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مع هيئة التأمين االجتماعي وإنقاذ صناديقها ()2-2
Û Ûكمــا ذكرنــا أمــس ،فــإن المزايــا والمنافــع المســتحقة
للمؤمــن عليهــم لــم تمــس أو تخفــض عندمــا حــدث
تخفيــض كبيــر فــي مداخيــل صنــدوق الهيئــة العامــة
للتأميــن االجتماعي في العــام  ،1986بل حصل عكس
وســعت وصعدت
ذلك؛ فقد صدرت قرارات ومراســيم ّ
وحســنت من تلك المزايا والمنافــع ،والتي كانت تذيل
دائمً ــا عنــد صدورهــا بعبــارة “وتتحمــل الهيئــة العامــة
للتأميــن االجتماعي الزيادات الناشــئة عن تطبيق هذا
القانون”.
تســلمت مســؤولية رئاســة مجلــس
ُ
Û Ûوفــي العــام 1995
إدارة هيئــة التأميــن االجتماعــي بحكــم منصبي وزيرا
للعمــل والشــؤون االجتماعية ،وبقيت فــي هذا الموقع
حتــى العــام  ،2002وفــي تلك الفتــرة؛ وللحق وإرضاء
الضميــر أقــول إنني وجدت أن كل واحــد من العاملين
فــي الهيئــة مــن األطقــم اإلداريــة والفنيــة وغيرهــا
كان يحــرص علــى االلتــزام بــكل الضوابــط القانونيــة
واإلدارية وكل المعايير الفنية والمهنية واألخالقية.
Û Ûوكان على رأس الجهاز التنفيذي للهيئة ،كما ذكرت من
قبل ،مديرها العام المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم
آل خليفــة ،الــذي تميــز بأعلــى درجات الحــس الوطني
واالنضبــاط والجديــة والصــدق واألمانــة واإلخــاص
والتفانــي ،وعندمــا أقــول ذلــك ليــس هدفــي المديــح
واإلطــراء ،وليــس وراء ما أقــول أي غرض أو مصلحة
شخصية؛ إنما هي الحقيقة التي يفرض الضمير ذكرها
وتســجيلها ،والرجــل قد غــادر هذه الدنيا منذ ســنوات
وصعد إلى جوار رب غفور رحيم كريم.
Û Ûوكان جهاز االستثمار في الهيئة يعمل تحت إدارة األخ
حســن بــن خليفة الجالهمة؛ الشــاب المهنــي المتمرس
فــي األعمــال الماليــة والمصرفية واالســتثمارية ،الذي
وجــدت فيه ،ووجد مجلــس إدارة الهيئة فيه ،الكفاءة
ُ
والحصافــة والدراية االســتثمارية ،إلــى جانب الصدق
والنزاهــة واالســتقامة ونظافــة اليــد وبياضهــا ،والــذي
عيــن فيمــا بعــد أول رئيــس لديــوان الرقابــة الماليــة
واإلداريــة ،ثــم أصبــح مؤخــرً ا رئيســا لمجلــس إدارة
مصرف البحرين المركزي.
Û Ûوبطبيعة الحال ،وفور تسلمي لهذه المسؤولية ،بادرت
باالطالع على التقارير الهامة المتعلقة بأنشــطة الهيئة
والتي كان على رأســها الدراسات والتقارير االكتوارية
التــي كانــت وظلــت وال زالــت الهيئــة تحــرص علــى
إجرائها بشكل دوري منتظم كما نص عليه القانون.
Û Ûإن كل الدراسات االكتوارية التي أجريت قبل تسلمي

للمســؤولية وخاللهــا أكــدت الخلــل الهيكلــي والعجــز
االكتــواري الــذي يعاني منه الصنــدوق؛ نتيجة الرتفاع
االلتزامــات وانخفــاض المــوارد ،واالتجــاه المتســارع
لزيادة حجم المصروفات على المدخول ،واســتنتجت
أن هــاك وإفــاس الصنــدوق هــو أمر حتمي لألســباب
التي ذكرناها آنفً ا إذا لم تتخذ اإلجراءات التصحيحية
المطلوبة.

Û Ûوفــي البدايــة فقــد اختلفــت التقاريــر فــي تحديــد
العــام الــذي ســيلفظ فيــه الصنــدوق أنفاســه األخيــرة؛
وذلــك تبعً ــا لرؤيــة كل منهــا للمســتجدات والمتغيــرات
والظروف المستقبلية.
Û Ûوإلــى جانــب التدقيــق الداخلــي ،فــإن للهيئــة مدققــي
حســابات خارجييــن يقومــون نهايــة كل عــام بإجــراء
تدقيــق مفصــل للحســاب الختامــي للهيئــة ،والذي بعد
االنتهــاء مــن إعــداده يتــم عرضة على مجلــس اإلدارة
ويخضــع لمناقشــات مســتفيضة قبــل إقــراره مــن قبل
المجلس.
رئيســا لمجلــس إدارة
ً
Û Ûوفــي الفتــرة التــي كنــت فيهــا
الهيئة كانت المؤسســية المحاسبية الخارجية الموكل
إليها مهمة التدقيق الســنوي مؤسســة “كي بي إم جي”
وهــي واحــدة مــن أعــرق إن لــم تكــن األعــرق عالميً ــا
وحرصا علــى االحترام
ً
فــي هــذا المجــال وأكثرها دقة
وااللتزام والتطبيق الصارم لكل المعايير والممارســات
المحاســبية الســليمة ،وكان شــريكها فــي البحريــن
وممثلهــا فــي المنطقــة وما يزال األخ جمــال بن محمد
فخــرو ،وهــو من أبــرز الشــخصيات المهنيــة المحترفة
في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.
Û Ûوفــي حيــن أن كل الدراســات االكتواريــة الدوريــة
والتقاريــر المحاســبية الســنوية المدققــة التي أجريت
قبل تحملي للمســؤولية أو أثناءها تضمنت مالحظات
وتحذيــرات مــن مغبــة وعواقــب اســتمرار العجــز
االكتــواري ،فــإن أيًــا من هــذه التقاريــر والدراســات لم
يتضمن أي إشــارة سلبية لنتائج اســتثمارات الهيئة أو
السياســات االســتثمارية التي تتبعها .فقد كانت نتائج
اســتثمارات الهيئــة فــي نهايــة كل عــام تحقــق أرباحــا
صافيــة ،وأكررهــا مرة أخرى :كانت نتائج اســتثمارات
أرباحــا صافيــة بلــغ
ً
الهيئــة فــي نهايــة كل عــام تحقــق
معدلهــا الســنوي نســبة  % 7وهــي نســبة تفــوق وتزيد
على النسب والمعدالت المحددة عالميً ا والتي تقع بين
 % 3و  ،% 5إذ إن األنظمــة والمعاييــر الدولية المعنية
والمتعلقة باستثمار أموال وأصول صناديق التأمينات

االجتماعيــة؛ وبهــدف صــون وحمايــة أمــوال المؤمــن
عليهــم ،تُ ضيــق مــن حريــة تصــرف المســؤولين عنهــا،
وتفــرض عليهــم التحفــظ الشــديد والحيطــة والحــذر،
وتوجيــه غالبية أو معظم االســتثمارات إلى المجاالت
والمشــروعات والحقائب االســتثمارية اآلمنــة البعيدة
عــن المجازفــات والمضاربــات والمخاطــر ،وتجنُــب
االســتثمار فــي المشــروعات المغريــة التي تَعِ ــدُ بفوائد
وأربــاح مرتفعــة ،فالقاعــدة أنــه كلمــا أرتفــع مســتوى
توقعــات المــردود ارتفعــت نســبة المخاطــر وإمكانــات
أيضا.
اإلخفاق والخسارة ،فالعالقة طردية هنا ً

Û Ûكمــا توصــي المعاييــر الدوليــة بعــدم حصــر أو تركيــز
االســتثمار في مجال واحد أو مشــروع واحد مهما بدا
مربحــا ومغريًــا ،والحــرص علــى توزيعها علــى حقائب
ً
اســتثمارية متعدد ،بحيث إذا تعرضت واحدة أو أكثر
مــن هــذه الحقائــب إلــى خســارة ال يتســبب ذلــك فــي
إحداث خسائر في المحصلة أو النتيجة النهائية ،وقد
كانت وال تزال الهيئة ملتزمة بهذه المعايير.
Û Ûوفــي العــام  2003ناقــش مجلــس النــواب أوضــاع
صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة بحضــور الــوزراء
والمســؤولين المعنييــن ،وخــال النقــاش طــرح أحــد
اقتراحــا
ً
األعضــاء المنتميــن ألحــد الكتــل الدينيــة
بإعطــاء المــرأة حــق التقاعد المبكر بعد عشــر ســنوات
من الخدمة على أن تســتحق  % 80من راتبها كراتب
تقاعــدي؛ لكــي تتاح لها الفرصة للعودة إلى بيتها ألداء
واجبهــا المقــدس ودورها األساســي كربــة بيت لرعاية
األســرة وتربيــة األجيــال القادمة ،عندها وقف الشــيخ
عيســى بــن إبراهيــم آل خليفة المدير العــام للهيئة في
قاعــة مجلــس النــواب فــي وجــه المطالبــة بمزيــد مــن
قائل إن صنــدوق التأمينات ال
المنافــع للمؤمــن عليهــم ً
يحتمل مزيدً ا من األعباء وإنه مفلس اكتواريًا.

مـــع شـــركة البحريـــن لالســـتثمار العقاري

تؤول ملكيتها للوزارة األشـــغال وشـــؤون

والتخطيـــط العمرانـــي مذكـــرة تفاهـــم

(إدامـــة)؛ بهـــدف تنميـــة وتعزيـــز العوائـــد

االقتصادية المشتركة بين الطرفين.

العمرانـــي عصـــام خلـــف ومـــن جانـــب

الشركة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين

لالســـتثمار العقاري (إدامة) أمين العريض
بحضور وكيـــل الوزارة لشـــؤون البلديات
الشـــيخ محمد بن أحمـــد آل خليفة وذلك

في مكتب الوزير بشؤون األشغال.

المقترحـــات التـــي تنســـجم مـــع األهداف

المشـــتركة والتي يقدمها أي من الطرفين

وتضمنـــت بنـــود مذكـــرة التفاهـــم اتفـــاق

بشأن العقارات أو األراضي كل على حدة

األزمـــة للتنســـيق والتعـــاون فيمـــا بينهمـــا

وأوضح وزير األشـــغال وشؤون البلديات

الطرفيـــن على اتخـــاذ جميـــع اإلجراءات

مع وضع آلية عمل تنفيذها

وإحــداث مزيد من الكفاءة في األداء وإتاحة الفرصة

لتدعيم الجهاز الحكومي بدماء جديدة ،وهي أغراض
وأهــداف جوهريــة وجيهة تكررت مــن قبل المطالبات
بتحقيقها.

Û Ûومــن دون الدخــول فــي تفاصيــل هــذا البرنامــج ،فقــد
كانــت الحكومــة كريمة وســخية إلى أبعــد الحدود في
عرضهــا ممــا جعلــه جاذبًــا ومغريًــا بحيث بلــغ عدد من
انطبقــت عليهــم الشــروط واســتفادوا مــن البرنامــج

وانضموا إلى صفوف “المتقاعدين قبل األوان” حوالي
 9000موظــف ،وهــو ما تســبب دون شــك فــي إحداث
ارتفــاع كبيــر في عجز صنــدوق التقاعد الحكومي في

العام الماضي.

Û Ûواآلن وبعــد أن اتســعت الفجــوة بيــن االشــتراكات
والمدفوعــات بشــكل ال يمكــن ردمهــا بحلــول ترقيعية
مرحليــة ،وبعــد أن تخطينــا خــط اإلفــاس االكتــواري

ودخلنــا مرحلــة اإلفــاس الحقيقــي منــذ العــام ،2012

وتآكلت تدريجيً ا األموال الفائضة التي كانت متوافرة
لالســتثمار مــا أدى إلــى اضمحــال عوائــد االســتثمار،
ووصــل العجــز إلــى  14مليــار دينــار ،واقتــرب موعــد
نفــاد أمــوال وأصول الصنــدوق العام وانهيــاره بحلول
ســنة  2024أي بعــد أربع ســنوات مــن اآلن ،والصندوق
الخــاص بحلــول ســنة  2033إذا اســتمرت األمــور على

مــا هــي عليــه ،مــا يعنــي حتميــة ضيــاع كل الحقــوق

واالســتحقاقات لــكل المؤمــن عليهــم ،وهــو أمــر لــن

تســمح بحدوثــه قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشــيدة

والمؤمن عليهم؛ مع توفر الخيارات والحلول ،وإن كان
بعضها شديد األلم والقسوة ،والتي تضمنتها توصيات
مجلــس إدارة الهيئــة وجــاء علــى أساســها المرســوم

الملكــي األخير ،ولم يبق إال إخضاع التوصيات الســت

الباقيــة لمزيــد مــن الدراســة والمراجعــة الســريعة،

وتحســينها إن أمكــن ،وتنفيذها فــي حزمة واحدة في

يبق أمامنا متسع من الوقت.
أسرع وقت ممكن ،إذ لم َ

توصيل أجزاء من مجمع  421بشبكة الصرف
المنامة  -أمانة العاصمة

أوضحـــت أمانـــة العاصمـــة فـــي

بطلـــب األهالـــي بتوصيل مجمع

مـــا نشـــر بصحيفـــة “البـــاد” يوم

تـــم توصيـــل أجزاء مـــن المجمع

 421بشـــبكة الصـــرف الصحـــي
فـــي منطقـــة جدحفـــص ،بأنهـــا

تقـــوم بأعمـــال شـــفط ميـــاه

مشـــتركة تعنـــى بتفعيـــل ســـبل التعـــاون
البنـــود الـــواردة فـــي المذكـــرة ودارســـة

وبغــرض تقليص عدد موظفيها ،وتخفيض المصاريف

للميـــاه وطلـــب توصيـــل مجمـــع

االستغالل األمثل لتلك العقارات.

والتنســـيق بيـــن الطرفيـــن ومتابعة تنفيذ

القانونيــة ،وعــن طريــق إلغــاء الوظائــف المســتهدفة،

 ،2020بشـــأن وجـــود فيضانـــات

ســـتتكفل بهـــا شـــركة “إدامـــة” نيابيـــة عن

كمـــا تـــم االتفـــاق علـــى تشـــكيل لجنـــة

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط

للتقاعــد المبكــر االختيــاري لموظفيهــا عبــر القنــوات

األربعـــاء الموافـــق  15يوليـــو

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي والتـــي

ووقـــع االتفاقيـــة من جانب الـــوزارة وزير

برنامجــا
ً
Û Ûوقــد أرســت الحكومــة الموقــرة قبــل عاميــن

بيـــان أمـــس ،وذلك تعقيبـــا على

إدارة وتطويـــر واســـتثمار العقـــارات التي

الوزارة لتحقيق العائد المناسب من خالل

العدد الكلي للمجلس.

Û Ûوبعــد ثمانيــة أشــهر مــن المــداوالت والتحقيــق
والتمحيص الذي شمل االستجواب والبحث والتقصي
والتحــري والتدقيق؛ لم تتمكــن اللجنة من التوصل أو
العثــور علــى أدلة تؤكد وتثبت االتهام ،فســقط االتهام

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

وقعت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات

ســبعة أصوات فقط من بين  40صوتًا الذين يشــكلون

Û Ûضــج بعــض أعضــاء مجلــس النــواب لهــذا التصريــح
وكأنهم يســمعون به ألول مرة ،وطالبوا بتشكيل لجنة
برلمانيــة للتحقيــق فــي الموضــوع ،واتهمــوا القائميــن
علــى الصنــدوق بالتقصيــر وســوء اإلدارة ،ودعــوا إلى
اســتجواب ثالثــة وزراء كنــت أنــا واحــدً ا منهــم بغيــة
حجــب الثقــة عنهــم؛ وهــو حق دســتوري مكفــول لهم،
وعليه وافق المجلس على طلبهم.

تعاون بين “البلديات” و“إدامة” لتطوير إدارة العقارات
إليجـــاد آليـــة مشـــتركة لتنظيـــم عمليـــة

وســقط معــه طلــب حجــب الثقــة بعــد أن حصــل علــى

الصرف الصحي لصاحب المبنى
والتخطيـــط العمرانـــي “أن توقيـــع مذكرة

وقـــال الوزيـــر خلـــف “نهدف إلـــى تحقيق

المشـــترك والمثمـــر بيـــن الـــوزارة وشـــركة

إدارة وتطويـــر واســـتثمار العقـــارات التي

التفاهم جاء تحقيقا لتعزيز روح التعاون
البحرين لالســـتثمار العقـــاري (إدامة)؛ من

أجـــل تنمية وتعزيـــز العوائـــد االقتصادية

المشتركة بين الطرفين”.

التعـــاون المتبادل من أجـــل تنظيم عملية

تـــؤول ملكيتها للوزارة والتي ســـيعهد بها
إلـــى (إدامـــة) لتحقيق العائـــد األفضل من

المذكـــور  3مـــرات أســـبوعيا

بصـــورة مجانية ،حيث يتم ذلك
بشـــكل دوري حســـب الجـــدول

المعد لذلك.

وتابـــع البيـــان :وفيمـــا يتعلـــق

 421في المنطقة المذكورة ،فإنه
المذكور بشبكة الصرف الصحي
في الســـنوات السابقة ،أما بشأن
توصيـــل األجـــزاء المتبقيـــة من

المجمع ،فســـيتم توصيلها ضمن
المشـــروع المســـتقبلي إلنشـــاء
شـــبكات الصـــرف الصحـــي فـــي

جدحفـــص

للمجمعـــات

405

و 419و 421وهـــو فـــي مرحلـــة

التصاميم .ومن المؤمل بأن يتم
التنفيذ حـــال توفـــر االعتمادات
الماليـــة الالزمـــة ضمـــن برنامـــج

الوزارة للسنوات القادمة.

خالل االستغالل األمثل لتلك العقارات”.

“األشغال”“ :باربار” أول المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أفادت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في بيان صحافي أمس؛ تعقي ًبا على ما نشر بصحيفة
“البــاد” أخيــرا بشــأن “طلــب توفيــر خدمات البنية التحتيــة بمجمع  530في قريــة باربار” ،بأن قريــة باربار ضمن أولى

القــرى التــي اســتفادت مــن مشــروع تنميــة المــدن والقــرى ،حيث بــادرت الــوزارة بتطوير عــدد من القــرى والمدن في
مختلــف محافظــات المملكــة منذ العــام  ،2003وذلك بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها على مســتوى عال

االنتهـــاء من مشـــروعات شـــبكة الصرف

فـــي شـــهر مـــارس الماضـــي .وذلك ضمن

مـــن أكتوبـــر  2019لغايـــة يونيـــو 2020

الطـــرق الترابيـــة وذلـــك تفاديًـــا لتكـــرار

البنيـــة التحتيـــة وإجـــراء التحســـينات

نحو  28بالغا فقط.

الصحـــي ومـــن ثم البـــدء بأعمـــال رصف

أعمال الحفر في المنطقة ذاتها.

مســـاعي الـــوزارة لتطويـــر خدمـــات
فـــي خدمـــات الصـــرف الصحـــي وزيادة

واســـتكمل :وفيما يتعلـــق بطلب توصيل

الطاقـــة االســـتيعابية للشـــبكة ،وضمـــان

وأضافـــت الـــوزارة بشـــأن المالحظـــة

الترابيـــة فيهـــا ،وذلـــك حـــال االنتهاء من

لتحســـين مســـتوى الطـــرق فـــي المنطقة

(المنطقـــة الحديثـــة) ،وهي امتـــداد قرية

مـــع الرؤيـــة االقتصاديـــة  2030لمملكـــة

البنيـــة التحتية بمجمـــع  530في باربار”:

الخدمـــات األخـــرى (كهربـــاء ،ميـــاه،

الطـــرق وصيانتهـــا ،وذلـــك لخدمـــة

توصيلهـــا بالشـــبكة؛ نظـــرًا لعـــدم توافـــر

 1.7كم تقري ًبا.
وأورد البيـــان أنـــه نظـــرا لعـــدم توافـــر

إعـــداد التصاميـــم التفصيلية للمشـــروع

الصحي الرئيس على شـــارع البديع ،في

الخدميـــة األخرى ،وعليه ســـيتم التنفيذ

تنفيذ مشروع تحويل جزء من تدفقات

الـــوزارة تســـعى القيام بأعمال التســـوية

وتابع :علما أن استراتيجية عمل الوزارة

إلـــى محطة مدينة ســـلمان لمعالجة مياه

من الجودة للمساهمة في التنمية المستدامة لمناطق المملكة.
الواردة بالصحيفة بشأن “توفير خدمات
بـــأن المجمـــع المذكـــور ،يعتبـــر امتـــدادا
لقريـــة باربـــار (منطقـــة حديثـــة) ،وتبلـــغ

مســـاحتها نحو  8.5هكتار ،كما أن نســـبه

العمران  % 45تقري ًبا.

توفير شـــبكة الصرف الصحي وشـــبكات

اتصـــاالت ،)...علمـــا أن أعمـــال رصـــف
الطـــرق بالمنطقة المذكـــورة تمتد بطول

وأوضحـــت أن مجمع  530مـــدرج ضمن

شـــبكة الصرف الصحـــي بالمنطقـــة ،فإن

خطط الوزارة المستقبلية لرصف الطرق

الترابيـــة المؤقتـــة في المجمـــع المذكور،

مشـــروعات رصف الطرق الترابية ،ضمن

مجمـــع  533بشـــبكة الصـــرف الصحـــي

والتخلـــص مـــن التفاوت في مســـتويات

باربـــار كمـــا ذكرنـــا أعـــاه ،فإنـــه لـــم يتـــم

قاطنـــي المنطقة ،حيث تـــم االنتهاء من

الطاقة االســـتيعابية فـــي الخط الصرف

والحصول على موافقـــة جميع اإلدارات

هـــذا الصـــدد انتهـــت الـــوزارة أخيـــرا من

بعد توافر الميزانية الالزمة.

تتمثـــل في أعمـــال البنيـــة التحتيـــة بعد

ميـــاه الصـــرف الصحـــي مـــن هـــذا الخط

الصـــرف الصحـــي ،إذ اكتمـــل المشـــروع

توفيرها بأعلى معايير الجودة بالتوافق
البحرين.

واســـتكمل البيان :كما تم إدراج مشروع
توصيـــل شـــبكة الصـــرف الصحـــي فـــي

منطقـــة باربار مجمـــع  530ضمن برنامج

بشـــأن شـــفط خزانـــات الصـــرف الصحي

وبشـــأن طلـــب توفيـــر حاويـــات القمامة

بمجمع  ،533أفـــادت الوزارة بأن المجمع

المذكـــور والذي يقع على شـــارع النخيل،
توجـــد فيهـــا حاويـــات القمامـــة وعددها

 4لكـــون المنطقة صغيرة وعـــدد المنازل

قليلة ،إذ تغطي الحاوية  10منازل.

وأشـــارت الـــوزارة فـــي ختـــام بيانها إلى
أنهـــا حريصـــة علـــى متابعـــة احتياجـــات

بناء
الوزارة المســـتقبلي وســـيتم التنفيذ ً

المواطنين وتلبية تطلعاتهم من مختلف

ميزانيات لذلك.

الدائـــم مـــع أعضـــاء المجالـــس البلديـــة؛

علـــى األولويـــات وعلى مـــا يخصص من

علمً ا بأن طلبات نزف البالعات قليلة في
المجمـــع ،إذ بلغ عدد البالغات المســـتلمة

مناطق المملكة عبر التواصل والتنســـيق
إلشـــراكهم وأخـــذ آرائهـــم عنـــد تنفيـــذ

المشروع لتقديم أفضل الخدمات لهم.

