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الرجعان: التأمينات تصدر كتابًا عن النظام 
الموحد لمد الحماية التأمينية في دول »التعاون«

الدرويش: القمة تنعقد في ظروف دقيقة وحساسة 
وقرارات القادة ستصب في مصلحة المواطن الخليجي

صرح مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية فهد الرجعان بانه مبناسبة استضافة 
الكويت للدورة الثالثني للمجلس االعلى لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية يومي 14 
و15 اجلاري، قامت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بإصدار كتاب عن »النظام املوحد ملد 
احلماية التأمينية لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية العاملني في غير دولهم في اي 

دولة عضو في املجلس«.
واوض���ح الرجعان ان هذا النظام اتى تأكيدا 
على حرص اصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وتقديرا 
منهم ألهمية أنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية 
ملواطني الدول االعضاء في املجلس، وس���عيا 

لتحقيق الطمأنينة ملواطنيهم العاملني في غير دولهم، وتبادل 
اخلبرات واأليدي العاملة بني هذه الدول واالس���هام بشكل فعال 
في تأمني ش���بكة احلماية االجتماعية ملواطني مجلس التعاون 

العاملني في غير دولهم، فتم اصدار النظام املوحد 
ملد احلماية التأمينية ملواطني دول املجلس، بقرار 
قادة دول املجلس في الدورة اخلامسة والعشرين 
التي عقدت في املنامة ديس���مبر 2004، والذي 
قضى مبد مظل���ة النظام التقاعدي او التأميني 
لكل دول���ة على مواطنيها العاملني خارجها في 
اي من الدول االعضاء بصفة إلزامية اعتبارا من 

اول يناير 2006.
واض���اف الرجعان ان ه���ذا الكتاب يتضمن 
التعاريف واالح���كام العامة واخلتامية ونطاق 
التطبيق للنظ���ام املوحد ملد احلماية التأمينية 
املتعلق���ة بالتس���جيل  وجمي���ع االج���راءات 

واالشتراكات.
وافاد الرجعان بان هذا الكتاب يتضمن ايضا 
ملخصا لقواعد التس���جيل واالشتراكات بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي���ة، وكذلك نبذة عن التأمينات االجتماعية 

في الكويت.

اع����رب���ت رئ���يس���ة اللج���ن���ة االعالمية 
بجم���عي���ة الع����القات ال��عام���ة الك���ويت�ية 
الدروي����ش ع������ن ثق�����تها وأملها  ن�������وال 
في ان قمة مج���ل���س التعاون اخلليجي ال� 30 
وال���تي ستن���عقد حتت رئاسة صاحب السمو 
االمير ال����ش���يخ ص���باح االحم���د ست���حقق 
الكثير من اآلمال التي لطاملا انتظرها امل����واطن 

اخلليجي.
 وأضاف���ت الدروي���ش ان انع��ق���اد الق���مة 
يأت���ي في ظ���روف دقي����قة وحس������اسة جدا 
سي���اسيا وام���نيا واقت���صاديا على الساحتني 
ال����خليج����ية والعاملية، وان الق����رارات التي 
س������يتخذها ق����ادة دول م��جلس ال��تع���اون 
س��ت�ك�ون قرارات صائ����بة وحكي���مة تص����ب 
في مصلحة املواطن اخللي���جي ودول املجلس.

وتابع�����ت الدرويش أن م���ن اه���م ه����ذه 
الق�������رارات اعت����م���اد ات����فاقي���ة االت���حاد 
النق�������دي ال���خليجي ومش�������روع الرب����ط 
ال��كهرب����ائي بي��ن دول امل���جلس ومش���روع 
السك��ك احل���ديدية لت�����سهيل الت���ن���قل بني 
دول ال�خ�ل�ي���ج التي يتطل���ع ابناؤها ملزيد من 

التقارب والتواصل.
ال���درويش ت����صريحها ب���ان  وخ������تمت 
مجلس الت���عاون اخلليج���ي يعتبر مف���خرة 
لش������عوب ال����دول االع����ضاء ملا ق���دمه هذا 
املجل���س من االن���ج���ازات ومس���اه���ماته في 
حل الكثير من القضاي���ا االقليمية والعامل���ية 
والف�����ض���ل االول في ذلك حلكم���ة قادة دول 
الت������عاون الذين ندعو اهلل ان يوفق���هم دائما 

ملا فيه خير املواطن اخلليجي ورفاهه.

فهد الرجعان

نوال الدرويش


