

ناحية أخرى ستفقد قيمة معنوية لها أهمية 

يف  فاعاًل  عنرصاً  لكونها  بكيانها  مرتبطة  كربى 

املجتمع!

صالح  منال  السيدة  الرأي  يف  وتعارضهن 

ألنها ترى أن التقاعد املبكر للمرأة أمر مهم، 

وتكاليفها  املعيشية  الظروف  ظل  يف  وإنه 

أصبحت  الفاحش،  الغالء  وموجة  املرتفعة 

مشاركة املرأة يف األعباء االقتصادية رضورة البد 

منها، فهي مطالبة بالخروج إىل ميدان العمل 

ومتطلبات  أعباء  يف  الزوج  مع  واملساهمة 

األرسة، ويف خضم هذا كله فإنها بذلك تتحمل 

أعباء إضافية داخل املنزل وخارجه، مام يثقل 

كاهلها، ويجعلها تخل بأهم وأقدس واجب 

لها، أال وهو تربية األطفال.

راحة  يعترب  املبكر  التقاعد  أن  إىل  وتشري 

العمل املضني وقلة  للصحة واألعصاب، ألن 

الحوافز هام من أهم األسباب التي تجعلني 

التقاعد املبكر، ولكنني رسعان  أفكر ملياً يف 

وأنني  خصوصا  ذلك  عن  وأعدل  أعود  ما 

يف  التأمينية  القوانني  بسبب  كثريا  سُأظَلم 

ظل الظروف املعيشية الصعبة وموجة الغالء 

التفكري  أعيد  يجعلني  األمر  فهذا  الفاحش، 

والتأمل بشأن الرغبة يف التقاعد املبكر، السيام 

باتت  املنزلية  املرصوفات  يف  مشاركتي  وأن 

االقتصادية  األوضاع  سطوة  ظل  يف  إلزامية 

التي تفرض التأين يف تقرير التقاعد املبكر.

وشاركتها يف الرأي سعيدة أحمد )موظفة 

إن  فتقول  الخاصة(  الرشكات  إحدى  يف 

املوظف  إن  إذ  جداً،  مهم  املبكر  التقاعد 

يعاين كثرياً من جراء عمله والضغط اليومي 

سن  إىل  واليصل  بصدده،  له  يتعرض  الذي 

من  كثرية  أمراض  أصابته  وقد  إال  التقاعد 

طوال  يبذله  الذي  واملجهود  الضغط  جراء 

السنني، وبالتايل رمبا الميكنه الشعور بالراحة 

يف الباقي من عمرہ لكونه علياًل.

القطاع  يف  )موظفة  عيل  فاطمة  وتؤكد 

التقاعد  نظام  يف  النظر  أهمية  عىل  العام( 

إن  حيث  جدي،  بشكل  للمرأة  املبكر 

تطبيق النظام سيتيح فرصة توظيف األعداد 

املتزايدة من الخريجني والخريجات، ويجدد 

دماء العمل السيام يف مجال التعليم، وتحبذ 

الخدمات  وزيادة  تعديل  يف  النظر  تدقيق 

التي تحصل عليها املرأة عند التقاعد املبكر 

وواجباتها  ملسؤولياتها  التفرغ  تستطيع  ليك 

األرسية.

إن نظام التقاعد المبكر 

للمرأة هل هو في صالحها 

ولماذا؟ وما الذي يدفع المرأة 

العاملة إلى استمرارها في 

العمل حتى بعد بلوغها سن 

الخامسة والخمسين؟ هل 

تقاعد المرأة المبكر يساعد 

في دفع عجلة اإلنتاج لألمام 

وهل يفسح ذلك المجال 

لولوج كفاءات شابة جديدة 

دوالب العمل؟
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نـــــــــــــــــــافذة

نظام التأمينات االجتماعية بسلطنة عمان
يستفيد من نظام التقاعد المبكر من بلغ 45 عامًا فأكثر 

)صاللة،  من  كل  يف  فروع  سبعة  وللهيئة 

صحار، نزوى، عربي، الربميي، إبراء وصور( حيث 

الهيئة  بني  ما  الوصل  حلقة  الفروع  هذہ  تعد 

البعيدة عن مركز  العاملة يف املواقع  واملنشآت 

وصول  تسهيل  ذلك  وراء  من  هادفة  الهيئة، 

عليهم  واملؤمن  األعامل  ألصحاب  خدماتها 

واملستفيدين بأحكام هذا القانون. 

فروع التأمين المطبقة:
• التأمني ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.	

• التأمني ضد إصابات العمل واألمراض املهنية.	

• التأمني عىل العامنيني العاملني بالخارج.	

• نظام مد الحامية التأمينية.	

أنواع المعاشات:
أوال- معاش الشيخوخة:

للمؤمن  شهرياً  ُيرصف  تقاعد  معاش  هو 

االجتامعي  التأمني  لنظام  خضع  الذي  عليه 

املوجبة  االشرتاك  ومدة  القانونية  السن  وبلغ 

الستحقاق هذا النوع من املعاشات.

شروط استحقاق المعاش:
بلوغ املؤمن عليه سن الستني متى ما بلغت 

مدة االشرتاك يف التأمني )الخدمة( خمس عرشة 

سنة. بلوغ املؤمن عليها سن الخامسة والخمسني 

متى ما بلغت مدة اشرتاكها يف التامني )الخدمة( 

عرش سنوات. 

عدم تقاضيهام ملعاش تقاعدي آخر من جهة 

حكومية بالسلطنة.

ثانيا - معاش الشيخوخة المبكر:

هو معاش تقاعد مبكر يرصف شهرياً للمؤمن 

عليه الذي خضع لنظام التأمني االجتامعي وبلغ 

هذا  الستحقاق  املوجبة  واملدة  سنة(   45( سن 

النوع من املعاشات، ويخضع لنسب خفض تبعاً 

لسن املؤمن عليه عند تقديم طلب الرصف.   

شروط استحقاق المعاش:
بلوغ سن الخامسة واألربعني عىل األقل.

تقل  ال  )الخدمة(  التأمني  يف  اشرتاك  مدة 

عن 20 سنة بالنسبة للرجل و15 سنة بالنسبة 

للمرأة. 

عدم تقايض أي معاش تقاعدي من أية جهة 

حكوميه أخرى. 

ثالثا - معاش الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني:

إطار حرص  يأيت يف  الوفاة  استحقاق معاش 

مريم أحمد الرويعي
مراقبة العالقات العامة

بقلم

ُأنشئت الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية بسلطنة ُعامن مبوجب املرسوم السلطاين رقم 

)91/72( الذي دخل حيز التنفيذ يف 1992/7/1. وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع 

باالستقالل اإلداري واملايل ومهمتها تطبيق أحكام قانون التأمني االجتامعي.

وللهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية أربعة ممثلني للحكومة واثنني 

ن  املؤمَّ العامل من  واثنني عن  تجارة وصناعة عامن  تختارهام غرفة  األعامل،  أصحاب  من 

عليهم يختارهام وزير القوى العاملة. وقد جاء القانون لتوفري الحامية االجتامعية للمؤمن 

عليه وبالتايل توفري االستقرار النفيس واالجتامعي له وملن يعول من بعدہ.
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الهيئة عىل توفري الحياة الكرمية 

عليه  املؤمن  ألرسة  واملستقرة 

يتوجب  فإنه  لذا  وفاته،  بعد 

الهيئة  إخطار  األرسة  أفراد  عىل 

الوفاة  حدوث  عند  مبارشة 

يف  املعاش  رصف  من  لتتمكن 

أرسع وقت ممكن.   

شروط استحقاق المعاش:

التأمني  يف  اشرتاك  مدة 

)الخدمة( التقل عن ستة أشهر 

شهراً  عرش  اثني  أو  متصلة، 

منفصاًل. 

عليه  املؤمن  تقاىض  عدم 

من  تقاعدي  معاش  أي  املتوىف 

حال  أخرى  حكومية  جهة  أية 

حياته. 

حدوث الوفاة عىل رأس العمل أو خالل سنة من انتهاء الخدمة. 

عدم مرور خمس سنوات عىل تاريخ االستحقاق دون تقديم طلب 

الرصف من قبل الورثة. 

رابعا – معاش العجز الناتج عن سبب غير مهني:

أتاح نظام التأمينات االجتامعيه إمكانية الحصول عىل هذا النوع من 

املعاش إذا كانت حالة املؤمن علبه الصحية تعيقه عن مواصلة العمل 

ويرغب يف االستفادة من التقاعد الطبي.   

رشوط استحقاق املعاش:

أن يكون سن الرجل أقل من 60 سنة واملرأة أقل من 55 سنة. 

مدة اشرتاك يف التأمني )الخدمة( التقل عن ستة اشهر متصلة أو اثني 

عرش شهراً منفصاًل. 

جهة  أية  من  تقاعدي  معاش  أي  املتوىف  عليه  املؤمن  تقاىض  عدم 

حكومية أخرى حال حياته.

الطبية  اللجنة  من  صادرة  شهادة  مبوجب  املهني  غري  العجز  ثبوت 

املختصة إلثبات العجز غري املهني. 

* االستثمار:
أحد  من  الهيئة  أموال  استثامر  االجتامعية  التأمينات  قانون  جعل 

أهم اختصاصات مجلس اإلدارة، حيث تم تشكيل لجنة منبثقة عن هذا 

املجلس تسمى )لجنة االستثامر( تقوم بالنظر يف كافة الجوانب املتعلقة 

السلطاين  املرسوم  حدد  ولقد  االجتامعية.  التأمينات  أموال  باستثامر 

الستثامر  مة  املنظِّ القواعد  التنفيذية  والئحته  وتعديالته   )96/31( رقم 

أموال الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية وصناديق املعاشات والتقاعد 

األخرى، واختصاصات هذہ اللجنة عىل وجه التفصيل .

والجدير بالتنويه، أن الهيئة قد أفردت ضمن هيكلها التنظيمي دائرة 

متخصصة يف هذا املجال وهي دائرة االستثامر وتم تزويدها بالكفاءات 

البرشية الالزمة حتى تتمكن من القيام بدورها عىل أكمل وجه.

أنواع األصول االستثمارية:
تقوم الهيئة باستثامر أموالها داخل السلطنة وخارجها وذلك بتوزيع 

استثامرية  وأصول  محددة  نسب  ضمن  وخارجياً  محلياً  استثامراتها 

متنوعة، وذلك بهدف توزيع املخاطر وزيادة العائد .

وتستثمر الهيئة يف األصول االستثامرية التالية:

- أسهم الرشكات املساهمة العامة وُتستثَمر محليا وخارجيا. 

- السندات الحكومية واملؤسسية وُتستثَمر محليا وخارجيا.

- األدوات املالية قصرية األجل وُتستثَمر محليا وخارجيا.

- االستثامرات العقارية وُتستثَمر داخل السلطنة فقط.

وتعتمد الهيئة أحدث األنظمة اآللية املالية واالستثامرية يف عملياتها 

االستثامرية وتطبيقاتها املحاسبية، والتي متكن دائرة االستثامر من تَبنيُّ 

التفصيالت  ذلك  مبا يف  مطلوبة  زمنية  فرتة  ألية  الهيئة  استثامرات  أداء 

الفردية الدقيقة.
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من أسرار التمر

يعالج ضعف العضالت والغضاريف
التمر مرهم ومؤخر لمظاهر الشيخوخة

ندى الزياني
مرشف وحدة اإلشرتاكات وتعديل بيانات املؤمن عليهم

جمع وإعداد

صحة وغذاء

ورد ذكر النخلة في عشرين موضعًا من القرآن الكريم

يف وسط الصحراء وقلب الرمال واألجواء الصعبة والقاسية تقف النخلة شامخًة فخراً واعتزازاً ورمزاً للحياة والعطاء املتجدد، تحمل رطباً 

)مقدمات التمر( لتجود به عىل جميع من حولها، فهو يعترب الغذاء الرئييس الذي يتناوله سكان الصحراء خصوصاً والناس عامة، فضاًل عن 

أن الرطب بجميع أنواعه غضاً  أو جافاً  أو عىل شكل عجوة يعطيهم قوة ومناعة ضد األمراض ملا يحويه من معادن ومواد غذائية نادرة.

ونظراً ملكانة النخلة فقد كرَّمها املوىل عز وجل يف كتابه الكريم، 

إذ ورد ذكرها يف عرشين موضعاً من القرآن الكريم عالوة عىل بعض 

اآليات التي ذكرت صفات النخلة أو جزء من أجزائها:

اللِّينة:  نوع جيد من الثمر.

اللَِّه  َفِبإِْذِن  ُأُصولَِها  َعىَل  َقامِئًَة  َتَرْكُتُموَها  أَْو  لِيَنٍة  ِمْن  َقَطْعُتْم  "َما 

َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقنَي".

القطمري: القرشة الرقيقة التي تلف النواة.

ْمَس َواْلَقَمَر  َر الشَّ " ُيولُِج اللَّْيَل يِف النََّهاِر َوُيولُِج النََّهاَر يِف اللَّْيِل َوَسخَّ

ُكْم لَُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن  ى َذلُِكُم اللَُّه َربُّ ُكلٌّ َيْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّ

ِمْن ُدوِنِه َما مَيِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي".

النقري:  النكتة يف ظهر النواة.

الَِحاِت ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك  "َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َواَل ُيْظَلُموَن َنِقريًا".

الفتيل : الخيط الذي يف شق النواة.

وَآُتوا  اَلَة  الصَّ َوأَِقيُموا  أَْيِدَيُكْم  وا  ُكفُّ لَُهْم  ِقيَل  الَِّذيَن  إىَِل  َتَر  "أَلَْم 
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النَّاَس  َيْخَشْوَن  ِمْنُهْم  َفِريٌق  إَِذا  اْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  َفَلامَّ  َكاَة  الزَّ

لَْواَل  اْلِقَتاَل  َعَلْيَنا  َكَتْبَت  لَِم  َربََّنا  َوَقاُلوا  َخْشَيًة  أََشدَّ  أَْو  اللَِّه  َكَخْشَيِة 

ْنَيا َقِليٌل َواآْلِخرَُة َخرْيٌ لَِمِن اتََّقى  رَْتَنا إىَِل أََجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ أَخَّ

َواَل ُتْظَلُموَن َفِتياًل".

تركيب التمر ومكوناته:
التمر يؤكل رطًبا ويابًسا، وبلًحا ويانًعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى، 

ورشاب وفاكهة وعالج نتيجة إحتوائه عىل املواد الغذائية الرئيسية مثل 

السكر واألحامض واملعادن والدهون والربوتينات وغريها.

وتفيد الدراسات أن تناول سبع مترات يومياً أي ما يقرب من 100 

غرام من التمر ميد جسم اإلنسان بكامل احتياجاته اليومية من كل 

من املغنسيوم واملنجنيز والنحاس والكربيت، ونصف احتياجاته من 

الحديد، وربع احتياجاته من كل من الكالسيوم والبوتاسيوم.

ويحوي التمر كميات ال بأس بها من فيتامني )أ( ومن مجموعة 

أنها  كام  والنياسني  والريبوفالفني  الثيامني  وخاصة  )ب(  فيتامينات 

تعترب مصدراً جيداً لحامض الفوليك. 

الفلورين يقدر  والتمور تحتوي عىل كميات مرتفعة من عنرص 

بخمسة أضعاف ما تحتويه الفواكه األخرى من هذا العنرص، وهذا 

ما يؤكد أن التمر ال يؤذي األسنان.

من فوائد التمر:
• يحتوي التمر عىل فيتامني )أ( الذي يطلق عليه األطباء اسم عامل 	

النمو.

• يحتوي عىل فيتامني )ب( و)ب2( مام يساعد عىل تقوية األعصاب 	

االلتهاب  األمعاء وحفظها من  الدموية وترطيب  األوعية  وتليني 

املعدة  حموضة  ويعدل  الهضمية  العصارات  وينشط  والضعف 

ويقي من اإلمساك. 

• ويكافح 	 وبريقها  العني  رطوبة  ويحفظ  الجلد،  لجفاف  عالج 

األعصاب  ويقوي  البرصي،  العصب  ويقوي  الليلية  الغشاوة 

السمعية نتيجة احتوائه عىل فيتامني )أ(.

• عة عىل النفوس القلقة املضطربة.	 يضفي السكينة والدَّ

• يف 	 الحىص  تفتيت  عىل  يساعد  املطحون  املحمص  التمر  ونوى 

الكلية، ويفيد يف عالج الحساسية والفشل الكلوي.

• يعطي مناعة ضد مرض الرسطان الحتوائه عىل املغنسيوم.	

• فة ألنه فقري باملواد الدهنية.	 والتمر من املواد امُلَنحِّ

• الرشايني 	 تصلُّب  من  والوقاية  بالدم  الكوليسرتول  نسبة  خفض 

الحتوائه عىل مادة البكتني الناجعة يف ذلك.

• عالج لألنيميا وأمراض القلب ملا يحويه من مادة الحديد.	

• تقليل تشكل الحصيات باملرارة.	

• األلياف 	 عىل  الحتوائه  والنفاس  والوالدة  الحمل  مراحل  تسهيل 

الجيدة والسكريات الرسيعة الهضم.

• وضعف 	 الشعرية  الدموية  األوعية  وضعف  اللثة  أمراض  عالج 

العضالت والغضاريف الحتوائه عىل فيتامني )ج(.

• يحد من نشاط الغدة الدرقية كام أنه يحتوي عىل الفسفور الذي 	

يعترب غذاًء للخاليا العصبية يف الدماغ.

• مرمم ومؤخر ملظاهر الشيخوخة.	

• الفسفور 	 معدن  عىل  الحتوائه  واألسنان  للعظام  مقوياً  يعترب 

والكالسيوم.

• واق من السموم الحتوائه عىل الصوديوم والبوتاسيوم وفيتامني )ج(.	

• عالج لفقدان الشهية وضعف الرتكيز الحتوائه عىل البوتاسيوم.	

• املغنسيوم 	 عىل  الحتوائه  القلب  وخفقان  العام  للضعف  عالج 

والنحاس.  

وفيما ورد في الطب النبوي عن ما للتمر

من أهمية كبرى، ما يلي:
• قال الرسول صىل الله عليه وسلم: "يا عائشة بيٌت ال متر فيه جياٌع 	

أهله، أو جاع أهله" قالها مرتني أو ثالثاً. رواہ مسلم.

• ورى البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه أن النبي 	

صىل الله عليه وسلم كان يأكل الِقثَّاء مع الرطب.

• فلم 	 يشء  بكل  أمي  "عالجتني  عنها:  الله  ريض  عائشة  وقالت 

أسَمن فأطعمتني القثاء والرطب فسِمْنت".
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صحة وغذاء

صدق أو ال تصدق عن التمر
* هل تصدق بأن التمر ال ينقل الجراثيم أو امليكروبات، وأن السوس 

بالجراثيم  يلتهم األميبا ويفتك  القديم(  )التمر  الذي بداخله 

التي قد تصيب اإلنسان.

*  هل تصدق بأن متر املدينة املنورة يحوي أكرث من ستني صنفاً وهو 

أفضل متر يف العامل.

 * هل تصدق بأن حبوب اللقاح لتمر )الدنكار( تعالِج عقم النساء.

*  هل تعلم بأن أعظم غذاء ودواء لرجال الفضاء هو التمر وتأثريہ 

الصحي أكرث من تأثري الكافيار.

*  هل تعلم بأن ليف النخيل أفضل منظف للجسم البرشي ويحميه 

من األمراض الجلدية.

*  هل تعلم بأن التمر لو ُغيِلَ ورُشِب كالشاي ُيفِرح القلب الحزين.

*  هل تعلم أن التمر الرَبيْن يعد إكسرياً للشباب وفيه رس عظيم بأنه 

ينشط الغدد ويقوي األعصاب.

• عن الصحايب سليامن بن عامر ريض الله عنه، عن الرسول صىل 	

الله عليه وسلم قال: "إذا فطر أحدكم فليفطر عىل متر، فإن مل 

يجد، فليفطر عىل ماء فإنه طهور". رواہ أبو داود والرتمذي وابن 

ماجه.

• وعن أنس ريض الله عنه قال:  "كان رسول الله صىل الله عليه 	

رطبات  تكن  مل  فإن  رطبات،  عىل  يصيل  أن  قبل  يفطر  وسلم 

أبو  ماء". رواہ  تكن متريات، حسا حسوات من  فإن مل  فتمريات 

داود والرتمذي.

• ثبت يف الصحيح عن رسول الله صىل الله عليه وسلم أنه قال: 	

"من تَصبَّح بسبع مترات )ويف لفظ: من متر العالية( مل يرضہ ذلك 

اليوم سم وال سحر".

• وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال: قال رسول الله صىل الله عليه 	

وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكأمة من املن 

وماؤها شفاء للعني. رواہ الرتمذي وأحمد بإسناد صحيح.

*  هل تعلم أن كل مائة جرام من التمر يحتوي عىل 

حرارياً  سعراً   513 يقابلها  حرارياً  سعراً   813

التمرة  وأن  العسل،  من  جرام  مائة  كل  يف 

الواحدة متدك بسعرات حرارية تكفي ملجهود 

يوم كامل ملؤہ النشاط والحيوية. 

* هل تعلم بأن أعظم غذاء يناله املقاتل يف الحرب 

الحرارية  بالسعرات  ميدہ  ألنه  التمر  هو 

مام  الكظرية  الغدة  لديه  وينشط  ويقويه 

يجعله مقداماً شجاعاً ال يهاب املوت. 

والرطب  التمر  اأ�سرار  و�ستظل 

تزداد يومًا بعد يوم ليقف الإن�سان 

اهلل  اآيات  اإعجاز  اأمام  خا�سعًا 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  واأحاديث 

قبل  عنه  اأخرب  والتي  و�سلم  عليه 

كتاب  خالل  من  قرنًا  ع�سر  اأربعة 

بني  من  الباطل  ياأتيه  ل  معجز 

يديه ول من خلفه، اإنه تنزيل من 

العليم احلكيم.
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SMS..رسائل قصيرة

باقة ورد
مرفوعة إىل موظفي وموظفات الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

الدؤوب وكفاءتهم وتفانيهم يف تقديم أفضل مستوى من  لعملهم 

أعىل  لتحقيق  جميعاً  وتعاونهم  كافة،  عليهم  للمؤمن  الخدمات 

مستويات الجودة واألداء يف العمل. 

رنة جرس
يف إطار حرصها عىل تطوير خدمات أصحاب العمل، استحدثت 

الربيد  البيانات عرب  إرسال  االجتامعي خدمة  للتأمني  العامة  الهيئة 

اإللكرتوين وعرب الرسائل النصية SMS  لكافة أصحاب العمل املسجلني 

لديها.  وتتضمن الخدمات الجديدة إرسال البيانات األساسية للفواتري 

الشهرية، وجاٍر العمل عىل ترحيل املعامالت اليومية مثل تحديث 

البيانات واإلشعارات وتأكيد تسلُّم املدفوعات،  بهدف التيسري عىل 

أصحاب العمل ملتابعة معامالتهم مع الهيئة وتحديثها ومطابقتها مع 

سجالتهم. والدعوة مفتوحة ألصحاب العمل لتحديث بيانات الربيد 

اإللكرتوين  املوقع  بأعاملهم من خالل  الخاصة  والهواتف  اإللكرتوين 

لهيئة التأمني االجتامعي وذلك لضامن وصول هذہ الخدمات إليهم. 

انتباه
االشرتاكات  دفع  خدمة  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  توفر 

الذي  األمر  البحرين،  مبملكة  الربيد  وفروع  مكاتب  عرب  التأمينية 

بالتوجه  العمل  أصحاب  التيسري عىل  إىل  الهيئة من خالله  تسعى 

إىل اقرب فرع من فروع الربيد للدفع، عوضاً عن تكبد عناء الحضور 

وأية تعطيالٍت قد تكون خارجًة عن اإلرادة، ومبوجب ذلك يتعني 

بأن  علاًم  االشرتاك،  بأقساط  الخاصة  الفواتري  إبراز  املراجعني  عىل 

الرسيعة  الخدمة  أية رسوم إضافية نظري هذہ  املراجع لن يتحمل 

واملتميزة.

شكرًا
لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتامعي الشيخ 

محمد بن عيىس آل خليفة لرحابة صدرہ واستعدادہ لتوضيح كافة 

إىل  والوصول  للتطور  التواقة  ولروحه  بالدمج،  املتعلقة  التطورات 

األفضل، ولك منا أصدق الدعوات القلبية بالتوفيق والسداد.

ترحيب
بكافة املشاركني يف االجتامع التاسع لرؤساء ووفود أجهزة التقاعد 

املدين والتأمينات االجتامعية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي 

عقد يف مملكة البحرين خالل الفرتة من 11 وحتى 12 أكتوبر 2009 

والذين يسعون من خالل اجتامعهم السنوي إىل بحث ومناقشة كل 

التقاعدية بدول مجلس  ما من شأنه أن يسهم يف تطوير األنظمة 

التعاون وتنسيق تنفيذها بأفضل املستويات املمكنة.

فايزة أحمد حسن
أخصايئ إعالم

بقلم
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تفعياًل لرؤية البحرين االقتصادية 2030
ولتحسين المخرجات وتطوير األداء الحكومي

ثقافة التميز ضرورة الزمة لنا جميعًا

العطاء  ميادين  من  أيٍّ  يف  التميز  أن  كام 

ناضجاً  تقيياًم  مراحله  جميع  ويف  دامئاً  يتطلب 

عالياً،  مهنياً  والتزاما  والعمل  للفكر  ُمحَكاًم 

يساهم  مبا  والطاقات،  للموارد  مستمراً  وحشداً 

أوىل معطياته  لها، والتميز يف  أفضل توظيف  يف 

والتميز،  التفرد  لثقافة  وتعميقاً  وضوحاً  يتطلب 

من  املستفيدين  رضا  تنامي  جله  يف  ويستهدف 

مجمل الخدمات، ونجاحاً ممتداً بحسب الظروف 

التميز  بيَد أن  املدى،  والتوقعات قصرية وبعيدة 

ثابتة ألي تنظيم إداري  الحق يرمي إليجاد آلية 

أسلوب  وهو  اإلبداع،  ألدوات  محكم  وتوزيع 

السليم  والتفكري  العقل  ومبادئ  يتفق  منطقي 

والفرص  اإلمكانيات  بني  ما  ويوازن  والَطموح، 

برامج  مدار  عىل  الطارئة  والحاجات  املتاحة 

العمل القامئة.

البحرين  مملكة  رؤية  عىل  تأسيساً  أنه  عىل 

صاحب  حرضة  دشنها  التي   )2030( االقتصادية 

عاهل  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  امللك  الجاللة 

َمْعلاًم  الله، والتي أصبحت  البالد املفدى حفظه 

أصدر  وحيث  البحرين،  مملكة  معامل  من  بارزاً 

آل  سلامن  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

الكرمية  تعليامته  املوقر  الوزراء  رئيس  خليفة 

لعقد رشاكات عديدة مع  للتميز  البحرين  ملركز 

الرؤية  تلك  لتفعيل  الحكومية،  األجهزة  مختلف 

إليه  ُمسند  هو  مبا  جهاز  كل  الواقع..  أرض  عىل 

من مهام وما هو متصل بتلك املهام من أهداف 

األجهزة،  من  غريہ  دون  بها  ينفرد  عليا  وغايات 

وتطويرہ، وهي  األداء  متيُّز  باتجاہ  الدفع  بهدف 

املركز  بني  األفكار  لتالقح  حتاًم  تسعى  رشاكة 

وبني  جانب،  من  الحكومية  األجهزة  ومختلف 

من  بعضاً  بعضها  الحكومية  األجهزة  مختلف 

جانب آخر، مبا يفيض إىل تطوير العمل الحكومي 

والوصول به ألفضل املنهجيات التي ترقى ألفضل 

النتائج املحصلة.

ولعل إسناد اإلرشاف عىل هذہ املهمة الوطنية 

تفعيله  ومتابعة  األهمية  البالغ  املرشوع  وهذا 

رئيس  سمو  مستشار  إىل  الحكومية،  األجهزة  يف 

األستاذ  سعادة  الثقافية،  للشئون  املوقر  الوزراء 

محمد بن إبراهيم املطوع ملتابعة تنفيذ الربنامج 

اإلداري الطموح واملتوقد من قبل كافة األجهزة 

بحسب  وجذرية،  صحيحة  بصورة  الرسمية 

الزيارات واملتابعات التي حرص ويحرص سعادته 

عىل القيام بها شخصياً لألجهزة الحكومية مرتئساً 

الشك  املعني،  للمركز  التابع  التميز  عمل  فريق 

جهود  بتضافر  ستساهم  محمودة  خطوات  إنها 

االرتقاء مبجمل  يف   – تعاىل  الله  بإذن   - الجميع 

أرض  عىل  واملقيم  للمواطن  املقدمة  الخدمات 

الالزم  من  أصبح  وقد  الغالية.   البحرين  مملكة 

عىل كافة األجهزة الحكومية أن تعمل عىل إيجاد 

مسعى اسرتاتيجي واحد لتحقيق النمو واالزدهار، 

والعمل عىل تحقيق الطأمنينة والرفاہ للمجتمع 

واستلهاماً  الرؤية  تلك  معطيات  وفق  البحريني 

من مراميها واستثامراً صائباً لها.

عىل أنه يجدر التنويه إىل أن التميُّز يف العمل 

يبدأ بنا جميعاً، مبا نكتسبه من معارف أوالً ومبا 

تنسجه ثقافاتنا وقناعاتنا وقيمنا الثابتة واملكتسبة 

من عوائد فكرية ثرية ثانياً، ويف سياق التحديث 

والرقي باألعامل املؤداة، وانطالقاً من إمياننا بأن 

الفرد منا حلقة هامة يف سلسلة حلقات العطاء، 

ما  اليغري  الله  "إن  وجل  عز  الله  لقول  مصداقاً 

فريق  وبأن  بأنفسهم"،   ما  يغريوا  حتى  بقوم 

عمل  لفريق  أساسية  دعامة  هو  األصغر  العمل 

يؤدي  منا  وكل  وأهمها،  املهام  أعىل  يؤدي  أكرب 

ما هو مناط به من أعامل ومسئوليات بإخالص 

تام ووعي يسمو باألداء، مع استلهام األحدث من 

املجربة  العملية  والتطبيقات  العلمية  النظريات 

من  العامل  دول  من  أي  يف  املامثلة  األجهزة  يف 

حيث مهامها وأهدافها.

ومن بديهيات األمر التأكيد عىل أهمية قياس 

استقراء وتقييم  األداء، فالمتيُّز بدون  التطوير يف 

خطوات ذلك التميز، بغرض التعرف عىل تطوراته 

مساهمة  بدون  والمتيُّز  فاعليته،  من  والتأكد 

تحقيق  أجل  من  وتآلفهم  وتوادهم  الجميع 

الهدف الوطني الواحد.

ببعيد  التميز يف حقيقة األمر ليس  هذا وإن 

عن مسار عمل الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

وهي – أي الهيئة - التي حصلت تواً عىل جائزة 

التميُّز يف األداء اإللكرتوين، وحافظت وللعام الثاين 

أمن ورسية  يف  )اآليزو(  شهادة  التوايل عىل  عىل 

إحدى  اعُترِبت  آخر  جانب  ومن  املعلومات. 

إدارة  املشرتكني"  عالقات  "إدارة  وهي  إداراتها 

للضامن  الدولية  الجمعية  دعا  مام  منوذجية، 

جميع  من  تطلب  أْن  إىل   )ASSI( االجتامعي 

تنىشء  أن  العربية  الدول  يف  التأمينية  األجهزة 

وحرصاً  رغبة  األجهزة،  تلك  يف  بها  مامثلة  إدارة 

عىل الوصول للمستفيد من مزايا أنظمة التأمني 

س مدى رضاہ عن  وتَلمُّ يكون،  أينام  االجتامعي 

سري الخدمات، فضاًل عن سهولة توصيل املعلومة 

وتلقي  إليه،  والقامئة  املستحدثة  التأمينية 

تامة  بشفافية  عليها  واإلجابة  عنها،  استفساراته 

من خالل وسائط االتصال ووسائل اإلعالم كافة. 

آخر الكالم

أحالم أحمـد رجـب
مدير إدارة عالقات املشرتكني

بقلم

ما هو مفهوم التميز؟ وملاذا نسعى له؟ وما النتائج والفوائد املتوخاة منه؟

 ُيَعرِّفه اإلداريون بأنه استخالص األفضل من األفضل To be The Best From the Best كام تدعو له الرشيعة 
اإلسالمية الغراء كام ورد يف عدد من اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الرشيفة، ففي حديث 
للرسول صىل الله عليه وسلم قال "إن الله يحب أحَدكم إذا عِمل عماًل أْن ُيتِقنه". لذا فقد اجتاز هذا 

املفهوم مستوى االمتياز يف األداء والعمل إىل الرضورة والحاجة األساسية امللحة.



أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة

عيـــد الفطـــر المبــارك
وزيـر الماليـة ـ رئيس مجلس اإلدارة

وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
 والمديرون العامون المساعدون ومديرو اإلدارات 

وموظفو وموظفات

الهيئة العامة للتأميـن االجتماعي

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة منح سموه الكريم
)ميدالية ابن سينا الذهبية الدولية(

من قبل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(

تقديرًا لجهود سموه الكريم في دعم الثقافة والتراث اإلنساني ونشاطات )اليونسكو(

وتطوير التعليم واإلسهام في إنشاء المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين

سائلين المولى العلي القدير أن يوفق سموه الكريم لتحقيق المزيد من اإلنجازات

والتقدم لمملكتنا الحبيبة

في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي



نرفعهـا إلـى مقـام
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
وإلى جميع أفراد العائلة المالكة الكريمة

بمناسبة زواج نجل صاحب الجاللة ملك البالد المفدى

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية ورئيس اللجنة األولمبية

على كريمـــــــــــة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة حاكم دبي

تمنياتنا لسموه الغالي حياة أسرية سعيدة
وبالرفاه والبنين بإذن اهلل

خالص التهاني وأسمـى التبريكـات

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي


