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الدمج.. طريقنا لمستقبٍل مشرق
كان والزال موضوع دمج الهيئتني )التقاعد، والتأمينات( تحت مظلة الهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي، محور حديث الجميع مؤخراً، لاِم ميثله ذلك من نقلٍة نوعية إيجابية يف توحيد املزايا 

لجميع  املميزة  الخدمات  وتقديم  البحرين،  مبملكة  العاملة  القوى  قطاعات  لكافة  التأمينية 

ن عليهم واملستحقني عنهم بكل كفاءٍة وفاعليٍة واقتدار. املَؤمَّ

للتأمني  العامة  الهيئة  املالئم ملوظفي  الوظيفي  املستقبل  تأمني  أوالً  ولتحقيق ذلك وجب 

الفعيل، ليقوم املوظفون  الدمج  االجتامعي، وضامن االستقرار املهني لهم بعد إمتام خطوات 

–كٌل حسب موقعه- بأداء األدوار املناط بهم أداؤها، لتسري الهيئة يف ركب العطاء والتطوير 

املرسوم لها.

ويف سبيل ذلك تمَّ توقيع اتفاقية استحداث هيكل موحد للهيئة العامة للتأمني االجتامعي مع 

رشكة )أرنست ويونغ( العاملية املتخصصة يف مجال تأسيس الرشكات وإعادة الهيكلة والتطوير 

ومرشوعات الدمج والتدقيق املايل واإلداري، وذلك إلمتام عملية الدمج الفعيل إلدارات وأقسام 

هيئتي التقاعد والتأمينات االجتامعية ـ سابقاً ـ تحت مظلة الهيئة العامة للتامني االجتامعي. 

وقد هدفت االتفاقية يف بنودها إىل تحقيق ثالثة أهداف رئيسية، متثلت يف: 

تحديد الرؤية الخاصة بالهيئة ورسالتها إضافًة إىل مهام وصالحيات مجلس اإلدارة واللجان   *

املنبثقة منه. 

مراجعة وتقييم كافة الخدمات املقدمة لعموم املؤمن عليهم وأصحاب العمل، وتطويرها مبا   *

ع فئات املؤمن عليهم من املوظفني املدنيني والعسكريني وموظفي القطاع الخاص،  يالئم تنوُّ

للجميع  واألكرث يرساً  األمثل  الخدمة  تقديم  املعامالت من خالل  إنجاز  ومبا يضمن رسعة 

وبأعىل مستويات الجودة. 

املحاور  اإلدارية وغريها من  والهياكل  الوظيفية  األوصاف  الوظائف ومراجعة  كافة  تقييم   *

البرشية  للموارد  اسرتاتيجية  ووضع  واألقسام،  اإلدارات  دمج  بعملية  املرتبطة  التفصيلية 

بالهيئة مبا يتناسب مع أوضاع املوظفني واألهداف املراد تنفيذها بكفاءة وفاعلية. 

أموال  واستثامر  إلدارة  تأسيس رشكة  اتفاقية مرشوع  بتوقيع  الهيئة  قيام  ذلك  إىل  يضاف 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي مع رشكة )أي يت كارين(، بهدف دمج إداريت االستثامر بالهيئتني 

االستثامرية  سياستها  يف  ومستقلة  متخصصة  رشكة  لتأسيس  التأمينات(  )التقاعد،  السابقتني 

وحوكمتها وهيكلها التنظيمي وذلك إلدارة واستثامر أموال الهيئة. 

وقد تستغرق عملية الدمج الفعيل حوايل مثانية أشهر بدءاً من يناير 2009. لذلك فإننا نوجه 

لكافة موظفي الهيئة رسالة اطمئنان مفادها إننا حريصون أشد الحرص عىل مستقبلهم الوظيفي 

الدمج  للدفع بعملية  واحدة  نعمل يداً  مثل حرصنا عىل حقوق املؤمن عليهم، وإننا جميعاً 

الفعيل، ليكون طريق املستقبل أمامنا مفروشاً بالنجاحات واإلنجازات مبشيئة الله تعاىل.   

من هنا نبدأ

محمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس التنفيذي
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يف إطار تنفيذ الخطوات الفعلية لرتسيخ دمج كل 

مظلة  تحت  )سابقاً(  والتأمينات  التقاعد  هيئتي  من 

معايل  عن  صدر  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة 

وزير املالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة –رئيس 

القرار  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 

قسمي  دمج  بشأن   2008 لسنة   )4( رقم  الوزاري 

التدقيق الداخيل يف كل من التقاعد والتأمينات تحت 

تعيني  بشأن   )5( رقم  الوزاري  والقررت  واحدة  إدارة 

مدير إلدارة التدقيق الداخيل بالهيئة.

بن  أحمد  الشيخ  املعايل  صاحب  عن  صدر  فقد 

إدارة   مجلس  رئيس  ـ  املالية  وزير  خليفة  آل  محمد 

أكتوبر   14 بتاريخ  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة 

2008، القرار رقم )4( بدمج قسمي التدقيق الداخيل 

التقاعد  وصندوق  االجتامعية  التأمينات  من  كل  يف 

النحو  عىل  القرار  نص  جاء  وقد  واحدة،  إدارة  تحت 

التايل: 

العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  ـ  املالية  وزير 

للتأمني االجتامعي.

بعد االطالع عىل قانون التأمني االجتامعي الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديالته،

الصادر   )24( رقم  القرار  وعىل 

قسم  بإنشاء   2004/11/20 بتاريخ 

العامة  بالهيئة  الداخيل  التدقيق 

للتأمينات االجتامعية،

لسنة   )44( رقم  املرسوم  وعىل 

الهيئة  إدارة  مجلس  بتشكيل   2008

العامة للتأمني االجتامعي،

الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  وعىل 

 2008/3 رقم  جلسته  يف  املتخذ 

بدمج   2008/9/22 بتاريخ  املنعقدة 

كل  يف  الداخيل  التدقيق  قسمي 

وصندوق  االجتامعية  التأمينات  من 

التقاعد تحت إدارة واحدة،

وبناًء عىل ما تقتضيه مصلحة العمل،

قــررنا مـا يلـي:
المادة األولـى

يدمج قسام التدقيق الداخيل يف كل من التأمينات 

إدارة  مسمى  تحت  التقاعد  وصندوق  االجتامعية 

الدقيق الداخيل.

المادة الثانيـة
تتبع هذه اإلدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني 

التنفيذي  والرئيس  التنفيذية  الناحية  من  االجتامعي 

من الناحية اإلدارية.

المادة الثالثـة
عىل إدارات وأقسام الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

به  ويعمل  القرار  هذا  تنفيذ  والتقاعد(  )التأمينات 

اعتباراً من 2008/9/22م.

صاحب  عن  الصادر   )5( رقم  الوزاري  القرار  أما 

املعايل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير املالية 

ـ رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

بتاريخ 14 أكتوبر 2008، بتعيني مدير إلدارة التدقيق 

الداخيل بهيئة التأمني االجتامعي، فقد نص عىل التايل: 

وزير املاليةـ  رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي

بعد االطالع عىل قانون التأمني 

االجتامعي الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 24 لسنة 1976 وتعديالته،

الصادر   )24( رقم  القرار  وعىل 

قسم  بإنشاء   2004/11/20 بتاريخ 

العامة  بالهيئة  الداخيل  التدقيق 

للتأمينات االجتامعية،

الصادر   )7( رقم  القرار  وعىل 

جامل  بتعيني   2004/12/1 بتاريخ 

عبدالله املطوع مراقباً للقسم،

وعىل القرار رقم )11( الصادر بتاريخ 2005/12/1 

بتعيني املذكور مساعد مدير لقسم التدقيق الداخيل،

بتشكيل   2008 لسنة   )44( رقم  املرسوم  وعىل 

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي،

وعىل قرار مجلس إدارة الهيئة املتخذ يف جلسته رقم 

قسمي  بدمج   2008/9/22 بتاريخ  املنعقدة   2008/3

االجتامعية  التأمينات  من  كل  يف  الداخيل  التدقيق 

وصندوق التقاعد تحت إدارة واحدة،

وعىل القرار رقم )4( الصادر بتاريخ 2008/10/14 

بإنشاء إدارة للتدقيق الداخيل.

قــررنا مـا يلـي:
المادة األولـى

إلدارة  مديراً  املطوع  عبدالله  األستاذ/ جامل  ُيعني 

التدقيق الداخيل بالهيئة العامة للتأمني االجتامعي عىل 

الوظائف  جدول  من  الخامسة  الرتبة  الثالثة  الدرجة 

اإلدارية العليا بالهيئة.

المادة الثانيـة
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  أعاله  املذكور  يتبع 

والرئيس  التنفيذية  الناحية  من  االجتامعي  للتأمني 

التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتامعي من الناحية 

اإلدارية.

المادة الثالثـة
عىل إدارات وأقسام الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

به  ويعمل  القرار  هذا  تنفيذ  والتقاعد(  )التأمينات 

اعتباراً من 2008/9/22م.

احمد بن محمد آل خليفة

وزير املالية

صدور قرارين عن معالي وزير المالية
بإنشاء إدارة التدقيق الداخلي وتعيين مدير 

لها بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

جامل عبدالله املطوع

مدير إدارة التدقيق الداخيل

بالهيئة العامة للتأمني 
االجتامعي
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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي اجتامعه الخامس 

صباح يوم الخميس املوافق 23 أكتوبر  2008.

بشأن  تحقق  ما  أبرز  وبحث  استعراض  األعامل  جدول  تضمن  وقد 

القرارات والتوصيات املتخذة من قبل مجلس اإلدارة والتي تم تنفيذها، 

فضاًل عن القرارات والتوصيات قيد التنفيذ.

وقد رصح سعادة الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة –الرئيس التنفيذي 

باللجان  يتعلق  فيام  االجتامع  حول  االجتامعي  للتأمني  العامة  للهيئة 

املشكلة من قبل مجلس اإلدارة، بأن املجلس قد اطلع عىل آخر التطورات 

املتعلقة بتوصية لجنة االستثامر بشأن الئحة حدود صالحيات االستثامر 

بالهيئة العامة للتأمني االجتامعي.

لجنة  عمل  ميثاق  موضوع  كذلك  ناقش  قد  املجلس  بأن  وأضاف 

التقرير  مناقشة  إىل جانب  الهيئتني،  دمج  بعد  عليه  والتصديق  التدقيق 

الخاص بأعامل لجنة التدقيق منذ تشكيلها وحتى تاريخه.

التي  إدارة الرشكات  املجلس موضوع عضوية مجالس      كام بحث 

تساهم الهيئة يف رأساملها.

تمَّ  قد  أنه  االجتامعي  للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وأكد 

خالل االجتامع كذلك مناقشة وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة للبيانات املالية 

وذلك  والتأمينات(  )التقاعد  االجتامعي  للتأمني  العامة  للهيئة  املوحدة 

للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2007.

العامة  )بالهيئة  املتعلقة  املالية  واملؤرشات  البيانات  أوضحت  حيث 

 )157،885( بلغت  الربح  صايف  يف  زيادة  االجتامعي-التأمينات(  للتأمني 

مليون دينار يف العام 2007، أي بنسبة زيادة بلغت )186%( ،إذ ارتفع 

 )242،656( إىل   2006 العام  يف  دينار  مليون   )84،770( من  الربح  صايف 

إيرادات اشرتاكات  الزيادة يف  نتيجة  العام 2007، وذلك  دينار يف  مليون 

التأمينات االجتامعية والزيادة يف صايف إيرادات اإلستثامرات باإلضافة إىل 

القيمة العادلة للهبة املستلمة من قبل حرضة صاحب الجاللة ملك مملكة 

البحرين املفدى حفظه الله ورعاه.

بلغت  التأمينية  االشرتاكات  يف  زيادًة  املالية  املؤرشات  عكست  كام 

)42،980( مليون دينار أي بزيادة قدرها 65% مقارنة بالعام 2006 وذلك 

نتيجة عامل الزيادة يف رواتب املوظفني الخاضعني للتغطية التأمينية بالهيئة 

يف عام 2007 مقارنة بالعام 2006 ، باإلضافة إىل زيادة عدد املؤمنني الجدد 

املسجلني لدى الهيئة. وكذلك نتيجة لعامل تحصيل نسبة استقطاعات %1 

التعطل  التأمني ضد  برنامج اشرتاكات  من جميع املشرتكني واملوجهة إىل 

)بدءاً من مايو 2007( والذي بلغ 22 مليون دينار.

أن  خليفة  آل  بن عيىس  محمد  الشيخ  أفاد  باالستثامر،  يتعلق  وفيام 

الزيادة يف صايف إيرادات االستثامرات قد بلغت )12،617( مليون دينار أي 

مجلس إدارة هيئة التأمين االجتماعي
يقر البيانات المالية الموحدة لعام 2007:

* زيادة في صافي ربح التأمينات بنسبة 186%، وبنسبة 172% للتقاعد
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أهم األخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي اجتامعه األول 

لسنة 2009 صباح يوم الخميس املوافق 15 يناير 2009، برئاسة معايل 

املالية رئيس مجلس إدارة  الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي .

وقد أعرب معايل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن تقديره 

اإلدارة،  مجلس  أعضاء  كافة  قبل  من  املبذولة  الدؤوبة  للجهود 

وسعيهم الحثيث بشأن العمل وفقاً إلطار األهداف واملشاريع الرامية 

إىل تحقيق رؤى وطموحات رشائح املؤمن عليهم، فضاًل عن تفعيل 

املؤمن  احتياطي  وتعزيز  بدعم  املتعلقة  الحالية  والرؤى  الخطط 

عليهم.

وقد تضمن جدول األعامل استعراض وبحث أبرز ما تحقق بشأن 

تم  والتي  اإلدارة  مجلس  قبل  من  املتخذة  والتوصيات  القرارات 

تنفيذها، فضاًل عن القرارات والتوصيات قيد التنفيذ.

اإلدارة ومنها  بلجان مجلس  الخاصة  التقارير  األعضاء  ناقش  كام 

قرار لجنة االستثامر وذلك بخصوص قامئة البنوك التي تستثمر فيها 

ودائع الهيئة.

إىل جانب ذلك ناقش املجلس مرشوع  امليزانية التقديرية للهيئة 

لدراستها  الدمج  لجنة  إىل  إحالتها  ارتأى  2009، حيث  املالية  للسنة 

وعرضها عىل مجلس اإلدارة يف اجتامعه القادم.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

قد عقد يف وقٍت سابق اجتامعه السادس صباح يوم الثالثاء املوافق 

30 ديسمرب 2008، برئاسة األستاذ عثامن محمد رشيف نائب رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمني االجتامعي.

الدؤوبة  للجهود  تقديره  عن  رشيف  عثامن  األستاذ  أعرب  وقد 

املبذولة من قبل كافة أعضاء مجلس اإلدارة، وسعيهم الحثيث بشأن 

العمل يف إطار األهداف واملشاريع الرامية إىل تحقيق رؤى وطموحات 

دعم  بشأن  الرسمية  اإلرادة  تفعيل  عن  فضاًل  عليهم  املؤمن  رشائح 

وتعزيز احتياطي املؤمن عليهم وتوسعة املنافع التأمينية. 

للتأمني  العامة  للهيئة  التقديرية  امليزانية  املجلس  ناقش  كام 

االجتامعي للسنتني املاليتني 2009-2010، ونظراً للمستجدات اآلنية 

املقرر  للمجلس  القادم  االجتامع  إىل  مناقشتها  تأجيل  املجلس  رأى 

لسنة  الهيئة  ميزانية  تكون  أن  عىل   2009 يناير   15 بتاريخ  عقدة 

من  املرفوعة  املذكرة  املجلس  ناقش  ذلك  جانب  إىل  فقط،  واحدة 

لجنة التدقيق الداخيل املشكلة من أعضاء مجلس اإلدارة بشأن تعيني 

املدقق الخارجي لحسابات الهيئة للسنتني املاليتني 2008-2009 ، وتم 

أعامل  عىل  للتدقيق  يب.إم.جي.فخرو  يك.  رشكة  تعيني  عىل  التوافق 

إدارة  تكليف  وقرر   ،2008 ديسمرب  يف  املنتهية  املالية  للسنة  الهيئة 

عروضها  لتقديم  البالد  يف  العاملة  التدقيق  مكاتب  مبخاطبة  الهيئة 

ثم  ومن   ،2009 املالية  للسنة  الهيئة  حسابات  عىل  التدقيق  بشأن 

مخاطبة مجلس املناقصات للوقوف عىل رأيه يف هذا الشأن. 

ويناقش في اجتماعة األول لعام 2009 الميزانية التقديرية 
للهيئة للسنة المالية 2009

بنسبة )20%( وذلك يرجع إىل الزيادة يف الفوائد عىل الودائع الثابتة مببلغ 

)3،042( مليون دينار وبنسبة 11% نتيجة الرتفاع معدل الفائدة، عالوًة 

عىل هذه الزيادة فإن متوسط السيولة النقدية املتوافرة لدى الهيئة ازداد 

من )517( مليون دينار خالل عام 2006 إىل )578( مليون دينار خالل عام 

بنسبة  أرباح األسهم مببلغ )2،877( مليون دينار أي  2007، والزيادة يف 

)28%( خالل سنة 2007، وكذلك الزيادة يف حصة الهيئة من أرباح رشكات 

زميلة بلغت )7،427( مليون دينار.

هذا وتشري البيانات واملؤرشات املالية إىل ارتفاع حقوق املؤمن عليهم 

مليون  إىل )1،476،447(  العام 2006  دينار يف  مليون  من )1،218،611( 

دينار يف العام 2007.

 ومن جهة أخرى فقد أوضحت البيانات املتعلقة )بالهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي-التقاعد( أن الزيادة يف صايف الربح قد بلغت )145،763( مليون 

دينار لسنة 2007 ، أي بزيادة بلغت )172%(، حيث ارتفع صايف الربح من 

)84،807( مليون دينار يف العام 2006 إىل )230،570( مليون دينار يف العام 

2007 وذلك نتيجة لعوامل الزيادة يف إيرادات االشرتاكات عىل املكافآت 

التقاعدية والزيادة يف صايف إيرادات االستثامرات، والقيمة العادلة للهبة 

املفدى  البحرين  مملكة  ملك  الجاللة  قبل حرضة صاحب  من  املستلمة 

حفظه الله ورعاه.

كام أوضح بأن الزيادة يف االشرتاكات التقاعدية لعام 2007 قد بلغت 

)28،351( مليون دينار أي بزيادة قدرها )26%( عن سنة 2006.

لسنة  االستثامرات  إيرادات  صايف  يف  الزيادة  بلغت  ذلك  جانب  إىل 

2007 )11،717( مليون دينار أي بنسبة زيادة قدرها )13،6%( عن العام 

.2006

هذا وتشري البيانات واملؤرشات املالية إىل ارتفاع حقوق املؤمن عليهم 

من ) 1،500،313( مليون دينار يف العام 2006 إىل )1،843،515( مليون 

دينار يف العام 2007.
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قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتامعي الشيخ محمد 

بن عيىس آل خليفة املوقر مؤخراً بزيارة استطالعية ملقر جمعية الحكمة 

للمتقاعدين الكائن مبنطقة سند، وذلك إطار متابعة تبني وتفعيل الخطط 

والربامج الكفيلة بتجويد وتعزيز الخدمات املقدمة لفئة املتقاعدين يف 

مملكة البحرين.

وقد تم عىل هامش زيارة الرئيس التنفيذي عقد اجتامع مع رئيس 

مجلس إدارة الجمعية الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بحضور نائب 

رئيس الجمعية السيد سعيد السامك ، تم فيه مناقشة سبل تفعيل مهام 

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  بني  فيام  املشرتكة  التنسيقية  اللجنة 

بعض  تقديم  إمكانية  بحث  تم  كام  للمتقاعدين،  الحكمة  وجمعية 

الخدمات الخاصة برشيحة املتقاعدين يف مقر الجمعية.

إىل جانب ذلك تم خالل اإلجتامع استعراض ومناقشة مجموعة من 

املوضوعات املتعلقة بتنظيم برامج تأهيلية تساهم يف تهيئة املقبلني عىل 

مرحلة التقاعد للدخول يف هذه املرحلة بسهولة وقبول من جانبهم، كام 

ناقش املجتمعون بعض التوجهات الترشيعية والرسمية الخاصة بخدمة 

فئة املتقاعدين ومنحهم بعض املزايا التأمينية.

ومن جهته أشاد الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة بالتجهيزات املالمئة 

واملتكاملة ملبنى جمعية الحكمة للمتقاعدين، مثمناً الدور الحيوي الذي 

والصحية  االجتامعية  بالخدمات  النهوض  إطار  يف  الجمعية  به  تضطلع 

واألنشطة الثقافية املوجهة للمتقاعدين.

وأكد سعادته عىل اإلهتامم الكبري الذي توليه الهيئة العامة للتأمني 

االجتامعي لفئة املتقاعدين، مشرياً إىل أهمية تذليل كافة العقبات التي 

قد تعرتض سري الخدمات واملزايا التقاعدية والتأمينية وتوفري كافة سبل 

الرعاية والتكريم لهذا الفئة التي خدمت وطننا العزيز من خالل عملها 

املتفاين لسنوات طويلة بالقطاعني العام والخاص.

ويف نهاية اللقاء مثن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية توجهات 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي بقيادة معايل وزير املالية رئيس مجلس 

اإلدارة  الذي تعززه جهود الرئيس التنفيذي وجهود كافة موظفي الهيئة 

الالزمة  التأمينية  التغطيات  بتفعيل  املتمثلة  الهيئة  رسالة  تحقيق  يف 

للمؤمن عليهم أثناء وبعد التقاعد. 

املتقاعدين يف  فئة  االجتامعي تخص  للتأمني  العامة  الهيئة  أن  يذكر 

البالد ببعض الخدمات اإلنسانية واالجتامعية امليدانية، منها تقديم بعض 

الخدمات التأمينية يف مقار سكن املتقاعدين، يف حال عدم متكنهم من 

زيارة الهيئة ألسباب اجتامعية و صحية.

كام ويذكر من جانب آخر أن األرض التي تم تشييد مبنى الجمعية 

عليها هي هبة ممنوحة من قبل جاللة ملك البالد املفدى حفظه الله 

ورعاه للقامئني عىل إدارة الجمعية لتكون ملتقى اجتامعيا وثقافيا وصحيا 

لفئة املتقاعدين.  

الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين االجتماعي
يلتقي مسئولي جمعية الحكمة للمتقاعدين
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العامة  الهيئة  من  املستوى  رفيع  وفد  شارك 

بن  محمد  الشيخ  برئاسة  االجتامعي  للتأمني 

للهيئة، يف  التنفيذي  الرئيس  عيىس آل خليفة – 

املدين  التقاعد  أجهزة  لرؤساء  الثامن  االجتامع 

التعاون  مجلس  دول  يف  االجتامعية  والتأمينات 

الخليجي، الذي عقد مبدينة أبوظبي خـالل الفرتة 

21-22 ديسمرب2008، والذي 

كان تحت رعاية سمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم - 

نائب حاكم ديب وزير املالية، 

الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 

العامة للمعاشات والتأمينات 

االجتامعية.

أعامل  خالل  تمَّ  وقد 

تنفيذ  متابعة  االجتامع 

عن  الصادرة  القرارات 

املدين  التقاعد  أجهزة  رؤساء 

بدول  االجتامعية  والتأمينات 

يف  الخليجي  التعاون  مجلس 

إضافًة  السابق،  اجتامعهم 

السنوي  التقرير  مناقشة  إىل 

الدامئة  الفنية  اللجنة  ألعامل 

التقاعد  أجهزة  عن  املنبثقة 

االجتامعية  والتأمينات  املدين 

بدول املجلس.

إليها  خلصت  التي  التوصيات  بحث  تمَّ  كام 

الخاصة  األطر  بدراسة  املكلفة  الفنية  اللجنة 

األجهزة  بني  املشرتكة  واملرشوعات  باالستثامر 

املشار إليها، فضاًل عن تطورات نظام مد الحامية 

غري  يف  العاملني  الخليجيني  للمواطنني  التأمينية 

مرشوع  إحالة  متت  إذ  املجلس،  دول  يف  دولهم 

املشار  الفنية  للجنة  استثامري  صندوق  إنشاء 

االستثامري  الوعاء  حول  بدراسة  للقيام  إليها 

تمَّ  كام  عاملية.  خربة  ببيوت  االستعانة  مع 

يتعلق  ما  بدراسة  الدامئة  الفنية  اللجنة  تكليف 

بعد  التأمينية  لالشرتاكات  البنكية  بالحسابات 

التزام  طبيعة  بشأن  املختصة  األجهزة  استيضاح 

تفاصيل  ببيان  املصارف  بعض 

مبالغ االشرتاكات املودعة.

العامة  الهيئة  وفد  وضم 

املشارك  االجتامعي  للتأمني 

السادة:  من  كال  االجتامع  يف 

 – ماجد  يوسف  يعقوب 

عبداللطيف  الهيئة،  مستشار 

الزياين – املدير العام املساعد 

زكريا  د.  التقاعد،  لشئون 

إدارة  مدير   – محمد  سلطان 

االشرتاكات التأمينية واإلحصاء 

مساعد  بأعامل  القائم   –

أحمد  التنفيذي،  الرئيس 

الهرميس الهاجري – املستشار 

غلوم  عبدالله  أنور  القانوين، 

االشرتاكات  إدارة  مدير   –

حسني  وجميل  واإليرادات، 

عيل – رئيس قسم االشرتاكات 

)التقاعد(. 

أن هذا االجتامع يعقد سنوياً  بالذكر  الجدير 

لتوجيهات أصحاب الجاللة والسمو قادة  تنفيذاً 

دول مجلس التعاون، يف إحدى دول املجلس ومن 

املقرر أن ُيعقد االجتامع القادم )التاسع( مبملكة 

البحرين خالل شهر أكتوبر 2009.

أهم األخبار

محمد بن عيىس آل خليفة

الرئيس التنفيذي

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي

يرتأسه الرئيس التنفيذي
وفد »التأمين االجتماعي« يشارك في االجتماع الثامن لرؤساء 

أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية بأبوظبي

إحالة مشروع إنشاء 

صندوق استثماري  

للدراسة من قبل اللجنة 

الفنية الدائمة ألجهزة 

التقاعد والتأمينات 

االجتماعية 

استيضاح األجهزة 

المختصة بشأن طبيعة 

التزام بعض المصارف 

ببيان تفاصيل مبالغ 

االشتراكات المودعة
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افتتاح فرع
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

بمجمع سترة

الرئيس   – آل خليفة  بن عيىس  الشيخ محمد  افتتح 

الهيئة  فرع  االجتامعي  للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي 

وذلك  التجاري،  سرتة  مبجمع  االجتامعي  للتأمني  العامة 

الهيئة  إطار سعي  يناير 2009 يف  اإلثنني 12  يوم  صباح 

لكافة  املقدمة  التأمينية  خدماتها  نطاق  توسعة  إىل 

املستفيدين منها.

الهيئة  خطة  بأن  عيىس  بن  محمد  الشيخ  أكد  وقد 

نطاق  توسعة  نحو  تسري  االجتامعي  للتأمني  العامة 

من  وذلك  عليهم،  للمؤمن  املقدمة  التأمينية  خدماتها 

محافظات  مختلف  يف  للهيئة  جديدة  فروع  فتح  خالل 

اململكة ذات الكثافة السكانية العالية، إذ إن الهدف من 

فتح هذه الفروع هو العمل عىل رفع مستوى الخدمات 

من  الرئييس  الهيئة  مقر  عىل  الواقع  الضغط  وتخفيف 

هيئتي  دمج  بعد  خاصة  املراجعني  عدد  تنامي  حيث 

التقاعد والتأمينات. 

للهيئة  الجديد  الفرع  بأن  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 

مستويات  أعىل  تحقيق  نحو  الهيئة  مساعي  سيدعم 

الجودة يف الخدمات التأمينية، وسهولة وصول املستفيدين 

إىل فروع الهيئة، وتيسري ورسعة تقديم مجمل الخدمات 

التأمينية لهم، مبا يلبي كافة طموحات املؤمن عليهم. 

تبلغ 642  الفرع  وتجدر اإلشارة إىل أن مساحة هذا 

بقربه من الرشكات واملناطق  مربعاً، وميتاز موقعه  مرتاً 

الذي  األمر  العالية،  العاملية  الكثافة  ذات  الصناعية 

سيعمل عىل تسهيل حصول املستفيدين يف تلك املناطق عىل مجمل الخدمات التأمينية، 

التأمينية للجميع  املتمثلة يف تسهيل تقديم الخدمات  الهيئة  وهو ما يتناسب مع رسالة 

بكفاءة وفعالية.

أهم األخبار
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تطبيقًا ملا جاء يف مذكرة التفاهم املوقعة بني 
البلدين الشقيقني بشأن التعاون املشرتك

هيئة التأمين االجتماعي تستقبل وفدًا من مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية
للضامن  العامة  املؤسسة  بني  القامئني  والتعاون  التنسيق  إطار  يف 

للتأمني  العامة  والهيئة  الهاشمية،  األردنية  باململكة  االجتامعي 

عن  املنبثق  التنفيذي  للربنامج  وتطبيقاً  البحرين،  مبملكة  االجتامعي 

املؤسسة  زار وفد من  الشقيقني،  البلدين  املوقعة بني  التفاهم  مذكرة 

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  االردنية،  االجتامعي  للضامن  العامة 

يف مملكة البحرين خالل الفرتة من 24 وحتى 29 أكتوبر 2008، وضم 

االجتامعي  الضامن  هيئة  مسئويل  من  عدداً  بالزيارة  املشارك  الوفد 

اإللكرتونية  واألرشفة  املعلومات  نظم  مجال  يف  االختصاص  ذوي  من 

ومعالجة وهندسة البيانات.

وقد اشتمل برنامج الزيارة عىل لقاء الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة 

الرئيس التنفيذي وكذلك د.يوسف دشكوين مدير إدارة تقنية املعلومات 

والسيد عبدالرزاق القحطاين مدير إدارة املعلومات اإلدارية.

تقنية  إدارة  من  كل  يف  املنتهجة  العمل  آلية  عىل  االطالع  تم  كام 

املعلومات وإدارة املعلومات اإلدارية بالتأمينات والتقاعد، كام اشتمل 

الهيئة  اللقاءات مع مسئويل  الزيارة كذلك عىل عقد عدد من  برنامج 

العامة للتأمني االجتامعي.

ومن جانبه أشاد الوفد األردين بالتعاون املثمر القائم بني املؤسستني 

التأمينيتني األردنية والبحرينية، ودعا إىل تفعيل ذات التعاون والتنسيق 

بني  قائم  هو  مبا  أسوًة  العربية  الدول  بكافة  التأمينية  املؤسسات  بني 

مملكة البحرين واململكة األردنية الهاشمية، وتعزيز مثل هذه الزيارات 

االستطالعية بهدف التعرف عىل اإلجراءات املتبعة والتجارب التطويرية 

فيها، لتشكيل انطباع شامل بشأن تطبيق األنظمة التأمينية املوحدة.   
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بحسب طلب الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
تعميم تجربة إدارة عالقات المشتركين بهيئة التأمين

على الدول العربية / ابتداًء باألردن

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي تحتفي
بموظفيها ذوي مدد الخدمة الطويلة

اإلدارية  والقدرات  الخربات  تبادل  وتعزيز  املشرتك  التعاون  إطار  يف 

والفنية بني الهيئة العامة للتأمني االجتامعي مبملكة البحرين، واملؤسسة 

األستاذ  قام  الهاشمية،  األردنية  باململكة  االجتامعي  للضامن  العامة 

عبدالله محمد القضاة –مدير مديرية التطوير اإلداري باملؤسسة العامة 

للضامن االجتامعي باألردن بزيارة الهيئة لالطالع عن كثب عىل تجربة 

عمل إدارة عالقات املشرتكني يف الهيئة العامة للتأمني االجتامعي، ممثلًة 

بالهيكلية اإلدارية لإلدارة وبرامج عملها واختصاصاتها، وكان يف استقباله 

السيدة أحالم أحمد رجب –مدير إدارة عالقات املشرتكني، التي قامت 

بعرض جملة األعامل التي تقوم بها اإلدارة لخدمة املؤمن عليهم السيام 

إدارة  أقسام  واإلعالمية من خالل  واالتصالية  املبارشة  الخدمية  األعامل 

للتأمني  العامة  الهيئة  استعداد  كامل  عن  وعربت  املشرتكني،  عالقات 

املؤسسات  جميع  مع  والتنسيق  للتعاون  البحرين  مبملكة  االجتامعي 

العربية والدولية لخدمة وتطوير العمل التأميني. بعدها قامت السيدة 

جملة  بعرض  التقاعد  يف  العامة  العالقات  قسم  –رئيس  صالح  كفاح 

املشاريع التي يقوم بها القسم يف إطار سعي الهيئة لبث الوعي التأميني 

املنشود للمؤمن عليهم، وتأيت الزيارة يف إطار مخاطبة الجمعية الدولية 

العربية  للدول  اإلقليمي  الفرعي  املكتب  وميثلها  االجتامعي  للضامن 

هيئة  مخاطبة  الهاشمية،  األردنية  باململكة  ّعامن  يف  ومقره  واآلسيوية 

االتصالية  تجربتها  تعميم  بشأن   2006 عام  ومنذ  البحرينية  التأمني 

الخدمية واإلعالمية عىل املؤسسات التأمينية يف مختلف الدول العربية، 

تقوم  التي  اإلدارية  بالهيكلية  إليها  املشار  املؤسسات  إحاطة  من خالل 

واملحور  البحرينية،  التأمني  هيئة  يف  الشأن  بهذا  املختصة  اإلدارة  عليها 

االتصايل الخدمي وبرامج العمل املؤداة يف هذا الشأن، لتكون بذلك هيئة 

ُيطلب منها تعميم تجربة  تأمني عربية  أول مؤسسة  البحرينية  التأمني 

خدمية تقوم بها عىل املؤسسات املامثلة لها يف الدول العربية. وقد أكد 

السيد عبدالله القضاة أهمية االستفادة من هذه التجربة املميزة إلدارة 

عالقات املشرتكني والتي متخضت عن إنشاء إدارة مامثلة لها يف املؤسسة 

العامة للضامن االجتامعي يف األردن.

كام أعرب الضيف الزائر عن تقديره لكافة لجهود املبذولة من قبل 

املامثلة  املؤسسات  تزويد  سبيل  يف  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة 

بخرباتها، وأشاد بنظام العمل املتطور فيها، مؤكداً عىل رضورة االستفادة 

من التجارب املتعددة وتبادل الخربات بني الهيئات التأمينية العربية مبا 

يدعم التطور والنامء املنشودين.

التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ  رعاية  تحت 

للهيئة العامة للتأمني االجتامعي احتفلت الهيئة بتكريم موظفيها ذوي 

مدد الخدمات الطويلة مساء الخميس 22 يناير 2009 بقاعة املحرق 

يف فندق الدبلومات، وشمل التكريم حوايل 195 موظفا وموظفة ممن 

خدموا )10 – 20 – 30( سنة.

وقد بدأ الحفل بتالوة آي من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس اللجنة 

االجتامعية كلمة اللجنة بهذه املناسبة، فكلمة الرئيس التنفيذي للهيئة 

التي احتفى خاللها باملكرمني من املوظفني الذين بذلوا ومازالوا يبذلون 

القطاعني  املؤمن عليهم يف  بتفاٍن وإخالص يف سبيل خدمة  جهودهم 

الهيئة  حققتها  التي  والتطورات  اإلنجازات  إىل  مشرياً  والخاص.  العام 

خالل العام 2008. وفيام ييل نص الكلمة:

"يطيب يل أن أرحب بكم اليوم  يف هذا الحفل الذي يجمعني بكم  

العامة للتأمني االجتامعي يف  الهيئة  إخواين وأخوايت، لنحتفي مبوظفي 

التقاعد والتأمينات، الذين بذلوا ويبذلون كل الجهد واإلخالص والتفاين، 
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يف سبيل تحقيق ماتصبو إليه الهيئة، من خدمة كافة املؤمن عليهم يف 

القطاعني العام والخاص.

 2008 عام  خالل  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  حققت  لقد 

كافة  وعىل  التطورات  من  بالكثري  وحفلت  اإلنجازات،  من  العديد 

األصعدة، االستثامرية منها والتأمينية واإلدارية والخدماتية، وكعادتهم 

اإلدارية  مستوياتهم  بكافة  الهيئة  وموظفات  موظفو  كان  دامئاً 

العمل  بأنظمة  والتزامهم  العملية  وكفاءاتهم  وبخرباتهم  والتنظيمية 

وإجراءاته، عند مستوى املسئولية امللقاة عىل عاتقهم، فجاءت النتائج 

الطيبة التي تحققت، لتسهم يف دفع عجلة العمل خطوات متقدمة 

إىل األمام.

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  تقف   - معكم  ونحن   - واليوم 

لتقدر وتثمن تلك الجهود املثمرة من خالل تكريم أبنائها من أصحاب 

مدد الخدمة الطويلة داعني لهم جميعاً بالتوفيق والنجاح، ونحو بذل 

العريقة وبالدكم  والتفاين لخدمة هيئتكم  الجهد والعطاء  املزيد من 

الغالية. 

الحفل املتواضع يف حجمه والكبري يف معناه وغاياته يأيت  إن هذا 

ليعرب بصورة جلية عن امتناننا وشكرنا ملن أعطى وقدم لبالده من خالل 

التأمينية  مبسريتها  واالرتقاء  ورفعتها،  الهيئة  تطور  سبيل  يف  وظيفته 

لخدمة املواطن البحريني ومملكتنا الغالية عىل الوجه األشمل.

أيها السيدات والسادة األفاضل ...
يطيب يل أن أنوه وأشيد بالتوجيهات الحكومية والرسمية 

الخدمة  مدد  أصحاب  املوظفني  لتكريم  مستوى  أعىل  وعىل 

توجه  توجت  التي  املنهجية  وهي  الحكومة،  يف  الطويلة 

وإخواننا  أبنائنا  من  واملعطائني  املخلصني  لتكريم  الهيئة 

التأكيد عىل أن  الهيئة، ويسعدين مجدداً  موظفي وموظفات 

ما  حصدته الهيئة اليوم من ارتقاء ما هو إال نتيجة للجهود 

القطبني  كال  يف  ومسئولني  كموظفني  قبلكم  من  املبذولة 

)التأمينات والتقاعد(، وإنجازاتنا التي نشهدها يف هذه الحقبة 

إسهاماتكم  لوال  النور  وترى  لتتحقق  كانت  ما  الزمن  من 

الجليلة كل يف موقعه ويف بيئته الوظيفية، التي رعت منوكم 

وتطوركم وخرباتكم املشهودة، ويتوافق مع هذا الشأن الجهود 

الحكومية الرشيدة يف إيجاد األنظمة املحفزة لبذل املزيد من 

االستفادة  دامئاً  عليه  سنحرص  ما  أن  عىل  العمل،  يف  العطاء 

واالرتقاء  االنطالق  فمسرية  املعطاءة،  والخربات  العنارص  من 

بالهيئة الجديدة لن تكتمل من دون تلك الخربات والكفاءات 

التأميني  بالنظام  يرتقي  الذي  العمل  واإلخالص واالجتهاد يف 

وأهدافه النبيلة وخدماته عالية الجودة ومزاياه السخية. 

التنفيذي  للرئيس  الجزيل  بالشكر  املكرمون  توجه  وقد 

للهيئة عىل رعايته حفل التكريم الذي يعكس اهتامم اإلدارة 

املوظفني  ولباقي  لهم  تحفيزاً  وتقديرها،  املوظفني  بجهود 

لتقديم  الهيئة  توجهات  تنفيذ  سبيل  يف  العطاء  من  للمزيد 

للمؤمن  والفعالية  الكفاءة  من  مستوى  بأفضل  الخدمات 

عليهم كافة. 
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قامت الهيئة العامة للتأمني االجتامعي وبنك البحرين الوطني 

الرئيس  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ  وبحضور  مؤخراً 

التنفيذي  الرئيس  القاسم  عبدالرزاق  والسيد  للهيئة  التنفيذي 

)الخصم  اإللكرتوين  للدفع  وتنسيق  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  للبنك 

العميل - Direct Debit( وذلك عن طريق  املبارش من حساب 

.)www.gosi.gov.bh(موقع الهيئة عىل شبكة اإلنرتنت

ومن جهته أكد الشيخ محمد بن عيىس خالل توقيع اإلتفاقية 

وتنويع  تطوير  إىل  تسعى  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  بأن 

مصادر استالم املدفوعات عرب تسخري النظم الحديثة لتوفري قنوات 

متعددة لدفع االشرتاكات التأمينية املستحقة، مشرياً إىل أن الهيئة 

تهدف من خالل هذا التوجه إىل تيسري اإلجراءات املتعلقة بدفع 

الفواتري الخاصة بأصحاب العمل.

وأعرب عن شكره وتقديره إلدارة بنك البحرين الوطني وللجهود 

املثمرة املبذولة من قبل البنك تجاه خدمة املستفيدين والعمالء، 

يف  اإللكرتوين  الدفع  تأسيس خدمة  يف  )بنفت(  دور رشكة  مثمناً 

قنوات  توفري  عىل  جار  العمل  أن  أوضح  كام  املطلوب.  الوقت 

ضمن توجهات الهيئة إلى تطوير خدماتها 
هيئة التأمين االجتماعي توفر خدمة الدفع اإللكتروني على موقعها اإللكتروني

تواصل جديده مع كافة املتعاملني مع الهيئة.

تجدر اإلشارة إىل أن  القنوات املتوفرة لدفع فواتري الهيئة حالياً هي الدفع من 

والكويت،  البحرين  بنك  فروع  طريق جميع  عن  والدفع  الهيئة،  فروع  كافة  خالل 

والدفع عن طريق جميع فروع مكتب الربيد، إضافة اىل هذه الخدمة الجديدة.

بحضور الرئيس التنفيذي وممثلي )أي تي كارني( 
توقيع اتفاقية تأسيس شركة إلدارة واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

تمَّ مؤخراً توقيع اتفاقية مرشوع تأسيس رشكة إلدارة واستثامر 

أموال الهيئة العامة للتأمني االجتامعي  بحضور الشيخ محمد بن 

عيىس آل خليفة -الرئيس التنفيذي للهيئة وممثيل رشكة "أي يت 

كارين".

االستثامر  إداريت  دمج  إىل  بنودها  يف  االتفاقية  وتهدف   

بالهيئتني السابقتني )التقاعد، التأمينات( لتأسيس رشكة متخصصة 

التنظيمي  ومستقلة يف سياستها االستثامرية وحوكمتها وهيكلها 

هذا  من  االنتهاء  تم  وقد   . الهيئة  أموال  واستثامر  إلدارة  وذلك 

املرشوع منتصف فرباير 2009.

وتجدر اإلشارة إىل أن رشكة )أي يت كارين( من الرشكات العاملية 

وبخاصة  املؤسسات  هيكلة  وإعادة  تأسيس  مجاالت  يف  الرائدة 

االستثامرية منها، وقد وقع االختيار عليها من خالل لجنة تقييم 

املناقصات  مجلس  قبل  من  املعتمدة  العطاءات  بدراسة  قامت 

لغرض تنفيذ هذا املرشوع وذلك من خالل معايري دقيقة ومحددة. 

وقد أسفر التقييم عن اختيار هذه الرشكة نظراً الستيفائها الرشوط واملعايري املطلوبة 

وخربتها الكبرية يف هذا املجال إضافة اىل تخصيصها لفريق ذي خربة واسعة وعاملية 

يف مجال تأسيس الرشكات وبناء السياسات االستثامرية.
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الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وشركة  )إدامة(*
توقعان على اتفاقية تطوير أراضي إستثمارية

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  مبنى  يف  تم 

عىل  التوقيع   2008 نوفمرب   5 املوافق  األربعاء  يوم 

ورشكة  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  بني  اتفاقية 

أراض  لتطوير  )إدامة(  العقاري  لالستثامر  البحرين 

متلكها املؤسستان. ومبوجب هذه االتفاقية سوف يتم 

تكليف رشكة استشارية متخصصة لتقديم االستشارات 

األمثل وتطوير وتشييد  لالستغالل  الجدوى  ودراسات 

األرض  قطعتي  عىل  يقام  مشرتك  إستثامري  مرشوع 

الهيئة  من  كل  متلكهام  واللتني  املنامة  يف  املتجاورتني 

العامة للتأمني االجتامعي ورشكة )إدامة(.

تتكون  مشرتكة  لجنة  تعيني  عىل  االتفاق  تم  كام 

الجهة  اختيار  مسئولية  إليها  يوكل  أعضاء  أربعة  من 

خالل  يف  االقتصادية  الجدوى  دراسة  بتقديم  املكلفة 

العطاءات  بتقديم  اللجنة  ستقوم  كام  أشهر،  ثالثة 

الختيار  واملؤسسات  الرشكات  مختلف  من  املقدمة 

الجهة األنسب لتنفيذ مثل هذا املرشوع.

عيىس  بن  محمد  الشيخ  أكد  املناسبة  وبهذه 

للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل 

االجتامعي عىل أهمية مثل هذا املرشوع، مشرياً إىل أنه 

يعترب من أهم املشاريع االستثامرية التي تعمل الهيئة 

عىل دراستها حالياً من أجل االستفادة من األصول التي 

متلكها الهيئة مبا يعزز من وضعها املايل الحايل والعوائد 

عىل استثامراتها.

أن  إىل  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ  وأشار 

الهيئة تركز عىل العمل مع الجهات التي متلك الخربة 

عىل  تعمل  التي  )إدامة(  كرشكة  االستثامر  مجال  يف 

تنفيذ مجموعة من املشاريع االسثامرية العقارية التي 

متلكها الدولة.

ومن جهته أشار السيد مأمون خليل املؤيد الرئيس 

الرشكة  من خالل خربتها يف  أن  إىل  التنفيذي إلدامة 

مجال التطوير العقاري واالستثامر وبالتعاون مع الهيئة 

العامة للتأمني االجتامعي ستقوم بدراسة جدوى إقامة 

يتم  سوف  التي  الدراسة  ضوء  يف  املرشوع  هذا  مثل 

التي  املتخصصة  االستشارية  الرشكة  قبل  من  تقدميها 

سوف يتم تعيينها.

)إدامة(  رشكة  بأن  املؤيد  خليل  مأمون  أكد  كام 

فريق  ميلكها  التي  الخربة  من  االستفادة  ستعمل عىل 

االستثامرية  الفرصة  هذه  تقييم  يف  الرشكة  يف  العمل 

ومن ثم وضع التصور األمثل للبدء يف تنفيذ املرشوع.

التالية  املراحل  عىل  االتفاق  يتم  أن  املؤمل  ومن 

لبدء التنفيذ بعد أن يتم االنتهاء من دراسة الجدوى 

االستثامري  املرشوع  ربحية  إىل  واالطمئنان  املقدمة 

املقرتح.

* شركة البحرين لالستثمار 
العقاري )إدامة(.

لالستثامر  البحرين  رشكة  تأسست 

به  مرصح  برأسامل  )إدامة(  العقاري 

ورأس  بحريني  دينار  مليون   500 وقدره 

دينار  مليون   100 واملدفوع  الصادر  املال 

لرشكة  بالكامل  مملوكة  كرشكة  بحريني 

ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات(.

الحارض  الوقت  يف  إدامة  وتدير رشكة 

دينار  مليار  بحوايل  تقدر  أصول  محفظة 

بحريني.

دعم  يف  الرشكة  هدف  ويتمثل 

األرايض  وتطوير  اململكة  إستثامرات 

التابعة  العقارات  وإدارة  الحكومية 

للمملكة والنهوض باالستثامر العقاري مبا 

يتامىش مع الطفرة العمرانية املعارصة التي 

تشهدها مملكة البحرين ودول املنطقة.
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بحضور الرئيس التنفيذي وممثلي )أرنست ويونغ(
توقيع اتفاقية استحداث هيكل موحد لهيئة التأمين االجتماعي

للتأمني  العامة  للهيئة  موحد  هيكل  استحداث  اتفاقية  توقيع  تمَّ 

االجتامعي بحضور الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة -الرئيس التنفيذي 

للهيئة وممثيل رشكة "أرنست ويونغ" وذلك إلمتام عملية الدمج الفعيل 

تحت  –سابقاً-  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  هيئتي  وأقسام  إلدارات 

مظلة الهيئة العامة للتامني االجتامعي.

وتهدف االتفاقية يف بنودها إىل تحقيق ثالثة أهداف رئيسية.

اوالً: تحديد الرؤية الخاصة بالهيئة ورسالتها إضافًة إىل مهام وصالحيات 

مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه.

عليهم  املؤمن  لعموم  املقدمة  الخدمات  كافة  وتقييم  مراجعة  ثانياً: 

من  عليهم  املؤمن  فئات  ع  تنوُّ يالئم  مبا  وتطويرها  العمل،  وأصحاب 

املوظفني املدنيني والعسكريني وموظفي القطاع الخاص، ومبا يضمن رسعة 

للجميع  يرساً  واألكرث  األمثل  الخدمة  تقديم  خالل  من  املعامالت  إنجاز 

وبأعىل مستويات الجودة. ثالثاً: تقييم كافة الوظائف ومراجعة األوصاف 

الوظيفية والهياكل اإلدارية وغريها من املحاور التفصيلية املرتبطة بعملية 

مبا  بالهيئة  البرشية  للموارد  اسرتاتيجية  ووضع  واألقسام،  اإلدارات  دمج 

يتناسب مع أوضاع املوظفني واألهداف املراد تنفيذها بكفاءة وفاعلية. 

املتخصصة  الرشكات  )أرنست ويونغ( من  أن رشكة  إىل  اإلشارة  تجدر 

ومشاريع  والتطوير  الهيكلة  وإعادة  الرشكات  تأسيس  مجال  يف  العاملية 

الدمج والتدقيق املايل واإلداري، وقد وقع االختيار عليها من خالل لجنة 

املناقصات  مجلس  قبل  من  املعتمدة  العطاءات  بدراسة  قامت  تقييم 

لغرض تنفيذ هذا املرشوع وذلك عرب معايري دقيقة ومحددة. 

فـــــي إطــــار 

الفعلية  الخطوات 

نحو تحقيق الدمج 

التقاعد  لهيـــــئتي 

 - ت مينـــا لتأ ا و

تحت  )ســــــابقاً( 

مظلة الهيئة العامة 

االجتامعي  للتأمني 

الشيخ  عن  صدر 

محمد بن عيىس آل خليفة –الرئيس التنفيذي 

للهيئة العامة للتأمني االجتامعي القرار اإلداري 

رقم )116( لسنة 2008 بشأن تكليف الدكتور 

تقنية  إدارة  مدير   – دشكوين  أحمد  يوسف 

هيكل  استحداث  مرشوعي  بإدارة  املعلومات 

موحد وتأسيس رشكة إلدارة أموال الهيئة العامة 

للتأمني االجتامعي.

وقد جاء نص القرار عىل النحو التايل: 

للتأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 

االجتامعي.

بناًء عىل قرار مجلس إدارة الهيئة يف اجتامعه 

 2008/7/14 بتاريخ  املنعقد   2008/2 رقم 

الستحداث  محدودتني  مناقصتني  طرح  بشأن 

هيكل موحد للهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

وتأسيس رشكة إلدارة أموال الهيئة.

وبناًء عىل موافقة مجلس املناقصات باختيار 

الرشكتني املنفذتني لكال املرشوعني.

وحيث أن العمل سيبدأ التنفيذ اعتباراً من 

26 نوفمرب2008.

وملصلحة العمل،

قــررنا مـا يلـي:

المادة األولـى

دشكوين  أحمد  يوسف  الدكتور  يكلف 

هذين  بإدارة  املعلومات  تقنية  إدارة  مدير 

املرشوعني.

المادة الثانيـة

للمذكور أعاله التنسيق واالستعانة بأي من 

إدارات وأقسام الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

حسب ما يقتضيه العمل.

المادة الثالثـة

العامة  الهيئة  وأقسام  إدارات  جميع  عىل 

للتأمني االجتامعي تنفيذ هذا القرار.

والجدير بالذكر أن تنفيذ مرشوع استحداث 

هيكل موحد للهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

بها رشكة  تقوم  شهور  مثانية  حوايل  سيستغرق 

"أرنست ويونغ"، بينام يستغرق تنفيذ مرشوع 

تأسيس رشكة إلدارة أموال الهيئة مثانية أسابيع 

بإرشاف رشكة )أي يت كارين(.

صدور القرار اإلداري رقم )116(
بتكليف مدير لمشروعي استحداث هيكل موحد

وتأسيس شركة إلدارة أموال الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

د. يوسف أحمد دشكوين
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تعميم خدمة إستالم اشتراكات الهيئة العامة
للتأمين االجتماعي عن طريق جميع فروع البريد

للتأمني  العامة  الهيئة  سعي  إطار  يف 

عىل  وبناء  املعامالت،  لتيسري  االجتامعي 

للربيد  العامة  اإلدارة  مع  املربمة  االتفاقية 

العمل  ألصحاب  جديدة  قناة  فتح  بشأن 

املشرتكني يف نظام التأمني االجتامعي لدفع 

عن  عليهم  املستحقة  الشهرية  االشرتاكات 

طريق فروع الربيد.

فقد تقرر تعميم خدمة استالم اشرتاكات 

الهيئة العامة للتأمني االجتامعي عن طريق 

ديسمرب  شهر  من  بدءا  الربيد  فروع  كافة 

الخدمة  تطبيق  نجاح  بعد  وذلك   ،2008

يناير  منذ شهر  الربيد  فروع  أربعة من  يف 

.2008

يذكر أن الهيئة العامة للتأمني االجتامعي 

ضمن  للدفع  متعددة  قنوات  توفري  تضع 

الدفع  أولوياتها. وقد وفرت سابقا خاصية 

البحرين  بنك  فروع  جميع  طريق  عن 

الدفع  خدمة  بتوفري  واتبعته  والكويت. 

اإللكرتوين  املوقع  طريق  عن  اإللكرتوين 

للهيئة قبل نهاية العام املقتيض.

أكد الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة –الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 

للتامني االجتامعي عىل البدء فعلياً مبخاطبة أصحاب العمل لتحديث أجور 

العاملني يف القطاع الخاص، وذلك يف شهر يناير 2009، وذلك حسب الخطة 

الزمنية املقررة لتحديث األجور لعام 2009. وتأيت تلك املخاطبة يف إطار 

سعي الهيئة لتحديث قواعد بيانات املؤمن عليهم )من القطاع الخاص( مبا 

يواكب التطورات املرحلية الراهنة املتعلقة بتعديل بيانات املؤمن عليهم 

بني الحني واآلخر.

ووجه الرئيس التنفيذي  للهيئة الدعوة لكافة أصحاب األعامل املسجلني 

أهمية  إىل  منبهاً  األجور،  لتحديث  املتبعة  اإلجراءات  بشأن  الهيئة  لدى 

ورضورة تحديث األجور سواء عن طريق موقع الهيئة عىل االنرتنت أو عن 

طريق القرص املرن )CD( الذي رشع يف توزيعه عىل املنشآت الكبرية قبل 

تاريخ 15 فرباير 2009.

الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة يف معرض  من جانٍب آخر أوضح 

حديثه أنه سيتم يف حال تعديل األجور بعد تاريخ 15 فرباير 2009، احتساب 

فائدة قدرها )5%( من االشرتاك املستحق عن كل شهر تأخري أو جزء من 

الشهر "حسب نص املادة رقم )31( من قانون التأمني االجتامعي"، فضاًل 

الفروقات  عن  الناشئة  االشرتاكات  من   )%20( بنسبة  إضافية  مبالغ  عن 

الناشئة عن التعديل.

كام لفت إىل إمكانية الحصول عىل رمز الدخول عىل املوقع اإللكرتوين 

للهيئة )www.gosi.gov.bh( من الفرع الرئييس للهيئة أو من فرع الهيئة 

يف مجمع التأمينات أو مجمع سرتة أو من املكتب التمثييل للهيئة يف مقر 

هيئة تنظيم سوق العمل بالنسبة إىل جميع أصحاب العمل أو املفوضني 

عنهم،  مؤكداً أهمية مراعاة الدقة يف إدخال األجور تجنبا إلعطاء بياناٍت 

غري صحيحة، مبا ينتج عنه احتساب مبالغ غري صحيحة حسب املشار إليه 

سابقاً.

للهيئة  التنفيذي  –الرئيس  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ  وأكد 

القيام  يف  املعنيني  كافة  تعاون  رضورة  عىل  االجتامعي  للتأمني  العامة 

الفوائد  احتساب  لتفادي   2009 فرباير   15 قبل  األجور  تحديث  بعملية 

)5%( واملبالغ اإلضافية )20%( بأثٍر رجعي بعد ذلك التاريخ، مع رضورة 

سيقومون  الذين  األعامل  ألصحاب  بالنسبة  الدخول  رمز  عىل  الحصول 

تسهم  أن  يف  أمله  عن  معرباً  للهيئة.  اإللكرتوين  املوقع  عرب  بالتحديث 

 )CD( سالسة إجراءات التحديث عرب اإلنرتنت أو من خالل القرص املرن

يف التيسري عىل أصحاب األعامل وتسهيل قيامهم بتلك العملية.  

وتأيت هذه الخطوة ضمن الخطة الزمنية التي وضعتها الهيئة لتحديث 

 2008 أغسطس  منذ  بدأت  والتي   2009 عام  عليهم خالل  املؤمن  أجور 

عدد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   ،2009 يناير  حتى  تنفيذها  مراحل  وامتدت 

أصحاب األعامل الذين سيقومون بعملية تحديث األجور عن طريق القرص 

املرن )CD( يبلغ )426( صاحب عمل من أصحاب العمل باملنشآت الكبرية، 

فيام يصل عدد املعنيني بعملية التحديث عرب املوقع اإللكرتوين املخصص 

لذلك )www.gosi.gov.bh( إىل خمسني ألف )50000( صاحب عمل. 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي
بدء تحديث أجور العاملين في القطاع الخاص لعام 2009
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للتأمني  العامة  الهيئة  من  وفد  شارك 

االجتامعي يف فعاليات الندوة الدورية السادسة 

الحامية  ملد  املوحد  النظام  تطبيق  تقييم  بشأن 

لدول  التعاون  مجلس  دول  ملواطني  التأمينية 

-28 الفرتة  عقدت خالل  والتي  العربية  الخليج 

29 أكتوبر 2008 يف مسقط بسلطنة عامن تحت 

إبراهيم  بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  رعاية 

العربي وكيل وزارة الخدمة املدنية.

ألقاها  بكلمة  الندوة  فعاليات  بدأت  وقد 

مدير  املحرزي  سعيد  بن  أحمد  األستاذ  سعادة 

عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة املدنية أكد 

الحامية  ملد  املوحد  النظام  أن  عىل  خاللها  من 

دول  بني  املشرتك  للتعاون  مثرًة  جاء  التأمينية 

املجلس وتطبيقاً عملياً للعديد من القرارات التي 

تم اتخاذها سعياً إىل ترسيخ وإرساء قواعد األمن 

االجتامعي ملواطني املجلس ومبا يشجع ويسهل 

انتقال العاملة الوطنية بني هذه الدول، حيث إن 

من أهم املزايا التي يوفرها هذا النظام للمواطن 

إحدى  يف  دولته  خارج  يعمل  وهو  الخليجي 

يف  يعمل  الذي  باملواطن  مساواته  املجلس  دول 

دولته وذلك يف مجال التقاعد املدين والتأمينات 

االجتامعية.

ومن جهته ألقى األستاذ حسني عيل الشمراين 

مدير إدارة املوارد البرشية باألمانة العامة ملجلس 

التعاون كلمة أثنى خاللها عىل الجهود املبذولة 

القرار  أن  عىل  مؤكداً  املوحد،  النظام  تطبيق  يف 

دول  قادة  والسمو  الجاللة  ألصحاب  التاريخي 

املجلس يف قمة املنامة ديسمرب 2004 الخاص مبد 

البالغ يف تحقيق  األثر  التأمينية كان له  الحامية 

الطأمنينة االجتامعية.

محاور الندوة وأوراق العمل
استعراض  الندوة  أعامل  جدول  تضمن  وقد 

الدول  تجارب  حول  العمل  أورق  من  عدد 

الخليجية يف مجال مد الحامية التأمينية ملواطني 

دول املجلس العاملني يف غري دولهم، وتم يف هذا 

املطروحة  والحلول  املقرتحات  مناقشة  اإلطار 

تطبيق  تواجه  التي  والعقبات  املعوقات  لحل 

بتفعيل  الكفيلة  بالتوصيات  والخروج  النظام 

دور التوعية اإلعالمية بالنظام واستيفاء البيانات 

املطلوبة. 

األستاذ  االكتواري  الخبري  قدم  جانبه  فمن 

ورقة  فاونديشن(  مهنا  )مؤسسة  مهنا  إبراهيم 

عمل خالل الجلسة األوىل تحدث فيها عن  تجربة 

املوظفني  تغطية  يف  املشرتكة  األوربية  السوق 

وآلية  والخاص  الحكومي  القطاعني  يف  العاملني 

األوربية،  الدول  بني  املوظفني  اشرتاكات  تحويل 

ومشاكل  التقاعد  أنظمة  أنواع  إىل  مهنا  وأشار 

بني  االنتقال  أنواع  جانب  إىل  الحقوق،  إنتقال 

بطرح  قام  كام  والتحديات،  واملسائل  الوظائف 

الحقوق  انتقال  تنظيم  حول  عملية  أمثلة 

التقاعدية يف االتحاد األوريب.

عيل  حسني  جميل  السيد  قدم  جهته  ومن 

رئيس قسم االشرتاكات يف الهيئة خالل جلسات 

للتأمني  العامة  للهيئة  عمل  ورقة  الندوة 

استعراضاً  تضمنت  البحرين  مبملكة  االجتامعي 

الساعية  وألهدافه  املوحد  النظام  إقرار  لتاريخ 

مواطني  بني  والتعاون  التكامل  سبل  تفعيل  إىل 

انتقال  وتشجيع  امليادين  شتى  يف  املجلس  دول 

إىل جانب  املجلس،  للعمل داخل دول  العاملني 

والتأمينات  التقاعد  أجهزة  التزامات  إستعراض 

التي  واملعوقات  املشاكل  ومناقشة  االجتامعية 

الهيئة العامة للتأمني االجتماعي تشارك 
يف ندوة تقييم تطبيق النظام املوحد 

ملد الحماية التأمينية بمسقط
التوصيات أكدت على 

أهمية تفعيل دور التوعية 
اإلعالمية وإنشاء وحدات 

خاصة لمتابعة تطبيق 
النظام الموحد

النظام يسعى إلى 
تحقيق سبل التكامل 
واألمن االجتماعي من 
خالل تشجيع انتقال 

العاملين الخليجيين داخل 
دول المجلس

هدى حماد
مراقب العالقات العامة

بقلم
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أنشطة

واجهت وتواجه عملية التطبيق الفعيل للنظام.

كام استعرض السيد جميل حسني مسئوليات 

أجهزة التقاعد والتأمينات والتي تتلخص بإصدار 

الترشيعات الالزمة إللزام أصحاب العمل بتطبيق 

النظام،  بأحكام  العمل  أصحاب  وتوعية  النظام 

مقر  الدولة  يف  مرصيف  حساب  فتح  جانب  إىل 

العمل وتسوية املستحقات التقاعدية للموظف 

املوظف  موطن  بالدولة  السارية  لألحكام  طبقاً 

وكذلك متابعة جهات العمل املتأخرة عن سداد 

االشرتاكات.

العمل فقد  أما فيام يتعلق مبسئوليات جهة 

للعاملني  التأمني  مناذج  ملء  برضورة  تلخصت 

لديها مع إرفاق كافة املستندات املطلوبة وإرسال 

موطن  بالدولة  التقاعد  جهاز  إىل  شهري  كشف 

واشرتاكاتهم  الخاضعني  أسامء  يتضمن  املوظف 

وإخطار  حسابها  يف  املحولة  املبالغ  عىل  بناًء 

أي  خدمة  بانتهاء  التأمينات  أو  التقاعد  أجهزة 

موظف لديها باستخدام النموذج املعد لذلك.

ومن جانب آخر قدم املستشار القانوين األستاذ 

جرب عبدالرحمن الجرب ورقة عمل املؤسسة العامة 

باستعراض  السعودية  العربية  باململكة  للتقاعد 

التأكيد  عرب  املوحد  النظام  تنفيذ  يف  تجربتها 

وأثرها  للموظف  التأمينية  التغطية  أهمية  عىل 

الورقة  خالل  تم  كام  واالقتصادي،  االجتامعي 

والتي  الجانب  هذا  يف  املؤسسة  رؤية  توضيح  

تتلخص بأن قياس التجربة ألي نظام من عدمه 

بحاجة إىل وقت أطول للحكم خاصة وأن تنفيذ 

النظام مل ميض عليه سوى عامني وهي فرتة تعترب 

قصرية يف تقييم األنظمة.

وعىل صعيد آخر فقد استعرضت ورقة العمل 

عبدالوهاب  فوزي  األستاذ  جانب  من  املقدمة 

الدويسان مدير إدارة تأمني الخليجيني باملؤسسة 

الكويت  بدولة  االجتامعية  للتأمينات  العامة 

املؤسسة  اتخذتها  التي  االستعدادت  مجمل 

التأمينية  الحامية  ملد  املوحد  النظام  لتطبيق 

تنفيذ  ومعوقات  صعوبات  تذليل  يف  ودورها 

إنشاء  عىل  بالعمل  ذلك  تلخص  إذ  النظام  هذا 

لجنة اإلعداد  لتنفيذ القانون الخاص مبد الحامية 

التسجيل  لنامذج  األساس  حجر  وضع  ثم  ومن 

والدليل االسرتشادي، وكذلك وضع التصور األويل 

بعدد  إعداد إحصائية  اآليل والعمل عىل  للنظام 

القطاعني  الكويت يف  بدولة  العاملني  الخليجيني 

الحسابات  متطلبات  وبحث  واألهيل،  الحكومي 

مبا  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  املرصفية 

إىل جانب  القانون.  تنفيذ  متطلبات  مع  يتوافق 

املدين  التقاعد  أجهزة  بني  االستطالعية  الزيارات 

والتأمينات االجتامعية بدول املجلس.   

الهيئة  قبل  من  املقدمة  للورقة  بالنسبة  أما 

بدولة  االجتامعية  والتأمينات  للمعاشات  العامة 

خاللها  تطرقت  فقد  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األستاذة موزة خميس حارب الظاهري إىل تقييم 

التأمينية عرب اإلشارة  الحامية  النظام املوحد ملد 

وأثرها  للموظف  التأمينية  التغطية  أهمية  إىل 

استعراض  إىل  باإلَضافة  واالقتصادي،  االجتامعي 

أجهزة  واجهت  التي  والصعوبات  النظام  تجربة 

أثناء  االجتامعية  والتأمينات  املدين  التقاعد 

التطبيق وكيفية معالجتها وكذلك توضيح أهمية 

وتبادل  األجهزة  تلك  يف  املختصني  بني  التنسيق 

الخربات واآلراء لضامن التطبي األمثل للنظام.

التوصيات
تلت  التي  املقرتحة  التوصيات  وعىل صعيد 

جلسات استعراض أوراق العمل والنقاش والتي 

املشاركة يف  الوفود  عليها  التأكيد  حرصت عيل 

بأهمية تفعيل دور  الندوة فقد أوصت  أعامل 

الحامية  ملد  املوحد  بالنظام  اإلعالمية  التوعية 

التأمينية وتحديد الوسائل والقطاعات املستهدفة 

من حيث وضع كافة املعلومات املتعلقة بالنظام 

والتأمينات  املدين  التقاعد  أجهزة  مواقع  عىل 

االجتامعية عىل شبكة اإلنرتنت واالستفادة من 

باإلضافة  النظام،  رشح  يف  والتلفزيون  اإلذاعة 

إىل االهتامم باإلدارات واألقسام املختصة بتنفيذ 

بالكفاءات  وتعزيزها  دعمها  حيث  من  النظام 

إدارية خاصة لدى  املتخصصة وإنشاء وحدات 

ملتابعة  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  أجهزة 

تطبيق النظام، وااللتقاء بجهات العمل عرب عقد 

وطريقة  التطبيق  آليات  لرشح  دورية  لقاءات 

البيانات  واستكامل  التسجيل  نظام  استخدام 

إقامة  عىل  والرتكيز  االشرتاكات،  سداد  وتسهيل 

املجلس لرشح  كافة دول  املشرتكة يف  الندوات 

متطلبات النظام ومستجداته مع بحث إمكانية 

لتبادل  املجلس  دول  أجهزة  بني  اآليل  الربط 

املستندات من مناذج للتسجيل آلياً.
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قسم التدريب.. إنجازات ودالئل

التدريب؛ هو عملية يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية 

غنية بالتطبيقات ومعززة بالخربات واملعارف التي 

مُتكن املتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية 

وقت  أقرص  يف  وذلك  مصادرها،  مع  تفاعله  عرب 

ممكن، وبأعىل مستويات الجودة، ويف وقت محدد. 

اإلدارية  والتنمية  التدريب  وظيفة  فإن  وبالتايل 

الهامة  الوظائف  من  تعترب  باملنظمة  للموظفني 

إلدارة املوارد البرشية، وال تختلف أهميتها بالنسبة 

للمنظمة، كبرية كانت أم صغرية، وإمنا هي لجميع 

املنظامت عىل حد سواء. 

يوم  بعد  يوماً  االهتامم  ازدياد  املالحظ،  ومن 

األساسية  الركيزة  باعتباره  التدريب،  مهام  بتطوير 

لفاعلية اإلدارة وتحسني األداء ورفع اإلنتاجية. وتبعا 

وأهدافها،  اإلدارة  مجاالت  يف  املعارصة  للتحوالت 

وتنوع اختصاصات العمل الوظيفي وتعدد أشكال 

أصبح  فقد  استخدامها،  وسيادة  الحديثة  التقنيات 

التدريب رضورة الزمة، خاصة يف عرص تتطور فيه 

املعارف واملعلومات والتقنيات تطوراً رسيعاً، األمر 

بشكل  واملوظف  عام  بشكل  اإلنسان  وضع  الذي 

الوفاء  أمام مهام وحاجات جديدة البد من  خاص 

بها، ملجاراة رسعة التغري والتقدم العلمي والعميل.  

من هنا، تربز أهمية التدريب يف أثناء الخدمة 

العميل  للنمو  السبيل  باعتباره  للموظفني،  بالنسبة 

الثقافية  الخربات  من  مزيد  عىل  وللحصول 

رفع  شأنه  من  ما  وكل  والعملية،  واالجتامعية 

لتنمية  إضافة  إنتاجيتهم،  وزيادة  أدائهم  مستوى 

شخصياتهم وصقل مواهبهم. 

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  إىل  وبالنسبة 

)التقاعد(، فقد برز دور وأداء قسم التدريب خالل 

عديدة،  وإنجازات  إيجابية،  بصورة   2008 عام 

د. حامد محمد المدفعي
رئيس قسم التدريب

بقلم
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وخاصة فيام يتعلق باختيار وتنسيق الربامج والدورات التدريبية، ويف إعداد 

وسياساتها،  الهيئة  السرتاتيجيات  االستجابة  عىل  قادرة  تدريبية  منظومة 

حيث تم العمل عىل تعميم الربامج التدريبية لكافة املستويات الوظيفية 

)يف الهيئة(، وتحديد احتياجات املتدربني وتخصصاتهم، وتوفري كافة وسائل 

الدعم لهم، والوفاء باالحتياجات الالزمة لكل برنامج تدريبي.

ويف هذا السياق، فقد تم عقد دورات تعاقدية، اشتملت عىل 9 دورات 

الدورات  تلك  ساهمت  وقد  وموظفة.  موظفاً   128 فيها  شارك  تدريبية، 

متت  كام  بالعمل.  املتعلقة  اإلدارية  الجوانب  كافة  تغطية  يف  التدريبية 

االستفادة القصوى من الدورات املجانية املقدمة من وزارة املالية حيث 

تم إرشاك 28 موظفا وموظفة بهذه الدورات، فيام تم إرشاك 25 موظفا 

لتطوير  الفعال،  املضمون  ذات  املدنية  الخدمة  ديوان  بدورات  وموظفة 

أداء املوظفني وزيادة إنتاجيتهم. 

ومل تقترص أعامل قسم التدريب عىل موظفي الهيئة فقط، بل امتدت 

إىل أبعد من ذلك. فقد قام القسم بقبول وتدريب 29 طالبا وطالبة من 

أهدافها  كافة  التدريبية  الحصص  هذه  واستوفت  املحلية،  الجامعات 

املقررة، وخاصة لجهة إكساب هؤالء الطلبة املهارات والقدرات والكفاءة، 

إضافة للتعرف عىل جو العمل بعد التخرج. 

العامة  الهيئة  عليه  تسري  الذي  للمنهج  تطبيقاً  االنجازات  تلك  وتأيت 

للتأمني االجتامعي، استلهاما لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتأكيدها الدائم 

عىل تطوير الكوادر البحرينية ومساهمة أجهزة الدولة بخدمة املجتمع يف 

مختلف امليادين واملجاالت املمكنة. 

ويف ظل التعاون بني وزارات الحكومة، فقد سعى قسم التدريب بالهيئة 

العامة للتأمني االجتامعي )التقاعد( ليكون سباقاً يف تقديم األفضل، وحرص 

عىل التميز امللحوظ من خالل تدريب 17 موظفا وموظفة من مختلف 

برسالة  تعريفهم  تم  حيث  الهيئة،  وأقسام  بإدارات  وإلحاقهم  الوزارات 

ارتباطها  ومدى  الوزارات،  خدمة  يف  األسايس  ودورها  الهيئة،  وأهداف 

باملوظف حتى ما بعد مغادرته السلك الوظيفي، كام تم تعريفهم بكافة 

مستحقاتهم وحقوقهم التقاعدية.

إن الهيئة العامة للتأمني االجتامعي )التقاعد(، تتميز عن بقية هيئات 

وارتباطها  املوظفني،  هؤالء  بكافة  املبارشة،  بعالقتها  الدولة،  ومؤسسات 

واإلدارة  السليم  والتخطيط  الواضحة  الرؤية  أن  تدرك  وهي  بحياتهم، 

الفاعلة يف إداراتها وأقسامها، ال تؤثر فقط عىل مستقبل موظفي القطاع 

العام بل عىل مستقبل أبنائهم وعائالتهم، وبالتايل عىل فئة واسعة جدا من 

املجتمع البحريني، ولعل هذه الخصوصية تحديدا، تستقطب نسبة كبرية 

برامج  جاهزية  الدائم عىل  والتأكيد  للهيئة،  العليا  اإلدارة  توجيهات  من 

التدريب وفاعليتها وتحديث نظمها ومساقاتها مبا يساهم إيجابيا يف تنمية 

موظفي الهيئة ورفع مستوى كفاءاتهم العملية والوظيفية والشخصية عىل 

حد سواء.   
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األعىل  املجلس  من  كرمية  لدعوة  استجابة 

املرأة  بيوم  االحتفال  يف  للمشاركة  للمرأة 

البحرينية، من خالل تنظيم احتفال خاص تقيمه 

الوزارات واملؤسسات لتكريم العامالت املتميزات 

االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  أقامت  لديها، 

من  األول  االثنني  يوم  مساء  املوفنبيك  بفندق 

رعاية  تحت  املناسبة  بهذه  2008 حفال  ديسمرب 

الرئيس  خليفة  آل  عيىس  بن  محمد  الشيخ 

اإلدارات  مديري  وبحضور  للهيئة،  التنفيذي 

بالهيئة ومساعديهم.

من  موظفة   12 تكريم  الحفل  يف  وجرى 

الهيئة املتميزات الاليت تم اختيارهن  موظفات 

وفقا ملعايري تم وضعها من قبل اإلدارة املختصة 

بالهيئة، متثلت يف اآليت:

الهيئة العامة للتأمني االجتماعي
تحتفي بيوم املرأة البحرينية األول

مريم أحمد الرويعي
مراقب قسم العالقات العامة واإلعالم

بقلم

املحافظة عىل خصوصيتها.

يف  والعلمية  التقنية  التطورات  أحدث  مواكبة   l

مجال االختصاص الوظيفي.

تجاوز معدالت األداء العادية إىل التميز يف إنجاز   l

العمل كاًم ونوعاً.

التمتع بسلوك مهذب وسمعة مهنية ومجتمعية   l

مرشفة، والتحيل بعالقات عمل ممتازة.

وعدم  الرسمي  الدوام  بساعات  املقبول  االلتزام   l

اللجوء لإلجازات املرضية إال للرضورة القصوى.

مرور مدة خدمة ال تقل عن خمس سنوات يف   l

مجال الوظيفة.

للرئيس  الحفل عىل كلمة  وقد اشتمل برنامج 

الخطوات  أن  عىل  فيها  أكد  للهيئة،  التنفيذي 

الطيبة املتعلقة بتكريم املرأة الصادرة عن الجهات 

الرسمية تدعونا للفخر واالعتزاز لهذا االهتامم الكبري 

باملرأة البحرينية، وهذا مام يؤكد مكانتها املجتمعية 

وهو  البناء،  محيط  يف  الواضحة  وقدراتها  واملهنية 

قد  البحرين  مملكة  أن  التأكيد عىل  إىل  يدعونا  ما 

مثَّنت مسرية املرأة البحرينية وكرمتها يف إطار نظام 

التأمني االجتامعي، حيث ُشِملت بالعديد من املزايا 

اإلبداع واالبتكار وإنشاء مرشوعات متطورة ومفيدة يف وحدة العمل.  l

حينام  إضافية  بأعامل  للقيام  والتطوع  إليهن،  املوكلة  األعامل  إنجاز  يف  والتميز  الكفاءة   l

تستدعي الحاجة ذلك.

القدرة عىل التغلب عىل املعوقات وإيجاد الحلول املناسبة للمشاكل التي تعرتض سري العمل   l

أو تقلل من كفاءته.

األمانة والنزاهة، والحرص عىل عدم اإلفصاح عن محتويات الوثائق الحكومية الرسمية، مع   l
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نحو  عىل  املهنية  ومكانتها  األرسي  وموقعها  لجهودها  تقديرا  التأمينية 

منسجم ومتوافق، كام يجدر بنا التأكيد عىل أن نصف القوى العاملة يف 

الهيئة هو من األخوات املوظفات، وللموظفة ما لزميلها املوظف من املزايا 

ودور يف الدفع بعجلة التطوير يف بناء العمل اإلداري.

واختم بأن هذا الحفل سيكون باكورة احتفاالت قادمة بإذن الله تعاىل، 

اإلخوة  قبل  من  أخرى  وظيفية  قدرات  لربوز  ويشجع  يحفز  منحنى  يف 

والتطوير  اإلبداع  لرصد  سباقة  ستكون  الهيئة  وإن  املوظفني،  واألخوات 

واإلخالص يف العمل والعطاء يف إطار العمل املهني امللتزم والخالق.

  ثم تلتها كلمة املكرمات ألقتها باسمهن السيدة مريم الرويعي مراقبة 

الهيئة  إلدارة  والتقدير  الشكر  خالص  عن   فيها  عربت  العامة،  العالقات 

السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعىل  املجلس  ملبادرة  الستجابتها  املوقرة 

الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، بجعل األول من ديسمرب من كل 

عام يوما للمرأة البحرينية، ُتكرم فيه عىل الجهود التي بذلتها طوال مسرية 

التطوير التاريخية التي مرت بها مملكتنا الغالية.   

وذكرت أن املرأة العاملة يف الهيئة مُتثل ما يقارب من نصف قوة العمل 

فيها، وأنه كان لها رشف املشاركة يف بدايات التأسيس ووضع اللَِّبنات األوىل 

لهذا الرصح املجتمعي العمالق، واستمر عطاؤها بفاعلية ومتيز مرتافقاً مع 

عمر هذه املؤسسة العزيزة عىل قلوبنا جميعاً، حتى وصلت إىل منصب 

مدير ومساعدة مدير. وأشادت بسياسة التدريب التي تسري عليها إدارة 

الهيئة يف إطار تَبنِّي قيادات نسائية متميزة مسك زمام مختلف األعامل 

بالهيئة من خالل التدريب والتطوير، وكذلك توليهن املزيد من املناصب 

اإلدارية العليا.

وخلصت إىل أن الثقة عالية بسعي اإلدارة العليا للهيئة  وجديتها  يف 

الوزارية  واللجان  اإلدارية  باملجالس  الهيئة  موظفات  من  املزيد  إرشاك 

املشرتكة ذات العالقة، وكررت الشكر والتقدير للهيئة عىل هذا التوجه.

والتقدير  التميز  شهادات  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  قدم  ذلك  بعد 

للموظفات املكرمات، وكان ذلك ختام الحفل.  

أسماء الموظفات المكرمات:

السيدة فريدة زاير عيل  -1

السيدة عواطف عيل امليل   -2

السيدة سبيكة حمد الرويعي  -3

اآلنسة نورة جمعة  -4

اآلنسة لولوة العلوي  -5

السيدة مها عيل البنعيل  -6

السيدة مريم أحمد الرويعي  -7

السيدة إميان املرباطي  -8

السيدة أحالم أحمد رجب  -9

السيدة نجاح العريب  -10

اآلنسة وجيهة يوسف  -11

السيدة أنيسة الظاعن  -12
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لماذا أختير األول من ديسمبر يوما للمرأة البحرينية 
بالفعل  يتحول  بدأ  قد  البحرين  التعليم يف  كان  مضت  عاماً  منذ 80 

بل  التغيري،  هذا  عن  مبعزل  البحرينية  املرأة  تكن  ومل  حديث،  نظام  إىل 

انخرطت فيه إىل جانب الرجل كرشيكة فاعلة ومؤثرة، كام هي  دامئا يف 

كل مرحلة من مراحل نهضة هذه األرض الطيبة. 

وإذ يأيت االحتفال بيوم املرأة البحرينية يف األول من ديسمرب ليحمل داللة 

ال ميكن إغفالها يف تزامنه املوفق مع مرور 80 عاما عىل التحاق املرأة بنظام 

املرأة  نهوض  ملجريات  واقعياً  تلخيصاً  بوصفه  يأيت  فإنه  الحديث،  التعليم 

البحرينية وتحقيقها  ألعىل مراتب اإلنجاز تأسيساً إلميانها بأهمية التعليم،  

وبأنها بال منازع مدرسة األجيال إنْ هي أعدت نفسها لهذا الدور الجليل. 

وتنري  البحرين  بها  تحظى  رائدة  نسائية  ملسرية  عنوان  خري  وهو 

الكريم  للقرآن  وحفظها  قراءتها  من  بدءاً  االنطالقة،  تلك  ليربز  تاريخها. 

ومروراً بانضاممها إىل مسار التعليم النظامي ووصوالً إىل مرحلة الرشاكة 

يف البناء والتطوير، وتم اعتامد اليوم األول من ديسمرب من كل عام يوماً 

وطنياً للمرأة البحرينية اعتبارا من العام 2008. تنفيذا لتوجيهات صاحبة 

األعىل  املجلس  رئيسة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  الشيخة  السمو 

للمرأة حفظها الله خالل اللقاء التشاوري الثاين بني املجلس األعىل للمرأة 

واالتحاد النسايئ البحريني واللجان النسائية الذي عقد  يف  9 مارس 2008 

بشأن تخصيص  يوم للمرأة البحرينية، ليكون األول من ديسمرب من كل 

عام، وذلك لتزامن هذا التاريخ مع ذكرى مرور 80 عاماً عىل دخول املرأة 

املرأة  النطالقة  ولتجسيده   ،1928 العام  يف  النظامي  التعليم  البحرينية 

البحرينية الحقيقية نحو آفاق التطور واإلنجاز والرشاكة.

) قرأت، تعلمت، شاركت (
الشكل

الحياة وترمز كذلك لالحتواء  للمرأة فهي متثل دورة  ترمز   : الدائرة   

والروح الجامعية اإليجابية، كام ترمز للعدالة كمبدأ أسايس لرشاكة املرأة، 

حيث إن مركز الدائرة هو عىل مسافة متساوية من جميع نقاط املحيط. 

)قرأت،  الرائد:  اليوم  هذا  شعار  مكونات  ليربز  الدائرة  تشكيل  ويأيت 

املرأة  وإنجازات  مسرية  وإيجابية  لعمق  كتجسيد  شاركت(،  تعلمت، 

البحرينية وبوصفها تاريخاً وطنياً رائداً. 

شعار يوم املرأة البحرينية .. املعاني والدالالت 

الخط العربي
الرفيع  الفني  بالحس  املمزوجتني  واملتانة  القوة  إىل  الخط  يرمز هذا   

وهو يؤكد عىل أصالة األسلوب و معارصة الهدف، فيجمع ما بني الجامليات 

البرصية وما بني عمق التعبري وقوة الشكل. إنه يعرب عن جدية املرأة ولكنه 

يؤكد طبيعتها املكملة ملسرية  الحياة.

اللون
اللون األحمر: هو لون حرارة وعمق حنان األم ولون التضحية وحب 

الحياة معاً. إنه يرمز لقوة التصميم تجاه تحقيق الهدف املنشود، كام أنه 

يعني نبل الوسيلة والغاية معا.

اللون الذهبي: هو لون الثبات والرسوخ، كام أنه يرمز للفوز والتمّيز 

واإلنجاز والتقدير يف ذات الوقت.

* المدارس الرسمية األولى للبنات .. رموز شامخة
ثم   1928 عام  يف  تأسست  باملحرق  للبنات  الخليفية  الهداية  مدرسة   -

انتقلت إىل مبناها الحايل تحت اسم مدرسة خديجة الكربى  يف عام 

 .1938

-  مدرسة الهداية الخليفية األمريية للبنات تأسست يف عام 1930 باملنامة 

وتم تغيري اسمها إىل مدرسة عائشة أم املؤمنني للبنات يف عام 1944.

-   مدرسة الهداية الخليفية بالحد للبنات يف عام 1939.

-   مدرسة الرفاع الرشقي للبنات يف عام 1941. 

-  افتتاح املدرسة الثانوية للبنات يف عام 1951.
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شخصيات

- الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل، 

أنظمة  مجال  يف  املرموقة  الشخصيات  من 

وقوانني العمل والعامل، يحمل دكتوراه يف 

العالقات الدولية من جامعات بريطانيا.

من مواليد قرية القدم يف 23 مارس 1955،   -

متزوج ولديه أربعة أوالد وبنت.

عضو املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية.  -

الخليجي..  التعاون  )مجلس  كتاب  مؤلف    -

أزمة السياسة والرشعية( 1986.

للرشق  العسكري  )التاريخ  كتاب  مؤلف   -

األوسط 1940-2000( سنة 2001.

األوسط/  )الرشق  مشارك يف صحف  كاتب   -

البحرين،  األيام/  لندن،  الحياة/  لندن، 

الخليج/ اإلمارات العربية املتحدة( وغريها.

يف  وتلفزيونية  إذاعية  برامج  يف  شارك   -

البحرين وخارجها.

التي  )النور(  مجلة  تحرير  ورأس  أسس    -

تصدر يف لندن. 

)تاريخ  درس يف جامعة برمنجهام دورة يف   -

الرشق األوسط يف القرن العرشين(.

عضو يف لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني   -

برئاسة سمو ويل العهد.

موضوع  ملناقشة  الفرعية  اللجنة  رئيس    -

البطالة.

-  عضو مؤسس وأول رئيس لجمعية البحرين 

للتدريب والتنمية.

-  عمل يف كل من رشكة بابكو، وزارة العمل 

والشئون االجتامعية ووزارة الكهرباء واملاء.

ثالث رشكات  يف  عاماً  ومديراً  مديراً  عمل    -

بريطانية خالل تواجده يف الخارج.

ملركز  املساعد  العام  األمني  منصب  شغل    -

-2001( يف  والبحوث  للدراسات  البحرين 

 .)2002

والشئون  العمل  وزير  منصب  إليه  أسند   -

 2002 نوفمرب  شهر  من  اعتبارا  االجتامعية 

وحتى يناير 2005.

-  وزير العمل منذ يناير 2005. 

رئيس املجلس األعىل للتدريب املهني.  -

-  عضو يف مجلس أمناء جامعة البحرين.

-  رئيس لجنة إصالح سوق العمل. 

يف  والتدريب  التعليم  إصالح  لجنة  عضو   -

مملكة البحرين.

سوق  تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس    -

العمل.

للتأمينات  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رأس   -

 ،2007 عام  إىل   2002 عام  من  االجتامعية 

مجلس  رئاسة  توليه  فرتة  يف  صدرت  وقد 

والتعديالت  القرارات  من  العديد  اإلدارة 

 )24( رقم  االجتامعي  التأمني  قانون  عىل 

لسنة 1976.

 أهم القرارات والتعديالت:

التأمني  من  الخامسة  املرحلة  تطبيق  قرار   -

االلزامي بتاريخ 2004/6/1 عىل من لديهم 

بتاريخ  السادسة  واملرحلة  فأكرث  عامل   5

واحد  عامل  لديهم  من  عىل   2005/6/1

فأكرث.

العاملني  البحرينيني  عىل  التأمني  قرار    -

التعاون  مجلس  دول  )خارج  الخارج  يف 

الخليجي(، اعتبارا من 1 أكتوبر 2005.

صدور قرار املجلس األعىل لدول مجلس   -

يف  الـ)25(  دورته  يف  الخليجي  التعاون 

النظام  عىل  باملوافقة   2004 ديسمرب 

ملواطني  التأمينية  الحامية  ملد  املوحد 

دول املجلس العاملني يف غري دولهم يف 

أي دولة عضو من دول املجلس اعتبارا 

يف  العاملني  باستثناء   ،2006/1/1 من 

دولة قطر يف 2007/1/1.

قرار وزير العمل رقم 2 تأمينات لسنة   -

أجر  تحديد عنارص  قواعد  بشأن   2006

التأمينات  الشرتاك  الخاضع  العامل 

ديسمرب   14 يف  االجتامعيةالصادر 

.2006

صدور املرسوم بقانون رقم )40( لسنة   -

والخاص  يوليو 2006  بتاريخ 30   2006

بوضع سقف أعىل لألجر التأميني.

لسنة   )6( رقم  بقـانون  املرسوم  صدور   -

2007 بتعديـل بعـض أحكام قانـون التأمني 

رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  االجتامعي 

املعاش  أنصبة  بتعديل   1976 لسنة   )24(

عىل املستحقني.

لسنة   )7( رقم  بقـانون  املرسوم  صدور    -

2007 بتعديـل بعـض أحكام قانـون التأمني 

رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  االجتامعي 

 35  ،34( املواد  بتعديل   1976 لسنة   )24(

للمؤمن  الخدمة  مُبدد  املتعلقة  و36(، 

عليهم.

الدكتور مجيد بن محسن العلوي

مريم أحمد الرويعي
مراقب قسم العالقات العامة واإلعالم

بقلم
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وأصعب  أهم  من  االجتامعي  والتأمني  التقاعد 

دون  العامل  دول  جميع  يف  املطروحة  املوضوعات 

استثناء، بل قد تشكل ىف بعض الدول أحد أهم املسائل 

املشاكل  لبعض  التعرض  السياسية واالقتصادية. ولعل 

هذا  ىف  العامل  دول  بعض  بها  مرت  التي  واإلصالحات 

هذا  أهمية  مدى  عن  صورة  يعطينا  الخصب  املجال 

املوضوع ومدى أهمية القرارات التي يجب أن تتخذ 

لتجنب الوقوع يف مشاكل مالية واقتصادية وسياسية.

وتعترب القرارات داخل صناديق التقاعد والتأمينات 

االجتامعية، سواء املتعلقة منها بالقرارات االستثامرية 

أو الفنية أو القانونية أحد املسائل املهمة التي يجب 

األخرى  الدول  تجارب  عىل  واالطالع  عليها  الرتكيز 

والتي الشك أنها ستعود بالفائدة لخلق نوع من القرار 

التأمينية  املؤسسات  هذه  ولجعل  للتغيري،  الجامعي 

مؤسسات ناجحة ليس للمشرتكني واملتقاعدين فحسب 

بل للدولة أيضاً.

لعله من املهم أن ندرك أن كل دولة لها ظروفها 

ىف  ما  دولة  نجاح  أن  يفرس  الذي  األمر  بها،  الخاصة 

إصالح نظامها التأميني ليس بالرضورة أن يكون ذلك 

اإلصالح ناجحاً ىف دولة أخرى، ولكن اختبار ودراسة ما 

قيمة  فائدة  له  يكون  إصالحات  الدول من  به  قامت 

ميكن أن تبني عىل أساسها قرارات إصالحية صائبة.

وسنتعرض يف هذا املقال لتجارب اإلصالح يف الكثري 

األمريكية  املتحدة  الواليات  ومنها  العامل،  دول  من 

وبريطانيا والسويد وشييل وأملانيا واليابان. وسنجد أن 

الكثري من الدول أخذت تخطط للمستقبل عن طريق 

تلك  واستثامر  املستقبلية  التأمينية  املرصوفات  تأمني 

معدالت  لزيادة  خاصة  استثامرية  أدوات  ىف  املبالغ 

الفائدة.

الواليات المتحدة األمريكية:
يف  االجتامعي  التأمني  إصالح  موضوع  مايزال 

تتصدر  التي  املوضوعات  أهم  أحد  املتحدة  الواليات 

قامئة املشاكل عىل طاولة الرئاسة األمريكية، ففى عام 

مليار   470 يقارب  ما  املتحدة  الواليات  دفعت   2003

مليون   47 لنحو  تقاعدية  منافع  شكل  عىل  دوالر 

متقاعد ومصاب وصاحب معاش ومستحق.

يف  يعد  مل  االجتامعي  التأمني  موضوع  فإن  وعليه 

بعض الدول برنامجاً تقاعدياً فحسب بل برنامج يشغل 

واملايل  واالقتصادي  واملستثمر  واملوظف  العامل  بال 

والتأميني باإلضافة إىل املتقاعد.

إىل  العاملة  اليد  نسبة  تصل  الحايل  الوقت  وىف 

واملستحقون  واملصابون  )املتقاعدون  املنتفعني 

والعاطلون( ىف أمريكا إىل 1:3 بينام كانت 1:8 ىف عام 

لها أن تنخفض إىل 1:2 ىف عام 2030  1955، ويتوقع 

من   BABY BOOMERS املشرتكون  سيصل  حيث 

الفئة العمرية ما بني 27 إىل 55 سنة إىل سن التقاعد.

الدميغرايف أهم معضلة  العامل  وىف أمريكا يشكل 

عوامل  أهم  وأحد  االجتامعي  التأمني  معضالت  من 

حيث  االجتامعي،  التأمني  أنظمة  ىف  االستقرار  عدم 

يعيش الفرد األمرييك فرتات زمنية طويلة مع انخفاض 

ىف معدالت املواليد من جهة أخرى، األمر الذي يؤدي 

باملشرتكني خالل  مقارنة  املستحقني  معدل  ارتفاع  إىل 

فرتة زمنية قصرية جداً التتعدى خمس سنوات.

التأمني  رجال  بال  يشغالن  آخران  عامالن  ومثة 

االجتامعي وصانعي القرار ىف الواليات املتحدة هام:

انخفاض معدل الخصوبة، حيث إن معظم العوائل  	•

األمريكية لديها عدد محدود من األبناء مام يؤدي 

إىل انخفاض أعداد املشرتكني.

ارتفاع معدل العمر مام يفيض إىل ارتفاع كبري ىف  	•

أعداد املسنني.

ومشكلة التغري الدميغرايف أو السكاين تختلف بني 

دولة وأخرى، ففي اليابان ودول أوروبا تشكل مشكلة 

أكرب مام هي عليه اآلن يف أمريكا، مام دعا الكثري من 

إىل  وأملانيا  والسويد  بريطانيا  ومنها  األوروبية  الدول 

رفع سن التقاعد االعتيادي إىل 67 سنة، كام أن بعض 

مؤسسات املجتمع املدين تطالب برفعة إىل 70 سنة.

تكوين  حالياً  أمريكا  ىف  الحالية  الحكومة  وتدرس 

نوع من أنواع امللكية ىف أموال التأمني االجتامعي من 

حسابات  أنظمة  تأسيس  طريق  عن  املشرتكني،  قبل 

تأمينية خاصة غري إلزامية لأليدي العاملة الشابة، ويف 

الفائدة  بل ستعود  املشرتك فحسب  يستفيد  لن  هذا 

خالل  من  املال  رأس  وسوق  التأمني  مؤسسات  عىل 

حركات اإلصالح يف أنظمة التقاعد
والتأمينات االجتماعية

أنور عبداهلل غلومفى دول العالم - دروس وعرب
مدير إدارة االشرتاكات واإليرادات

بقلم
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استثامر مبالغ املشرتكني.

بريطانيا:
عصفت مشاكل التأمني االجتامعي وماتزال بهذه الدولة، وماتزال املشاكل تتصدر 

قامئة اإلصالحات فيها بالرغم من إجراء تلك اإلصالحات منذ بدايات الثامنينيات من 

القرن املايض )1980(، ولعبت القرارات القصرية األجل دوراً كبرياً يف تفاقم املشكلة 

املرصوفات  طبيعة  مع  اليستقيم  القرارات  من  النوع  وهذا  بريطانيا،  يف  التأمينية 

التأمينية  املؤسسات  ظلت  ولقد  األمد،  طويلة  قرارات  إىل  تحتاج  التي  التأمينية 

تتخذ قرارات قصرية األجل خاصة تلك املتعلقة منها بالقرارات االستثامرية، لتمويل 

مرصوفات تقاعدية طويلة األجل.

فمنذ بداية التامني االجتامعي ىف بريطانيا عام 1946 كان املعاش التقاعدي ميول 

عىل أساس PAYG القائم نسبياً عىل أساس تحديد كامل املنافع، وقد بني هذا النظام 

يف بريطانيا وأمريكا عىل حد سواء عىل أساس أنه سيكون هناك منو يف القوى العاملة 

الشابة والتي ميكنها ضخ مبالغ كبرية من رضائب الدخل لتمويل العدد القليل من 

املتقاعدين واملستحقني، أال أن املتغريات الدميغرافية قلبت هذا االفرتاض رأساً عىل 

عقب.

ويف هذا يقول الربيطانيون )إننا يجب أن نفهم املايض حتى ميكن لنا أن نعي كيف 

ل هذا املايض املشاكل الحالية(. شكَّ

مل يدرك صانعو القرار يف بريطانيا ويف دول أوروبية أخرى مثل السويد آنذاك بأن 

نظام PAYG الميكن له البقاء يف ظل نظام تحديد املنافع ويف ظل مجتمعات تلعب 

املتغريات الدميغرافية فيها دوراً خطراً وسلبياً عىل النظام التأميني، كام أن من عيوب 

نظام PAYG  التايل:

أنه	نظام	يعتمد	فيه	املتقاعدون	عىل	اشرتاكات	املشرتكني	الحاليني. 	•

أنه	نظام	من	خالله	يتم	دفع	املنافع	التقاعدية	من	االحتياطيات	املرتاكمة	واملتمثلة	 	•

يف معظمها من االشرتاكات.

. Intergeneration	األجيال	تداخل	مبدأ	عىل	يقوم	نظام 	•

بريطانيا،  يف  االجتامعي  التأمني  نظام  إصالح  حركة  بدأت  الثامنينيات  وخالل 

ومبوجبه تم إدخال أنظمة الحسابات الشخصية باإلضافة إىل أنظمة تحديد املنافع 

واملوزع طبقاً لعدد السنوات املدفوعة االشرتاكات.

وقد الحظت الحكومة أن الطلب عىل التأمني الشخيص يتزايد من قبل العاملني 

ذوي األجور املنخفضة، لذا قامت مبنح عوائد استثامرية مجزية ومشجعة لهذا النوع 

من التأمني باإلضافة إىل فرض رسوم إدارية عىل إدارة تلك الحسابات. 

شيلي:
التأميني من PAYG إىل نظام  التي غريت نظامها  تعترب شييل من الدول األوىل 

الحسابات الشخصية، وقد فرض عىل كل مشرتك نسبة اشرتاك تعادل 10% من الراتب 

العمل،  صاحب  عىل  اشرتاك  اليوجد  املقابل  ىف  إدارية،  كرسوم   %2.5 إىل  باإلضافة 

ويدار هذا النظام عن طريق رشكات خاصة برتخيص من الحكومة. وتحسب الحقوق 

التقاعدية لهذا النظام عىل أساس:

عة + العائد عىل االستثامر – الرسوم اإلدارية. االشرتاكات امُلَتَجمِّ

الذين يشرتكون ىف  للمشرتكني  التقاعدي  للمعاش  األدىن  الحد  الحكومة  وتضمن 

اإلصالح  فرتة  التشيلية خالل  الحكومة  استطاعت  ولقد  وأكرث.  20 سنة  النظام ملدة 

واالنتقال إىل النظام الجديد تحقيق:

حل الكثري من املعضالت التي عصفت بالبالد.  o

تكوين احتياطيات كبرية من خالل الخيارات االستثامرية املتنوعة.  o

رفع عدد املشرتكني يف النظام من خالل التوعية التأمينية.  o

إال أن ما يعيب النظام هو ارتفاع تكلفته اإلدارية.

السويد:
بدأت السويد إصالح نظمها التأمينية يف منتصف الثامنينيات، حيث مرت حوايل 

15 سنة من بداية حركة اإلصالح وحتى التنفيذ الكامل، وقد بدأ تنفيذ النظام الجديد 

عام 1999، حيث تم تطبيق نظام إلزامي طويل األمد مبا يتالءم مع النمو االقتصادي. 

ويتألف النظام الجديد من فرعني:

 PAYG ونظام يقوم عىل NDC األول: يتضمن نظامني، نظام تحديد االشرتاكات

.NDC ومرصوفاته التقاعدية متول من االشرتاكات املتجمعة من نظام

الثاين: وهو نظام الحسابات الشخصية االختياري ويساهم فيه املوظف وصاحب 

العمل مبساهمة إجاملية قدرها 18.5% منها 16% لنظام تحديد االشرتاكات و%2.5 

وبإرشاف  خاصة  رشكات  قبل  من  الثاين  الفرع  إدارة  ويتم  التقاعد.  مكافأة  لنظام 

حكومي.

اليابان:
يوجد يف اليابان نظامان للتأمني االجتامعي، األول تحديد املنافع لجميع العاملني 

خارج اليابان، والنظام اآلخر ُيعرَف باسم نظام املنافع وفقاً ملستويات الدخل، ففي 

النظام األول يتم دفع كامل املنافع عند سن 65 سنة، مع تطبيق ُمعامل تخفيض يف 

الحقوق كاملة عند  النظام اآلخر فإنه تدفع فيه  أما  السن،  التقاعد قبل هذا  حالة 

سن 60 سنة.

التقاعدية  املنافع  لتخفيض  اإلصالحات  بعض  حالياً  اليابانية  الحكومة  وتدرس 

املنافع وزيادة معدل  تلك  من خالل تخفيض متوسط األجر املحسوبة عىل أساسه 

الرضائب.

ألمانيا:
يقوم النظام الحايل يف أملانيا عىل أساس PAYG وهو نظام تقاعدي حكومي تكون 

فيه املساهامت مبعدل 19.1% توزع بالتساوي بني املوظف وصاحب العمل، باإلضافة 

إىل أنظمة التأمني الخاصة من خالل رشكات القطاع الخاص.

الغرض منه تكوين  أملانيا نظام تأمني ادخاري اختياري عام 2001  وقد أدخلت 

دْخل تقاعدي إضايف، وتقوم الحكومة بالتوعية التأمينية لهذا النوع من التأمني.

ومن املشكالت التي يتعرض لها النظام التأميني ىف أملانيا ظاهرة التقاعد املبكر 

يف  اإلصالحات  من  سلسلة  وضع  رضورة  إىل  دعا  إىل  األمر  الدميغرافية،  واملتغريات 

األعوام 1992 و1999 و2004، ومن هذه اإلصالحات:

تخفيض	املنافع	التقاعدية	وتأخري	الدفع. 	•

تغيري	املعادالت	املستخدمة	الحتساب	املعاشات	التقاعدية. 	•

ربط	املنافع	التقاعدية	املحسوبة	مبستويات	القوى	العاملة	مقارنة	بعدد	املتقاعدين	 	•

واملنتفعني.

الخالصة:
من خالل حركات إصالح األنظمة التقاعدية والتأمينية يف الدول التي تم استعراضها 

ميكننا أن نخرج بالدروس الثالثة الهامة التالية: 

* إن إصالح أنظمة التقاعد والتأمينات االجتامعية أمر محتوم البد منه يف أي حال 

من األحوال.

* إن إصالح أنظمة التقاعد والتأمينات االجتامعية يجب تنفيذه بأقىص رسعة ممكنة 

وعىل مراحل دون أي تأخري، وإال ستكون تكلفة اإلصالح املتأخر كبرية جداً وغري 

متوقعة.

مدروسة  األسايس  التأميني  للنظام  تكميلية  أنظمة  إدخال  خيار  يكون  أن  يجب   *

بعناية وتصب ىف مصلحة األنظمة والهيئات واملشرتكني.

نافــــذة
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نافــــذة

تطور  مع  السيام  االجتامعي  والسلم  األمان  إىل  الراهن  الوقت  يف  الحاجة  ازدادت 

أنظمة وقوانني العمل التي واكبها النهوض بأنظمة التأمني االجتامعي.

العمل  من صاحب  كل  يدفع  أن  عىل  عام  بشكل  االجتامعي  التأمني  نظام  ويقوم 

)ممكن أن تكون الحكومة أو الدولة أو صاحب العمل الخاص( والعامل نسبه مئوية من 

األجر ُيَورَّد إىل جهة حكومية يطلق عليها هيئة أو مؤسسة التأمينات االجتامعية، وتقوم 

هذه الجهة باستثامره وتلتزم بسداد معاش منتظم للمستأمن عند بلوغه سًنا معيًنا أو 

لورثته بعد موته برشوط معينة. 

التأمينية  األنظمة  عىل  خاللها  من  معكم  لنطل  النافذة  هذه  خصصنا  فقد  لذلك 

بالوعي  النهوض  إىل  يؤدي  مبا  تغطياتها  ونطاق  تفاصيلها  التعرف عىل  بغرض  العاملية 

التأميني ويفتح آفاق املعرفة للجميع.

إطاللتنا يف هذا العدد ستكون عىل نظام التأمينات االجتامعية بدولة الكويت التي 

اعتباراً من 1955/1/1 وذلك ضمن نظام  التقاعدية  بدأت يف تطبيق أنظمة املعاشات 

املوظفني والتقاعد يف الحكومة، ثم صدر أول قانون مستقل للمعاشات باملرسوم بقانون 

من  الحكومة  موظفي  وشمل   1960/4/1 يف  تطبيقه  بدأ  الذي   1960 لسنة   )3( رقم 

للعسكريني  التقاعد  ومكافآت  ملعاشات  مستقل  قانون  تبعه  ثم  وعسكريني،  مدنيني 

الصادر باملرسوم بقانون رقم )27( لسنة 1961 والذي بدأ تطبيقه يف 1961/9/9.

ويغطي نظام التأمينات االجتامعية يف الكويت حالياً )القوى الوطنية العاملة( وتضم 

كافة املواطنني من ذوي النشاط يف املجتمع أياً كان نوع العمل أو النشاط الذي يزاولونه. 

الغري يف أي قطاع )حكومي، أهيل، نفطي(، كام  الكويتيون لدى  العاملون  له  فيخضع 

يخضع له أعضاء مجلس األمة واملجلس البلدي واملختارون واملتدربون لحساب أصحاب 

األعامل. ويخضع له أيضا كل من يزاول نشاطاً لحسابه الخاص مثل التجار وذوي املهن 

الحرة من أطباء ومهندسني ومحامني وأصحاب املحال وَمن يزاولون أياً من املهن التي 

العاملون  الكويتيون  وكذلك  املختصة،  السلطة  من  أو ترصيح  ترخيص  مبزاولتها  يصدر 

بالخارج )العاملون بالخارج ومن يف حكمهم(.

العسكريون من رجال  التأمينات االجتامعية  قانون  الخضوع ألحكام  ويستثنى من 

يخضع لقانون التأمينات االجتماعية كافة القوى 
الوطنية العاملة

يستثنى من الخضوع ألحكام قانون التأمينات 
االجتماعية العسكريون حيث إنهم يخضعون 

ألحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد 
للعسكريين

نفذت المؤسسة مؤخرًا حملًة لترشيد استخدام 
المياه للموظفين والمراجعين الذين يصل 

عددهم ما بين 700 إلى 1200 مراجع يوميًا

التأميـنـات االجتماعية
يف الكويت

إنهم  حيث  األمة،  مجلس  وحرس  الوطني  والحرس  والرشطة  الجيش 

يخضعون ألحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني، ويسمون 

)املستفيدون( بدالً من املؤمن عليهم )املدنيون(.

وتتوىل املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية اإلرشاف عىل تنفيذ أحكام 

نظام التأمينات االجتامعية، بهدف تحقيق األمن واالستقرار للمواطنني يف 

وملن  لهم  يكفل  لهم  كاٍف  دْخٍل  بتوفري  وذلك  واألحوال،  الظروف  كافة 

يعيلونهم حياة كرمية أثناء حياتهم وبعد وفاتهم. ومن هذا املنطلق فقد 

حرص هذا النظام عىل توفري رعاية متميزة ملن ُيفرتَض يف املؤمن عليه أو 

صاحب املعاش إعالتهم وذلك بتقدير أحقيتهم يف تقايض أنصبة يف املعاش 

املستحق عنه بعد وفاته، متى توافرت فيهم رشوط االستحقاق سواء كانوا 

فيه  وقعت  الذي  الشهر  أول  من  اعتباراً  وذلك  كويتيني،  غري  أم  كويتيني 

القيام مبتطلبات  به  ُيفرتَض  وفاة ترصف ملن  تقرير منحة  الوفاة، وكذلك 

األرسة وترصيف أمورها عقب الوفاة، فضاًل عن منحة زواج ترصف لبعض 

املستِحقات الاليت تتوافر فيهن رشوط استحقاقها.

http:// وميكن االطالع عىل تفاصيل ذلك عرب املوقع اإللكرتوين للمؤسسة

www.pifss.gov.kw الذي يتضمن أخبار املؤسسة والعديد من الوصالت 

معلوماٍت  تتضمن  التي  الرئيسية  الوصالت  فهناك  واملتنوعة،  املميزة 

حول )التقاعد، معاش العائلة، وأثناء الخدمة( فضاًل عن وصالت تتضمن 

مكافآت  التقاعدي،  )املعاش  االجتامعية  التأمينات  ألنظمة  وافياً  رشحاً 

الترشيعي،  الدليل  املدد،  ضم  االشرتاكات،  التسجيل،  االستبدال،  التقاعد، 

املوقع  ويتميز  اإللكرتونية(.  والخدمة  املطلوبة  املستندات  اإلحصائيات، 

بوجود صفحة لألطفال تتضمن العديد من املسابقات واأللعاب والقصص 

والتلوين واملواقع املتعددة لهم. إضافًة لكل ذلك يشتمل املوقع عىل وصلة 

خاصة باملوظفني تحت عنوان )بريد املوظف( ووصلة لقانون مد الحامية 

ملوقع  وصلة  وكذلك  التأمينات،  وعن  الصحافة،  يف  والتأمينات  التأمينية، 

التوظيف  طلبات  وصلة  إىل  إضافًة  الكويت  لدولة  اإللكرتونية  الحكومة 

ومنظمة )اإليسا(. ويقوم املوقع بنرش اإلعالنات التذكريية للمراجعني. 

للتأمينات االجتامعية بدولة  العامة  والجدير بالذكر أن دور املؤسسة 

الكويت اليتوقف عىل تنفيذ أحكام نظام التأمينات االجتامعية فقط، بل 

لرتشيد  مؤخراً  ذتها  نفَّ كالتي  التوعوية  الحمالت  تنفيذ  إىل  ذلك  يتعدى 

استهالك املياه للموظفني واملراجعني الذين يصل عددهم يومياً بني 700 

إىل 1200 مراجع. 
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إسالميــــــات

ورد يف موقع )اإلسالم اليوم - ISLAM TODAY( ويف باب الفتاوى 

منحة  الجبري حول  عبدالله  بن  هاين  د.  الشيخ  لفضيلة  سؤال  اإلسالمية، 

التقاعد وهل تعد مرياثاً أم ال؟ فأجاب فضيلته بأنها الُتَعدُّ إرثاً.

املنحة  هذه  ماهية  يبني  الفتوى  عىل  تعقيباً  بالرد  السائل  قام  وقد 

وخصائصها، حيث بني أن هذه املنحة ليست تكرمياً للموظف وإمنا هي 

حصيلة ما كان يأخذه صندوق الضامن االجتامعي بنسبة مئوية معينة، 

وتخزن له يف صندوق خاص، وهذه النسبة تؤخذ جرباً دون دخل للموظف 

فيها، وقد تختلف النسبة من بلد آلخر، ثم إن هذه األموال يكون منها 

اسرتجاع قيمة األدوية ويف حالة وقوع الحوادث، ويف آخر األمر عند الِكرَب 

وبلوغ سن 60 سنة يعطى من ذلك منحة التقاعد، وإذا مات فيعطى باسم 

الزوجة، فمع هذه املعطيات هل تبقى الفتوى كام هي أم تتغري؟

فرد فضيلة الشيخ د. هاين الجبري بأن ما تم ذكره من إيضاح للتقاعد 

كان معلوماً، وهو ما بني عليه الجواب السابق، وزيادة يف اإليضاح قال:

أوالً: إن خصم نسبة التقاعد من الراتب هو فيام يظهر خصم صوري ال 

حقيقي وذلك ألمور منها:

إن املوظف يخصم منه جرباً ولو مل يوافق ومل يرغب.  -1

2-  إن املوظف ال خيار له يف زيادة أو إنقاص مقدار الخصم.

إن املوظف يعرف عند تقدمه للوظيفة راتبه مخصوماً منه تلك النسبة،   -3

فهو مدرك أن الراتب هو مقدار ما يستلمه بعد الخصم.

إن املوظف قد يعرف بالتحديد مقدار ما يخصم منه.  -4

ثانياً: إن املوظف قد يتقاعد أو ميوت بعد عمله مبدة يسرية فيستحق هو 

أو )ورثته( تقاعداً قد يكون أكرث مام ُخِصم منه، بل هذا يف الواقع هو 

الغالب وهو أن مقدار مبلغ التقاعد املرصوف يفوق نسبة الخصم.

فلذا وحيث إن الخصم صَوري يف الواقع وألن املتقاعد قد يأخذ أكرث 

مام ُخِصم منه، علاًم بأن التقاعد منحة من الدولة للموظف وملن اليستقل 

بنفسه ممن كان ينفق عليهم يف حياته، لكن جاء حسابها باعتبار زيادة يف 

املائة من الراتب ثم خصمها منه شهرياً ليحسب بعد ذلك مقدار ما يأخذه 

بعد مقارنته بسنوات الخدمة.

ويتضح ذلك أكرث إذا عرفنا أن منشأ التقاعد إمنا كان إعامالً ملبدأ التأمني، 

العمل  بتوقفه عن  انقطع دخله  ن مصدر دخل لكل من  تَؤمِّ فالحكومة 

التقاعد، ولذا فإنه متى استطاع االستقالل  أو موت مورثه املوظف بهذا 

الورثة حسب  بني  يقسم  استحقاقه وكذلك  ُمِنع  عنه  اسُتْغِنى  أو  بنفسه 

قسمة اإلرث الرشعية.

عىل  وقفت  وممن  مشايخنا  بعض  فتوى  وعليه  يل  الظاهر  هو  هذا 

وبحوث  فتاوى  )مجموع  منيع  بن  عبدالله  الشيخ  فضيلة  ذلك  يف  رأيه 

.)371/4

وهو عىل كل حال محض اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب والله أعلم. 

ويف املقابل لو كان الذي تدفعه الدولة هو نفس مقدار الخصم الذي يؤخذ 

من راتب املوظف متاماً فإن الحال يختلف، إذ اليكون الخصم ُصَورياً بل 

ر تسليمه له. حقيقي أُجرِب املوظف عليه أو أُخِّ

ويف هذه الحال فإنه يتحتم قسمته بني ورثته حسب اإلرث الرشعي 

ويكون جزءاً من حق املوظف لورثته تحصيله مبا يستطيعون.

هل معاش 
التقاعد
مرياث؟
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يف  بتطبيقه   وبدىء   1976 عام  االجتامعي  التأمني  قانون  صدر 

1976/10/1 ومبا أن القانون كان معنيا بالتأمني عىل العاملني يف القطاع 

الخاص من عامل بحرينيني وأجانب وحاميتهم ضد املخاطر التي يتعرضون 

مهنية وحوادث  وأمراض  وإصابات عمل  ووفاة  لها من شيخوخة وعجز 

طريق من و إىل العمل. 

باملجتمع وبالعامل وأرسهم  التأمني االجتامعي مرتبط  قانون  أن  ومبا 

فهو كثري التغري بحسب ما يطرأ عىل املجتمع من تغري اقتصادي واجتامعي 

وتنموي. 

ومنذ صدوره كان القانون يتطور مبوجب تعديالت ترشيعية تتناسب 

مع األوضاع يف تلك الفرتة، حيث صدر أول تعديل عىل القانون عام 1977 

وفقا للمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1977، وذلك بوقف العمل مؤقتا 

البحرينيني  لغري  بالنسبة  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  التأمني ضد  بأحكام 

عىل أن يتم تطبيقه عليهم فيام بعد بقرار من مجلس الوزراء. 

كام صدر املرسوم بقانون رقم )8( لسنة 1980   -

واملستحقني  املعاشات  ألصحاب  زيادة  بتقرير 

إذا  الشهري  املعاش  من   %15 بنسبة  عنهم 

املعاش  من  و%10  دينارا   50 عن  املعاش  قل 

الشهري إذا بلغ 50 دينارا فأكرث، حتى لو تجاوز املعاش بالزيادة الحد 

األقىص املقرر للمعاشات. ومايزال معموال بهذا املرسوم حتى اآلن. 

وصدر املرسوم بقانون رقم )1( لسنة 1985 برفع البدل اليومي للمصاب   -

من 75% إىل 100% من األجر اليومي املسدد عىل أساسه اشرتاك التأمني 

طوال مدة عجزه عن العمل بسبب إصابة عمل أو يف حالة االنتكاسة أو 

املضاعفة لحني الشفاء التام أو استقرار الحالة.

من   135 املادة  وعدلت   -

الحد  برفع  ذاته  املرسوم 

األقىص للمعاش إىل 75% من 

األقىص  الحد  إلغاء  مع  األجر 

الرقمي وهو 350 دينارا.  

رقم  بقانون  املرسوم  وصدر   -

بتخفيض   1986 لسنة   )20(

بها  يلتزم  التي  االشرتاكات 

من  العمل  وصاحب  العامل 

األجر  من   %15 إىل   %21

اعتبارا من سبتمرب 1986.

كام صدر املرسوم بقانون رقم   -

بإضافة   1987 لسنة   )15(

عند  مجانية  سنوات  خمس 

الشيخوخة  معاش  حساب 

ملن يتقاعد وعمره ستون سنة 

سنة   55 عليها  واملؤمن  فأكرث 

فأكرث. 

	يف	ذات	املرسوم	فتح	القانون	 	•

املجال للمتقاعد ألْن يعمل من جديد ويؤمن عليه وتحسب سنوات 

خدمته الجديدة يف املعاش التقاعدي. 

الحق	يف	الجمع	بني	املعاش	التقاعدي	واملعاش	اإلصايب	يف	حدود	األجر	 	•

التأميني. 

 2005 لسنة   )31( رقم  القانون  صدور  ذلك  تال   -

الخارج  يف  العاملني  البحرينيني  عىل  التأمني  بشأن 

ومن يف حكمهم اعتبارا من 2005/10/1.

لألجر  أعىل  سقف  بوضع   2006 لسنة   )40( رقم  القانون  وصدور   -

التأميني قدره 4000 دينار شهريا وعدم جواز التأمني عىل العامل إال 

لدى صاحب عمل واحد.

الحامية  مد  نظام  بتطبيق   2006 لسنة   )68( رقم  القانون  صدر  كام   -

التأمينية للبحرينيني العاملني يف دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار 

من 2006/1/1.

ضد  التأمني  تطبيق  بشأن   2006 لسنة   )78( رقم  القانون  صدر  كام   -

التعطل عن العمل.

بعد  املستحقني  أنصبة  بتعديل   2007 لسنة   )6( رقم  القانون  وصدر   -

وفاة صاحب املعاش.

صدور القانون رقم )7( لسنة 2007 باحتساب مدد االشرتاك املشرتاة أو   -

املضمومة ضمن مدد االشرتاك املحسوبة لتقدير املعاش التقاعدي.

صدور القانون رقم )3( لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمني   -

العامة  والهيئة  التقاعد  لصندوق  العامة  الهيئة  بضم  االجتامعي 

للتأمينات االجتامعية يف هيئة واحدة. 

التشريعات والتحديثات التي أدخلت
على املرسوم بقانون رقم )24( لسنة

1976 بشأن التأمني االجتماعي 

آفاق تأمينية

فيصل على العيناتي
مساعد مدير العالقات العامة و اإلعالم

بقلم
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آفاق تأمينية

ال يختلف اثنان عىل أن أنظمة التقاعد املدين 

منذ أن ُوِجدت يف الواقع العميل وهي يف تطور 

املؤمن  احتياجات  لتلبية  ساعية  ومستمر،  دائم 

األنظمة  هذه  غريت  وقد  واملتقاعدين،  عليهم 

ملا توفره من  الكثريين، وذلك نظراً  مجرى حياة 

تأمينية كبرية خالل فرتة عملهم، وعند  خدمات 

إحالتهم إىل التقاعد بتسلمهم املعاش التقاعدي 

ميتد  قد  مدى  وعىل  ومستقر  مستمر  نحو  عىل 

مستحقني  وجود  عند  والسيام  طويلة  لسنوات 

لصاحب املعاش. ويف املحصلة يعد نظام التأمني 

أو صاحب  املتقاعد  يتمتع  ألْن  والتقاعد ضامنة 

املعاش هو وأفراد أرسته بحياة هادئة ومستقرة.

املدين،  التقاعدي  النظام  إىل  رسيعة  وبنظرة 

الترشيعات  من  العديد  بإصدار  وملحوظاً  دامئاً  تطوراً  قد شهد  أنه  نجد 

واإلنسانية  واالقتصادية  االجتامعية  الجوانب  راعت  التي  والتعديالت 

للمستفيدين، وهو خري دليل عىل اهتامم حكومة البالد املوقرة بالعاملني 

إحالتهم  وبعد  فرتة وجودهم يف وظائفهم  وبتأمينهم طيلة  الحكومة  يف 

والوفاة  والعجز  الشيخوخة  خطر  ضد  تأمينهم  ذلك  يف  مبا  التقاعد  إىل 

وإصابات العمل، حتى أصبح لهذه األنظمة وجود يف كل بيت، فإن مل يكن 

ن عليه أو ستشمله مظلة التأمني االجتامعي  الشخص متقاعداً، فهو ُمَؤمَّ

عام قريب عندما تتحقق الرشوط الالزمة لخضوعه لهذا النظام وانتفاعه 

مبزاياه املتعددة.

معاشات  تنظيم  بشأن   1975 لسنة   )13( رقم  القانون  صدور  ومنذ 

عمليات  من  سلسلة  شهد  فقد  الحكومة،  ملوظفي  التقاعد  ومكافآت 

التطوير والتحديث بإجراء الكثري من التعديالت عىل القانون عرب العديد 

إىل  الرامية  والتعاميم  القرارات  وكذلك  بقوانني  املراسيم  أو  القوانني  من 

تحقيق الهدف األسايس من إصدار هذا القانون وهو توفري األمن واألمان 

الوظيفي للخاضعني له من املؤمن عليهم واملشرتكني سواء أثناء خدمتهم 

أو بعد إحالتهم إىل التقاعد.

وقانون التقاعد املدين كغريه من القوانني ذات الصفة التأمينية، يعمل 

األول من  اليوم  للمؤمن عليه، منذ  الالزمة  التأمينية  التغطية  توفري  عىل 

التحاقه أو خضوعه لقانون التقاعد حتى بلوغه مرحلة إحالته إىل التقاعد 

بحياة  ليهنأ  الشيخوخة،  سن  وصوله  عند  أو 

ليكمل  العناء  سنوات  بعد  ومستقرة  هادئة 

مشوار باقي حياته بني أرسته وأحفاده.

أنظمتنا  عىل  أدخلت  التي  والتعديالت   

هامة  مزايا  عىل  واشتملت  كثرية  التقاعدية 

وجوهرية تصب باملقام األول يف مصلحة املؤمن 

عليهم الذين هم عىل الخدمة أو الذين أحيلوا 

ييل  فيام  ونورد  عنهم،  واملستحقني  التقاعد  إىل 

مجموعة من تلك التعديالت  عىل سبيل املثال 

ال الحرص: 

العديد  إدخال  تم  التقاعدية:  املعاشات   -  1

من التعديالت عىل املعاشات التقاعدية  وحاالت 

أو  للمتقاعد  سواء  التقاعدي  املعاش  استحقاق 

الهدف  أن  لكون  الخدمة،  انتهاء  أسباب  عنه، ألي سبب من  املستحقني 

توفري  هو  االجتامعية  والتأمينات  التقاعد  مؤسسات  وجود  من  األسايس 

املعاش الالزم للمؤمن عليه  واملستحقني عنه.

2 - الحد األقىص والحد األدىن للمعاش: يحسب الحد األقىص النسبي 

للمعاش التقاعدي وفق متوسط راتب السنتني األخريتني 80%، يف حني إن 

الحد األدىن للمعاش التقاعدي حاليا هو مبلغ 180 ديناراً.

مبوجب  يرصف  الذي  املقطوع  املبلغ  وهي  التقاعدية:  املكافآت   -  3

القانون للمتقاعد أو للمستحقني عنه، نذكر منها عىل سبيل املثال :

مكافاة مبعدل 15%  وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة املحسوبة   -

يف التقاعد من الراتب األسايس األخري برشط أن التقل مدة الخدمة عن 

سنة كاملة.

الخدمة مرضوباً يف 12 شهرا من  ترك  مكافاة مبعدل 3% وذلك عند   -

الخدمة  األخري، وذلك عن كل سنة من سنوات مدة  األسايس  الراتب 

استحقاق  حالة  يف  وذلك  سنة،   40 أقىص  بحد  التقاعد  يف  املحسوبة 

املعاش فقط. وقد تم إدخال تعديل جديد بتحويل املكافأة املستحقة، 

إىل معاش إضايف يحسب بنسبة 6% من املعاش التقاعدي، يضاف إىل 

املعاش املستحق له وقت إحالته إىل التقاعد وذلك بناء عىل طلبه.

راتب شهر واحد وذلك عن خدمة كل سنة قبل سن  مكافاة مبعدل   -

الثامنة عرشة وذلك ملن تنتهي خدمته ويستحق معاشاً تقاعدياً.

الحقوق واملزايا التأمينية املقرة
يف قانون التقاعد رقم )13( لسنة 1975

واالستحداثات املدخلة عليها

السيد جميل حسين علي
رئيس قسم االشرتاكات

بقلم
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املعاش  الستحقاق  الالزم  القدر  عىل  الزائدة  الخدمة  مدة  مكافاة   -

بحدأقىص 7 سنوات من الراتب األسايس األخري.

4 - اإلحالة املبكرة إىل التقاعد: وهي إنهاء خدمة املوظف قبل بلوغه 

سن التقاعد االعتيادي، وذلك بناء عىل طلبه، أي إن املوظف هو صاحب 

الشأن يف اتخاذ قرار إنهاء خدمته وإحالته إىل التقاعد.

للموظفني شهرياً  للمتقاعدين: ُترصف  االجتامعية  العالوة  - رصف   5

وهم عىل الخدمة عالوة اجتامعية، فيام ينقطع رصفها عقب إحالتهم إىل 

ع يف رصفها للمتقاعدين  التقاعد، إال أنه اعتباراً من شهر يناير 2003 رُشِ

املزية  وهذه  التقاعدي،  املعاش  إىل  تضاف  بحيث  املعاشات،  وأصحاب 

رقم  القانون  عند صدور  مقررة  تكن  مل  التي  املضافة  املزايا  من  كغريها 

)13( لسنة 1975.

6 - الزيادة السنوية عىل املعاش التقاعدي بواقع 3%: لقد تقررت هذه 

الزيادة السنوية عىل املعاشات التقاعدية مبوجب القرار رقم )11( لسنة 

1996 الصادر عن سمو رئيس الوزراء املوقر، ويتم رصفها بصورة سنوية 

اعتباراً من معاش يناير من كل عام.

7 - رشاء مدة خدمة افرتاضية وضم مدة أو مدد الخدمة السابقة يف 

الحكومة والقطاع الخاص:

لها من حيث  )عام 1990(: وهي مدة ال وجود  افرتاضية  - مدة خدمة 

املدة  هذه  رشاء  من  والهدف  سنوات.  خمس  األقىص  حدها  الواقع، 

زيادة عدد سنوات مدة الخدمة املحسوبة يف التقاعد.

أو  العامل  السابقة )1995(:  وهي خدمة فعلية قضاها  الخدمة  - مدة 

قانوين  من  أي  بأحكام  العمل  قبل  سواء  رسمية  وظيفة  يف  املوظف 

العمل  بعد  الخدمة  إىل  العودة  قبل  أو  والعسكري،  املدين  التقاعد 

بهذين القانونني. والهدف من رشاء هذه املدة أيضاً زيادة عدد سنوات 

مدة الخدمة املحسوبة يف التقاعد.

8 - القروض واالستبدال

أوالً: استبدال املعاش )1986(: وهو عقد قرض بضامن املعاش التقاعدي 

يحصل مبوجبه املوظف أو املتقاعد عىل مبلغ نقدي من دفعة واحدة وفق 

رشوط محددة.

ثانياً: قروض التقاعد )1993(: قرض يحصل مبوجبه املوظف عىل مبلغ 

أو 10 آالف دينار  نقدي من دفعة واحدة، وبحد أقىص يعادل 12 راتباً 

أيهام أقل، وترصف ملن لديه مدة خدمة فعلية محسوبة يف التقاعد التقل 

عن خمس سنوات وفق رشوط محددة.

ويشار يف هذا الخصوص إىل أن الهيئة العامة للتأمني االجتامعي تتكبد 

خسائر كبرية بسبب إسقاط باقي األقساط املستحقة نتيجة وفاة املقرتض 

أو املستبدل سواء كان صاحب معاش أو ما يزال عىل الخدمة قبل وفاته.

ونستخلص مام سبق أن القانون رقم )13( لسنة 1975 قد شهد تطوراً 

والحقوق  املزايا  من  الكثري  بإدخال  وذلك  صدوره،  بعد  وملحوظاً  كبرياً 

التقاعدية، ليواكب مستجدات ومتطلبات الحياة، ولالستجابة الحتياجات 

الخاضعني للقانون طوال فرتة خضوعهم وبعد إحالتهم إىل التقاعد.

 وتجدر اإلشارة إىل أن مقدار االشرتاك الشهري منذ صدور القانون يف 

عام 1975 كانت 21%، 7% منها حصة املوظف و14% الباقي مساهمة 

جهة العمل، وذلك من الراتب األسايس فقط. وقد تم اعتباراً من سبتمرب 

1986 تخفيض هذه النسبة إىل 15% )5% حصة املوظف والباقي مساهمة 

جهة العمل(، وكان الداعي لذلك ظروف خاصة يف تلك الفرتة تكبدت فيها 

الهيئة خسائر مباليني الدنانري. غري أنه اعتباراً من شهر  يناير 2003 تقرر 

رفع نسبة االشرتاك إىل 18%، 6% منها حصة املوظف والباقي مساهمة 

جهة العمل، كام تم يف الفرتة نفسها إضافة العالوة االجتامعية ضمن األجر 

الخاضع لالشرتاك، واعتباراً من شهر أكتوبر 2007  تم رفع نسبة مساهمة 

الحكومة فقط إىل 18% دون مساس مبساهمة املوظف.

وعليه ميكن القول إن التعديالت عىل قانون التقاعد رقم )13( لسنة 

املدين  التقاعد  قانون  تطوير  يف  وفاعل  كبري  بشكل  ساهم  قد   ،1975

نتيجة إضافة مزايا وحقوق تقاعدية  اليوم،  وأن يصبح عىل ما هو عليه 

لصندوق  العامة  الهيئة  دمج  لقرار  يكون  أن  املؤمل  من  أنه  كام  كثرية، 

التقاعد والهيئة العامة للتأمينات االجتامعية انعكاسات إيجابية عىل كافة 

الخدمات التأمينية، مبا يف ذلك تحسن حقوق املؤمن عليهم، ويف تطوير 

يف  عنهم  واملستحقني  واملتقاعدين  للخاضعني  االجتامعي  التأمني  نظام 

القطاعني الحكومي والخاص.

القرارات  من  املزيد  عىل  االطالع  يريد  ملن  ندعو  وأخرياً 

موقعنا  زيارة   ، املدين  التقاعد  قانون  عىل  التي متت  والتعديالت 

.www.sio.gov.bh.  اإللكرتوين

آفاق تأمينية

املستحقات  رصف  ينظم  الذي  القانون  املدين:  التقاعد  قانون   -

التقاعدية ملوظفي الحكومة املدنيني.

قانون التقاعد العسكري: القانون الذي ينظم رصف املستحقات   -

التقاعدية ملوظفي الحكومة العسكريني.

خدماته  املنتهية  الشخص  يتسلمه  الذي  املايل  املبلغ  املعاش:   -

كان  الذي  الراتب  عن  كبديل  شهر،  كل  عسكري(  أم  )مدين 

يتقاضاه من جهة عمله شهرياً قبل إحالته إىل التقاعد.

مقطوع يرصف مبوجب  مبلغ  للمنتهية خدماتهم:   %3 مكافأة   -

قانون التقاعد للمنتهية خدماتهم ويتقرر لهم استحقاق معاش 

تقاعدي.

التقاعد  قانون  مبوجب  يرصف  مقطوع  مبلغ   :%15 مكافأة   -

للمنتهية خدماتهم واليتقرر لهم استحقاق معاش تقاعدي.

مصطلحات تأمينية



3434

آفـــاق إداريـــة 

 المؤسسة تمنح الحقوق وتنتظر الواجبات

الرضى الوظيفي أساس لنيل الحقوق وأداء الواجبات

الجزاءات نتيجة لمنح الحقوق دون أداء الواجبات

دامئاً ما يتبادر إىل ذهن كل موظف وكل جهة عمل باختالف املواقع 

واملستويات، سؤال قد يتحول ملحور هام يتمثل يف الحقوق والواجبات، 

هو: حقوق املوظف وواجباته تجاه جهة العمل وباملقابل حقوق جهة 

العمل )حكومية أو خاصة( وواجباتها تجاه املوظف.

وهناك الكثري من التداخل والتالقي بني الحقوق والواجبات للموظف 

تحقيق  سبيل  يف  وينتج  يعمل  الجميع  كون  حيث  من  العمل،  وجهة 

العامة للمؤسسة واملوظف، فبيئة العمل تلتقي فيها أهداف  األهداف 

املوظف الخاصة بأهداف املؤسسة العامة، وتدور عجلة اإلنتاج بالجهود 

املشرتكة والطموح والتنافس لبلوغ وتحقيق األهداف الخاصة والعامة.

باالنتامء  والشعور  الصحية  والبيئة  الوظيفي  الرىض  يكون  ما  وعادة 

لفريق عمل ميثل أرسة ثانية للموظف، من أهم عوامل زيادة اإلنتاجية 

أهدافه  بأن  املوظف  بأقل جهد وتكاليف، إلحساس  األهداف  وتحقيق 

الخاصة وأهداف املؤسسة العامة وحدة واحدة  يعمل لتحقيقها معاً.

السؤال  النقاط عىل الحروف ونحاول اإلجابة عىل  ولكن وليك نضع 

ينالها وكذلك  التي يطمح كل موظف إىل أن  الحقوق  بتوضيح أو رسد 

الواجبات التي تطمح كل مؤسسة أن يقوم بها املوظف فإننا ننطلق من 

التي يعمل بها والتي تتمثل يف  العمل  بيان حقوق املوظف عىل جهة 

عدة محاور وهي:

أواًل: التوظيف
العلمي  ملؤهلة  املناسبة  الوظيفة  عىل  يعني  أن  املوظف  حق  من 

وخربته العملية وأن توضح له املهام واملسئوليات املناطة بالوظيفة من 

خالل حصوله عىل الوصف الوظيفي، وأن يفهم رسالة ورؤية وأهداف 

املؤسسة.

ثانيًا: الراتب والعالوات
من حق املوظف أن مُينح راتباً مناسباً بحسب مؤهلة وخربته والوظيفة 

املعني عليها، مع منحه العالوات املستحقة بحسب طبيعة عمله ومدى 

بطبيعة  مرتبطة  أخرى  عالوات  أية  وكذلك  العالوات،  لهذه  استحقاقه 

عمله وبحسب األنظمة املعمول بها، كعالوة االستدعاء واإلنابة واألجر 

اإلضايف وغريها من عالوات وبدالت.

ثالثًا: الترقيات والحوافز
تعترب الرتقية والحافز واملكافآت بأنواعها حقوقاً للموظف ترتبط مبدى 

استحقاق املوظف للحصول عليها متى ما توافرت رشوط ومعايري منحها، 

عىل  ويكافأ  والحافز  الرتقية  مينح  عمله  يف  واملتفاين  املخلص  فاملوظف 

جهده وعطائه، ليكون حافزاً لزمالئه لبذل الجهد والتفاين يف العمل.

رابعًا: تقييم األداء
من حق املوظف أن يقيَّم أداؤه سنوياً )أو نصف سنوي( لبيان نقاط 

القوة والضعف يف أدائه وسلوكه وإنتاجيته، وليكون ذلك مؤرشاً للموظف 

لتعزيز نقاط القوة وتدارك نقاط الضعف.

خامسًا: اإلجازات والمزايا والخدمات
من حق املوظف أن مُينح إجازات سنوية ومرَضيه برشوط وضوابط 

معينة، مع منحة إجازات وفرتات غياب مسموح بها يف حاالت اجتامعية 

وإنسانية تتأكد أهميتها يف تحقيق والء وانتامء املوظف للمؤسسة ومنها: 

ل(،  ترمُّ )إجازة  له(،  أقارب  وفاة  )إجازة  زواج(،  )إجازة  أمومة(،  )إجازة 

)إجازة مراَفقة مريض(، )إجازة حج(، )إجازة الرضاعة(، )إجازة امتحان(، 

مريض(  مخالطة  )إجازة  وثقافية(،  رياضية  وفود  يف  املشاركة  )إجازة 

و)إجازة بدون راتب(.

سادسًا: التدريب والتطوير
من حق املوظف أن يدرَّب عىل أعامل وظيفته عند التحاقه بالعمل، 

ساعات  من  معني  وبعدد  أدائه  لتطوير  تدريبية  برامج  له  تصمم  وأن 

التدريب سنوياً )داخلياً وخارجياً(.

سابعًا: المشاركة واالطالع
من حق املوظف االطالع عىل أنظمة وسياسات شئون املوظفني وكذلك 

املوظف بني 
حقوقه وواجباته

إبراهيم علي العيسى
مدير إدارة املوارد البرشية

بقلم
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مة للعمل  القرارات واألوامر اإلدارية املنظِّ

بالرأي  واملشاركة  املتبعة،  اآللية  وضمن 

ووجهة النظر بحسب اإلجراءات املتبعة 

يف جهة العمل يف األمور والقضايا املرتبطة 

واالطالع  املشاركة  فمبدأ  عمله،  مبجال 

وإبداء الرأي يعمق الوالء واالنتامء لجهة 

يف  فاعاًل  عضواً  املوظف  ويجعل  العمل 

فريق العمل.

ومتتعه  حقوقه  املوظف  منح  ومع 

واجبات  هناك  تكون  بها،  باالستفادة 

وتسري  العمل  لجهة  يؤديها  أن  يجب 

بشكل متواٍز مع الحقوق املمنوحة له.

بيئة  توفري  عىل  املؤسسات  وتحرص 

العمل املناسبة والظروف املالمئة لإلنتاج 

قدر  أكرب  تحقق  ضامن  مع  واإلبداع، 

ليقابل ذلك قدر  الحقوق ملوظفيها،  من 

من  واإلخالص  واالنتامء  الوالء  من  أكرب 

أكمل  عىل  الواجبات  أداء  يف  املوظف 

الفاعلة يف تطور ومناء  وجه، واملساهمة 

املؤسسة وتحقيق أهدافها.

ونكمل هنا العقد الذي بدأنا به بذكر 

عىل  الضوء  لنسلط  املوظف،  حقوق 

واجبات املوظف نحو جهة العمل، وهي:

الواجبات نحو الوظيفة:
أن يؤدي املوظف مهام وظيفته عىل أكمل وجه، وأن يبذل قصارى 

أساليب  تطوير  يف  يسهم  وأن  املحدد،  الوقت  يف  العمل  إلنجاز  جهده 

العمل واقرتاح الحلول والخطط التي تسهم يف تبسيط اإلجراءات وتقليل 

املرصوفات، وان يطلع عىل مهام الوظيفة ومسئولياتها وصالحياتها، وأن 

يجتاز فرتة التجربة املحددة لشغل الوظيفة.

الواجبات نحو المؤسسة:
أن يعمل بجد وإخالص لخدمة املؤسسة وتحقيق أهدافها، وأن يكون 

أميناً  يكون سفرياً  العمل واملؤسسة، وأن  وحافظاً ألرسار  ومخلصاً  أميناً 

يسعى  غاية  املؤسسة  أهداف  تكون  وأن  املواقع،  جميع  يف  للمؤسسة 

لتحقيقها، وأن يقدم كل الدعم واملساندة املمكنة إلعالء شأن املؤسسة، 

مع املحافظة عىل ممتلكات املؤسسة ومرافقها املختلفة.

الواجبات نحو المتعاملين مع المؤسسة:
أن يكون متعاوناً وودوداً مع املراجعني وينجز أعاملهم برحابة صدر 

لديهم عن املؤسسة وموظفيها، وأن يسهم يف حل  انطباعاً جيداً  ليرتك 

مشاكلهم وإنجاز معامالتهم واختصار وقت االنتظار لتسلمهم معامالتهم 

ورشح وتوضيح األمور الخافية عليهم.

الواجبات نحو الموظفين:
أن تكون له عالقات عمل متميزة مع 

يف  واحداً  فريقاً  للعمل  املوظفني  زمالئه 

سبيل خدمة املؤسسة وتحقيق أهدافها، 

وأن ميد يد العون واملساعدة يف أي موقع 

عمل أو مرشوع يف املؤسسة، واليرتدد يف 

اإلدارات واألقسام  أعامل  بإنجاز  املبادرة 

األخرى عند الحاجة، وأن يكون التنافس 

مع  العالقة  أساس  واإلبداع  الرشيف 

املتبادل  االحرتام  مع  املوظفني  زمالئه 

والثقة والتعاون.

الواجبات نحو أنظمة العمل:
التقيد وااللتزام والتنفيذ التام ألنظمة 

وقوانني العمل الخاصة بشئون املوظفني، 

والتقيد  الوظيفي  االنضباط  حيث  من 

وأداء  األوامر  وطاعة  السليم  بالسلوك 

األعامل املوكلة، وعدم التغيب أو التأخر 

العمل  وقت  إضاعة  وعدم  التامرض،  أو 

باملهام  االهتامم  عدم  أو  اإلهامل،  أو 

مخالفة  أو  إليه،  املوكلة  واملسئوليات 

ورسية  وأمن  املهنية  السالمة  أنظمة 

املعلومات والوثائق، وااللتزام بالتعاميم والقرارات واألوامر الصادرة عن 

املؤسسة وتنفيذها والعمل مبا جاء فيها.

الواجبات نحو السرية واألمانة:
االلتزام مببادئ أمن ورسية املعلومات وعدم إفشاء األرسار واملعلومات 

الخاصة بالوظيفة أو املؤسسة، والتقيد بالئحة السلوك الوظيفي وأنظمة 

التوجيه واالنضباط.

وبعد بيان حقوق املوظف وواجباته، تأيت الحلقة األخرية واملتمثلة 

أداء  دون  الحقوق  منح  عىل  ترتتب  والتي  والجزاءات  العقوبات  يف 

بأداء  فإنه يكون ملزماً  املوظف عىل حقوقه  الواجبات، فحني يحصل 

واجباته الوظيفية، ألن الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة وبهام 

إلصالح  تحتاج  فجوة  هناك  تكون  أحدهام  وبدون  املعادلة  تتحقق 

إداري.

ولهذا جاء دور العقوبات والجزاءات من خالل جدول يبني املخالفات 

والتي تتمثل يف عدم الوفاء بأداء الواجبات املطلوبة من املوظف، ويقابلها 

وارتكابها  املخالفة  حجم  وبحسب  املخالفات  لهذه  املوازية  الجزاءات 

للمرة األوىل أو الثانية أو الثالثة، وترتاوح الجزاءات بني اإلنذار الكتايب إىل 

الوقف عن العمل والراتب وتصل إىل الفصل تأديبياً من الخدمة.

آفـــاق إداريـــة 
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حول مزايا ومنافع
قانون التأمني االجتماعي

الصادر  االجتامعي  التأمني  قانون  تضمن 

 1976 لسنة   )24( رقم  بقانون  باملرسوم 

حال صدوره توفري االستقرار النفيس واملادي 

ومناسب  بديل  دخل  بتوفري  له  للخاضعني 

ألي  التكسب  عن  منهم  أي  يتوقف  حينام 

التقاعد  سبب من األسباب، مثل بلوغ سن 

أو األصابة بالعجز أو الوفاة. 

واستطاع هذا القانون أن يكفل للخاضعني 

مرور  ، ومع  والفوائد  املزايا  من  العديد  له 

بتغطية  التأمينية  التغطية  يف  وسع  الوقت 

ضد  كالتأمني  القانون  من  مختلفة  فروع 

إصابات  وتأمني  والوفاة  والعجز  الشيخوخة 

العمل واملنح العائلية والتأمني عىل أصحاب 

املهن الحرة والتأمني عىل البحرينيني العاملني 

التأمينية  الحامية  مد  ونظام  الخارج  يف 

للعاملني يف دول مجلس التعاون الخليجي. 

من هنا انطلقنا الستطالع آراء الخاضعني 

تلك  حول  االجتامعي،  التأمني  لنظام 

لنا  فكان  إليها  اإلشارة  السابقة  األنظمة 

لقاء مع السيدة حنان عيل وتعمل مدرسة، 

التأمني  قانون  يتميز  علمي  حسب  وتقول: 

ويطبق  واسعة  تأمينية  بتغطية  االجتامعي 

فروعاً مختلفة من التأمني وخصوصا ما طبق 

مؤخرا وهو فرع التأمني ضد التعطل الذي 

كرمية  حياة  سبل  لتوفري  جديدة  آفاقاً  فتح 

ملن مل يلتحق بالعمل أو مل يحصل عىل عمل. 

ومن وجهة نظري أنه مهام تنوعت التغطية 

التأمينية فباملقابل سيوفر النظام املزيد من 

الضامنات للمشرتك فيه عن طريق التعويض 

الذي يحصل عليه حال تقاعدة أو خروجه 

نظام  مميزات  من  أن  كام  املعاش،  عىل 

طلب  عليه  املؤمن  باستطاعة  أن  التأمني 

التقاعد متى ما كانت لديه سنوات االشرتاك 

الالزمة مع ترك حرية اختيار السن املناسبة 

لتقاعده. 

وتكمل حديثها قائلة: إن إضافة سنوات 

خدمة افرتاضية مجانية من أهم املزايا التي 

القانوُن  القانون، أما ما خص به  نص عليها 

املرأَة فهو األهم بالنسبة لكل امرأة عاملة، 

ليكون  سنة   15 ملدة  بعملها  اكتفى  حيث 

باستطاعتها طلب التقاعد عن العمل. 

كام التقينا أيضا بالسيد حسني إبراهيم 

التابعة  املكاتب  بأحد  ويعمل  حاجي، 

التأمني  أنظمة  يف  ويرى  املتحدة،  لألمم 

يحقق  الذي  اإليجايب  الجانب  االجتامعي 

األمان للمؤمن عليه لفرتة ما بعد التقاعد 

وألفراد  له  تقاعدي  معاش  من  يوفرة  مبا 

أرسته.

للمواطنني  بالنسبة  بالقول:  ويعقب 

أو  الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين 

يعملون  والذين  الحرة  املهن  أصحاب 

والذين  للقانون  خاضعة  غري  جهات  يف 

يتحملون مبفردهم دفع ما مجموعه %15 

ضد  التأمني  فروع  لتغطية  شهرياً  اشرتاكاً 

الشيخوخة والعجز والوفاة دون أن تساهم 

كام  معهم  نسبة  أية  دفع  يف  أخرى  جهة 

الخاضعة،  الجهات  يف  العاملني  حال  هو 

الفئة من املواطنني مساهمة  وتأمل هذه 

استطالع رأي

أمل فيصل إبراهيم
أخصايئ عالقات عامة

بقلم
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املزايا:

معاش شيخوخة )تقاعدي(.   .1

معاش عجز طبيعي بحد أدىن قدره 40% من األجر.   .2

معاش وفاة طبيعية بحد أدىن قدره 40% من األجر.   .3

معاش  عىل  املعاش  قيمة  من   %10 قدرها  زيادة  تضاف   .4

الشيخوخة والعجز والوفاة . 

تضاف خمس سنوات اشرتاك مجانية إىل مدد اشرتاك املشرتك   .5

يف التأمني ملن بلغ 60 سنة فأكرث من الذكور و55 سنة فأكرث من 

اإلناث، برشط عدم تجاوز مدة االشرتاك مع إضافة السنوات 

املجانية عن 30 سنة. 

امتداد الحامية التأمينية إىل عائلة املشرتك.  .6

اليوجد سن للتقاعد يف نظام التأمني االجتامعي.   .7

السامح للمشرتك برشاء مدد خدمة سابقة بحدود 5 سنوات.  .8

معاشات  ستة  أو  شهور  ستة  أجر  قدرها  وفاة  منحة  رصف   .9

للمستحقني. 

10. رصف منحة نفقات جنازة قدرها 300 دينار أو 400 دينار 

بحسب الحالة. 

11. الحد األدىن للمعاش 150 أو 180 ديناراً حسب الحالة والحد 

األقىص 80% من األجر. 

املنافع :

أوال : املعاشات :

معاش الشيخوخة – متوسط أجر آخر سنتني × 2% × سنوات   .1

االشرتاك = املعاش.

معاش العجز الطبيعي  – متوسط األجر خالل السنة األخرية   .2

من مدة االشرتاك  بحد أدىن قدره 40% من األجر.

معاش الوفاة الطبيعية -  متوسط األجر خالل السنة األخرية   .3

من مدة االشرتاك  بحد أدىن قدره 40% من األجر.

األخري × نسبة  األجر  - 80% من  معاش عجز جزيئ إصايب    .4

العجز = املعاش. 

معاش عجز كىل إصايب – 80% من األجر األخري = املعاش.  .5

عىل  يوزع  األخري  األجر  من   %80  – إصابية  وفاة  معاش   .6

املستحقني.

األجر  من   %80  - كيل  عجز  عنه  نتج  مهني   مرض  معاش   .7

األخري = املعاش.

ثانياً : املنح :

منحة زواج  لألرملة أو البنت أو األخت 15 مرة قيمة املعاش   .1

املستحق لها من املعاش.

منحة وفاة تساوى ستة رواتب أو ستة معاشات.  .2

بحسب  دينار   400 أو  دينار   300 الجنازة  نفقات  منحة   .3

الحالة.

ثالثاً: التعويضات: 

تعويض الدفعة الواحدة.  .1

استطالع رأي

الحكومة يف تغطية حصة صاحب العمل عىل األقل لتتساوي مع 

العاملني يف الحكومة يف آلية توزيع حصص االشرتاك. 

ويضيف بأن السامح بزيادة 5% سنوياً يف األجر يسمح للمشرتك 

باختيار فئة الدخل التي يستطيع الزيادة وفقها سنوياً.  

أما السيد فاضل عيل، ويعمل مدرباً برشكة تويوتا، فيقول إن لنظام 

التأمني مزايا ومنافع يستفيد منها املشرتك عىل املدى البعيد والسيام 

يف حال تعرضه لإلصابة أو العجز، فضاًل عن إنها تحمي األرسة ال قدر 

الله اذا  أصاب رب األرسة مكروه أو تعرض إلصابة أثناء تأديته عمله. 

ولكن الشخص الذي يتوىف وليس له مستحقون، لَِم اليعوَّض تعويضاً 

النظام مناسباً يف  من دفعة واحدة توزع عىل ورثته؟ وبذلك يكون 

خدمة املشرتكني ممن تنطبق عليهم هذه الحالة، كام أن ما أضافه 

العالوات  باحتساب  مؤخراً  االجتامعي  التأمني  نظام  عىل  القانون 

انتفاع املشرتك يف حساب املعاش  التأميني  يزيد من  الراتب  ضمن 

التقاعدي.

هذا ومايزال يف اإلمكان إضافة املزيد من املزايا واملنافع من نظام 

التأمني االجتامعي ملصلحة كافة املشرتكني.                                                          

املزايا واملنافع التأمينية التي يحصل عليها املشرتك والواردة يف 
القانون:
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املتقاعدين  بأوضاع  الخاصة  املوضوعات   

التي تعرض عىل مجلس النواب، سواء أكانت 

الحكومة  من  محالة  قوانني  مبثابة مرشوعات 

أو اقرتاحات بقوانني أو اقرتاحات برغبة نابعة 

من صاحب  رسائل  أو  الشورى،  مجلس  من  أو  النواب  مجلس  من 

السيد  النواب  مجلس  رئيس  معايل  إىل  املوقر  الوزراء  رئيس  السمو 

خليفة بن أحمد الظهراين، تجيب أو تعقب عىل املوضوعات الخاصة 

باملتقاعدين وموقف الحكومة منها أو رأيها فيها. هذه املوضوعات 

كلها يكون لها دامئاً الغلبة أو نصيب األسد بني املوضوعات املدرجة 

أن  واملالحظ  املجلس.  جلسات  من  جلسة  كل  أعامل  جدول  عىل 

عىل  معظمها  يف  متر  باملتقاعدين  الخاصة  املوضوعات  هذه  جميع 

والتي  باملجلس،  الخدمات  لجنة 

عيل  الدكتور  النائب  يرتأسها 

يعتربه  الذي  عبدالله  أحمد 

من  سواء  ــ  جميعا  املتقاعدون 

الحكومة،  يف  السابقني  العاملني 

أو من العاملني السابقني بالقطاع 

يف  األكرب  نصريهم  ــ  األهيل 

املوضوعات..  هذه  متر  املجلس. 

ترشيعات أو اقرتاحات أو رغبات 

ترفع  ثم  الخدمات  لجنة  عىل 

خالل  من  العامة  الجلسة  إىل 

تقارير مشفوعة كلها بآراء كافة 

العامة  الهيئة  املعنية:  الجهات 

القانونية  الشئون  دائرة  االجتامعي،  للتأمني 

من  الخرباء  الحكومة،  الوزراء،  ملجلس  التابعة 

خارج املجلس الذين يستعني بهم دوما، املستشار 

القانوين للمجلس والخبري االكتواري أحياناً.. إلخ. 

املعروض  االقرتاح  أو  الترشيع  مؤيِّداً  اللجنة  قرار  ينتهي  ما  وعادة 

إنصافاً للمتقاعدين، ولذلك التلقى هذه املرشوعات مناقشات طويلة 

املتقاعدين  إىل مصلحة  األحوال  يف معظم  أيضاً  وتنتهي  املجلس  يف 

الرفض  التجد  املرشوعات  هذه  إن  أي  إنصافهم.  يف  أكيدة  رغبة 

اللهم إال يف حاالت ضيقة جداً. ويوافق مجلس  النواب  من مجلس 

النواب عىل مرشوعات إنصاف املتقاعدين يف إرصار وعناد، رغم أن 

مثل هذه املرشوعات قد تكلف الصناديق التقاعدية الكثري وما هو 

موقف مجلسي الشورى والنواب 
من املتقاعدين وعرض ملا جرى 

بشأن املتقاعدين يف جلسة واحدة 
ملجلس النواب 

أضــــواء

لطفي نصر

عرض
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أضــــواء

فوق طاقتها. ورغم املحاوالت الكبرية التي يبذلها ممثل الهيئة العامة 

للتأمني االجتامعي، ويكون يف األعم األغلب هو األستاذ عبداللطيف 

املرشوع  كان  إذا  التقاعد  لشئون  املساعد  العام  املدير  الزياين  أحمد 

متعلقاً  املرشوع  كان  إذا  سلطان  زكريا  الدكتور  أو  بالتقاعد،  متعلقا 

بالتأمينات. وعندما يوافق مجلس النواب عىل هذه املرشوعات فإنه 

تحدوه الرغبة يف إصالح أوضاع املتقاعدين وإنصافهم، من منطلق إميان 

النواب املطلق بأن املتقاعدين مل تعد أوضاعهم ومعاشاتهم قادرة عىل 

مواجهة االرتفاع املتصاعد لنفقات املعيشة أو وطأة األسعار املرتفعة 

إىل أعىل بال هوادة. ويوافق النواب عىل كل ما يعرض عليهم لصالح 

املوافقة  منطوق  وفق  النواب  مجلس  موافقات  وتجيء  املتقاعدين. 

بعد ذلك؟  الشورى. فامذا يحدث  إىل مجلس  وإحالته  املرشوع  عىل 

الذي يحدث يف مجلس الشورى هو أن مرشوعات املتقاعدين وغريها 

السادة  معظم  ألن  ونظراً  أعمق.  وبدرجة  مطولة  مناقشات  تلقى 

أعضاء مجلس الشورى هم من رجال االقتصاد والقانون، وليس خلفهم 

بالرضورة متقاعدون،  بينهم  ألف حساب ومن  لهم  ناخبون يعملون 

عبئاً  تشكل  التي  املتقاعدين  فإن مرشوعات  النواب،  السادة  بعكس 

من  موافقة  التجد  قد  كبرياً  متوياًل  تتطلب  أو  الصناديق  عىل  ثقياًل 

مجلس الشورى دامئا، أي إنها قد ُترَفض، وتعود إىل مجلس النواب مرة 

أخرى مشفوعة برأي أو قرار مجلس الشورى. وغالبا ما يوافق مجلس 

القانون يف طريقه  الشورى، ويسري مرشوع  رأي مجلس  النواب عىل 

نحو الصدور. بقيت نقطة واحدة يف هذا املقام يجدر بنا ِتبيانها حتى 

يقف القارىء أو املتقاعد عىل الحقائق كلها، وهي أنه إذا كان قرار 

مجلس النواب عىل أي مرشوع بإنصاف املتقاعدين وباملوافقة وكان 

قرار مجلس الشورى بعدم املوافقة عىل املرشوع برمته أو جزء منه 

أو مادة واحدة أو أكرث منه، ينبغي عىل مجلس الشورى أن يعيده إىل 

مجلس النواب، وهنا يكون أمام مجلس النواب من خالل طرح موقف 

مجلس الشورى عىل الجلسة العامة ملجلس النواب بعد متريره عىل 

اللجنة املختصة، أمران هام: 

ــ أن يوافق مجلس النواب عىل قرار مجلس الشورى.

ــ أو أن يرص مجلس النواب عىل رأيه، وإذا أرص مجلس الشورى 

املجلس  فهنا البد من دعوة  ذلك،  بعد  اآلخر  رأيه وموقفه هو  عىل 

الجامعية  للمناقشة  لالنعقاد  معاً  املجلسني  يضم  الذي  الوطني 

جلسة  يف  املجلسني  أعضاء  قبل  من  للتصويت  وطرحه  للمرشوع 

املوضوعات  حول  الخالف  أن  هي  الحقيقة  لكن  الوطني.  املجلس 

الخاصة بأوضاع املتقاعدين أو بغريهم مل تصل إىل هذه الدرجة من 

معظم  يف  حصل  كام  يحصل  وهنا  اآلن،  حتى  التصادم  أو  الخالف 

التقارب واملوافقة  يتم  أن  قبل، وهو  املختَلف عليها من  املرشوعات 

عىل رأي واحد ومترير املرشوعات املختَلف عليها، وغالبا يكون التمرير 

يحدث  ما  هو  هذا  الضحية.  هم  املصلحة  أصحاب  ويكون  بالرفض، 

التي تعرض  الترشيعات واملوضوعات  بالنسبة لدورة  باختصار شديد 

عىل مجلس النواب أو تنبع من داخله.

  عرض سريع لما حدث في إحدى الجلسات 

واآلن نقدم عرضاً رسيعاً ملا حدث يف جلسة واحدة ملجلس النواب 

بالنسبة للمتقاعدين أو من أجلهم، وهي الجلسة الثانية عرشة، التي 

عقدت برئاسة معايل رئيس املجلس يوم الثالثاء املوافق 20 يناير 2009. 

عرضت يف هذه الجلسة وحدها ستة موضوعات خاصة باملتقاعدين 

من بني 22 موضوعاً كانت مدرجة عىل جدول األعامل أي تقريبا أكرث 

من ربع املوضوعات املعروضة، وهذا ليس بالقليل. واملوضوعات التي 

عرضت يف الجلسة نفسها هي ما ييل: * مرشوع قانون بشأن تعديل 

املادة الثانية والعرشين من القانون رقم )13( لسنة 1975 بشأن تنظيم 
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معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة 

الوزراء، وينص عىل ما  وهو خاص مبعاشات 

ييل: )تضاف إىل نص املادة الثانية والعرشين 

بشأن   1975 لسنة   )13( رقم  القانون  من 

ملوظفي  التقاعد  ومكافآت  معاشات  تنظيم 

وتتحمل  اآليت:  نصها  أخرية  فقرة  الحكومة 

االشرتاكات  يف  الفرق  للدولة  العامة  الخزانة 

بني مدة الخدمة املحسوبة يف التقاعد واملدة 

املحسوب عنها الحد األقىص للمعاش املستحق 

أن  هو  الترشيع  هذا  من  والهدف  للوزير(. 

تتحمل الخزانة العامة الفرق عىل أساس أن 

معاش الوزير يكون كبرياً )80%( زائدا مكافأة 

بنسبة 15%، واليجوز أن يتحمل صندوق التقاعد كل هذه األموال 

ألنها أموال موظفني متقاعدين. وكان هناك مؤيدون ومعارضون لهذا 

أموال  هي  التقاعد  صندوق  أموال  أن  يرون  فاملعارضون  الترشيع، 

واليجوز  الشعب،  أموال  أيضا  هي  العامة  الخزانة  وأموال  الشعب، 

مدة  كانت  التقاعدي مهام  املعاش  أن يحصل عىل كل هذا  للوزير 

نابع أصاًل من  املؤيدون فريون أن هذا املرشوع  أما  خدمته كوزير. 

مجلس النواب ويجب متريره. وأخريا صوَّت املجلس عىل إعادته إىل 

اللجنة املختصة ملزيد من البحث والدراسة. 

معاشات ضباط وأفراد قوة الدفاع

* املرشوع الثاين هو: مرشوع بقانون بتعديل املادة )25( من قانون 

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام الصادر باملرسوم رقم )11( لسنة 1976، عىل ضوء قرار 

مجلس الشورى بهذا الخصوص. والجدير بالذكر أن هذا املرشوع كان 

قد عرض عىل مجلس النواب ووافق عليه وأحاله إىل مجلس الشورى 

إال أن مجلس الشورى كان له رأي آخر فقام بإجراء تعديالت عليه 

وأعاده إىل مجلس النواب، وينص املرشوع الذي وافق عليه مجلس 

الشورى عىل ما ييل )إذا تزوجت األرملة أو ماتت انتقل نصيبها إىل 

بالتساوي فيام بينهم. فإْن مل  أبناء وبنات املتوىف املستحق للمعاش 

يوجد أحد منهم آل إىل صندوق التقاعد. وإذا انتقل نصيب األرملة 

يف املعاش إىل أبناء وبنات املتوىف أو آل إىل صندوق التقاعد بسبب 

نصيبها يف  اسرتدت  األخري  زوجها  من  ُطلِّقت  أو  ترملت  ثم  زواجها 

املعاش طبقاً ألحكام هذا القانون ما مل تستِحق معاشاً تقاعدياً عن 

اسرتدت  وإال  املعاش  نصيبها يف  يعادل  مبا  وفاته  بعد  األخري  زوجها 

الوطني  املجلس  دعوة  تتطلب  مشكلة  التحدث  وحتى  الفرق(. 

النواب عىل رأي وتعديالت مجلس الشورى.   لالنعقاد وافق مجلس 

تعديل املادة )56( من قانون التقاعد:

قانون  من   26 املادة  بتعديل  خاص  الثالث  القانون  مرشوع   *

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي الحكومة رقم )13( لسنة 

1975، حيث كان هناك قرار آخر ملجلس الشورى يخالف قرار مجلس 

النواب الذي وافق عليه املجلس من قبل. وينص قرار مجلس الشورى 

أو النص الذي ارتأى أن يكون عليه املرشوع عىل ما ييل: )إذا تزوجت 

املستحقني  املتوىف   وبنات  أبناء  إىل  نصيبها  انتقل  ماتت  أو  األرملة 

للمعاش بالتساوي فيام بينهم، فإن مل يوجد أحد منهم آل إىل صندوق 

التقاعد. وإذا انتقل نصيب األرملة يف املعاش إىل أبناء وبنات املتوىف 

من  ُطلِّقت  أو  ترملت  ثم  زواجها  بسبب  التقاعد  صندوق  إىل  أو 

زوجها األخري، اسرتدت نصيبها يف املعاش طبقاً ألحكام هذا القانون 

ما مل تستحق معاشاً تقاعدياً عن زوجها األخري بعد وفاته مبا يعادل 

نصيبها يف املعاش وإال اسرتدت الفرق(. وقد وافق مجلس النواب عىل 

قرار مجلس الشورى وصياغته لهذه املادة )26( من قانون التقاعد 

الحكومي. أما االقرتاحات برغبة التي أقرها مجلس النواب يف نفس 

الجلسة فتتلخص فيام ييل: * احتساب قيمة االشرتاكات عن العالوة 

االجتامعية يف تقدير الزيادة السنوية للمعاشات والحقوق االستبدالية 

عىل  املستحقة  القروض  جدولة  إعادة   * التقاعد.  مكافآت  وخاصة 

حق  بحفظ  االجتامعي  للتأمني  العامة  الهيئة  قيام   * املتقاعدين. 

املؤمن عليه الذي قد يعود إىل العمل بعد تقاعده. 

أضــــواء
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املؤسسات  كافة  عىل  السلبي  بالتأثري  العاملية  املالية  األزمة  تستمر 

االقتصادية الكبرية والصغرية وعىل أدائها املايل منذ تفجرها قبل نحو أكرث 

من عام، وماتزال هذه األزمة تتفاقم محلياً وعاملياً وإْن بنسب متفاوتة.

محفظة  تقييم  يف  وهي  دفرتية،  خسائر  عنها  الناجمة  والخسائر 

أسهم الصندوقني يف بورصة البحرين عىل وجه التحديد، حيث خرست 

العوائد عىل  أن  إال  دينار،  مليون   112 أصل  دينار من  مليون   90 نحو 

بالنسبة  دينار  مليون   41 منها  جيدة  نتائج  حققا  البديلة  االستثامرات 

لصندوق التقاعد.

عام   %16 إىل  وارتفع   2002 عام   %4.5 االستثامر  عىل  العائد  وبلغ 

املمنوحة  بإضافة األرض  بنهاية عام 2007  ارتفع إىل %22.9  2006 ثم 

من جاللة امللك للهيئة.

وُيذكر أن األزمة املالية العاملية بدأت يف السوق االمرييك منذ منتصف 

يف  األسهم  أسوق  والسيام  األسواق  بها  تتأثر  أن  تلبث  ومل   ،2007 عام 

العامل أجمع، لذا تأثرت بها البورصة البحرينية باعتبارها جزءا من هذه 

األسواق، إال أنه ماتزال هناك فرص استثامرية، من شأن الهيئة الدخول 

فيها باعتامد االستثامر النوعي كاملشاركة يف األسهم الخاصة طويلة األجل 

تعد  األزمات  يف  أسعارها  وأن  خاصة  الرشكات(  تأسيس  يف  )املشاركة 

استثامراً مناسباً عىل املدى البعيد.

املناسبة  الفرص  استغالل  استمرار  مع  مستمر  االستثامري  والنشاط 

وباعتامد سياسة التنوع الجغرايف والقطاعي، بغية تحقيق أفضل العوائد، 

من  تحسباً  السائلة،  األموال  من  الحصة  ورفع  العوائد  عىل  الرتكيز  مع 

حدوث أية أزمات مالية يف األسواق املحلية والعاملية، وذلك وفقاً ملا تراه 

اإلدارة التنفيذية، ويتضح ذلك من خالل العمل الجاد نحو تأسيس رشكة 

مستقلة إلدارة استثامرات الهيئة والبالغة نحو 3 مليارات دينار أو أكرث 

قلياًل.

الهيئة  استثامرات  قوة  من  تم سيعزز  ما  إذا  الرشكة  وتأسيس هذه 

أخرى،  حسابات  أية  عن  بعيدا  بحتة  اقتصادية  نظرة  وفق  وتنويعها 

التقاعد  )صندوق  الهيئتني  ألعامل  الكامل  بالدمج  ومدعومة  مشفوعة 

والتأمينات االجتامعية( والذي من شأنه خفض الكلفة التشغيلية إىل نحو 

40%، وهذا بالتأكيد من شأنه تعزيز الوضع املايل للهيئة.

عليها  سيكون  االستثامرات  إلدارة  املستقلة  الرشكة  تأسيس  أن  كام 

الحايل  العاملي  االقتصادي  الوضع  التحديات يف ظل  من  الكثري  وأمامها 

املتأزم، مام يتطلب جهوداً مضاعفة إلدارة هندسة االستثامرات لتحقيق 

فوائض مالية عىل استثامرات الهيئة، حامية لحقوق املؤمن عليهم، وأنا 

عىل ثقة تامة بأن هذه الرشكة ستكون قادرة عىل تحقيق ذلك يف إطار 

عملها االقتصادي البحت. 

والجميع من متابعني ومؤمن عليهم ومستفيدين من خدمات الهيئة، 

املقدرة  االستثامرات  هذه  إلدارة  وبروزها  الرشكة  هذه  انبثاق  بانتظار 

بأكرث من 3 مليارات دينار، والتي عملت لجنة االستثامر عىل تنميتها قدر 

املستطاع طيلة السنوات املاضية وحققت نجاحات ملموسة.

أضــــواء

شركة إلدارة االستثمارات

سلمان العجمي

بقلم
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تشتمل عملية غسيل الكىل عىل عمليتني أساسيتني،  األوىل هي 

تصفية الدم وإزالة السموم املتجمعة يف الجسم،  والثانية هي التخلص 

من السوائل الزائدة عن حاجة الجسم.

بدون  الوظيفتني  بهاتني  السليم  اإلنسان  يف  الكليتان  وتقوم 

الحاجة اىل تدخله،  حيث إن الكليتني تحافظان عىل تركيز األمالح،  

وتحافظان عىل كمية املاء بصوره مستقرة يف الجسم مهام كانت كمية 

السوائل التي يتناولها اإلنسان.  كام تقومان بعملية إزالة السموم من 

الجسم.

ومام هو محل ظن لدى معظم الناس هو إن عملية غسيل الكليتني 

تؤدي إىل إنهاك الجسم مام يوجب عىل املريض املصاب بفشل كلوي 

قضاء معظم يومه بعد عملية الغسيل يف حالة تعب شديد. والصحيح 

بالتحسن  املريض  يشعر  أن  يجب  حيث  الحالة،   هذه  عكس  هو 

الغسيل  األوىل من  الجلسات  إال يف  الغسيل،   بعد عملية  والنشاط 

عندما يبدأ املريض بعملية الغسيل املزمن.

والسبب يف حصول حالة التعب واإلرهاق،  هو 

الغسيل اليتم برمجة عملية  أنه يف معظم مراكز 

بل  الجسم،   حاجة  مع  يتالءم  مبا  الكىل  غسيل 

دول  مختلف  يف  الغسيل  مراكز  معظم  يستعمل 

تكمن  وهنا  املرىض،  ملعظم  واحدة  وصفة  العامل 

لكل  مناسبة  إعطاء جرعة  املشكلة،  حيث اليتم 

جسمة  حالة  وحسب  مرضه،  حسب  مريض 

الصحية.  فعند غسيل الكليتني، يجب يف األساس 

األخذ بعني االعتبار املوازنة بني عملية تصفية الدم 

وبني عملية إزالة السوائل املتجمعة. وإذا متت برمجة عملية غسيل 

الكىل مبا يتالءم وحاجة املريض،  تتحسن حالته العامة ويكون يومه 

بعد الغسيل طبيعياً كلياً.

هو  كلوي  بفشل  املصابني  املرىض  معظم  يطرحه  الذي  والسؤال 

عدد املرات الالزمة للغسيل يف األسبوع؟  وجواب هذا السؤال يكمن 

يف أن الكليتني الطبيعيتني تعمالن 24 ساعة يف اليوم ملدة سبعة أيام 

أنه كلام زاد عدد ساعات  تبني  الحديثة  األبحاث  يف األسبوع.  وكل 

كانت  كلام  األسبوع،   يف  الغسيل  مرات  عدد  زاد  وكلام  الغسيل،  

حالة املريض مستقرة،  حيث تتحسن صحته العامة وتقل الحاجة إىل 

دخول املستشفى، وكذلك يقل فقر الدم والتستدعي الحاجة إىل أخذ 

اإلبر املنشطة للنخاع. كام إن ضغط الدم املرتفع 

أدوية  أخذ  اىل  الحاجة  دون  باالنخفاض،  يبدأ 

مام  املريض  شهية  تحسن  إىل  باإلضافة  للضغط. 

يقلل الحاجة إىل التقيد بنظام غذايئ معني.

الكىل  غسيل  وصف  هو  الصحيح  فإن  وعليه 

ساعات  زيادة  أن  كام  مريض،  كل  حاجة  حسب 

دامئاً  تكون  الغسيل  أيام  عدد  وزيادة  الغسيل 

لصالح املريض.  

صحـــــة

غسيل الكلى املثالي

 الدكتور  جعفر السعيد
استشاري أمراض الكىل و الضغط

مستشفى البحرين التخصيص

بقلم
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ألوان

SMS ..رسائل قصرية
باقة ورد

عيىس  بن  محمد  الشيخ  إىل  مرفوعة 

آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 

الصادق  الهتاممه  االجتامعي،  للتأمني 

وجهوده املخلصة يف تحقيق الدمج الفعيل 

والتأمينات  التقاعد  )صندوق  للهيئتني 

املستوى  عىل  واملحافظة  االجتامعية(، 

الطيب يف تقديم الخدمات لكافة املؤمن 

درجات  بأعىل  عنهم  واملستحقني  عليهم 

الكفاءة والفاعلية.

رنة جرس

خطوات  ضمن  الراهن  الوقت  يف  يتم 

تحت  والتقاعد(  التأمينات  )هيئتي  دمج 

االجتامعي،  للتأمني  العامة  الهيئة  مظلة 

موحد  هيكل  استحداث  عىل  العمل 

للهيئة إلمتام عملية الدمج الفعيل إلدارات 

والتقاعد  التأمينات  )هيئتي  وأقسام 

للتامني  العامة  الهيئة  مظلة  تحت  سابقاً( 

االجتامعي، إضافًة إىل تأسيس رشكة إلدارة 

إداريت  دمج  عرب  الهيئة  أموال  واستثامر 

لتأسيس  السابقتني  بالهيئتني  االستثامر 

رشكة متخصصة ومستقلة، يك تنهض بأعباء 

إدارة استثامرات الهيئة عىل الوجه املأمول 

بعون الله. 

انتباه

للتأمني  العامة  الهيئة  فرع  افتتاح  تمَّ 

االجتامعي مبجمع سرتة التجاري ليستقبل 

املراجعني ويقدم لهم الخدمات التأمينية 

الهيئة  مساعي  إطار  يف  وذلك  املتنوعة، 

الجودة  مستويات  أعىل  تحقيق  نحو 

التأمينية،  والشمولية يف تقديم الخدمات 

فروع  إىل  املستفيدين  وصول  وتسهيل 

إىل  القدوم  عناء  تجشم  وتجنيبهم  الهيئة 

ورسعة  وتيسري  باملنامة،  الرئييس  املركز 

لهم،  التأمينية  الخدمات  مجمل  تقديم 

املؤمن  ورغبات  كافة طموحات  يلبي  مبا 

عليهم.

شكرًا

التي  للجهود  للمسنني  الوطنية  للجنة 

تبذلها يف سبيل االهتامم بشئون املسنني، 

ووضع خطة لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية 

الخاصة  الدراسات  واقرتاح  للمسنني 

بدمج املسنني يف املجتمع، والوقوف عىل 

البيانات الخاصة بأعداد املسنني يف مملكة 

جميع  تقدمها  التي  والخدمات  البحرين 

الجهات لهذه الفئة، كام تسعى اللجنة إىل 

تطويرها مبا يتناسب مع تطلعات املسنني 

وطموحاتهم.

تحية خاصة

عىل  الوطني  البحرين  بنك  إلدارة 

جهوده املثمرة املبذولة من قبل موظفيه 

املستفيدين  خدمة  تجاه  به  والعاملني 

والعمالء، والشكر موصول لرشكة )بنفت( 

الدفع  خدمة  تأسيس  يف  ساهمت  التي 

والذي  املطلوب،  الوقت  يف  اإللكرتوين 

للتأمني  العامة  الهيئة  سعي  مع  يتوافق 

مصادر  وتنويع  تطوير  إىل  االجتامعي 

اإلجراءات  وتيسري  املدفوعات  استالم 

بأصحاب  الخاصة  الفواتري  بدفع  املتعلقة 

العمل. 

فايزة أحمد حسن
أخصايئ إعالم

بقلم

غري  الحالة  هذه  نشوء  عن  حديثى  مناسبة 

أن  املحيل،  الصحفي  املجمع  أوساط  يف  الصحية 

مساحة الحرية املتاحة للُكتَّاب كبرية بإذن الله تعاىل 

به  جاء  الذي  اإلصالحي  املرشوع  إطار  يف  وممتدة 

الله ورعاه، وهي  املفدى حفظه  البالد  جاللة ملك 

تتطلب األمانة والدقة يف الطرح اإلعالمي، بل وتنىشء 

الحاجة إىل جهاز يراقب ما يصدر عن الصحفيني من 

طروحات بعضها يؤدي إىل تأثريات غري سوية خاصة 

يف حال عدم موضوعية ما يطرحونه.

يهدد  ومايزال  كان  الصحفيني  اإلخوة  أحد 

مؤسسة عريقة بأنه سيهاجمها سلباً بشكل دائم يف 

حال عدم حصوله عىل موعد مع أحد مسئويل تلك 

املؤسسة، وصحفي آخر يهدد جهة أخرى بأنها إذا 

مل تخصه بخرب له وحده دون الصحف األخرى فإنه 

الجهة! فهل هذه هي األمانة وهذه  بتلك  ر  سُيَشهِّ

هي املصداقية؟!

عىل أن من أبرز ما يتخبط فيه البعض نرشهم 

ورشِب،  الدهر  عليها  أكل  جداً  قدمية  ملوضوعات 

تداركه  تم  وجهات  مؤسسات  يف  بقصور  تتعلق 

بإحداث  ذلك  عىل  وزادت  بل  قبلها  من  وعالجه 

والتحديث  التطوير  عمليات  من  واسعة  سلسلة 

والتغيري.

تحريفها  وعدم  الكلمة  أمانة  تكون  أن  وبأمل 

ونقلها بصدقية خالصة هي هدف وديدن صحافتنا 

إىل  أتطلع  كافة،  فيها  العاملني  والصحفيني  املحلية 

الصحافة  بشئون  املعنية  املؤسسات  تتدارك  أن 

والصحفيني األهلية والرسمية مبا فيها وزارة الثقافة 

واإلعالم هذه القضية املحورية وتجعلها نصب عينها، 

ولتفادي ما يفرزه تفاقمها ال سمح الله من مساحة 

البحرينية، وحتى التكون  داكنة يف تاريخ الصحافة 

الصحافة مهنة من ال مهنة له. وللحديث بقية.

E ...44   الموضوع في الصفحة 
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للتواصل  مثمرة  فرصة  االجتامعية  املجالس 

تكرب  وهي  النظر،  وجهات  وتوافق  والتحاور 

آخر، وهي  بعد  عاماً  الجانب  وتتطور يف هذا 

بذرة خري بدأت يف أول األعوام بسيطة يف تعداد 

وجودها لبعض العوائل واألعيان التي اعتادت 

إقامة مثل هذه املجالس بصورة مبسطة، وكان 

حصادها وحصاد تلك البذرة الطيبة وفرياً بزيادة 

أعداد تلك املجالس خالل األعوام األخرية، ناهيك 

عن الصبغة الروحية املتميزة والتالحم الفردي 

مع  املجالس،  تلك  بها  تتصف  التي  والجامعي 

عمق ما يطرح من موضوعات يتم فيها أحياناً 

الوصول إىل آفاق فكرية مشرتكة.

عىل أن أعمق املجالس وأكرثها فائدة تلك 

والتي  املوقر  الوزراء  رئيس  سمو  يرشفها  التي 

املحورية  املوضوعات  للعديد من  فيها  يتطرق 

التي تهم مملكة البحرين شعباً ومقدرات.

بأهمية  الرأي  يشاطرونني  والكثريون  إنني 

متابعة ما يطرح من قبل سموه باعتباره القدوة 

الغني.  والطالعه  تجربته  لعمق  لنا،  الصالحة 

وقد شدين كثرياً تأكيده من خالل هذه املجالس 

تحريفها  وعدم  الكلمة  وأمانة  أهمية  عىل 

ونقلها بصدقية خالصة، وهذا ما يجرين لتذكر 

بعض كتاب األعمدة ومقاالت الرأي يف الصحف 

والذين  الوليدة،  األقالم  أصحاب  من  املحلية 

يرمي البعض منهم لالنتشار الرسيع عن طريق 

وخلق  تَبنِّي  وأحياناً  ما،  ملعلومة  تضخيمهم 

الفكرة وتصديقها ومن ثم طرحها يف الصحافة 

وذلك  املخيلة،  وليدة  إنها  من  الرغم  عىل 

إلثبات ذواتهم أمام القامئني عىل تلك الصحف 

التي تشهد منافسة شديدة يف ظل وجود )9( 

قراؤها  لها  وجميعها  البالد،  يف  محلية  صحف 

ومتابعوها. إن الكتابة والنرش أمانة إْن صدقت 

وإْن  ومشاكله  املجتمع  آلفات  عالج  فهي 

ابتعدت عن املصداقية فهي إثارة وفتنة وتشويه 

الُكتَّاب حديثي  للمعلومات. إن مشكلة بعض 

العهد عىل الكتابة أنهم أمام محك نجاح ومتيز 

ُكتَّاب آخرين فليس لهم إال االختالق للوصول 

إىل نجاح قد يطول ولكن له نهاية.

يربر بعض الكتاب أن الرتم الصحفي الرسيع 

يتطلب وجود مادة إعالمية رسيعة )مبعنى عدم 

وجود الوقت الكايف للتأكد من املعلومات قبل 

الجهة املنشور عنها  نرشها(. فهل املؤسسة أم 

الجرائد  املعلومات مسئولة عن ملء صفحات 

باملعلومات يف حال عدم وجود ما ميألها.

من  تخرجي  من  األوىل  األيام  يف  أنه  أتذكر 

البالد يف مجال  الجامعة وعميل داخل وخارج 

الصحافة، كيف كنت أتعب كثرياً حتى أحصل 

صومعة  يف  نفيس  أحجز  مل  ألنني  الخرب،  عىل 

كنت  بل  املعلومة،  مصدر  عن  بعيداً  وأكتب 

الخرب أحرر مادته وأرسله  بعد أن أحصل عىل 

ودقة  صدقية  من  للتأكد  ملَصدره  أخرى  مرة 

نته يف ذلك الخرب من معلومات،  جميع ما ضمَّ

بل وأطلب توقيع وتذييل الخرب من قبل املعني 

به لضامن تأكيد املعلومات وصحتها، وإال فإنني 

أؤجل نرشه حتى أحصل عىل تأكيد من َمصدر 

التحقيقات  عىل  أيضاً  األمر  وينطبق  الخرب. 

الصحفية وأعمدة الرأي.

حينها  يف  املهنة  زمالء  أن  كذلك  أتذكر  كام 

كيف كانوا يرتادون جهات األعامل من أبوابها 

وبعلم مسئوليها، بعكس ما هو حاصل )لبعض( 

اإلخوة الصحفيني حالياً من تَبنِّي مبدأ التلصص 

واستقاء  بل  مصادرها،  غري  من  األخبار  عىل 

موثوق  غري  مصادر  من  الصحفية  املعلومات 

متناقضة  أحياناً  املعلومات  تأيت  لذا  فيها، 

وناقصة أو خاطئة ومشوهة، ونرشها مع عدم 

ذكر أسامء املرصِّحني بها، مام يشجع الكثريين 

عىل تداول معلومات ال وجود أو ال حقيقة لها 

يف الواقع، أو االسرتسال غري املوضوعي يف تداول 

استقراؤها  تم  صغرية  جزئية  أمور  وتضخيم 

بطريقة خاطئة لعدم التخصص.

وألمانة الطرح عندما أكتب عن رشيحة من 

الصحفيني فأنا ال أعمم عىل جميع الصحفيني، 

وحديثهم  العهد  قدميي  من  الكثري  فهناك 

قاعدة  ألشخاصهم  أوجدوا  ممن  بالصحافة 

ينطلقون  الصحفي  املحيط  يف  ومتزنة  راسخة 

بل  اليبالغون،  فهم  ينتقدون  فعندما  منها، 

ويرجعون يف معظم األحيان إىل تلك املؤسسات 

-  حتى وإْن مل يتوافقوا معها - فيام سينرش، إال 

أنهم يف النهاية يتواصلون مع تلك الجهات.

آخر الكالم

القدوة الصالحة وأمانة الكلمة

أحالم أحمـد رجـب
مدير إدارة عالقات املشرتكني

بقلم

F تكملة الموضوع
في الصفحة السابقة 43...
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صورة وتعليق

تلوح في األفق القريب
إشراقة االطمئنان والسعادة

بتوحيد وتقريب المزايا التأمينية

تصوير: إبراهيم املرباطي



تود الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن تلفت عناية 
السادة أصحاب العمل المسجلين لديها، أنه نظرًا إلى قيام 

بعض أصحاب العمل بتسجيل أفراد في نظام التأمين 
االجتماعي دون وجود عالقة عمل،  أو عدم مراعاة الدقة 
عند اإلفصاح عن أجور المؤمن عليهم، األمر الذي يخالف 
أحكام قانون التأمين االجتماعي، فإن الهيئة سوف تبدأ 
في تفعيل الباب الثالث عشر الخاص بتطبيق العقوبات 
على كل من يتواطأ أو يعطي متعمدًا بيانات غير صحيحة 

بغرض االستفادة أو إفادة الغير.

لذا تأمل الهيئة من كل صاحب عمل يعنيه األمر تصحيح 
كل ما هو مخالف للقانون خالل فترٍة ال تتجاوز نهاية شهر 

أبريل 2009، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية. 


