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»التاأمينات« تد�شن خدمات اإلكرتونية للم�ؤمن عليهم واملتقاعدين
[ عارف احل�سيني:

االجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  د�سنت 

االلكرتونية  احلكومة  هيئة  مع  بالتعاون 

اخلدمات  من  جديدة  باقة  االثنني  اأم�س  يوم 

عرب  واملتقاعدين  عليهم  للموؤمن  االلكرتونية 

.www.sio.bh موقعها

التي  االإلكرتونية  اخلدمات  وت�سمل 

املفتاح  منظومة  با�ستخدام  الهيئة  �ستوفرها 

االلكرتوين التي تقدمها احلكومة االلكرتونية: 

ا�سرتاكات  بيان  التقاعدي،  املعا�س  احت�ساب 

املوؤمن عليهم، طباعة �سهادة الراتب والتحقق 

منها، احت�ساب الراتب االفرتا�سي.

وخالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد لالعالن 

التنفيذي  املدير  قال  اجلديدة،  اخلدمات  عن 

طرح  اإن  املحميد  ريا�س  املعلومات  لتقنية 

هذه الباقة من اخلدمات االلكرتونية اجلديدة 

ت�سهيل  اإىل  الرامية  الهيئة  اأهداف  �سمن  ياأتي 

بخدمات  املعنيني  جلميع  املعامالت  اإجراءات 

الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي من اأ�سحاب 

االأعمال واملوؤمن عليهم وامل�ستحقني للمعا�سات 

التقاعدية، م�سريا اىل اأن الهيئة تقدم اخلدمات 

لنحو ٦٠٠ األف موؤمن عليه و نحو ٣٠٠ الف 

متقاعد.

واأكد اأن الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي 

التقني  التطور  ملعا�سرة  خا�سا  اهتماما  تويل 

لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها ال �سيما يف 

النظم  وتطبيق  االلكرتونية  اخلدمات  انتاج 

الذكية وذلك انطالقا من ا�سرتاتيجيتها لتي�سري 

نظام  يف  املعنيني  لكل  املعامالت  اجراءات 

التاأمني االجتماعي.

االأوىل  لي�ست  املبادرة  هذه  اأن  واأو�سح 

للم�سرتكني  االلكرتونية  اخلدمات  تطبيق  يف 

اذ مت تد�سني البوابة االلكرتونية اخلا�سة بها 

واإطالق اأوىل خدماتها يف مطلع العام ٢٠٠٦ 

االأعمال لتمكينهم  والتي مت تقدميها الأ�سحاب 

بالعمليات  يتعلق  ما  كل  ومتابعة  اإمتام  من 

والتحديث  الت�سجيل  وعمليات  احل�سابية 

ال�سنوي لبيانات املوؤمن عليهم.

مع  للتعاون  جلاأت  الهيئة  اأن  واأكد 

اأق�سى  ل�سمان  وذلك  االلكرتونية  احلكومة 

درجات احلماية واخل�سو�سية الفردية خالل 

م�سريا  االلكرتوين،  املفتاح  منظومة  ا�ستخدام 

يتطلب  اخلدمات  هذه  من  اال�ستفادة  اأن  اىل 

الت�سجيل يف منظومة املفتاح االلكرتوين.

اأن هيئة التاأمينات �ستنتقل  وذكر املحميد 

اأبراج  اجلديد يف  مبناها  اىل  القدمي  مبناه  من 

فندق الدبلومات و�سيتم و�سع جميع خدمات 

الهيئة حتت �سقف واحد.

املعمارية  امل�ساريع  اإدارة  مدير  واأو�سح 

احلكومة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 

املفتاح  نظام  اأن  املطاوعة  خالد  االلكرتونية 

اأنتجته  موحد  حكومي  نظام  هو  االلكرتوين 

هيئة احلكومة االلكرتونية للتحقق من هوية 

االلكرتونية  للخدمات  و�سوله  قبل  امل�ستخدم 

التي حتتوي على معلومات �سرية.

قامت  االلكرتونية  احلكومة  اأن  واأكد 

اأحدث  مبراعاة  املنظومة  هذه  بت�سميم 

مرتبط  اأنه  كما  واحلماية،  االأمن  متطلبات 

املركزي  اجلهاز  يقدمها  التي  احلماية  باأنظمة 

للمعلومات.

وقال اإن منظومة املفتاح االلكرتوين تغطي 

خدمات الكرتونية بـ ٨ جهات حكومية، واأن 

املفتاح  لهم  ا�ستخرجوا  الذي  املواطنني  عدد 

االلكرتوين يبلغ حلد االن نحو ٢٤ األف«.

اأنه ميكن للمواطنني احل�سول على  وذكر 

املفتاح االإلكرتوين عرب الت�سجيل يف اأحد مراكز 

خدمات احلكومة االلكرتونية.

واأو�سح مدير وحدة اخلدمات االلكرتونية 

اأن  الطهمازي  خالد  االجتماعي  بالتاأمني 

عليهم  املوؤمن  �ستمكن  اجلديدة  اخلدمات 

عند  املتوقع  التقاعدي  املعا�س  احت�ساب  من 

بناء  وذلك  اخلا�س  القطاع  يف  اخلدمة  نهاية 

الفعلية  البيانات  على  واعتمادا  القوانني  على 

املوؤمن  �ستمكن  اأنها  كما  الهيئة،  لدى  امل�سجلة 

عليه من ا�ستعرا�س بيان اال�سرتاكات امل�سجلة 

لدى الهيئة واملبينة على االأجر التاأميني لدى 

اأ�سحاب االأعمال الذين عمل لديهم حتى الوقت 

احلايل.

�ستتيح  املطروحة  اخلدمات  اأن  اىل  ولفت 

اأي من القطاعني العام واخلا�س  للمتقاعد يف 

التقاعدي  املعا�س  �سهادة  وطباعة  عر�س 

كما  للهيئة،  لالإتيان  احلاجة  دون  اإلكرتونيا 

الراتب  �سهادة  تطلب  التي  للجهة  وميكن 

الرقمية  ال�سهادة  التحقق من �سحة  التقاعدي 

بعد ا�ستالمها.

تراأ�س اجتماعًا ملناق�شة نتائج زيارة خرباء وم�شت�شاري البنك الدويل

حممد بن عبداهلل يطلع على ا�شتعدادات فرق عمل »برنامج ال�شمان ال�شحي«
ال�سيخ  الطبيب  الفريق  برئا�سة  املا�سي  االأحد  اجتماع  عقد 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع رئي�س 

مبارك  عائ�سة  الدكتورة  وبح�سور  لل�سحة  االأعلى  املجل�س 

بوعنق وكيل وزارة ال�سحة مع خرباء وم�ست�ساري البنك الدويل 

مبنا�سبة زيارة فريق اخلرباء للمملكة خالل الفرتة احلالية من 

الوطني  ال�سحي  ال�سمان  ب�ساأن برنامج  اكتوبر  1٢ حتى ٢٣ 

وذلك للوقوف على اخر امل�ستجدات يف الربنامج ونتائج الزيارة 

االأوىل لفريق خرباء وم�ست�ساري البنك الدويل باململكة، ال�سريك 

الرئي�سي للربنامج.

وقال االأمني العام للمجل�س االأعلى لل�سحة ابراهيم النواخذة 

فيها  الزيارة مبا  اأعمال  مناق�سة جدول  االجتماع  انه مت خالل 

الزيارات امليدانية وعقد اجتماعات مو�سعة مع عدة جهات معنية 

فرتة  خالل  �ستقام  كما  الوطني،  ال�سحي  ال�سمان  مبو�سوع 

الوطني  ال�سحي  ال�سمان  ندوة  الدوليني  اخلرباء  فريق  زيارة 

بتاريخ ٢1 اكتوبر اجلاري حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى  االأمري �سلمان بن حمد 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء مبركز عي�سى الثقايف.

االأعلى  املجل�س  رئي�س  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزير  واأكد 

ي�ساعد  اإىل �سمان �سحي وطني  الو�سول  اأهمية  على  لل�سحة 

اال�ستثمارات  باب  وفتح  ال�سحية  باخلدمات  االرتقاء  على 

كل  مي�س  والذي  املهم  القطاع  هذا  يف  واخلارجية  الداخلية 

مواطن يف جميع املراحل العمرية، كما نوه بتوجيهات احلكومة 

الر�سيدة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء ومتابعة من �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

خدمات  على  باحل�سول  املواطن  وحق  الربنامج  هذا  باأهمية 

�سحية عالية اجلودة ومي�سرة. كما اطلع وزير الدولة ل�سوؤون 

اال�ست�ساري  والفريق  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  الدفاع 

املخت�سة  العمل  فرق  جميع  ا�ستعدادات  على  الدويل  للبنك 

اجلهات  كافة  من  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  مبعرفة  وامل�سكلة 

وجه  كمــا  معهم  للتعاون  باململكة  ال�سحي  بال�سمان  املعنية 

الدوليــة  على جتاربهم  الفرق  وهذه  املجل�س  اطالع  ب�سرورة 

يف هذا املجال.
[ وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع

خالل امل�ؤمتر ال�شحفي


