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  ميثل شهر مايو من كل عام مناسبًة هامة للتذكير بالدور العظيم الذي يؤديه العمال باعتبارهم 
االقتصادية  الدورة  في  واحلركة  احلياة  تضخ  التي  اإلنتاجية  العملية  في  واألغلى  األهم  العنصر 

ألي بلد.
ومن حسن حظ العمال في اليمن أن شهر مايو يحتضن مناسبتني األولى عاملية وتخصهم وهي 
الذي يصادف األول من مايو، والثانية ذكرى عزيزة وغالية على شعبنا ووطننا،   العمال  عيد 

العيد الوطني الثامن عشر عيد الوحدة اليمنية املباركة الذي يصادف ألـ22 من ذات الشهر.
وإذا كانت مناسبة العيد الوطني تذكر اليمنيني بأعظم منجز حققوه في نهاية القرن العشرين

وفى عهد فخامة الرئيس على عبداهلل صالح باني نهضة اليمن اليوم ومحقق وحدتها واستعادوا 
به وحدة األرض واإلنسان وأعادوا االعتبار لتاريخ الوطن اليمني الغالي، فإن مناسبة عيد العمال 
ُر بأهمية الدور الذي يؤديه العمال ملصلحة مجتمعهم ووطنهم واقتصاده وتقدمه ورفاهيته،  ُتذكِّ
وتذكر بذات القدر باحلقوق األساسية للعمال، وهي حقوق تتعلق مبستويات دخل عادلة، وبيئة 

عمل مناسبة وآمنة، وبالتأمني.
واحلق األخير يعتبر من احلقوق الهامة والضرورية املكفولة مبوجب قانوني التأمينات والعمل، 
إذ يصبح من حق العامل املؤمن عليه احلصول على املعاش التأميني الذي يوفر له وألفراد أسرته 

احلياة الكرمية في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
العامة  املؤسسة  من  كل  بني  مشتركًا  قاسمًا  اليوم  يشكل  للعمال،  التأميني  باحلق  االهتمام  إن 
للتأمينات ووزارة الشئون االجتماعية والعمل وأصحاب العمل والعمال أنفسهم، وكان وسيظل 

يشغل موقع الصدارة في اهتمام هذه األطراف.
وإذا كان اإلطار القانوني من الوضوح والقوة مبكان، فإن الرهان ينبغي أن يتركز على اجلهود التي 

ينبغي أن تبذلها األطراف املعنية وفي مقدمتها املؤسسة العامة للتأمينات .
التأمني  حق  لضمان  القانوني  بواجبها  للقيام  متعددة  خيارات  أمامها  تأكيد  بكل  فاملؤسسة 
للعمال امللتحقني مبؤسسات ومنشآت القطاع اخلاص، وعليها بشكل خاص أن تفعل اثنتني من 
أهم أدواتها اللتني كفلهما لها القانون، وهي آلية التفتيش على املنشآت القدمية منها واجلديدة، 

وآلية التوعية.
لتحقيق جملة  اآلليتني،  هاتني  لتفعيل  مسبوق  غير  عزمًا   2007 العام  منذ  أظهرت  واملؤسسة 
من األهداف ذات األولوية، تأتي في مقدمتها توسيع التغطية التأمينية، واحلصول على احلصة 
املستحقة لصندوق التأمينات من األقساط التأمينية التي ال يتم استيفائها، إما بسبب عدم قناعة 
أصحاب األعمال بأهمية التأمينات أو بسبب عدم رغبتهم في القيام مبسئولياتهم جتاه العمال 

كما يقضي بذلك القانون.
ومنتسبي  العمال  لدى  التأمينية  والثقافة  التوعية  إشاعة  أيضًا  األولوية  ذات  األهداف  بني  ومن 
القطاع اخلاص بشكل عام، الذين يجهل الكثير منهم هذا احلق األساسي من حقوقهم.. وهذا 
الهدف في حال حتقيقه، سيسهل على املؤسسة مهمة توسيع التغطية التأمينية بإضافة مشتركني 
جدد،  وسيدفع بأصحاب العمل حتت ضغط عمالها ومنتسبيها الواعيني بحقهم التأميني إلى 

القيام مبسئوليتهم فيما يخص الوفاء باألقساط التأمينية .
في  األخالقي  البعد  تأكيد  على  حترص  اخلصوص،  هذا  في  بدورها  تنهض  وهي  املؤسسة  إن 
مسئولياتها جتاه العمال ومنتسبي القطاع اخلاص، قبل أن حتقق األهداف االقتصادية، ذلك أن حق 

التأمني إمنا ينصرف إلى املؤمن عليه.
كما أن استثمار فوائض التأمني هدفه  األساسي هو حقن االقتصاد الوطني باالستثمارات املدرة 
للدخل واملولدة لفرص العمل وكلها تصب في صالح العامل اليمني بشكل خاص واإلنسان في 

هذا الوطن الغالي بشكل عام .
وكل عام وعمال اليمن والشعب اليمني وقيادته السياسية بألف خير..

العمال.. وحق التأمين بين يدي مناسبتين 

أحمـــــــد صــــالــح سيــــــف
رئيــس املؤسســـــة
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في هذا العدد
العــدد )7( إبريل 2008 الـمـوافق ربيــع ثاني 1428

رئيس التحرير

نـــاشـــــــــــــــــر العبـــــــــــــسي

مدير التحرير

أســــــوان شــــاهـــر سعـــد

نائب مدير التحرير

حامت اجلميعي ابراهيم

سكرتير التحرير

مايسة عبد امللك اليوسفي

هيئة التحرير

عبــــد سعيــــد قــــاســـم
هشــــــــام حمود باشـــــــا

جميع املراسالت بإسم مدير التحرير
 عنــــــــــوان الـمجــلة:

اجلمهورية اليمنية - صنعاء
تلفون: 448854 / 448851 / 443983

فاكس: 448852 ص.ب: 19546

اإلخراج والتصميم والطباعة
دار أفيـــاء للطبــــاعة والنشر واإلعالن

تلفون: 200758 01
وضــاح الــقـــــدسي

ميكنكم احلصول على نسخة إليكترونية 
من املجلة من خالل الرابط التالي على 

شبكة االنترنت:
www.gcssye.org

إستطــــالع:
المؤسسة ترفع الحد األدنى

للمعاش إلى 10 آالف ريال
12

تحقـيــق:
العم حزام غدر به الزمــان

      فتلقفته أحضان التأمينات
24

مقــــاالت:
سوق التأمين المحلي

المنافسة غير المحسوبة  
18

دراســــات:
تأمين الحياة في دولة الكويت

26

أخبـــــــار:
تنفيذ مشاريع سكنية وإستثمارية.................................ــــــ.ــــــ

فرع المؤسسة باألمانة
يسجل زيادة في نسبة التغطية التأمينية..ــــــ.ــ  

تعاون ثنائي بين بالدنا وجمهورية مصر
في مجال التأمينات.................................ــــــ......................ــــــ  

4

6

8
مقـــابالت:

مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات باألمانة  
20إنجازات فرع المؤسسة باألمانة تفوق األعوام السابقة
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نقاًل عن مجلة التأمينات السعودية
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العام لكوادر  األداء  الكفاءة وحتسني  رفع  إطار    في 
من  ــم  ودع وبرعاية  للتأمينات  العامة  املؤسسة 
األستاذ/ أحمد صالح سيف رئيس املؤسسة نظمت 
باملركز  واإلعــالم  العامة  للعالقات  العامة  اإلدارة 
الرئيسي بالتعاون مع اإلدارة العامة للتدريب الدورة 

التدريبية األولى في مجال العالقات العامة.
  وفي الدورة التدريبية التي عقدت بقاعة البشاري 
 )5-2( من  الفترة  خالل  بصنعاء  املؤسسة  مبقر 
وعملية  نظرية  مادة  املتدربون  تلقى  املاضي  فبراير 
بالعمليات  بدءًا  العامة  العالقات  مجال  في  مكثفة 
العامة  العالقات  بدور  مــرورًا  للعالقات  األساسية 
في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات احلكومية 
من منظور اخلدمة اإللكترونية من واقع دراسة حالة 

ملمارسي  وخصائصها  االمتياز  نظرية  إلى  إضافة 
إلى  ــواًل  وص االتصال  ــدراء  م أو  العامة  العالقات 
في  احلكومية  األجهزة  في  العامة  العالقات  دور 
املاجستير  لرسالة  ملخص  وهو  اليمنية  اجلمهورية 
التدريب  مادة  وتقدمي  بإعداد  تكفل  الذي  للمدرب 
الدكتور/ فؤاد علي حسني سعدان أستاذ العالقات 

العامة واإلعالم بجامعة صنعاء.
الندوة  أقيمت  التدريبي  البرنامج  هامش  وعلى    
العالقات  مجال  في  املؤسسة  جتربة  حول  اإلعالمية 
ناشر  املستشاران  قدم خاللها  والتي  واإلعالم  العامة 
جتربة  حول  عمل  ورقتي  احلمادي  وياسني  العبسي 

اليمن اإلعالم والتوعية ورقة قطرية.
  جدير بالذكر أن املتدربني قد استفادوا من مادة البرنامج 

العامة  املــؤســســة  رئــيــس  بــحــث     
صالح  أحمد  األســتــاذ/  للتأمينات 
الدولية  العمل  سيف مع وفد منظمة 
مؤاخرًا  لبالدنا  بزيارة  قام  الــذي   -
للمنظمة  اإلقليمي  املستشار  برئاسة 
االجتماعية  التأمينات  مجال  فــي 
عالقات  برينت-  كريستينا  السيدة 
في  واملنظمة  املؤسسة  بني  التعاون 
 ... التأميني  املجال  تعزيز  مجال 
رئيس  اســتــعــرض  ــلــقــاء  ال وخـــالل 
اليمن  في  التأميني  الوضع  املؤسسة 

  المؤسسة العامة للتأمينــات اإلجتماعية
تؤهــل كوادرهــــا فــــــي مجـــال العـالقـــات العــامة

تعزيـز الشراكة بيــن التأمينات االجتماعية ومنظمة العمل الدولية
وتقــــاريرأخبـــــارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التأمينات/خاص: 
رئيس  والتأمينات  املدنية  اخلدمة  وزير  الصوفي  خالد  حمود   / األستاذ  األخ  يعكف 
مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للمعاشات على التنسيق مع وزارة 
األشغال العامة والطرق لتنفيذ مشروع املدن السكنية لذوي الدخل احملدود من خالل بناء 
2000 وحدة سكنية   وذلك في محافظة عدن كمرحلة أولى تنفيذا للبرنامج االنتخابي 
التنسيق  مجموعة  و  األشغال  وزارة  من  كل  بني  توزع   اجلمهورية  رئيس  األخ  لفخامة 
املناقصة     يتم حاليا حتليل  الزراعي ( حيث  التسليف  املمولني )الهيئة واملؤسسة وبنك 
لغرض اإلرساء على اقل األسعار وجاري اإلعداد إلنزال املناقصة اخلاصة مبحافظات  تعز، 

حضرموت ،احلديدة،  حلج ،أبني،  الضالع ....كمراحل الحقة. 
من جهة أخرى قال الصوفي : بأن مجموعة التنسيق سوف تدشن مشروع إنشاء 400 
وحدة  سكنية استثمارية للمغتربني واملؤمن عليهم في القطاع اخلاص مبساحة 135متر 
املباركة وسيشمل  اليمنية  للوحدة  الثامن عشر  العيد  مع  تزامنا  وذلك   للوحدة  مربع 

املشروع جميع احملافظات املستهدفة بدء مبحافظة عدن .

تنفيذ مشاريع سكنية واستثمارية 
على مستوى المحافظات 

أقر مجلس النواب في الثالث والعشرين من مارس 
26 لسنة  2008 تعدياًل في قانون التأمينات رقم 
1991 حدد مبوجبه سن التقاعد بـ60 عامًا، وذلك 
العامة  املؤسسة  صاغته  الذي  املقترح  إلى  استنادًا 
احلاكمة  التشريعات  تطوير  بهدف  للتأمينات 

للنظام التأميني في اليمن.
إلزاميًا  التقاعد  التعديل اجلديد سيصبح  وبحسب 
الـ  عليها سن  واملؤمن  عليه  املؤمن  من  بلغ كل  إذا 
60 عامًا، في وقت كفل فيه التعديل للمؤمن عليها 
الـ55عامًا،  سن  بلغت  إذا  االختياري  التقاعد  حق 
واشترط لذلك أال يقل االشتراك التأميني عن 180 

اشتراكًا أي ما يعادل 15 عامًا.
بوسع  فإن  القانون  في  اجلديد  التعديل  وبحسب  
املؤمن عليها احلصول على تعويض الدفعة الواحدة 
إذا بلغ اشتراكها في التأمني سنة فأكثر، وفي حال 
استقالة املؤمن عليها املتزوجة أو األرملة أو املطلقة 

إذا طلبت هي ذلك.
وكفل التعديل للزوج أو الزوجة اجلمع بني معاشهما 
لم  لكنه  والراتب،  التقاعدي  املعاش  أو  التقاعدي 
يجوز للرجل اجلمع بني معاش أكثر من زوجة،  فيما 

أبقى له حق  اختيار معاش إحدى الزوجات فقط. 
ويشكل هذا التعديل خطوًة هامًة على طريق تطوير 
نظام التأمينات االجتماعية في اليمن والذي تقوم 
ويستكشف   ، إنفاذه  في  جوهري  بدور  املؤسسة 
اإلمكانيات الهائلة لهذا النظام في حتسني مستوى 
إسهام  وزيـــادة  الدخل  مصادر  وتنويع  املعيشة 

التأمينات في الناجت احمللي اإلجمالي للبالد.

تعـديالت فـــي 
قانون التأمينات تحدد 

سن التقاعد
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  تستعد املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالتعاون مع املؤسسة العامة اليمنية 
القضية  عن  املعبرة  الدرامية  االسكتشات  من  عدد  إلنتاج  والتلفزيون  لإلذاعة 
االشتراكات ضمن  واالنتظام بسداد  التأميني  بالنظام  االلتحاق  وأهمية  التأمينية 
سيناريو وحوار ميثل رسائل مختلفة لعدد من اخلدمات واملزايا التي تقدمها املؤسسة 

لقطاع العمال وأصحاب األعمال في املنشآت اخلاصة.
  وكان الدكتور/ عبداهلل الزلب مدير عام املؤسسة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون قد 
وجه بالتعاون مع املؤسسة العامة للتأمينات لتنفيذ خطتها اإلعالمية والتلفزيونية 

واإلذاعية للعام احلالي 2008م وتسهيل مهمتها.
  من جهتها قالت األستاذة/ أسوان شاهر سعد مدير عام العالقات العامة واإلعالم 
بدأت إلخراج  قد  اإلنتاجية  أن اجلهود  االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  في 
أعمال توعوية متميزة تصل إلى اجلمهور بأسلوب سهل وسلس ومعبر ومن خالل 
الوسائل األكثر انتشارًا وتأثيرًا عماًل مببدأ تطوير اخلطاب التأميني وحتسني آلياته 

لتحقيق الطموح التوعوي املطلوب وجعل العام 2008م عامًا للتوعية التأمينية.

التأمينات ضمن دراما تلفزيونية

التدريبي منهم مسئولو العالقات في فروع املؤسسة باحملافظات ومسئولو املناطق 
في األمانة وعدد من املوظفني وقد خرجوا بتوصيات كان أهمها:

العالقات  املؤسسة وحتسني  في  واملوظفني  بالعاملني  االهتمام  على  العمل    
لتحقيق  ناحية أخرى  ناحية وبينهم والقيادة من  بينهم من  فيما  الداخلية 
وانطالقة  مستقر  عمل  قاعدة  وخلق  الوظيفي  الرضى  من  املعقول  احلد 

لعالقات سليمة.
مستوى  على  واإلعــالم  العامة  العالقات  مجال  في  والتدريب  التأهيل    
بخبرات  واالستعانة  واملباشرة  والوسطى  العليا  اإلدارية  القيادات  مختلف 
األخرى  اإلدارات  أداء  لتطوير  املجال  هذا  في  ومتميزة  متخصصة  محلية 

كعلم وفن وصمام أمان للمؤسسة من جانب آخر.
  استخدام مختلف أدوات البحث العلمي لقياس صورة املؤسسة ومشكالتها في 
بيئة نشاطها الداخلي واخلارجي والعمل بناًء على نتائجها وذلك بصفة مستمرة.

التأميني باعتباره دورًا إنسانيًا  العاملني في املؤسسة بأبعاد العمل    توعية 
واجتماعيًا وأخالقيًا أكثر منه وظيفيًا.

  االهتمام باألنشطة االجتماعية والثقافية 
املشتركة  والــتــرفــيــهــيــة  والــســيــاحــيــة 
بينهم  فيما  العالقة  لتحسني  للموظفني 
وخلق روح العمل اجلماعي وتنمية الوالء 

للمؤسسة ولرسالتها السامية.
اخلدمات  وتطوير  العمل على حتسني    

واملنافع التأمينية وتبسيط إجراءاتها.
صالح  أحمد  األستاذ/  األخ:  وكان    
حفل  حضر  قد  املؤسسة  رئيس  سيف 
بعني  باألخذ  ــده  وع وأطلق  االختتام 
االعتبار بتوصيات املشاركني ودعا إلى 
استمرار البرامج التدريبية التخصصية 
وكل ما من شأنه رفع مستوى الكفاءة 
ملوظفي  الــذاتــيــة  ــدرات  ــق ال وتطوير 

املؤسسة.

  المؤسسة العامة للتأمينــات اإلجتماعية
تؤهــل كوادرهــــا فــــــي مجـــال العـالقـــات العــامة

املؤسسة خالل )20(  التي حققتها  والنجاحات 
عامًا من عمرها إلى جانب الطموحات التي تسعى 
املؤسسة لتحقيقها واملتمثلة في مد املظلة التأمينية 
الداخل، وكذا  في  املجتمع  على مختلف شرائح 
.. وتطرق  اخلارج  في  املغتربني  اليمنيني  العاملني 
املظلة  ملد  املؤسسة  تواجهها  التي  الصعوبات  إلى 
والتي  اخلاص  القطاع  في  العاملني  على  التأمينية 
املجتمع  لدى  التأميني  الوعي  غياب  أبرزها  تعد 
إلى  بها  والعاملني  اخلاصة  املنشآت  وأصحاب 
جانب التهرب التأميني الكلي واجلزئي وصعوبة 

التأمني على العمالة املؤقتة واملوسمية.
بني  املشترك  التعاون  تعزيز  على  اجلانبان  واتفق 
العمل  تطوير  شأنه  من  ملا  واملنظمة  املؤسسة 
باعتبار  القطاع اخلاص  العاملني في  التأميني على 
للحماية  الهامة  اجلوانب  أحد  التأميني  العمل 
تعرضهم  أو  الوفاة  عند  للعاملني  االجتماعية 
العاملني  حاجة  تزايد  وكــذا  اإلصابة  أو  للعجز 
للحماية االجتماعية في ظل املتغيرات االقتصادية 
والتضخمات السعرية وما يترتب عليها من أعباء 
عند  أو  لعائلها  فقدانها  عند  خاصة  األسرة  على 

إصابته بالعجز أو الشيخوخة.
في  الفني  للدعم  مبادرتها  املنظمة  عرضت  كما 
مجاالت التدريب التي حتتاجها املؤسسة مبا يعزز 

رفع كفاءة األداء في مجاالت مختلفة.
املدنية  اخلــدمــة  وزيـــر  مستشار  الــلــقــاء  حضر 
برنامج  منسقة  التأمينات  لشؤون  والتأمينات 
يحيى  فتحية  الــدكــتــورة  االجتماعية  احلماية 
للتأمينات  العامة  املؤسسة  رئيس  ونائب  بهران 
وعدد  النعمي  يحيى  عوض  املهندس  االجتماعية 

من مدراء العموم في املؤسسة.

تعزيـز الشراكة بيــن التأمينات االجتماعية ومنظمة العمل الدولية

قدم مدير عام فرع املؤسسة مبحافظة حضرموت األستاذ/ محسن سالم نصير 
شهادة شكر وتقدير لألخ العقيد/ عبداملاجد برك العامري مدير عام مصلحة 
الهجرة واجلوازات واجلنسية بالوادي والصحراء وذلك نظير جهوده املبذولة مع 
مكتب املؤسسة بسيئون وتعاونه املستمر في دعم اجلهود التأمينية والتوعوية 
وتسهيل املهام املتعلقة بقضايا العمال وكل ما من شأنه تطبيق أحكام قانون 

التأمينات رقم )26( لسنة 1991م.

فرع المؤسسة في حضرموت
يكرم مصلحة الهجرة والجوازات
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في إطار التوجهات اجلادة لقيادة املؤسسة في 
األمام  إلى  به  والدفع  التأميني  العمل  تطوير 
مبا يواكب التطورات التي حققتها التجارب 
والتي  املماثلة  العربية  البلدان  في  التأمينية 
التأمينية  اخلدمات  أفضل  تقدمي  أهمها  يعد 
عن  فضاًل  التأميني  بالنظام  امللتحقني  جتاه 
التوجهات الرامية إلى توسيع دائرة الشمول 
بالتغطية التأمينية لكافة العاملني في منشآت 
القطاع اخلاص مبا في ذلك العاملون باملنشآت 
والعاملني  احلــرة  املهن  وأصحاب  الصغيرة 
حلسابهم الذين ال يزالون خارج نطاق التغطية 
ولتحقيق تلك التوجهات واألهداف واخلطط 
على  ذلك  جتاه  املؤسسة  قيادة  رسمتها  التي 
مستوى مركزها الرئيسي وفروعها باألمانة 

واحملافظات.
كان األستاذ/ أحمد صالح سيف رئيس املؤسسة قد 
دشن أولى زياراته امليدانية والتفقدية لفروع املؤسسة 
باحملافظات بدءًا بفرع حضرموت ملا لهذا الفرع من 
أهمية كبيرة وتزامنًا مع بداية العام امليالدي اجلديد 
2008م وذلك لبحث ومناقشة جملة من املواضيع 
خالل  الفرع  ونشاط  أداء  وسير  بالعمل  املتعلقة 
العام املنصرم 2007م والصعوبات واملعوقات التي 
رافقت سير العمل بصورة مباشرة وعن قرب فضاًل 
عن األهداف واملقاصد التي تضمنها برنامج زيارته 
والتي متثلت في لقائه بالقيادات اإلدارية واملوظفني 
بشفافية  طرحوه  وما  لهم  واستماعه  الفرع  بإدارة 
مطلقة آخذًا بعني االعتبار تصوراتهم ومقترحاتهم 

الرامية إلى حتسني األداء وزيادة معدالت اإلنتاج.

من  عددًا  وضع  قد  املؤسسة  رئيس  األخ/  وكان    
واملعوقات  للمشاكل  السريعة  واملعاجلات  احللول 

التي يعانيها الفرع وموظفوه.
رئيس  األخ  عقد  ــارة  ــزي ال تلك  هامش  وعلى    
التأمني  موضوع  ملناقشة  كرست  جلسة  املؤسسة 
على الصيادين مع االخوة املعنيني من اجلهات ذات 
التعاوني  لالحتاد  العام  األمني  األخ/  منهم  العالقة 

السمكي باحملافظة واألخ/ مدير 
عام فرع احتاد الثروة السمكية 
األخ/  ــحــضــور  ب ــظــة  ــاحملــاف ب
عام  مدير  نصير  سالم  محسن 
وخالل  باحملافظة  املؤسسة  فرع 
تلك اجللسة مت مناقشة موضوع 
وأهمية  الصيادين  على  التأمني 
التأميني  بــالــنــظــام  إحلــاقــهــم 
كفلها  الــتــي  احلــقــوق  كــأحــد 
القانون  ونظمها  لهم  الدستور 
يقوم  أن  يجب  ــذي  ال والـــدور 
السمكي  التعاوني  االحتــاد  به 
إلى  السمكية  الثروة  ومكتب 
تلك  إلحلــاق  املؤسسة  جانب 
الصيد  مجال  في  العاملة  الفئة 

السمكي إلى النظام التأميني.
وتفعيل  تنشيط  ــار  إط وفــي    
اجلانب االستثماري كان األخ/ 
رئيس املؤسسة قد التقى باألخ 
هاجر  عــبــداهلل  طــه  العميد/ 
حضرموت  محافظة  محافظ 
بأن  قائاًل  بالزيارة  رحب  الذي 
من  أول  هــي  املؤسسة  قــيــادة 

املساهمة  اجلهات  بني  من  للمحافظة  بزيارته  يقوم 
واالستثمارية  السكنية  املــدن  مشاريع  متويل  في 
لذوي الدخل احملدود تنفيذًا ألجندة برنامج فخامة 

األخ/ رئيس اجلمهورية )حفظه اهلل(.
برفقة  املؤسسة  رئيس  األخ/  قام  آخر  من جانب    
املواقع  ملعاينة  امليداني  بالنزول  احملافظ  األخ/ 
السكنية  املشاريع  إلقامة  احملافظة  خصصتها  التي 

رئيس المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية:

يطلع على المـواقـع المخصصة إلنشــــاء المـدن السكـــنية
لذوي الدخل المحدود بمحافظة حضرموت

باألمانة  للتأمينات  العامة  املؤسسة  فرع  حقق 
منوًا في صافي اإليرادات للعام املاضي 2007 
بلغت نسبته 41 % عن العام الذي قبله بفضل 
 %  19 التأمينية وبنسبة  التغطية  منو مواز في 
أعداد  في  ومنــوًا  املستمرين،  عليهم  للمؤمن 
والنفقات  التأمينية  املنافع  من  املستفيدين 

في تقــريــره عــن األداء:

فرع المؤسسة باألمانة يسجل زيادة فـي نسبة التغطية التأمينـيـة واإليرادات والمنافع التأمينية

املصروفة خالل نفس العام.
التقرير  وبحسب مؤشرات التطور التي تضمنها 
فقد  باألمانة  املؤسسة  فرع  عن  الصادر  السنوي 
املاضي  العام  احملصلة خالل  اإليرادات  بلغ صافي 
)2007( 4.063.558.723.77 ريااًل،  بزيادة 
عن العام الذي قبله بلغت 1.279.211.000.41 

اإليــرادات  في  الــزيــادة  مقدار  بلغ  فيما  ريــااًل، 
بزيادة  ريــااًل   4.101.239.267.82 احملصلة 
زيادة  وبنسبة   1.383.031.075.61 بلغت 

بلغت 51 % عن العام الذي قبله.
ــــــرادات املــربــوطــة  ـــادة فــي اإلي ـــزي وبــلــغــت ال
الذي  العام  بزيادة عن  ريااًل   4.189.173.134

وتقــــاريرأخبـــــارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيس المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية:

يطلع على المـواقـع المخصصة إلنشــــاء المـدن السكـــنية
لذوي الدخل المحدود بمحافظة حضرموت

واالستثمارية لذوي الدخل احملدود الواقعة في منطقة 
فوه )196( خلف حي الصديق مبدينة املكال.

جرت  قد  كانت  املواقع  تلك  ومعاينة  زيارة  وأثناء 
احملافظ  األخ  بني  والنقاشات  املباحثات  من  العديد 
األراضي  تلك  سالمة  بشأن  املؤسسة  رئيس  واألخ 
التي ستقام عليها املشاريع السكنية من اإلشكاليات 
حالة  في  الالزمة  اخلدمات  توفير  قضية  تداول  ومت 
على  احملافظ  األخ/  أكد  وقد  وتنفيذها...  إقامتها 
إن  اشكالية  ألية  املناسبة  واملعاجلات  احللول  وضع 
الالزمة  اخلدمات  كافة  توفير  إلى  باإلضافة  وجدت 

لتلك املشاريع.
عبداهلل  املهندس  من  كل  الزيارة  تلك  في  رافقهما 
العامة  الهيئة  فرع  عام  مدير  نائب  احلاج  علي  بن 
باحملافظة  العمراني  والتخطيط  واملساحة  لألراضي 
مديرية  عام  مدير  عبداحلق  صالح  سالم  واألخ/ 
املكال واألخ/ عبداهلل الورد مدير عام مكتب رئيس 

املؤسسة.

رئيس  نائب  النعمي  يحيى  عــوض  املهندس  قــال 
في  النمو  نسبة  إن  للتأمينات  العامة  املؤسسة 
باملائة   50 بلغت  للمؤسسة  االستثمارية  اإليرادات 
خالل العام املاضي 2007، وأن آلية حتصيل املديونية 
التي اعتمدتها املؤسسة خالل الربع األول من نفس 
في  ريال  مليون   223 استعادة  في  ساهمت  العام 

أمانة العاصمة وحدها.
بلغت  ــة  ــق ــق احمل ــتــأمــيــنــيــة  ال ــــــــرادات  اإلي وأن 
باإليرادات  مقارنة  ريــال   )7.241.807.244(
املربوطة )6.862.500.000( ريال ومبلغ الزيادة 
خالل عام 2007م )379.307.244( ريال ودور 

فعال جلهاز التفتيش التأميني..
أدلى  املؤسسة  رئيس  لنائب  تصريح  في  ذلك  جاء 
26 سبتمبر ونشرته أواخر شهر مارس  به لصحيفة 
توفير  على  عملت  املؤسسة  أن  مؤكدًا  املــاضــي.. 
التأميني  للتفتيش  برنامجها  لدعم  معلوماتية  قاعدة 
قيام  وتضمن  املنصرم  العام  بتفعيله  بــدأت  الــذي 
للمنشآت  بزيارات  للمؤسسة  التابعة  التفتيش  فرق 
اجلديدة والتأكد من عدد العمالة واألجور واملرتبات، 

وتذكير مسئولي تلك 
مبسئولياتها  املنشآت 
باعتبار  العمال  جتــاه 
أن التأمني حقًا أساسيًا 

يستطيعوا  حتى  للقانون،  وفي  العمال  حقوق  من 
أو  الشيخوخة  حالة  في  وأسرهم  أنفسهم  يعولوا  أن 

العجز أو الوفاة.
االستثماري  البرنامج  بشأن  سؤال  على  رده  وفي 
قال النعمي إن املؤسسة قامت بشراء وبناء عقارات 
عواصم  من  عــدد  في  املؤسسة  لفروع  كمقرات 
التحتية  البنية  تعزيز  بهدف  ــك  وذل احملافظات 
عمل  أجــواء  وتوفير  للمؤسسة  املادية  ــول  واألص

مناسبة ملوظفي املؤسسة في تلك الفروع.
اجلــدوى  دراســـة  تــدرس  املؤسسة  أن  حتــدث  كما 
اإلقتصادية ملشاريع تنموية هامة وإستراتيجية على 
املدى البعيد منها قطاعات النفط والغاز والصناعات 
في  املشاريع  هذه  مثل  ستساهم  والتي  األسمنتية 
استمرار  وكذلك  العمالة  من  كبير  عدد  استيعاب 

استثماراتها في أذون اخلزانة والودائع الدوالرية.

النعمــــــي::
نسبة النمو في اإليرادات 

اإلستثمارية للمؤسسة بلغت 50 ٪ 
خالل العام 2007م

في تقــريــره عــن األداء:

فرع المؤسسة باألمانة يسجل زيادة فـي نسبة التغطية التأمينـيـة واإليرادات والمنافع التأمينية

قبله بلغت 1.336.936.655.19 ريااًل وبنسبة 
زيادة بلغت 47 %.

وأفادت مؤشرات التقرير بأن الزيادة في معدالت 
التأمينية املسجلة خالل  التغطية  النمو في مجال 
األعمال  أصحاب  مستوى  على   2007 العام 
واملؤمن  املسجلني  عليهم  واملــؤمــن  املسجلني 

عليهم املستمرين، بلغت 523 وبنسبة 15 %، 
و12322 بنسبة 12 %، و7308 بنسبة 19 % 

على التوالي.
أن  إلى  األمانة  فرع  تقرير  مؤشرات  أفادت  كما 
زيادة قد سجلت في أعداد املستفيدين من املنافع 
التأمينية والنفقات التأمينية املصروفة خالل نفس 
عدد  إجمالي  في  الزيادة  مقدار  بلغ  العام، حيث 
 ،%  15 124 وبنسبة  املعاشات  املستفيدين من 
من  املستفيدين  إجمالي  في  الزيادة  مقدار  وبلغ 
إجمالي  وبلغ   ،%  10 وبنسبة   52 التعويضات 

 271.991.997 املصروفة  املعاشات  مبالغ 
ريااًل   84.624.152 بلغ  زيادة  مبقدار  ريااًل 

بنسبة 45 %.
وفي حني لم تسجل أية زيادة في إجمالي عدد 
املستفيدين من املعاشات اجلديدة فإن تراجعًا 
إجمالي  في  سجل  قد   %  3 نسبته  بلغت 
 2007 العام  خالل  املصروفة  التعويضات 
وبنقص  ريااًل   164.887.591.24 والبالغ 

بلغ 5.126.79776 ريااًل وبنسبة 3 %.

العامة  لإلدارة  وعرفان  شكر  بشهادة  سبأ  تاج  فندق  إدارة  تقدمت 
للتأمينات االجتماعية بأمانة العاصمة بقيادة األستاذ سلطان سعيد 
احلكيمي مدير عام فرع املؤسسة وذلك عرفانًا بالتعاون الكبير واجلهد 
خمسني  عن  يزيد  ما  مستحقات  صرف  إلجناز  بذلوه  الذي  السخي 
موظفًا أجنبيًا في وقت قياسي بعمل التوكيالت من قبل املؤمن عليهم 
لدى املؤسسة لصالح الفندق ومببلغ يقارب )40( مليون ريال، وهو 
ما يؤكد سالسة التعامل مع املؤسسة وسهولة إجراءاتها طاملا كانت 

الوثائق املطلوبة من قبل املؤمن عليهم مستكملة.

فرع المؤسسة بأمانة العاصمة 
يصرف أربعين مليون ريال
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للتأمينات  العامة  املؤسسة  رئيس  سيف  صالح  أحمد  األستاذ/  وقع 
للعاملني  التأمني  صندوق  رئيس  إسماعيل  طلعت  محمد  واألستاذ/ 
بقطاع األعمال العام واخلاص ورشاد سالم رئيس صندوق التأمني للعاملني 
بالقطاع احلكومي بجمهورية مصر العربية محضر اتفاق للتعاون التأميني 
بني البلدين وذلك بهدف احلفاظ على احلقوق لرعايا الدولتني وقد تضمن 
التعاون  تبادل  التأميني وضرورة  االتفاق على مبدأ منع االزدواج  احملضر 
وتبادل  والتدريب  واخلبرات  املعلومات  مجال  في  املؤسستني  بني  الفني 
املزايا  ونقل  االشتراكات  حتويل  مبدأ  ومناقشة  دراسة  وكذلك  القوانني 

تعاون ثنائي في مجال الـتأمينـــات بين بالدنا وجمهورية مصر العربية

تشهد   بأن  البارزين  الدوليني  اخلبراء  أحد  توقع 
ــط  األوس الــشــرق  منطقة  فــي  الــتــأمــني  صناعة 
مستويات منو هائلة، وغير مسبوقة، خالل العام 
2008، بسبب تزايد الطلب على التأمني الصحي 
التكافلية  االستثمارية  احللول  وتوافر  اخلــاص، 
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على نطاق 
واسع، فضاًل عن التوعية واملعرفة املتنامية بأهمية 

التأمني على احلياة.
وقال نائب الرئيس الدولي ملعهد تشارترد للتأمني 
محمود  له  مقرًا  املتحدة  اململكة  من  يتخذ  الذي 
استحوذت  األوســط  الشرق  منطقة  إن  جنومي، 
خالل العقود املاضية على نسبة ضئيلة وهامشية 
من  عـــددًا  أن  غير  العاملية،  التأمني  ســوق  مــن 
واالجتماعية  الدميوغرافية  والتطورات  التغيرات 
تغيرات  حتــدث  ــدأت  ب املتالحقة  واالقتصادية 

واسعة وملموسة في صناعة التأمني في املنطقة.
وكان تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز 
في  أنه  إلى  أشاَر  قد  التصنيف  خلدمات  الدولية 
550 دوالرًا  إلى  التأمني  معّدل قسط  حال وصَل 

نمـو صنــاعة التـأمين في الشرق األوسط عام 2008 

تقرر مؤاخرًا انضمام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في بالدنا إلى 
للمهندس/  تصريح  في  ذلك  جاء  االجتماعي  للضمان  الدولية  اجلمعية 
املؤسسة  انضمام  بأن  موضحًا  املؤسسة  رئيس  نائب  النعمي  يحيى  عوض 
إلى هذا الكيان الدولي التأميني يأتي في إطار املساعي واجلهود التي بذلتها 
في  واملشاركة  والتأهيل  والتدريب  املعارف  من  االستفادة  بغية  املؤسسة 

احملافل واملؤمترات والفعاليات العربية والدولية في اجلانب التأميني.
التي  األنشطة  مختلف  في  تشارك  أن  املؤسسة  حق  من  أصبح  أنه  مؤكدًا 
تقيمها جمعية الضمان الدولية واحلصول على الدعم الفني في العديد من 

مجاالت العمل التأميني.
وأوضح أن املؤسسة كانت قد تقدمت في وقت سابق برغبتها في عضوية 
املسئولني  مع  التواصل  إثر  على  جــاءت  املوافقة  وأن  الدولية  اجلمعية 

باجلمعية.
وأشار النعمي إلى أن عضوية املؤسسة إلى اجلمعية الدولية يكسبها عالقة 
جيدة مع العديد من املؤسسات والهيئات التأمينية الدولية التي لها عضوية 
في اجلمعية وأن جملة من املنافع والفوائد واالمتيازات يتم احلصول عليها 

من هذه العضوية.

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

عضوًا في الجمعية الدولية 
للضمان االجتماعي

المؤسسة تشارك ببرنامج التدريب الخاص 
بالمؤشرات البيئية المؤسسية

املؤسسة  كوادر  وتدريب  تأهيل  برنامج  إطار  في 
على املستويني الداخلي واخلارجي شاركت املؤسسة 
البيئية  باملؤشرات  اخلاص  التدريبي  البرنامج  في 
املؤسسية الذي عقد بدولة الكويت خالل الفترة 
املاضي  فبراير  الرابع عشر من  العاشر وحتى  من 
البرنامج  هذا  في  املؤسسة  ومثل  الكويت  بدولة 
بــاإلدارة  إدارة  مدير  حسني  الطيب  قيس  األخ/ 
املوضوعات  أبــرز  ومن   ، املالية  للشئون  العامة 

في  قدمت  التي 
البرنامج  هــذا 
ـــهـــجـــيـــة  ـــن امل
بقياس  اخلاصة 
ـــات  ـــس ـــؤس امل
تها  متطلبا و
البيانية ومؤشر 
الدولي  البنك 
تقسيم  حـــول 
الــســيــاســات 

في  املستخدمة  االستبيان  وأدوات  واملؤسسات 
بناء املؤشرات وغيرها من املوضوعات.

مميزة  كانت  الــدورة  بأن  املؤسسة  ممثل  أكد  وقد 
القيمة  ومحاضراتها  العام  موضوعها  حيث  من 
وكانت مفيدة إلى حد كبير وكانت مشاركة ممثل 
األخوة  شهادة  بحسب  وفعالة  إيجابية  املؤسسة 
املشاركة  العربية  الدول  بقية  التأمينات في  ممثلي 

وكذلك بحسب شهادة املنضمني للدوره.

وتقــــاريرأخبـــــارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعاون ثنائي في مجال الـتأمينـــات بين بالدنا وجمهورية مصر العربية
طبقًا  للتحويل  التنفيذية  اإلجراءات  بتحديد  جانب  يقوم كل  أن  على 

لقانون كل بلد.
عبدالعزيز  محمد  ــوان/  األخ اليمني  اجلانب  من  املفاوضات  حضر 
والتشريع  اإلفتاء  إدارة  مدير  صالح  وخالد  الوزير  مكتب  عام  مدير 
اإلدارة  رئيس  العطار  أبو  وجــدان  األخــوات/  املصري  اجلانب  ومن 
مدير  حبيب  ميالو  وسهير  الدولية  واالتفاقيات  للخدمات  املركزية 
التنفيذي  املختص  عفيفي  ياسر  واألخ/  واالتفاقيات  األجانب  إدارة 

لالتفاقيات الدولية.

أمريكيًا للفرد الواحد في العالم، فإن سوق التأمني 
قيمته  ستصل  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في 

اإلجمالية إلى نحو 20 مليار دوالر أمريكي.
عام  يشهد  أن  املتوقع  من  ــواز،  م صعيد  وعلى 
2008 إقراَر قوانني جديدة بشأن التأمني الصحي، 
حيث من املقرر أن يصبح إلزاميًا ملوظفي القطاع 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  اخلاص 
املقبل  العام  يشهد  أن  املتوقع  من  كما 
االستثمارية  احللول  سوق  في  الفتًا  منوًا 
الشريعة  أحكام  مع  املتوافقة  التكافلية 
عظيم  هذا  لكل  وسيكون  اإلسالمية، 

األثر في صناعة التأمني في املنطقة.
وتوقع اخلبير الدولي جنومي – أيضًا- أن 
بفضل  املنطقة  في  التأمني  صناعة  تتعزز 
العاملية  التأمني  شركات  أعــداد  ــاد  ازدي
أن  بصدد  أو  افتتحت،  التي  العمالقة 
الشرق  منطقة  في  لها  فــروعــًا  تفتتح 
األوسط لتقدمي دعم أفضل لعمالئها في 

املنطقة.

وتشير تقديرات منشورة إلى أن قيمة االستثمارات 
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  التكافلية 
دوالر  مليار   14  -  7.4 بني  ما  أن  إلى  ستصل 
أمريكي بحلول العام 2015، فيما يشير خبراء 
دوليون إلى منطقة الشرق األوسط ستشهد زخمًا 

الفتًا في هذا املجال.

نمـو صنــاعة التـأمين في الشرق األوسط عام 2008 

وفي ضوء التطورات الهائلة التي تشهدها صناعة 
التأمني في املرحلة الراهنة، فإن من أهمِّ التحديات 
املقبلة  السنة  في  الصناعة  هــذه  ستواجه  التي 
والبارعني  سني  املتمرِّ املستشارين  استقطاب  هي 

واالرتقاء باملوارد البشرية.

  تفقد رئيس املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية األستاذ/ أحمد صالح 
تكلفته  البالغ  صيرة  مديرية  في  للمؤسسة  االستثماري  املشروع  سيف 

)400( مليون ريال.
وقام  التنفيذ  ومستوى  العمل  سير  على  اطلع  كما    
محافظة  في  احملدود  الدخل  ذوي  مشروع  موقع  بزيارة 
الشركاء  من  عدد  ضمن  املؤسسة  ستشارك  الذي  عدن 
خالل  منه  األولى  املرحلة  بتنفيذ  البدء  في  احلكوميني 

األسابيع القادمة.
على  مطلعًا  بعدن  احلرة  املنطقة  في  بجولة  قام  كما    
أن  للمؤسسة  ميكن  التي  املتاحة  االستثمارية  الفرص 
تسهم فيها لتنمية مدخرات املؤمن عليهم واإلسهام في 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للمحافظة.
وكيل  باكر  حازم  األخ/  من  كل  الزيارة  رافقه خالل    
املؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  والتجارة  الصناعة  وزارة 
واألخ/  اإلدارة  مجلس  عضو  العنب  محمد  واألخ/ 
عوض أحمد الهيج مدير عام فرع املؤسسة بعدن وعدد 

من مدراء عموم املؤسسة املعنيني.

رئيس المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
يتفقد مشروع المؤسسة االستثماري 

بمديرية صيرة

عــوض الـــهــــيـــــج
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السوري  االحتــاد  في  السيارات  تأمينات  جلنة  انتهت 
لشركات التأمني من وضع النظام اإللزامي للمسؤولية 
إلى  استنادًا  املركبات  استعمال  عن  الناجمة  املدنية 
أحكام املادة 41 من املرسوم 11 املتعلق بقانون السير 

اجلديد والذي سيطبق في األول من مايو املقبل. 
النظام الذي ينتظر اإلقرار من مجلس الوزراء السوري 
النظام  عناصر  تعريف  من  بــدءًا  مــادة،   17 يحتوي  
وحتديد املركبات اخلاضعة له واألضرار املشمولة ومبالغ 
التعويضات في حاالت الوفاة والعجز الدائم ونفقات 

العالج واحلدود القصوى للتعويض. 
وحدد النظام مسؤولية السائق ومالك املركبة جتاه الغير 
وحقوق املتضرر جتاه شركات التأمني وحاالت الرجوع 
استرداد  التأمني  شركة  أو  التأمني  ملؤسسة  يحق  التي 
املتعددة  املخالفة  حالة  في  تعويضات  من  مادفعته 
للسائق من عدم حيازته لرخصة القيادة أو السوق حتت 

تأثير الكحول وغيرها، متضمنا أحكامًا عامة بالنسبة 
التأمني  ألقساط  بجدول  مرفقًا  القضائية  للدعاوى 

السنوية املقترحة لكل نوع من أنواع املركبات. 
االضرار  على  التأمني  يشمل  املقترح  التأميني  النظام 
لكل  واملمتلكات  األشخاص  للغير  واملادية  اجلسدية 
جتاه  التأمني  شركة  الــتــزام  وحــدد  املركبات،  ــواع  ان
ليرة  ألف   500 الوفاة  عن  ودي  كتعويض  املتضررين 
كحد  ليرة  ألف  الدائم500  الكلي  العجز  حالة  وفي 
وظائف  مجمل  عن  عجز  درجة  لكل  و5000  أقصى 
و6000  ألف   150 احلمل  تعويض  يبلغ  فيما  اجلسم 
ليرة تدفع شهريًا في حال التعطل عن العمل وحدد مئة 

ألف كحد أقصى لنفقات العالج. 
من  مناقشته  بعد  النظام  هذا  أحكام  تعديل  وميكن 
أو  التعويضات  قيمة  برفع  والعدل  املالية  وزارتي  قبل 

األقساط.

نظام إلزامي للمسؤولية المدنية في سوريا

وأكثرها  وأقدمها  جنوم   اخلمس  فنادق  احد  سبأ  فندق 
العاصمة  قلب  في  متميزا  موقعا  الفندق  يحتل   ، متيزا 
صنعاء  ، احتفظ منذ تأسيسه قبل أكثر من ثالثني عاما 

بجودة اخلدمة  ومبستواها الراقي 
ومن زاوية تأمينيه يضيف 
الفندق إلي مزاياه السابقة 
تتجلى  أخـــــرى  مـــيـــزه 
ــي كــونــه أكــثــر مــرافــق  ف
ـــشـــاءات  الــقــطــاع  ـــن وم
حق   جتــاه  التزاما  ــاص  اخل
 ، بالتامني  فيه  العاملني 
خالل  من  ذلــك  ويتحقق 
على  الفندق  إدارة  حرص 
ــة الــبــيــانــات  ــاف ــدمي ك ــق ت
وبتسديده   , بهم  اخلاصة 
عنهم  التأمينية  لألقساط 
الدائم  وبالتفاعل  بانتظام 

مع املؤسسة مما جعل الفندق في قائمة منشاءات القطاع 
اخلاص األفضل  تعامال مع املؤسسة العامة للتأمينات.

وال يفوتنا هنا أن نذكر بكل تقدير الدور الذي يقوم به 
السيد /  الفندق   البشرية في  املوارد  إدارة  نائب مدير 
عبده رمضان  الذي يعتبر نقطة اتصال نشطة وفعالة  بني 
املؤسسة  مهمة  تسهيل  في  أسهم  مما  واملؤسسة  الفندق 
املنشأة  هذة  في  التأمينية  التغطية  تنفيذ  يخص  فيما 

الفندقية اخلاصة . 

دائرة ضوء

السيـــــــد / عبـــده رمضـــان
مدير إدارة املوارد البشرية

فنــــــــدق سبـــــــــأ

وتقــــاريرأخبـــــارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقريبًا   عــام  منذ  الدولية  العمل  منظمة  أصــدرت 
كتابًا بعنوان: “ حماية الفقراء.. موجز عن التأمني 

األصغر”.
ضمن  يأتي  تشرشل،  كريغ  حــرره  الــذي  الكتاب 
للمنظمة  التابع  االجتماعي  التمويل  برنامج 
وبالتعاون مع مؤسسة ميونيخ إلعادة التأمني وفريق 
املعني  الفقراء  ملساعدة  االستشارية  املجموعة  عمل 

بالتأمني األصغر)اجلزئي(. 
برنامجًا   40 على  يزيد  ما  حتليل  إلى  واستنادًا   
للتأمني األصغر حول العالم واخلبرة العملية ملا يزيد 
يضم  الكتاب  هذا  فإن  مؤلفًا،   35 من  أكثر  على 
املعيشية  لألسر  التأمني  تقدمي  عن  أساسية  دروســًا 

منخفضة الدخل. 
ويستهدف التأمني األصغر) اجلزئي( العاملني في ظل 
االقتصاد غير الرسمي وكذلك أسرهم ممن يعملون 
حيث  باملخاطر،  محفوفة  بيئات  في  ويعيشون 
األمراض،  ومنها  املصاعب،  من  للعديد  يتعرضون 
وفقدان  والعجز،  احلــوادث،  عن  الناجمة  والوفاة 
املمتلكات نتيجة للسرقة أو اندالع احلرائق، وضياع 
والكوارث  الطبيعية  والكوارث  الزراعية،  احملاصيل 

املتأتية من صنع اإلنسان.
األصغر  التأمني  الفقراء”  “حماية  كتاب  ف  وُيعرِّ
املنخفضة ضد مخاطر  الدخول  “ حماية ذوي  بأنه 
محددة مقابل دفع أقساط تأمينية منتظمة تتناسب 

واحتمال وقوع هذه املخاطر وتكلفتها”.
ذات  هو  التعريف  هــذا  فــإن  الكتاب  وبحسب   

للتأمني  بالنسبة  استخدامه  يجوز  الذي  التعريف 
بوضوح  احملدد  املستهدف  السوق  عدا  فيما  املعتاد 
هذه  إن  حيث  املنخفضة،  الــدخــول  ذوو  ــو:  وه
في  املتناثر  عرضها  سياق  في  الثالث،  الكلمات 

ثنايا هذا الكتاب، تبرز فرقًا كبيرًا.
الذي  الفقر  حد  هو  ما   “ سؤال  عن  إجابته  وفي 
التأمينية تندرج حتت فئة  يؤدي إلى اعتبار احلماية 
التأمني األصغر؟”، يجيب الكتاب:  بصفة عامة، 
التأمني األصغر هو لصالح أشخاص جتاوزتهم برامج 
وكذلك  السائدة،  والتجاري  االجتماعي  التأمني 
احلماية  منتجات  لهم  تتوافر  لم  الذين  لألشخاص 

التأمينية املناسبة. 
لهم  أشخاص  على  التأمني  ألن  ونظرًا   “ ويضيف 
مبالغ  كانت  وإن  حتى   - بها  التنبؤ  ميكن  دخول 
صغيرة- ُيعد أيسر من التأمني على العاملني في ظل 
االقتصاد الرسمي من ذوي الدخول غير املنتظمة، 

من  املستهدفة  الفئة  األخيرة هي  الفئة  هذه  فإن  لذا 
التأمني األصغر.

رئيسيني  الفقراء”  حافزين  “حماية  ويحدد كتاب 
لتقدمي التأمني األصغر: أحدهما يركز على مد مظلة 
البرامج  غياب  في  الفقراء  إلى  االجتماعية  احلماية 
احلكومية املناسبة؛ واآلخر يركز على تنمية منوذج 
يكونوا  أن  من  الفقراء  مُيّكن  الذي  املناسب  العمل 
بالنسبة  مستدام(  )أو  ربحية  يحقق  سوقيًا  قطاعًا 

لشركات التأمني التجارية أو التعاونية. 
املستهدف األول لكتاب  إن اجلمهور  أن نقول  بقي 

حماية الفقراء هو املتخصصون والعاملون، احملترفون 
حاليًا  يقومون  الذين  التأمني  مجال  في  واملمارسون 
أو  املنخفضة  الدخول  لذوي  التأمني  بتقدمي خدمات 
موجه  والكتاب  بذلك.  القيام  في  يفكرون  الذين 
أيضًا إلى الذين يقدمون املساعدة للعاملني في مجال 
الفنية،  للمساعدات  املقدمة  اجلهات  مثل  التأمني 
السياسات،  لواضعي  وكذلك  املانحة،  واجلهات 
واجلهات التنظيمية الذين لهم تأثير على بيئة عمل 

التأمني األصغر.

من إصدارات منظمة العمل الدولية: 

كتاب يصف التأمين األصغر )الجزئي(
بأنه  أساسي لحماية الفقراء 

﴿ يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي﴾ 
               صدق اهلل العظيم.

تعالى: الله  بإذن  لها  املغفور  وفاة  موظفيها  وكافة  االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  رئاسة  تنعي  وقدره  الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 

العرامي ناصر  محمد  إصالح   / األستاذة  الزميلة 
عليهم. واملؤمن  املؤسسة  خدمة  في  التأميني  بالعطاء  حافلة  حياة  بعد  ربها  جوار  إلى  انتقلت  التي 

وبرحيل هذه الزميلة  خسرت املؤسسة واحدة من أبرز موظفيها الذين أسهموا في بناء وتنمية الصرح التأميني منذ الوهلة األولى ووضع اللبنات األولى لهذه املؤسسة.
حزنها  عمق  عن  وتعبر  املتميزة  والعملية  اإلنسانية  ومواقفها  مبآثرها  تشيد  فإنها  العرامي  ناصر  محمد  إصالح  األستاذة/  املؤسسة  فقيدة  رحيل  تنعي  وهي  املؤسسة  قيادة  إن 

والسلوان. الصبر  وذويها  أهلها  ويلهم  وغفرانه  رحمته  عظيم  عليها  ينزل  وأن  مغفرته  بواسع  الفقيدة  يتغمد  أن  وعلى  جل  املولى  سائلة  وأسفها 
إنـا لله وإنا إليه راجعون،،

﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم﴾
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إستطالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املئات من مستحقي معاشات التأمني في حدها األدنى 
احلد  وهو  ريااًل  الـــ4375  تتجاوز  معاشاتهم  تكن  لم 
كبيرة  املفاجأة  كانت  ذلك  أجل  من  السابق،  األدنى 
وسارة للكثيرين حلظة معرفتهم بقرار الزيادة ، عندما 

كانوا يتهيئون الستالم املعاش الذي اعتادوا عليه.
شدة  من   اآلخر  والبعض  كبيرًا  فرحًا  أظهر  البعض 
فرحه أجهش بالبكاء، وبعضهم كان طبيعيا في إبداء 
ليطالب   املقررة،  الزيادة  من  أبعد  إلى  ذاهبًا  ارتياحه 
العامة  الهيئة  مبشتركي  مشتركيها  مبساواة  املؤسسة 
اإلداري  اجلهاز  مبوظفي  املعنية  واملعاشات   للتأمينات 

للدولة.
املؤمن  من  عينة  آراء  استطلعت  التأمينات(  )مجلة 
مسجلة  ــى  األدن احلــد  معاشات  أصحاب  من  عليهم 

انطباعاتهم وردود أفعالهم جتاه هذا القرار..

· السالم عليكم كيف حالك يا والد أيش اسمك من 
فضلك ؟

- محمد علي محمد احلداء.
واملعاش  الفوارق  تستلم  وأنت  اآلن  شعورك  هو  ما   ·

بالفارق؟
- فرحان جدًا جدًا وباطير من الفرحة.

· هل تعتقد أن املؤسسة متفاعلة معكم وتعمل ملا فيه 
مصلحتكم أم ال؟

وفاجأتنا  وجه  أمت  على  بدورها  قائمة  املؤسسة  واهلل   -
بهذا الراتب والفارق أنا ما كنت أتوقعه ألنني استلم 
ريااًل   )4375( وهو  طويلة  لفترة  شيخوخة  معاش 

فقط.
· هل تعتقد أن هذا املعاش يكفيك؟

- ال واهلل ما يكفيني لكنه يدفع لي حق اإليجار للبيت 
أنا مستأجر.

· كيف تشوف املعاملة من قبل املسئولني واملوظفني ؟

- املعاملة طيبة وسهلة ما فيش أي صعوبات بالنسبة 
لي بالعكس املوظفني يساعدوني إذا في أي صعوبة.

· صباح اخلير ياعم االسم الكرمي؟
- اسمي: علي حمود شلبي.

· يقول املدير انك أول شخص استحق معاش شيخوخة 
من املؤسسة يعني لك فترة طويلة عندنا ما رأيك برفع 
األدنى  احلد  أصحاب  من  وأنــك  وخصوصًا  الراتب 

للمعاش؟
- أنا فارح خيرات هذه مفاجأة لي اهلل يجزي املؤسسة 

كل خير.
· ايش رأيك باملؤسسة وإجراءاتها جتاه املؤمن عليهم؟

لهم  اهلل  وأسأل  هلل  واحلمد  بدورها  قائمة  املؤسسة   -
العافية والعون وخاصة الذين قاموا بهذا العمل )رفع 

الراتب(.

· صباح اخلير ياوالدة اسمك لو سمحتي؟
- أنا هائلة علي سليمان أرملة وأم لسبعة أيتام قصر.

· يا والده أيش رأيك بارتفاع املعاش؟
- أي معاش يا بنتي وأنا استلم )4375( ريااًل شهريًا 
يكفي  وال  يكفيني  ال  أشهر  ثالثة  كل  ونتقاضاها 

أوالدي.
· يا والدة أقصد الراتب اجلديد بعد أن رفعت املؤسسة 
لكم املعاشات التي ال تقل عن عشرة آالف ريال يعني 
اآلن أنت اليوم سوف تستلمي )30( ألف ريال واليوم 

تستلمي الفارق )16.800( ريال
- واهلل ما لي علم بهذا اخلبر إني جيت حسب الوعد 
ويبشرك  يفرحك  اهلل  دارية  ناش  ما  بنتي  يا  أنا  القدمي 
)أجهشت  اليوم  فرحتيني  ما  حق  ويحفظك  باخلير 

بالبكاء(.
ايش  لي  وقولي  تبكي  ال  اآلن  والدة  يا  طيب  طيب   ·

رأيك اآلن بالزيادة؟

املؤسسة ترفع احلد األدنى للمعاش إلى 10 آالف ريال:

المـؤمن عليهـم: وضعنـــا اآلن أحسن من السابق بكثير
قــرار  كــان  الشهر  فــي هــذا  الــســارة،  املفاجأة  مــع  مــوعــدًا  كــان  2007م  أكتوبر  شهر 
مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات  بشأن رفع راتب احلد األدنى ملعاش العجز 
إلى عشرة آالف  أو عائالتهم  املؤمن عليهم  الذي يتقاضاه  والوفاة  والشيخوخة 

استطالع: مايسة عبد امللك اليوسفي:ريال قد دخل حيز التطبيق.

الــعــافــيــة  ــهــم  ل اهلل  ـــا واحلـــمـــد هلل وأســـــأل  ـــدوره ب ــمــة  ــائ ق ــة  ــس ــؤس امل
ــــع الـــراتـــب( ــعــمــل )رف ـــون وخـــاصـــة الـــذيـــن قـــامـــوا بــهــذا ال ـــع وال
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املؤسسة ترفع احلد األدنى للمعاش إلى 10 آالف ريال:

المـؤمن عليهـم: وضعنـــا اآلن أحسن من السابق بكثير
- رأيي اهلل يوفقك ويحفظ كل من سعى وساهم ودبر 

لرفع املعاش حقنا.
قبل  بالنسبة لك من  املعاملة  والدة كيف تشوفي  يا   ·

املوظفني القائمني بالعمل في اإلدارة؟
وكلهم  حالية  معاملتهم  ويقويهم،  يحفظهم  اهلل   -
من  اخلبر  هذا  لي  قال  حد  ما  لكن  هلل  واحلمد  طيبني 

قبل.
· ألنك يا والدة جيتي حسب املوعد القدمي فاملوضوع 
كان يدرس ويناقش وأخذ إجراءات طويلة حتى وصلوا 

إلى هذه النتيجة.
- سوا سوا يا بنتي املهم رفعوا لنا املعاش.

· السالم عليكم يا والد أيش اسمك؟؟
- اسمي أحمد حمود احملاقري.

· كم راتبك يا والد؟
- راتبي )5000( ريال شهريًا.

اخلمسة  بدل  تستلم  وأنت  اليوم  رأيك  أيش  طيب   ·
آالف ريال عشرة  آالف ريال يعني )30.000( ريال 

للثالثة األشهر.
- باهر وقوي اهلل يحفظ لنا الرئيس.

· صباح اخلير االسم الكرمي ياعم؟
- اسمي عبداهلل حسن احملاقري.

· أيش رأيك بارتفاع الراتب؟
- ما تفعل لي العشرة آالف اليوم حتى لو رفعوا الكل 

يرفع أصحاب اإليجارات والبقالة والغاز.
· يعني أنت ترى أن هذا الراتب ال يكفيك أبدأ؟

- طبعًا كل شيء غالي هذه األيام،  بعدين يا بنتي نحن 
للتأمينات  العامة  الهيئة  بأصحاب  مساواتنا  نطلب 

أصحاب  منكم  أفضل  تصرف  الــدولــة  واملعاشات 
املؤسسة.

التي  املزايا  من  تستفيد  طبعًا  أنت  والــد  يا  طيب   ·
متنحها املؤسسة؟

- أيش يعني مزايا؟

مثل  واملساعدات  قرض  أو  الراتب  من  سلفة  يعني   ·
منحة زواج البنت ومنحة الدفن وغيرها.

حقي  البيت  علشان  قرض  سنة  قبل  شليت  قد  ها   -
لكن الفائدة التي يبزوها مني كبيرة )16( ألف ريال 

للمه الفائدة أو أمن بيتك.

· أيش اسمك يا خالة؟
- اسمي حورية يحيى الرحومي.

· كنتي تعرفني بأن هناك زيادة باملعاش؟
جئنا  قد  واليوم  رمضان  شهر  حتى  ــة  داري مش  ال   -

وتفاجأنا بالزيادة.
· هل الراتب يكفيك حق املؤسسة ؟

غرفتني  معي  أنا  هلل  احلمد  لكن  الراتب  يكفي  ال   -
ومطبخ وحمام ملك يسترني وإال لكان حالي يرحم.

· هل خدمات إدارة املنافع تقوم بدورها على أمت وجه؟
- احلمد هلل املعاملة واخلدمة سهلة واملوظفني متواضعني 

معنا باملعاملة.

· صباح اخلير اسمك يا والدة لو سمحتي؟
- أنا زبيدة صالح الدفعي.

· ما هو املعاش الذي تستلميه؟

- معاش وفاة )زوجي(.
· يا والدة هل كنت تعرفني بأن هناك زيادة باملعاش؟

- ال ما كنت أعرف بالزيادة وعندما اتصلت أسال عن 
املعاش قالوا لي عن الزيادة.

· هل فرحتي بالزيادة؟
- احلمد هلل أحسن من أول بكثير.

· هل يكفيك املعاش؟
- احلمد هلل يكفي مصاريف ألن بيتي ملك احلمد هلل.

· أيش رأيك باخلدمة التي تقدمها املؤسسة؟
- الصدق املوظفني هنا طيبني ويدوا جهدهم.

· كيف تعرفي تاريخ استالم املعاش؟
- أسال بالتلفون وهم يكلموني.

· صباح اخلير اسمك يا والد؟
- صالح محمد محمد اجلسوري.

· ما هو املعاش الذي تستلمه من املؤسسة؟
- معاش شيخوخة.

· أيش رأيك بارتفاع املعاش.
- فرحان جدًا واهلل يفتح عليهم الذين عملوا هذا.

· هل املعاش يكفيك؟
- هذا املعاش ال يكفي لكن عاد احنا ندعي لهم علشان 

يرفعوا أكثر وأكثر.
· هل حصلت على أي مزايا من املؤسسة؟

- كيف يعني.
لفترة  الراتب  من  سلفة  قرض  استلمت  هل  يعني   ·

معينة؟
- أيوه قد أخذت قرض على سب أزوج ابني.

· يعني أنت مستفيد من هذه املزايا؟
- نعم وعندما تنتهي املدة عاد أأخذ مرة ثانية علشان 
 9( املؤسسة  تأخذها  التي  النسبة  بس  البيت.  اصلح 

%( من القرض كبيرة ما بش لها داعي.
· هل كنت تعلم بالزيادة؟

- ال
· من كلمك يا والد بالزيادة؟

- الرئيس علي عبداهلل هو الذي قال بالتلفزيون.
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شرعيـة
التأمينــات

(يا أيها الذين آمنوا
خذوا حذركم)

(يا أيها الذين آمنوا
خذوا حذركم)
صدق اهللا العظيم

قال تعالى:

مقاالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتأمني االجتماعي ال يهدف للربح على عكس التأمني اخلاص بل يهدف لتغطية الفئات العمالية من 
أخطار الكوارث التي تتعرض لها أثناء مسيرتها احلياتية حرصا على املصلحة العامة من جهة وألهمية 
دور الطبقة العاملة في االقتصاد الوطني من جهة أخرى ، حيث يعمل التأمني على جبر الضرر الذي 

يلحق بالفرد العامل ومتكينه من استرداد عافيته والعودة ثانية ملواصلة نشاطه اإلنتاجي.

وتنفيذا لرغبة جمهور القراء واملؤمن عليهم حول شرعية عمل التأمينات االجتماعية سوف نتطرق 
إلى بعض أهم فتاوى وقرارات علماء املسلمني وما مت االستناد إليه من القرآن الكرمي وحاجة اإلنسان 
للحصول على معاشه ورزقه حاجة فطرية ومن هذا املنطلق تفتق العقل البشري عن إيجاد الوسائل 
التي يحمي بها اإلنسان نفسه ، ومن ثم يكون التأمني مشروعًا في اإلسالم ، إذ ال نص على حترميه 
وال اثر كذلك في هذا الشأن ، وعليه فالتأمني يجد سنده في القاعدة الشرعية التي تقول بأن األصل 
في األشياء هو اإلباحة  ، وأن الضرورات تبيح احملظورات والضرورات هي حاجة اإلنسان لألمن بعد 
أن حملت احلضارة الصناعية بني آثارها وهن العالقات اإلنسانية وجسامة املخاطر التي يتعرض لها 

اإلنسان .

)يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم(
صدق اهلل العظيم - سورة النساء – آية 71      

 )وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا(  
صدق اهلل العظيم - سورة النور – آية 55     

)فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(
صدق اهلل العظيم - سورة قريش – آية 3     

)إن اهلل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري 
عليم  اهلل  إن  متوت،  أرض  بأي  نفس  تدري  وما  غدا  تكسب  ماذا  نفس 

خبير(
صدق اهلل العظيم - سورة لقمان – آية 34     

)أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيتا وهم نائمون(  
صدق اهلل العظيم - سورة األعراف – آية 97     

)وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا اهلل 
إن اهلل شديد العقاب(

صدق اهلل العظيم - سورة املائدة – آية 2.     

شرعيـة
التأمينــات

التأمني االجتماعي هو 
تأمني إجباري يهدف 
لتقدمي احلد األدنى 
من األمان االقتصادي 
بتأمني العيش الكرمي 
لقطاع عريض من 
الناس، يتميز بتوفير  
احلاجات األساسية 
عند التقاعد أو 
وقوع املوت او العجز 
أو حادث ينتج عنه 
خسارة في الدخل أو 
إنفاق مصاريف، وهذا 
احلادث قد يكون ناجما 
عن املخاطر العاملية 
للحوادث واملرض 
والشيخوخة والبطالة 
واملوت املبكر لرب 
العائلة.
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أخي المغترب:

)أخاف منك عليك(   

  لو يدركون فقط حجم املعاناة التي أثقلت كاهل 
الوطن  إلى  ــادوا  وع االغتراب  في  سبقوهم  من 
التي  املعاناة  تلك  90م،  عام  اخلليج  أزمة  بفعل 
أعادت الشيخ الذي أمضى عشرات السنوات في 
الغربة إلى مربع البحث املذل عن لقمة عيش من 
األليمة  الذكريات  من  تركة  ورائه  مخلفًا  جديد 
تعد  لم  حيث  الروح  منه  فتنهك  يتجرعها  التي 

هناك مساحة في جسده لالنهاك.
املعاناة  تلك  أن  املهجر  في  إخوتي  تدركون  لو    
لم تكن سوى ثمرة للجهل بالتأمني والغفلة عنه 

لكم  منحتها  التي  الذهبية  الفرصة  الستغليتم 
القيادة السياسية املمثلة بفخامة األخ الرئيس علي 
لتوجيهاته واهتماماته  والذي كان  عبداهلل صالح 
املباشرة بشريحة املغتربني بالغ األثر في اإلسراع 
ما  ولعل  املغتربني  على  التأمني  عملية  بتطبيق 
االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  تشهده 
كافة  لتذليل  ــع  واس وحـــراك  حثيث  سعي  مــن 
انتساب  سبيل  في  عائقًا  تقف  التي  الصعوبات 
املستقبل  تأمني  وبالتالي  إليها  املغتربني  اإلخــوة 

خير دليل على ذلك.

ينخدعوا  ال  أن  املغتربني  اإلخوة  من  أمتنى  وكم    
لــهــم صــورة  تظهر  الــتــي  الــنــشــاز  بـــاألصـــوات 
التأمينية كنوع من اجلباية، مستغلة  االشتراكات 
ثقة  على  لكني  التأمينية  باحلقوق  الوعي  عدم 
الراقي  الوعي  بفعل  سُتخرس  النشاز  أصوات  أن 
إلخواننا في املهجر والذين ينعمون اليوم في ظل 
تلك  على  احلصول  بسهولة  املعلوماتية  الثورة 
اإللكتروني  املوقع  بزيارة  التأمني  عن  املعلومات 
ميكن  االجتماعية  للتأمينات  العامة  للمؤسسة 
بعملية  املتعلقة  االستفسارات  كل  فضول  إشباع 

التأمني.
  وهنا أجدها فرصة ألقول إلخواني املغتربني )املرء 
عدو ما يجهل( بادروا إلى التعرف على ما يحتويه 
ستكونون  وحينها  العظيمة  املعاني  من  التأمني 
مستقبلكم  لضمان  االنتساب  على  حرصًا  أكثر 
إليه  ومستقبل أوالدكم وأسركم ولعل ما أشرت 
في البداية من آثار الضياع الذي تعرضت له األسر 
العائدة في عام 1990م والتي كانت عودتها أشبه 
بصاالت أحزان مفتوحة ومن لم يتأثر بها مباشرة 
الواقع  أرض  على  مبشاهدتها  تأثر  له  قريب  عبر 
املغترب  ذاكــرة  لشحن  تكفي  ــار  اآلث تلك  لعل 
التأمينات  نداء  تلبية  إلى  وتدفعه  املأساة  بلهيب 
الذي شربه  املر  الكأس  حتى ال يشرب من نفس 
أسالفه ويجد نفسه في العراء مُيني النفس بصدر 
يدفئه أو حتى يستند إليه لينوح فقط على ماضيه 
 ، العمر  قطار  فوات  بعد  الذكرى  بغبار  ويختنق 
فهال استوعبت أخي املغترب هذا النداء التأميني 
الذي يدعوك ليحييك قبل أن تعصف بك األيام 
إلى دكة العجز ومقعد الشيخوخة وشهقة الوفاة.
سنوات  حتصدك  أن  املغترب  أخي  يؤملني  لكم   -
باحلقوق  جلهلك  أســيــرًا  زلــت  ال  ــت  وأن الغربة 
التأمينية،  فهال استجبت لنداء هذه األحرف التي 

لو أعدت قراءتها لتعثرت بدمعي فيها.
 ... املغترب  أخي  عليك  منك  اخلائف  دمعي   -

وللحديث بقية.

محمد عبدالعزيز عبدالنور

إلــى خــارج أســوار    لو يعلم اإلخــوة الذين لفظتهم الظروف 
البلد بحثًا عن كرامة عيش مغموسة بوحشة الغربة حيث 
هناك يؤسسون من عرق جبينهم مستقباًل ويحرقون زهرة 
شبابهم طمعًا في إضاءة غد منتظر لو يعلم هؤالء ما التأمني 

ومـــــــــــــــــــاذا يعــــــــــــنــــــــي لـــــــــهـــم؟
بادروا إلى التعرف 

على ما يحتويه 
التأمني من املعاني 
العظيمة وحينها 

ستكونون أكثر 
حرصًا على 

االنتساب لضمان 
مستقبلكم ومستقبل 

أوالدكم وأسركم.
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أبرز المشكالت التي تواجه التأمين:

ظــاهــرة التـهــرب التــــأميني    

   واستمرار ظاهرة التهرب التأميني يعني إبقاء شريحة 
االجتماعية  احلماية  نطاق  خارج  العمالة  من  كبيرة 
ونظرًا  ــرى،  أخ إلــى  فترة  من  أعــدادهــم  وستتزايد 
ألهمية التأمينات االجتماعية في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وما تؤديه من دور فاعل يسهم في حتقيق 
احلماية والتخفيف من مشكلة الفقر ومشكلة البطالة 
وما توفره من حماية وضمانات حقيقية ضد املخاطر 
االجتماعية أولت قيادة املؤسسة ممثلة باألخ / حمود 
رئيس  والتأمينات  املدنية  اخلدمة  وزير  الصوفي  خالد 
سيف  صالح  أحمد   / االستاذ  واألخ  اإلدارة  مجلس 
متثل  التأميني  بالعمل  كبيرًا  اهتمامًا  املؤسسة  رئيس 
إلى  والهادفة  الهامة  اخلطوات  من  العديد  باتخاذ 
التركيز  خالل  من  التأميني  العمل  وتطوير  تعزيز 
على تشخيص ودراسة كافة املشاكل واملعوقات التي 
ظاهرة  منها  التأميني،  النشاط  تنفيذ  سير  تعترض 

بهدف  وذلــك  التأميني  التهرب 
من  واملعوقات  الصعوبات  تذليل 
واملعاجلات  احللول  وضــع  خــالل 

املناسبة لها .
ومما الشك فيه أن أنظمة التأمينات 
ال  النامية  البلدان  في  االجتماعية 
من  املقاييس  بكل  متواضعة  تزال 
أو من حيث  التغطية  حيث حجم 
االجتماعية  املخاطر  أنــواع  عدد 
ذلك  ومــع  بتغطيتها  تقوم  التي 
الدول  تلك  بعض  تعاني  زالت  ما 
 - النامية  ـــدول  ال ــذات  ــال وب  –
العديد من املشاكل والعوائق التي 
اإلخفاقات  من  العديد  إلى  تؤدي 
لعدم بلوغ أهدافها لتوفير احلماية 
يعود  ــك  ذل ومـــرد  االجتماعية 
االقتصادي  التخلف  أسباب  إلى 
وارتفاع  املـــوروث  واالجتماعي 
وقصور  السكان  ومــعــادالت  منو 
والــوعــي  التشريعات  وضــعــف 
الــقــدرات  فــي  ونــقــص  التأميني 
واحملاسبية  الفنية  والتجهيزات 
ــة  ــثــمــاري والــتــنــظــيــمــيــة واالســت

باإلضافة  إلى كثرة  التعقيدات في اإلجراءات بسبب 
الروتني و عدم وضوح شفافية العالقة بني تلك األنظمة 

واملستفيدين منها .

صور و أنواع  التهرب التأميني 
وتتلخص أنواع التهرب التأميني فيما يلي:

· التهرب الجزئي ويشمل:
دون  العاملني  بعض  عن  التأمني  في  االشتراك   -  1

البعض اآلخر .
2 - التأمني عن مدد أقل من املدد الفعلية للعاملني.

من  بالرغم  العامل  خدمة  انتهاء  عن  اإلخطار   -  3
استمراره في العمل.

4 - االشتراك عن أجور تقل عن األجور احلقيقية.
في  االشتراك  ألجر  األدنــى  احلد  عن  االشتراك   -  5

التأمني. 
6 - اختيار أصحاب األعمال احلد 
األدنى لفئة االشتراك عند االشتراك 
مبا  أنفسهم  عن  التأمني  نظام  في 

يخالف دخلهم احلقيقي .
ــداد  س ــي  ف ــظــام  ــت االن عـــدم   -  7

االشتراك .
8 - عدم إضافة البدالت املستمرة 

إلى أجر االشتراك .
ــمــاذج  ــن ال ــدمي  تــق ــر  ــأخــي ت  -  9

التأمينية.
10 - إخفاء بعض البيانات .

11 - منع مفتشي املؤسسة من حق 
االطالع الكامل على البيانات .

· التهرب الكلي ويشمل:
جميع  على  الــتــأمــني  عــدم   -  1

العمال .
صاحب  على  التامني  عــدم   -  2

العمل أو شركاته.
ســــداد  عــــن  االمـــتـــنـــاع   -  3

االشتراكات.
4 - استخدام طرق احتيالية و غش 

و تضليل .

5 - منع مفتشي املؤسسة من حق االطالع .

أثار التهرب التأميني
آثار  التأميني  التهرب  يترتب على ظاهرة  أنه  ال شك 
القطاع  في  األعمال  وأصحاب  املجتمع  على  سلبية 
الزمن  يكن  لم  الورقة  هذه  في  أشرنا  وكما  اخلــاص 

متاحًا لدراسة متأنية تظهر مدى حجم املشكلة.

بالنسبة للدولة:
حقوق  ضياع  التأميني  التهرب  ظاهرة  على  يترتب 
العمال ومستحقات املؤسسة وبالتالي فقدان اخلزينة 
أموال  أن  األموال، حيث  مصادر  للدولة ألحد  العامة 
التأمينات االجتماعية تساعد على األداء االقتصادي 
للدولة ، كون أموال التأمينات نوعًا من أنواع اإلدخار 
التكافل االجتماعي وتتم  قائم أساسًا على مبدأ  وهو 
استفادة اقتصادنا الوطني منه من خالل االستثمارات 
وتدوير تلك األموال في مختلف القطاعات االقتصادية 
وبالتالي تشغيل جزء من األيادي العاطلة مما ينعكس 
إيجابيًا على التنمية على املستوى االقتصادي وكذلك 
توفير  من  يتحقق  ما  وهو  االجتماعي  املستوى  على 
احلماية االجتماعية لكافة العاملني في القطاع اخلاص 
وما تلعبه من دور بارز على االستقرار النفسي للعاملني 
وإنتاجهم  قدراتهم  على  إيجابيًا  ينعكس  وبالتالي 
وبالتالي على الدخل والناجت القومي وعلى العكس فإن 
استمرار احلال كما هو عليه وانتشار ظاهرة التهرب 
ينعكس  االجتماعية  احلماية  حتقيق  وعدم  التأميني 
أعداد  بتزايد  القومي  والدخل  الناجت  على  سلبًا  ذلك 
البطالة وتفاقم مشكلة الفقر بسبب آثار الظاهرة على 
عليها  يصعب  حيث  املؤسسة،  وصندوق  االقتصاد 

املشاكل  إحــدى  التأميني  التهرب  ظاهرة  تشكل 
العمل  أمام تطور  التي تقف حجر عثرة  الكبيرة 
املؤسسة  حتقيق  دون  يــحــول  وعــائــقــًا  التأميني 
الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات ألهـــدافـــهـــا االجــتــمــاعــيــة 
الــتــي ُأنــشــئــت مــن أجــلــهــا ومـــن ذلـــك مــد وتوسيع 
التأمينية بهدف شمول مظلة احلماية  التغطية 
املجتمع  في  والفئات  األفــراد  كافة  االجتماعية 

على مختلف شرائحهم االجتماعية.

التخلف االقتصادي 
واالجتماعي املوروث 
وارتفاع منو ومعادالت 
السكان وقصور وضعف 
التشريعات والوعي 
التأميني ونقص في 
القدرات والتجهيزات 
الفنية واحملاسبية 
والتنظيمية واالستثمارية 
باإلضافة  إلى كثرة  
التعقيدات في اإلجراءات 
بسبب الروتني وعدم 
وضوح شفافية العالقة 
بني تلك األنظمة 
واملستفيدين منها .

فـــــؤاد حيــــــدر الصــــلــــوي
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أبرز المشكالت التي تواجه التأمين:

ظــاهــرة التـهــرب التــــأميني    

املتزايدة لكل جيل  التأمينية  النفقات  تغطية تكاليف 
إلى  باإلضافة  التأميني  التهرب  ظاهرة  لتزايد  نتيجة 
التأمينية  واملنافع  اخلدمات  حتسني  على  قدرتها  عدم 

مستقباًل.

بالنسبة للمجتمع:
آثارها  لها  التأميني  التهرب  ظاهرة  أن  الطبيعي  من 
واالجتماعي  االقتصادي  املستويني  على  السلبية 

تنعكس  إليه  اإلشــارة  سبقت  كما 
وتفاقم  معًا  واملجتمع  الفرد  على 
الفقر  ــن  م التخفيف  مشكلة 
أن  كما  البطالة  حجم  ــد  ــزاي وت
حجمها  وتــزايــد  الظاهرة  وجــود 
األموال  ومقدار  حجم  يعكس  إمنا 
العاملني وعدم  من حقوق  الضائعة 
أثناء  االجتماعية  احلماية  توفير 
االجتماعية  للمخاطر  تعرضهم 
بعدهم  من  أسرهم  وألفـــراد  لهم 
بتفاقم  سلبًا  ــك  ذل وسينعكس 
االجتماعية  املشاكل  من  العديد 
سلبًا  تأثيراتها  سيكون  وطبيعي 
واملجاالت  اجلوانب  مختلف  على 

التنموية بسبب تفشي الفوضى واملشاكل االجتماعية 
الدولة  على  ويصعب  الخ   ... املجتمع  على  السيئة 
إلحــداث  الهادفة  واملعاجلات  احللول  وضــع  عندها 

التنمية.

بالنسبة ألصحاب األعمال والمنشآت:
لصاحب  بالنسبة  التأميني  التهرب  ظاهرة  أن  الشك 
فكلما  له.  والديني  األخالقي  املستوى  منبعها  العمل 

لصاحب  مرتفع  والديني  األخــالقــي  املستوى  كــان 
العمل يشعر بأن حقوق العامل إمنا هو جزء من دخله 
املتحقق وبالتالي كلما خلت حاالت التهرب التأميني 
من صاحب العمل إمنا يعتبر كصاحب عمل أمني غير 
متهرب ينظر إلى مصلحة اجلماعة وأفراد املجتمع ككل 
أكثر من املصلحة اخلاصة مبعني يعطي األجير أجره قبل 

أن يجف عرقه وبالتالي يتحسن أداء نشاطه.
صاحب  لدى  األخالقي  العامل  ضعف  فإن  وحقيقة 
مصلحته  إلى  ينظر  يجعله  العمل 
اخلاصة ويذهب إلى طرح املبررات 
حقوقهم  ــن  م ــعــمــال  ال ــان  ــرم حل
على  يترتب  ممــا  بها  والــتــالعــب 
نشاطه  في  تؤثر  سلبية  آثار  ذلك 
ونتاجًا جلهود  يعتبر حصيلة  الذي 
أن  وحيث  لديه  العاملني  ونشاط 
يعتمد  أدائه  وحتسن  نشاطه  تطور 
شعور  أثــار  فإن  اجلهود  تلك  على 
النفسي  االستقرار  بعدم  العامل 
لدى صاحب العمل ينجم عن عدم 
مثله  حقوقه  وضمان  عليه  التأمني 
مثل أمثاله من العاملني في املنشآت 
على  ــتــأمــني  ال مت  ــي  ــت ال األخــــرى 
على  سلبًا  يؤثر  مما  فيها  العاملني 
بصاحب  يلحق  الذي  األمر  اإلنتاجية  وقدراته  كفاءته 
منشأة  قدرة  انخفاض  منها   ... كبيرة  أضرارًا  العمل 
العمل اإلنتاجية وضعف منافسته في السوق  صاحب 
عن  ناهيك  االقتصادية  واملتغيرات  العوامل  ظل  في 
املطالبني  العمال  وبني  بينه  املشاكل  من  العديد  ظهور 
املعنية  اجلهات  إلى  وجلوئهم  ومكافآتهم  بحقوقهم 
كلجان الفصل في املنازعات التحكيمية التي قد تتعقد 

إرباك نشاطه  إلى  إلى وقت طويل مما يؤدي  إجراءاتها 
كما  عنها   ، غنى  في  هو  ونفقات  لتكاليف  وتكبده 
يؤدي إلى هروب العمالة املاهرة واجليدة منه وبالتالي 

صعوبة حتسني وتطوير نشاطه ... الخ.

بالنسبة للعامل:
للعامل  يوفره  ما  في  االجتماعي  الضمان  أن  وال شك 
من ضمانات حقيقية ضد املخاطر االجتماعية يشكل 
عاماًل هامًا في إيجاد الظروف املالئمة واملناسبة لبيئة 
ورفع  إنتاجيته  ــادة  زي في  وبالتالي  اإلنتاجية  عمله 
كفاءته باعتبار اإلنسان وسيلة التنمية وهدفها أيضًا، 
على  للعمال  اإلنتاجية  الكفاءة  ارتفاع  يساعد  كما 
والطويل  املتوسط  املدى  في  األجور  مستويات  ارتفاع 
الئقًا  ومستوى  كرمية  اقتصادية  حياة  لهم  يوفر  مما 
نفسه  يجد  باالستقرار  العامل  ينعم  وعندما  للمعيشة 
باستمرار مدفوعًا لرفع مستواه املهني وحتسني كفاءته 
مستوى  به  يرفع  أعلى  بأجر  يظفر  لكي  اإلنتاجية 

معيشة عائلته.
والعامل من الناحية النفسية ينظر إلى أجره من خالل 
توفير  منها  والتي  حاجاته  جميع  إشباع  في  رغبته 
على  ليطمئن  أسرته  وألفــراد  له  االجتماعية  احلماية 
مستقبله ومستقبل أسرته وعلى العكس من ذلك فإن 
ظاهرة التهرب التأميني  تكون لها آثار عكسية سبقت 
الظواهر  من  العديد  انتشار  أبرزها  ومن  إليها  اإلشارة 
واملشاكل االجتماعية غير احلميدة في املجتمع .. الخ 
االجتماعي  التأمني  حصيلة  من  العامل  حرمان  نتيجة 
باملزايا  االنتفاع  عدم  ثم  ومن  الدستور  له  كفلها  التي 
حتقق  عند  أسرته  وحقوق  حقوقه  وضياع  التأمينية 
أحد املخاطر التي يغطيها نظام التأمينات االجتماعية 

كخطر الشيخوخة والعجز والوفاة..

ظاهرة التهرب 
التأميني لها آثار 
عكسية من أبرزها 
انتشار العديد من 
الظواهر واملشاكل 
االجتماعية غير 
احلميدة في املجتمع
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   ونرى أن لهذه املنافسة بعض املنافع للسوق 
التجارية حيث أنها ستحصل على أسعار هابطة 
لن حتصل في جميع  أنها  وشروط ميسرة غير 
األحوال على ضمانات كافية لدفع تعويضاتها 
ملمتلكاتهم  وأضرار  حوادث  حصول  حالة  في 
خاصة إذا نظرنا بعني االعتبار إلى أن الشركات 
املنافسة  )طــريــق  الطريق  لهذا  تلجأ  التي 
إذا جلأت  إال  تتمكن  لن  والتناحرية(  الشديدة 
إلى شركات إعادة متواضعة وتصنيفها ال يصل 
إلى تصنيف الشركات العمالقة املصنفة باملمتاز 

والتي غالبًا ما تتمسك بأسعار عالية.
الشركات  تلك  إلــى  واللجوء 
تقوم  وثالثة  ثانية  درجة  املصنفة 
احمللية  الشركات  أخطار  بتغطية 
حتـــت ضــغــط جـــبـــروت ســوق 
كانت  إذا  حتى  العاملي  اإلعــادة 
مالءتها املالية ال تسمح بتغطية 
تلك األخطار وتلجأ هي األخرى 
املتواجدة  اإلعادة  شركات  )أي 
الثالث(  العالم  بلدان  في  غالبًا 
لها  مماثلة  إعـــادة  شــركــاء  ــى  إل
تلك  لتوزيع  التصنيف  وبنفس 
تعويض  حصول  وعند  املخاطر 
مع  إشــكــاالت  تنشأ  قــد  كبير 
لعدم  تلك  اإلعــــادة  شــركــات 
القدرة على السداد أو ألي سبب 
لعدم أحقية التعويض وهنا فقط 
بني  احمللية  التأمني  شركات  تقع 
مطرقة العميل وسندان شركات 
اإلعادة، فالعميل ال يوجد أمامه 
التي  احمللية  التأمني  شركة  غير 
وغالبًا  لديها  بأخطاره  اكتتب 
إشكاالت  وبينها  بينه  تنشأ  ما 
ــتــلــكــؤ فـــي ســـداد  بــســبــب ال

التأمني احمللية لم حتصل على  التعويض وشركة 
تعويضها من شركة اإلعادة والكل يقع ضحية 
بأسعار  اخلطر  قبول  على  وافــق  الــذي  املعبد 
في  السداد  لعدم  األعــذار  حتسني  ونيته  هابطة 
احمللية  التأمني  شركة  على  احملكمة  حكم  حالة 
إذا  خاصة  كبير  بإشكال  تقع  فإنها  بالسداد 

كانت مالءتها املالية ال تسمح بذلك.
محكمة  لدى  دعــوى  رفع  األمــر  يتطلب  وقد 
دولية مختصة لتكسب الدعوى أو ال تكسبها. 
القطاعات  بني  فرقًا  هناك  أن  جتد  فقط  هنا 
املستفيدة من التأمني ، ففي الغالب يتم التحري 
مصانع  اخلــاص  القطاع  قبل  من 
الــذي  املعيد  عــن  جتــار  شــركــات 
احمللية  الــتــأمــني  شــركــة  ستعيد 
من  كثير  وفــي  لديه  أخطارهم 
شركات  يشترطون  ــان  ــي األح
إعادة كبيرة باالسم مهما كانت 
حال  في  يضمن  ألنــه  أسعارهم 
ملمتلكاته  كارثية  أخطار  حصول 
أنه سيجد تعويضه في احلال وهذا 
األعم  الغالب  في  يحصل  الــذي 
ويقع في محذور األسعار الهابطة 
ــي الــشــروط  ـــدم الــتــدقــيــق ف وع
احلكومية  للمنشآت  والتغطيات 
مخاطرها  تأمني  إلى  تضطر  التي 
البحري  أو  احلريق  من  الكبيرة 
أو الهندسي ...الخ للدخول في 
األسعار  بأقل  واألخذ  مناقصات 
دون االلتفات إلى حجم الشركة 
في  عليها  سيعتمد  التي  احمللية 
تتعامل  من  ومع  مخاطره  تغطية 
من شركات اإلعادة املعتبرة ليقع 
في مصيدة سهلة بسوق متشابك 

على املستوى احمللي والدولي.

وهنا تقع املسئولية األخالقية لشركات التأمني 
قبل  ونصحهم  عمالئها  مــراعــاة  فــي  احمللية 
االعتماد على معيدي أقل األسعار واشتراطاتهم 
املقيدة التي تسمح بالتهرب عند وقوع كوارث 
التأمني  وشركة  له  باملؤمن  ال  تضر  قد  حقيقية 
االقتصاد  تضر  أن  ميكن  ولكن  فقط  احمللية 
الوطني كله ليس لقيمة الضرر احلاصل جلميع 
بني  التعامل  ملصداقية  ولكن  احملليني  املتعاملني 

شركات التأمني وعمالئها.
وفي األخير البد أن تعمل شركات التأمني احمللية 
على التوسع في فتح آفاق جديدة ألسواقها في 
واكتساب  املختلفة  االقتصادية  القطاعات 
والتثقيف  التوعية  من  مبزيد  جديدة  أخطار 
في  ومحاضرات  نــدوات  وعقد  للمستهدفني 
واملختلط  العام  للقطاعني  املختلفة  املــرافــق 
وكذا القطاع اخلاص إضافة إلى عدم الكلل في 
املطالبة بحقها في التأمني على شركات النفط 
حتى  التي  العمالقة  املقاوالت  ومشاريع  والغاز 
أن  دون  العاملية  ــواق  األس إلى  تتسرب  اليوم 
من  نسبة  أي  اليمنية  التأمني  شركات  حتصل 

تلك األخطار.
وأخيرًا على شركات التأمني احمللية - إن أرادت 
التنافس-  أن تتنافس على تقدمي خدمة أفضل 
إلى  تضمه  أن  تــرى  مــن  أو  لعمالئها  ســـواًء 
األسعار  تدمير  إلى  اللجوء  دون  التأمني  سوق 
وهذا  لعمالئها  املمتازة  خدماتها  حساب  على 
طريق آمن مقابل األقساط الغير اقتصادية التي 
املدمر  التنافس  مقابل  عليها  حتصل  أن  ميكن 
لألسعار وفي جميع األحوال هناك أخطار آمنة 
وأخرى شديدة اخلطورة ميكن أن يتحقق اخلطر 
من  هو  املمتاز  واملكتتب  حلظة  أي  في  كارثيًا 
يستطيع احتسابها فعاًل قبل الوقوع في أي من 

محاذيرها.

سوق التأمين المحلي

< عــــــلــي عبــــــدالــرشيـــــــــــــــــدالمنافسة غير المحسوبة
      مــدير عـــام شــركة مـأرب للتـأمني

من  الحقبة  هذه  في  اليمني  التأمين  سوق  يعيش 
السارية  األعمال  على  شديدة  منافسة  حالة  الزمن 
العمل  مجاالت  توسيع  إلى  النظر  دون  السوق  في 
وطرق األبواب المغلقة التي تتطلب كثيرًا من الجهد 
في  بالتناحر  الجميع  واكتفى  التأمينية  والتوعية 

السوق المتاح والجاهز للعمل.

المسئولية  تقــع 
األخـــــالقـــــيـــــة 
التأمين  لشركات 
في  ــة  ــي ــمــحــل ال
عمالئها  مراعاة 
ـــم  ـــه ـــح ـــص ون
قــبــل االعــتــمــاد 
عــلــى مــعــيــدي 
ــــل األســـعـــار  أق
تهم  طا ا شتر ا و
التي  الــمــقــيــدة 
بالتهرب  تسمح 
عـــنـــد وقـــــوع 
حقيقية  ــوارث  ك
بالمؤمن  تضر  قد 
ـــــه وشـــركـــة  ل
المحلية  التأمين 
ــــاد  ــــص ــــت واالق

الوطني كذلك.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستشارك التأميني

 أنا عامل في شركة خاصة وقد مت انتدابي 
هي  فمن  أخــرى  شركة  إلى  عملي  جهة  من 

اجلهة التي تقوم بسداد اشتراكاتي؟
..........................................................................................
 يتم التسديد من قبل اجلهة املنتدب منها والتي 

هي معنيه بدفع راتبك في الوقت احلالي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتسديد  أقــم  ــم  ول منشأة  صاحب  ــا  أن   
سنوات  منذ  لدي  عليهم  املؤمن  اشتراكات 
واآلن أنا اقتنعت متامًا بالتأمني وأريد االلتزام 
القانوني  الوضع  هو  ما  شهريًا.  بالسداد 

للمنشأة؟
..........................................................................................
حقوقي  بوعي  تتمتع  بأنك  سؤالك  من  يبدو    
دليل  بالسداد خير  االلتزام  كبير وحرصك على 
على ذلك ولذا فإن ما جاء في سؤالك يترتب عليه 
العمال  عن  السابقة  الفترة  عن  املديونية  سداد 
 %  3 بواقع  التأخير  غرامات  سداد  مع  جميعًا 
االشتراكات  وسداد  البيانات  بتقدمي  االلتزام  مع 

شهريًا أواًل بأول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا موظف في شركة وخدماتي بالشركة   
بلغت )12( سنة وأريد سحبها من املؤسسة 
دفعة واحدة ألنني محتاج إليها لعمل مشروع 

خاص ؟
..........................................................................................
سحب  املؤسسة  لــدى  عليه  مؤمن  ألي  يحق  ال 
اشتراكاته في أي حلظة حيث أن هذه االشتراكات 
تصرف في حاالت الشيخوخة أو العجز أو الوفاة 
من حيث  تبلغها سواء  أن  بد  ال  وحسب شروط 
العمر أو من حيث سنوات اخلدمة ولذلك عليك 
من   والتأكد  املؤسسة  لدى  اشتراكاتك  متابعة 
حتى  أو  املعاش  الستحقاقك   لك  املتبقية  الفترة 

التعويض كدفعة واحدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنا أعمل في شركة خاصة أريد أن أعرف 
كيف حتسب االشتراكات التأمينية؟

..........................................................................................
 )%  6( بخصم  االشتراكات  احتساب  يتم   
البدالت  جميع  ذلك  في  مبا  األجور  إجمالي  من 
القانونية املضافة إلى الراتب عن العامل و)9 %( 
ليصبح  العمل  تورد لصاحب  العمل  عن صاحب 
بأن  علمًا   )%  15( هو  االستقطاع  إجمالي 
مثل  أخرى  استقطاعات  أي  قبل  يتم  االحتساب 

الضرائب أوالسلف أو غيرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو  مــا  تأميني؟  ــم  رق مــن  أكــثــر  ــدي  ل   
العمل؟

..........................................................................................
عزيزنا  عليكم  يتوجب  احلاالت  هذه  مثل  في   
العامة  اإلدارة  وبالتحديد  املؤسسة  زيارة   العامل 
في  األرقام  دمج  طلب  وتقدمي  واملعلومات  للنظم 
األرقام  أو  التأمينية  البطائق  به  مرفقًا  واحد  رقم 

التأمينية . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنا أردني اجلنسية وأريد سحب مستحقاتي 
 )%  20( خصم  يتم  فلماذا  ــدة  واح دفعة 

منها؟
..........................................................................................
واملؤسسة  القانون  سنه  ما  مبوجب  يتم  اخلصم   
رسوم  مقابل  واخلصم  القانون  بتنفيذ  ملزمة 

خدمة.
ووفقًا ألحكام القانون يتم إعادة ما نسبته )12 %( 
خصمه  يتم  ما  أما  األجنبي  عليه  للمؤمن  شهريًا 

بنسبة )1 %( هي عبارة عن مصروفات إدارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسمي محمد أحمد عبد اهلل يوسف ولدي 
عملت  منشأة  أخر  لدى  جديد  تأميني  رقم 
باسم  أخر  تأميني  رقم  لدي  أن  كما  لديها 

محمد أحمد عبد اهلل فلماذا لدي رقمني؟
..........................................................................................
بيانات  قدمت  أنك  سؤالك  خالل  من  يبدو   
السابقة  البيانات  عن  االخيرة  املرة  في  مختلفة  
اختلفت  جديدة  شخصية  بطاقة  قدمت  أنك  أو 
لدى  املدونة  السابقة  البيانات  عن  البيانات  فيها 
املؤسسة وفي هذه احلالة يتم دمج الرقمني مبوجب 
للنظم  العامة  إلى اإلدارة  تقدمي طلب منك بذلك 

واملعلومات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منوذج  في  األم  اسم  ذكر  املهم  من  هل    
الدخول؟

..........................................................................................
 نعم فهناك حاالت كثيرة تتشابه فيها البيانات 

ويتم التفريق من خالل اسم األم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا  للتأمينات  العامة  املؤسسة  في  أخوتي   
مغترب في السعودية وقد سمعت عن التأمني 

على املغتربني ما هو املطلوب مني؟
..........................................................................................
جده  من  كٍل  في  اليمنية  القنصليات  مراجعة   
أو  املؤسسة  مندوبي  مــع  للتواصل  ــاض  ــري وال
الدخول إلى موقع املؤسسة على شبكة االنترنت
البيانات  www.gcssye.org للحصول على 
املطلوبة كما انه بإمكان أي مغترب التواصل مع 
املؤسسة عبر رقم خدمة املشتركني  450482/ 

. 01
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكبرى  الشركات  إحــدى  مندوب  أنــا   
بفرع املؤسسة باألمانة أود معرفة عدد العمال 
عام  في  لدينا   القانوني  للسن  املتجاوزين 
هذه  على  احلصول  ميكنني  كيف  2008م 

املعلومة؟
..........................................................................................
 يحق ألي عامل أو مندوب في  أي وقت  طلب 
كشف من اإلدارة العامة للنظم واملعلومات يوضح 
وسنوات  منشأتكم   لدي  العمال  بيانات  جميع 
ميكن  ذلك  خالل  ومن  واشتراكاتهم  خدمتهم 

معرفة ما طلبته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقابالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمانة  لفرع  اإلجنــاز  مستوى  تصف  كيف  سـ: 
للعام 2007م؟

جـ: مستوى اإلجناز بفرع األمانة خالل العام 2007م 
كان متميزاً وذلك بفضل اهلل وبفضل وتعاون قيادة 
الفرع  موظفو  بذلها  التي  الكبيرة  واجلهود  املؤسسة 
أعلى  نحقق  أن  استطعنا  حيث  له  التابعة  واملناطق 
مستوى منو في مختلف املجاالت مقارنة بالسنوات 
املعتمدة  التقديرات  مع  أيضًا  وباملقارنة  السابقة 
ما  وهي  اخلمسية  واخلطة  2007م  عام  موازنة  في 

تعكسه األرقام التالية:
ــــــــان ــــــــي ــــــــب 2007مال ــرات  ــدي ــق 2006منسبة اإلجنازاحملـــــقـــــق فـــعـــلـــيـــًات ــام  ع نسبة النمو احملقق عام 2007ماحملقق 

51 %1172.728.208.192 %3.544.824.5294.101.239.267اإليرادات احملصلة

47 %1192.852.236.478 %3.544.824.5294.189.173.134اإليرادات املربوطة

19 %11937.592 %44.00044.900عدد املؤمن عليهم

فألول مرة يحقق الفرع نسبة إجناز تزيد عن )100 
%( عن املخطط

 كما مت إعداد كشوفات بحسابات جميع أصحاب 
األعمال املسجلني بالفرع من واقع السجالت وامللفات 
املالية في إدارتي االشتراكات واملالية وذلك للفترة من 
عام 2000م حتى ديسمبر 2007م وتصحيح كافة 
تلك  بإدخال  الشروع  ثم  ومن  السابقة  االختالالت 
نتائج أرصدة  احلسابات في احلاسب اآللي ومطابقة 
2007/12/31م  في  الظاهرة  األعمال  أصحاب 
بني إدارة االشتراكات وإدارة الشئون املالية واحلاسب 

اآللي.

ويعتبر هذا العمل من أهم اإلجنازات التي حتققت ، 
حيث كان ميثل أهم وأكبر األعمال لتحويل العمل 

العمل  إلــى  املؤسسة  نشاط  في  التقليدي  اليدوي 
اآللي املؤسسي احلديث والذي نأمل أن يتحول كليًا 
2008م  العام  في مختلف أعمال الفرع خالل هذا 

إن شاء اهلل ومصرون على حتقيقه.
الفرع  نفذها  التي  التفتيشية  احلملة  حققت  كما 
2007م جناحًا  أكتوبر حتى ديسمبر  األشهر  خالل 
تقريبًا وذلك في   )% وبنسبة جاوزت )70  كبيراً 
سداد  عن  توقفت  قد  كانت  التي  املنشآت  إعــادة 
من خمس  أكثر  منذ  النماذج  وإيصال  االشتراكات 
املتابعة اجلادة لتحصيل  إلى  سنوات سابقة باإلضافة 
املديونيات املستحقة ومت حتصيل اكثر من )289( 
نوفمبر  حتى  سبتمبر  األشــهــر  خــالل  ــال  ري مليون 
الهادفة  األخــرى  األعمال  من  وغيرها  2007م.. 
وتعزيز  السابقة  والسلبيات  االختالالت  إنهاء  إلى 
عليهم  للمؤمن  اخلدمات  تقدمي  وسرعة  الشفافية 
ومن يعولون بأسرع وقت ممكن وغيرها من األعمال 
الهادفة لتعزيز ثقة املؤمن عليهم وأصحاب  األخرى 

األعمال باملؤسسة.

مــــن خــــــالل األرقــــــــــام واملـــــؤشـــــرات 
الكبير  التطور  ذلك  ملموسًا  أصبح 
العامة  املؤسسة  فــرع  حققه  الــذي 
لــلــتــأمــيــنــات فـــي أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
خالل الفترة األخيرة..  وملزيد من 
في  استجد  ما  ومعرفة  التفاصيل 
عمل املؤسسة وفي مجال تغطيتها 
وحــجــم اشــتــراكــاتــهــا وغــيــرهــا من 
املـــوضـــوعـــات كـــان مــعــنــا األســـتـــاذ/ 
ســلــطــان ســعــيــد احلــكــيــمــي مــديــر 
العاصمة  بأمانة  املؤسسة  فرع  عام 
فــــي لـــقـــاء خـــاطـــف ال يــخــلــو مــن 

املوضوعية والشفافية:

مدير عام فرع املؤسسة بأمانة العاصمة:
ألول مرة يحقق الفرع نسبة إنجاز تزيد عــن )100 %( عن المخطط

إنجـازات فـرع األمـانة خــالل العــام 2007م تفــــوق ما ُحقق في األعوام السابقة

سلطان سعيد احلكيمي مدير عام فرع املؤسسة بأمانة العاصمة

إلتقته/ مديرة التحرير
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مدير عام فرع املؤسسة بأمانة العاصمة:
ألول مرة يحقق الفرع نسبة إنجاز تزيد عــن )100 %( عن المخطط

إنجـازات فـرع األمـانة خــالل العــام 2007م تفــــوق ما ُحقق في األعوام السابقة

سـ: ما هو تقييمكم ملستوى الوعي التأميني ؟
جـ: لألسف ال زال مستوى الوعي التأميني محدوداً 
األعمال  أصحاب  معظم  لدى  غائبًا  يكون  ويكاد 

واملؤمن عليهم وغيرهم من شرائح 
العمال  فمعظم  األخرى،  املجتمع 
املزايا  يجهلون  األعمال  وأصحاب 
للمشتركني  القانون  يكفلها  التي 
كانوا أصحاب  النظام، سواًء  بهذا 

أعمال أو عمال.
أبريل  شهر  من  بدأنا  فقد  ولهذا 
ميداني  ـــزول  ن بحملة  2008م 
في  التعليمي  بالقطاع  بــدأنــاهــا 
املدارس األهلية واخلاصة واجلامعات 
واملعاهد ثم سيلي ذلك القطاعات 
احملاضرات  بإلقاء  ــك  وذل األخــرى 
وتوعية العمال وأصحاب األعمال 
حملة  ـــك  ذل يـــرافـــق  أن  وأرجـــــو 
اإلعــالم  وسائل  مبختلف  إعالمية 

املرئية واملسموعة واملقروءة.

تبادل  مشكلة  عــن  مـــاذا  ـــ:  س
االحتياطيات ؟

ـــبـــادل  جــــــ: ظـــلـــت مــشــكــلــة ت
التقاعد  وصناديق  املؤسسة  بني  عالقة  االحتياطيات 
العقدين  طوال  واألمنية  والعسكرية  املدنية  األخرى 
خاص  باهتمام  املشكلة  هذه  حظيت  وقد  املاضيني 
الصوفي  خالد  حمود  األســتــاذ/  األخ  معالي  مــن 
إدارة  والتأمينات رئيس مجلس  املدنية  وزير اخلدمة 
نبيل  األستاذ/  األخ  برئاسة  جلنة  وشكل  املؤسسة 
شمسان وكيل وزارة اخلدمة لشئون األفراد واإلخوة 
مت  وقــد  املعنية  واإلدارات  واملؤسسة  الهيئة  رؤســاء 
الهيئة واملؤسسة في  اتفاق بني  التوقيع على محضر 
بداية هذا العام وقدم إلى مجلس الوزراء الذي شكل 
جلنة برئاسة األخ/ نائب رئيس الوزراء إلشراك بقية 
التوقيع  العسكرية واألمنية وقد مت  التقاعد  صناديق 
الصناديق  رؤســاء  اإلخــوة  جميع  من  عليه  النهائي 
اإلجـــراءات  بقية  تستكمل  أن  ونرجو  واملختصني 

قريبًا.

ألمانة  التأمينية  التغطية  مستوى  هو  ما  ســـ: 
العاصمة؟

األمانة  بفرع  التغطية  مستوى  جـ: 
بلغ  حيث  كبير،  حــد  إلــى  جيد 
املسجلني  األعــمــال  أصحاب  عــدد 
2007م  ديسمبر  حــتــى  بــالــفــرع 
واملؤمن  عمل  صاحب   )3996(
عليه  مؤمنًا   )116.038( عليهم 
العاملني  معظم  شــمــول  وبــهــدف 
على  عملنا  فقد  اخلــاص  بالقطاع 

اتخاذ اإلجراءات التالية:
مــدراء  اإلخـــوة  مــع  التواصل   -  1
عــمــوم مــكــاتــب الــعــمــل فــي كل 
ــعــاصــمــة ومــحــافــظــة  مـــن أمـــانـــة ال
وكذا  حضرموت  ومحافظة  شبوة 
اإلخـــــوة فـــي مــصــلــحــة الــضــرائــب 
التجاري  والسجل  العاصمة  بأمانة 
ومصلحة الهجرة واجلوازات وغيرها 

مــــــن اجلــــهــــات 
على  ــا  ــن وحــصــل
بـــيـــانـــات كــثــيــرة 
بأسماء الشركات 
وكذا عدد العاملني مبا فيهم العمال 

األجانب.
عمل  وبرنامج  خطة  وضع  مت  وقد 
خاللها  من  سيتم  واملناطق  للفرع 
متابعة جميع املنشآت التي ال تزال 
غير مشمولة بهذا النظام باإلضافة 
إلى متابعة جميع املنشآت املتبقية 
االشــتــراكــات  ســداد  عــن  املتوقفة 
وكــذا  السابقة  الــســنــوات  خــالل 
بتنفيذ  وسيقوم  املديونية  حتصيل 
هذه األعمال معظم موظفي الفرع 

واملناطق.
احلافز  ربط  سيتم  مرة  ألول   -  2
مبلغ  اعتماد  خــالل  مــن  بــاإلجنــاز 

من  إضافته  أو  تسجيله  يتم  عامل  كل  على  مالي 
أو  املخالفات  تصحيح  أو  الــدوري  التفتيش  خالل 
وأتوقع  سابقة  سنوات  من  املرحلة  املديونية  حتصيل 
أن حتقق نتائج ممتازة جداً فقد بدأ التنافس اإليجابي 
واملتابعة  املنشآت  من  كثير  متابعة  في  املوظفني  بني 
تسجيل  على  والتسابق  املديونية  لتحصيل  اجلــادة 

املنشآت الغير مسجلة ...الخ.

على  تواجهونها  التي  املشاكل  أبرز  هي  ما  سـ: 
مستوى عملكم؟

ــشــاكــل في  ــــرز امل جــــ: تــتــمــثــل أب
اآلتي:

من  للكفاءات  الفرع  افتقار   -  1
اجلامعية  العلمية  املــؤهــالت  ذوي 
ـــي مـــجـــال احلـــاســـوب  وخـــاصـــة ف

واحملاسبة واإلدارة.
اإلمــكــانــيــات  تــنــاســب  عـــدم   -  2
بالفرع  الــعــمــل  مــع حــجــم  ــة  ــادي امل
من  تقريبًا   )%  60( ميثل  الــذي 

نشاط املؤسسة.
لدى  التأميني  الوعي  انعدام   -  3
واملؤمن  األعــمــال  أصحاب  معظم 

عليهم.
مبنى  نفس  في  الفرع  وجــود   -  4
إلى  للمؤسسة أدى  الرئيسي  املركز 
من  فكثير  شــديــد  ازدحــــام  خــلــق 
املوظفني ال يجدون مكانًا ملكاتبهم 

كما هو مالحظ.

مستوى 
التغطية بفرع 
األمانة جيد 
إلى حد كبير، 
حيث بلغ عدد 
أصحاب األعمال 
املسجلني بالفرع 
حتى ديسمبر 
2007م )3996( 
صاحب عمل 
واملؤمن عليهم 
 )116.038(
مؤمنًا عليه.

استطعنا أن 
نحقق أعلى 
مستوى منو 
في مختلف 

املجاالت مقارنة 
بالسنوات 

السابقة 
وباملقارنة أيضًا 
مع التقديرات 

املعتمدة في 
موازنة عام 

2007م واخلطة 
اخلمسية.
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  وجعل منها قلعة اقتصادية عمالقة تأوي 
إليها رؤوس األموال بغية االستثمار ويتجه 
فــئــاتــه وشــرائــحــه  إلــيــهــا اجلــمــهــور مبختلف 
وأسعارها  املتميزة  خدماتها  على  للحصول 
املــنــاســبــة لـــذلـــك كــــان البــــد لــنــا فـــي مجلة 
ونستقصي  األغـــوار  نسبر  أن  من  التأمينات 
أحد  مــع  املقابلة  هــذه  لنا  فكانت  األســبــاب 
قــيــاديــني هـــذه املــؤســســة وصــانــعــي جناحها 
العام  املدير  مصلح(  محمد  )صادق  املهندس 

التنفيذي للشركة ..

املؤسسة  مع  االستثمارية  التجربة  إلــى  تنظرون  كيف  ســـ: 
العامة للتأمينات االجتماعية؟ وهل ثمة تقييم للتجربة ميكن 
مع  الشفافية  تعتمدون  مدى  أي  وإلى  عليها؟  تطلعونا  أن 

املساهمني معكم؟

للتأمينات  العامة  املؤسسة  مع  االستثمارية  جتربتنا  جـ: 
قائمة على أسس علمية  ناجحة ورائدة ألنها  االجتماعية 
بتحويل  املؤسسة  قرار  أن  كما  مشجع..  مناخ  ظل  وفي 
بعض األموال التي كانت مودعة في البنوك كأذون خزانة 
شجاعًا  قــرارًا  كان  االتصاالت  قطاع  في  االستثمار  إلى 

وحكيمًا عاد بالنفع للمؤسسة ولشركة مين موبايل.
لدينا  أموالهم  استثمروا  الذين  جلميع  أؤكد  أنني  كما 
واملساهمني واملشتركني بأن جميع النجاحات التي حتققها 
مين موبايل هي سواء في اجلانب االستثماري أو اخلدمات 

هي في تنامي مستمر وفيها فائدة للجميع.
أما بالنسبة للشفافية في تعاملنا مع املساهمني فذلك أهم 
املبادئ األساسية في تعاملنا معهم وليست لدينا كواليس 
يومية  تقارير  وهناك  الطاولة  فــوق  نضعه  شــيء  وكــل 
وكيفية  املبيعات  حجم  عن  وسنوية  وشهرية  وأسبوعية 

إدارتها.

املدير التنفيذي لشركة ميـــن موبــــــــــايل في حوار خاص لــ)التأمينات(:-
تجربتنا اإلستثمارية مع المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

نـاجحــــة ورائــــــــــــــــدة     

مقابالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موبايل(  )مين  شركتنا  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وأود 
هي أول شركة تقوم بتسليم األرباح للمساهمني 

فور انتهاء السنة األولى.

جناحًا  شكلت  اتــصــاالت  شركة  موبايل  ميــن  ســـ: 
منقطع النظير خالل فترة وجيزة؟ ترى من كان وراء 
النجاح بهذه السرعة؟ وهل ال زالت ثمة عوائق أو 

باألصح ما هي تطلعاتكم املستقبلية؟

جـ: لقد اعتمدت الشركة من حلظة تأسيسها على 
احتياجات  تلبي  علمية  اقتصادية  استراتيجية 
وأسعار  متميزة  بخدمة  خضمه  وتنافس  الواقع 
للتقييم  اخلاضع  ألدائها  مستمر  وتطوير  مناسبة 
الذي  النجاح  هذا  فكان  يومي  بشكل  والتقومي 
حققته الشركة والتي كذلك حظيت بدعم القيادة 
حفظه  اجلمهورية  رئيس  بفخامة  ممثلة  السياسية 

اهلل ودعم احلكومة وبالذات وزارة 
االتصاالت.

أما بالنسبة ملا يعترضنا من عوائق 
اقتصادي  عمل  أي  هناك  فليس 
أو غيره ال تعترضه املعوقات وال 
نتجاوزها  لكننا  الكوابح  تنقصه 

وننتصر عليها دائمًا.

من  نعرف  أن  باإلمكان  هــل  ســـ: 
خاللكم نسبة األرباح التي حققتها 
املنصرم  املــالــي  الــعــام  فــي  الشركة 
للمؤسسة  ــاح  األرب نسبة  وبالتالي 
بأن  للمؤمن عليهم  البشرى  لنزف 

أموالهم في أمان ؟

جـ: اآلن احملاسب القانوني للشركة 
حلسابات  النهائية  باملراجعة  يقوم 
ينظم  ســوف  ذلــك  بعد  الشركة 
اجتماعًا للجمعية العمومية لعرض 
ثم  ومن  اخلتامي  احلساب  ــرار  وإق
ــــاح وأؤكـــد مــجــددًا  عــرض األرب
لكل  باخلير  يبشر  املستقبل  أن 

املساهمني واملشتركني.

رداءة  مــن  يشكو  مــن  هــنــاك  ســــ: 
ــن بــطــاريــات  األجـــهـــزة والــبــعــض م
للخدمة  ارتياحهم  رغــم  الشحن 
التي تقدمونها هل ثمة تعليق على 

ذلك؟

ـــــ: بــالــنــســبــة  ج
فقد  لــألجــهــزة 
مشكلة  واجهتنا 
ــــجــــال  ـــــــي م ف

عربية  دولــة  أول  ألننا  األجهزة 
اجليل  بنظام  السوق  إلــى  تنزل 
واألجهزة   )CDMA( الثالث 
املرتبطة بالنظام كانت غير معربة 
ولكن مع مرور الوقت نزلت إلى 
متطورة  حديثة  أجهزة  السوق 
ومتعددة املوديالت ومعربة أيضًا 

وخالل هذا العام. 
األجهزة  مجال  في  نوعية  قفزة 

النقالة 

املدير التنفيذي لشركة ميـــن موبــــــــــايل في حوار خاص لــ)التأمينات(:-
تجربتنا اإلستثمارية مع المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

نـاجحــــة ورائــــــــــــــــدة     

ال يتأتى النجاح وال يتحقق التميز إال بجهود مضنية 
مؤمنة بضرورته وأهميته لتجاوز ما هو كائن إلى ما 
يجب أن يكون وما حققته شركة مين موبايل للهاتف 
بقية  به  جتــاوزت  كاسح  استثنائي  جناح  من  النقال 

الشركات العاملة في هذا امليدان.

حــــــاوره/ قـــــاســم الشمـــــاحي

جتربتنا 
االستثمارية مع 
املؤسسة العامة 

للتأمينات 
االجتماعية 

ناجحة ورائدة 
ألنها قائمة على 

أسس علمية 
وفي ظل مناخ 

مشجع..

تتنافس  الــوكــاالت  كــل  فـــاآلن 
نظرًا  األجهزة  أفضل  تقدمي  على 
الهائل  والكم  املتزايد  للطلب 
من املشتركني ودخول ثالث دول 
السودان  هي  جوارنا  إلى  عربية 
ــرب ومــوريــتــانــيــا وقــريــبــًا  ــغ وامل
الباب  فتح  الذي  األمر  باكستان 
لتقدمي  الــوكــاالت  بني  للتنافس 

األفضل من األجهزة.

سـ: كلمة أخيرة تود قولها؟

لكل  مجلتكم  خالل  من  الشكر  أوجه  أواًل  جـ: 
الذين  وعرضها  اليمن  ــول  ط فــي  مشتركينا 
خاللكم  من  لهم  ونقول  الغالية  ثقتهم  وهبونا 
لتلبية  حدود  بال  طموحاتنا  وأن  قادم  اجلديد  إن 
موبايل ستصبح  مين  وإن شركة  متطلباتهم.  كل 
العمالق االقتصادي األول في اليمن بثقة وتعاون 
هذا  لبلوغ  التوفيق  تعالى  اهلل  من  ونسأل  اجلميع 

الهدف.
..........................

شركتنـــــــا هي 
أول شركـــة 

تقـــوم بتسليم 
األرباح 

للمساهمني فور 
انتهاء السنة 

األولى.
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مقابالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املهندس/ حزام علي عوض ذو العقد الستيني رجل قدم الكثير من شبابه 
ومن طاقته ومن إمكانياته لوطنه الذي أحبه ولم يوفر جهدًا وال وقتًا ليقدم 
كل ما بوسعه تقدميه ... عمل في أكثر من مجال وقطاع وكان ذات يوم بطاًل 
رياضيًا في مجال )كرة القدم، الوثب العالي، والعدو وغيرها( وتسلم جوائز 

تشجيعية عديدة على املستوى احمللي والدولي.

وفقد البطل ساقه !!
موعد  على  بأنه  يعرف  يكن  لم  الرجل  هذا     
ساقه  معها  يخسر  سوف  حلظة  في  القدر  مع 
احلركة  ومحدود  مقعدًا  بذلك  ويصبح  اليمنى 
.. ساقه التي طاملا قادته نحو جناحات وبطوالت 
ومساهمات وطنية ال زالت أطيافها محفورة في 

الذاكرة ومخلدة بالوثائق.
األساسية  ــه  أدوات إحــدى  كانت  التي  ساقه   -
التي تسنده وتثنيه كمهندس ميكنيكي أضحى 
الشركات  عليه  تتهافت  مجاله  في  معلمًا 
واملؤسسات طمعًا في مهارته وتقنيته وإخالصه 

في العمل.
- ساقه اليمنى فقدها العم حزام بسبب إهمال 
وتقرر  عليه  تنتصر  )الغرغرينا(  جعل  طبي 
2002/12/3م  في  البتر  قرار  إصــدار  معها 
وهكذا حتول العم حزام من عائل ألسرة مكونة 
من )16( فردًا بني أبناء وأحفاد جميعهم دون 
يعولها  ملن  بحاجة  األخرى  هي  حالة  إلى  عمل 

ويرعى شأنها
- أوصدت األبواب في وجه الرجل الذي عمل 

وحكومية  خاصة  جهات  في  متقطع  بشكل 
واخلطوط  اليمنية  بني  خاللها  تنقل  عديده 
لإلنشاء  اليمني  والبنك  الباكستانية  اجلوية 
على  وغيرها  العسكرية  واملؤسسة  والتعمير 
شركة  آخرها  كان  والسعودية  اليمن  مستوى 
أمــام  عــاجــزًا  نفسه  ــد  ووج بصنعاء  البابلي 
مسئوليات كبيرة ومستقبل مجهول ال يرى له 

أفق جميل.
من  الفترة  تلك  ))كانت  حزام  العم  يقول   -
أشد األوقات صعوبة في حياتي فقد أصبت اثناء 
على  حديدية  قطعة  وقوع  بسبب  عملي  تأدية 
ساقي في حني كنت أعاني من السكر فكانت 
تلك احلادثة نقطة حتول في حياتي، حيث نهش 
اجلرح قدمي واستعصى على األطباء والذين لم 
يتعاملوا مع حالتي بعني اإلنسانية واجلدية وكان 
بالنسبة لهم قرار البتر خيارًا سهاًل ونهائيًا في 
كبيرة..  شفائي  فــرص  كانت  ــذي  ال الوقت 
عمومًا فقدت ساقي وفقدت معها جزءًا كبيرًا 
من سعادتي املتمثلة باالطمئنان إلى لقمة عيش 

أسرتي الكبيرة((.

رحلة البحث عن األمان
- هنا بدأ العم حزام رحلة البحث عن االطمئنان 
فالرجل عاجز عن تأدية أي عمل ونسبة عجزه 

حسب التقارير الطبية متثلت بـ)85 %(.
على  قدراته  من  تبقى  ما  حزام  العم  استغل   -
لالنتقال  وكفيه  اليسرى  بساقه  حبوًا  التحرك 
القادمات  األيام  له  يؤمن  عمن  بحثًا  واملتابعة 
في  أفناها  التي  يكافئه عن سنوات عمره  ومن 
)املؤسسة  األولى  وجهته  فكانت  وطنه  خدمة 
التي  املؤسسة  االجتماعية(  للتأمينات  العامة 
 6( راتبه  من  بسيطًا  ــزءًا  ج تستقطع  كانت 
العمل( تورد لصاحله  % من صاحب   9  + %
في حاالت عجزه  تعويضًا  أو  معاشًا  يستحقها 

أو شيخوخته أو وفاته ال سمح اهلل.

وأخيرًا وجد ضالته
الذي  احلضن  للتأمينات  العامة  املؤسسة    -
األمــان  ــوادر  للعم حــزام خيوط األمــل وب وفــر 
لكن مشاكل تخللت مساعي العم حزام حيث 

قصة تتبعتها/ أسوان شاهر سعد

أوصــدت األبــواب في وجه 
بشكل  عمل  الذي  الرجل 
خاصة  جهات  في  متقطع 

وحكومية عديده

تحقـيـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــــــــــــذه تقــــــاريري الطـــبــية

غدر به الزمــان
    فتلقفته أحضان التأمينات

من عائل لـ16 فردًا إلى حالة بحـاجة إلى من يعولها  
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مع زوجتــه وأطفـــــالــــهالعـــم حـــزام يتســـلم إحــــــدى اجلــــــــوائز الريــــــــــاضية في الهنـــــــــد

يقول: فوجئت بأن اجلهة األخيرة التي عملت فيها 
ونصف  سنوات  ثالث  لديها  خدمتي  مدة  كانت 
املعاش  الستحقاق  تؤهلني  ال  التي  ــدة  امل وهــي 
له  استالمي  املستحق  املبلغ  للتعويض وكان  وإمنا 
ال  مبلغ  وهو  واحدة  دفعة  ريال  هو )19.800( 
املتبقية  لأليام  بالكم  فما  واحد  يكفيني ألسبوع 
بأن  هلل  والشهادة  أشهد  لكنني   .. عمري  من 
وكأنهم  معي  وقفوا  املؤسسة  موظفي  من  كثيرًا 
أكثر من ابنائي سواًء من إدارة املعاشات أو إدارات 
والبحث  حالتي  مبتابعة  تكفلوا  والذين  أخــرى 

مستحقًا  ويجعلني  وضعي  يحسن  أن  ميكن  عما 
تكليف  مت  فقد  بالفعل  حدث  ما  وذلك  للمعاش 
جلنة مفتشني ملراجعة اإلجازات املرضية ومن ثم مت 
ضم خدمات القطاع العسكري إلى القطاع اخلاص 

وعليه استحقيت املعاش.

شكـــــر وامتنان
لإلخوة  وامتنناني  شكري  عظيم  أسجل  وأنــا   -
أزال  واألخوات  املنافع،  إدارة  مدير  باصيد  )هيثم 

بــــأن  هلل  والشهادة  أشهد 
كثيرًا من موظفي الـمـؤسسة 
وقفوا معي وكأنهم أكثر من 

ابنــــائي

اليوسفي واإلخوة  الفقيه ومايسة  الوصابي وكوثر 
عمر الرداعي ونشوان الثور وعدنان قحطان وكذلك 
وجميع  بشر  جالل  واألخ/  سميح  رأفت  األخ/ 
في  كاملة  عائلة  يشكلون  الذين  املؤسسة  موظفي 

تعاونهم مع العاملني ومستحقي املعاشات.

اإلصــرار والعزمية
باصيد  هيثم  األستاذ/  يقول  الصدد  هذا  وفي   -

تعليقًا على حالة العم حزام:
العم  حالة  مع  تعاطفًا  جهدنا  قصارى  بذلنا  نحن 
حزام الذي ساعد نفسه بنفسه من خالل التزامه 
البابلي  شركة  عبر  التأمينية  اشتراكاته  بسداد 
متابعة  عن  يتوان  ولــم  لديها  يعمل  كــان  التي 
ميثل  وهو  املعاش  في  بحقه  ومتسكه  استحقاقه 
حالة توعوية نوعية ومتميزة وما نحن إال أدوات 
قوية  لبنات  هو  وضع  أن  بعد  ملساعدته  سخرنا 

لتأمني مستقبله وظل مصرًا على جني ثمارها.
صمته  في  جتد  الــذي  الرجل  ذلك  حــزام  العم   -
احلكمة والرصانة وفي حديثة اللباقة والتهذيب.. 
الرجل الذي يتحدث االجنليزية بطالقة وتبدو عليه 
تقلبات  من  يسلم  لم  والكبرياء  القوة  عالمات 
الزمن وغدر األيام ولم تشفع له قدراته وإمكاناته 
وتفوقه في مجال عمله وال شهاداته وال األوسمة 
هي  التأمينية  اشتراكاته  وحدها   .. تلقاها  التي 
له وسادة  األمان ووفرت  بر  إلى  بيده  أخذت  من 
هانئة يضع عليها رأسه دون أن تؤرقه مذلة العوز 

أو احلاجة لآلخرين.
ولكم في عمنا حزام عبرة أيها العمال.

أنــــا واللــه والتأمينــــــــــات !!!.

غدر به الزمــان
    فتلقفته أحضان التأمينات

من عائل لـ16 فردًا إلى حالة بحـاجة إلى من يعولها  
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دراساتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شخص  حياة  على  المختلط  التأمين 
واحد مع االشتراك في األرباح:

إلى  التأمني  مبلغ  بدفع  التأمني  شركة  تتعهد 
املستفيد احملدد في العقد في حالة وفاة املؤمن عليه 
إذا ظل  العقد  مدة  نهاية  في  أو  العقد  مدة  خالل 
األرباح  إليه  مضافًا  احلياة  قيد  على  عليه  املؤمن 

التي استحقت في احلالتني:

متابعة/ حــاتــم اجلميــعي 

في دولة الكويت

شخصين  حياة  على  المختلط  التأمين 
مع االشتراك في األرباح:

في هذا النوع من الوثائق تشمل التغطية شخصني 
حيث  عمل  عالقات  أو  عائلية  صالت  تربطهم 
تتعهد شركة التأمني بدفع مبلغ التأمني في تاريخ 
انتهاء مدة التأمني إذا ظل الشخصان املؤمن على 
حياتهما على قيد احلياة، أما في حالة وفاة أحدهما 
فورًا  الشركة تصرف  فإن  التأمني  مدة  انتهاء  قبل 
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مبلغ التأمني إلى الشخص األخر املؤمن على حياته 
والباقي على قيد احلياة مضافًا إليها األرباح حتى 

تاريخ الوفاة.

األربــاح  مع  والتعليم  المهر  تأمين 
والمعاش:

لضمان  التأمني  من  النوع  هذا  بعمل  األب  يقوم 
التعليم  ابنته كمصاريف  أو  يدفعه البنه  ما  مبلغ 
مبلغ  ويدفع  الـــزواج،  عند  كمهر  أو  اجلامعي 
إذا  املتعاقد  للوالد  التأمني  مدة  نهاية  في  التأمني 
استمر  إذا  التأمني  نهاية  تاريخ  في  موجودًا  كان 
الوالد  توفي  إذا  أما  التاريخ،  ذلك  حتى  التأمني 
سداد  من  الوثيقة  تعفى  التأمني،  سريان  أثناء 
الوالد  ــاة  وف بعد  عنها  تستحق  التي  األقساط 
ولكن  الشروط  بنفس  األصلي  التأمني  ويستمر 
اإلعفاء  فترة  عن  األربــاح  في  الوثيقة  تشترك  ال 
من األقساط- وباإلضافة إلى ذلك تدفع الشركة 
لإلبن معاشًا سنويًا حتى نهاية مدة التأمني أو حتى 
دفعتني  على  املعاش  هذا  ويدفع  ذلك،  قبل  وفاته 
كل ستة أشهر دفعة. أما إذا توفي اإلبن أثناء حياة 
مبلغ  الشركة  فتدفع  التأمني  سريان  الوالد خالل 
التأمني األصلي زائدًا األرباح املستحقة حتى وفاة 

اإلبن طبقًا ملا يلي:
1 - إذا كان عمره فوق )5( سنوات يدفع مبلغ 

التأمني كاماًل مع األرباح وينتهي التأمني.
يدفع  سنوات   )5-3( بني  عمره  كان  إذا   -  2

)50 %( من املبلغ واألرباح وينتهي التأمني.
إذا كان عمره )3-1( سنوات يدفع )25   - 3

%( من املبلغ واألرباح وينتهي التأمني.

االشتراك  مع  االستثماري  التأمين 
المضمون في األرباح:

يدفع مبلغ التأمني األساسي في نهاية مدة التأمني 
من  الوثيقة  حصة  إليه  مضافًا  عليه  املؤمن  إلى 
وتضاف  األخــرى  واألربــاح  االستثمارية  األربــاح 
31 ديسمبر من كل سنة على  حصة األرباح في 
منذ  املدفوعة  األساسية  السنوية  األقساط  جملة 
سنة أو أكثر )بنظام الفائدة املركبة( أما إذا توفي 
الشركة  فتدفع  التأمني  سريان  أثناء  عليه  املؤمن 
للمستفيدين مبلغ التأمني األساسي كاماًل يضاف 
واألرباح  االستثمار  أرباح  من  الوثيقة  حصة  إليه 

األخرى املعلنة حتى تاريخ الوفاة.

التأمين المختلط ذو الدفعات المبكرة 
مع االشتراك في األرباح:

 15 – يعقد هذا النوع من التأمني ملدد )12سنة 
بقاء  حالة  وفــي  سنة(   21  – سنة   18  – سنة 
التأمني  نهاية  حتى  احلياة  قيد  على  عليه  املؤمن 

يدفع مبلغ التأمني بالشكل اآلتي:
في نهاية ثلث مدة التأمني األولى فمثاًل إذا كانت 
مبلغ  ربع  الشركة  تدفع  سنة   )12( التأمني  مدة 
التأمني بعد أربع سنوات وفي نهاية الثلث الثاني 
ربعًا  الشركة  تدفع  أخرى  أربع سنوات  بعد  )أي 
ثانيًا من مبلغ التأمني( وفي نهاية التأمني أي بعد 
مرور الـ)12( سنة تدفع الشركة الباقي من مبلغ 

التأمني وهو النصف مضافًا إليه األرباح.
أما إذا توفي املؤمن عليه أثناء سريان التأمني فتدفع 
الشركة مبلغ التأمني كاماًل دون خصم أية دفعات 
سبق دفعها للمؤمن عليه + األرباح التي تكون قد 

استحقت له حتى تاريخ الوفاة.

التأمين مدى الحياة:

تتعهد شركة التأمني بدفع مبلغ التأمني للمستفيد 
احملدد في العقد عند وفاة املؤمن عليه في أي وقت 
التي  التأمينية  احلماية  أن  أي  الوفاة،  فيه  حتدث 
مدة  طوال  تستمر  التأمني  من  النوع  هذا  يوفرها 
الذي  للوقت  حتديد  أي  بدون  عليه  املؤمن  حياة 

حتدث فيه الوفاة.

إعانة الدخل العائلي:

مبوجب  التأمني  مبلغ  إلى  باإلضافة  تدفع  إعانات 
وثيقة تأمني احلياة املختلط وتهدف هذه اإلعالنات 
خالل  املعولني  املتوفي  ــراد  ألف دخــل  توفير  إلــى 
الفترة الواقعة بني تاريخ وفاة املؤمن عليه وتاريخ 

استحقاق الوثيقة أو انتهائها.

التأمين المؤقت:

يضمن هذا العقد دفع مبلغ التأمني مبوجب وثيقة 
اإلعالنات  هــذه  وتهدف  املختلط  احلياة  تأمني 
خالل  املعولني  املتوفي  ــراد  ألف دخــل  توفير  إلــى 
الفترة الواقعة بني تاريخ وفاة املؤمن عليه وتاريخ 

استحقاق الوثيقة أو انتهائها.

األقساط في  رد  المؤقت مع  التأمين 
حالة الحياة:

املؤقت(  التأمني مثل نوع )التأمني  النوع من  هذا 
املؤمن  بقاء  حالة  في  أنه  في  عنه  يختلف  ولكن 
عليه على قيد احلياة حتى نهاية مدة التأمني ، فان 
الشركة تلتزم برد جميع األقساط التي قام املؤمن 

بأدائها خالل مدة التأمني .

التأمين المؤقت المتناقص:

التأمينية للمؤمن عليه بحيث  التغطية  وهو مينح 
يؤدى مبلغ التأمني في حالة الوفاة فقط خالل مدة 

التأمني ، ولكن يختلف عنه في أن مبلغ التأمني في 
أي سنة من سنوات التأمني يقل عن مبلغ التأمني في 
السنة السابقة ، أي أن مبلغ التأمني يتناقص سنويا 
بقدر ثابت ، وتؤدي أقساط هذا النوع من التأمني 
خالل فترة زمنية تقل عن مدة التأمني األصلية في 

الغالب خالل مدة تعادل ثلثي مدة التأمني.
من  املقترضني  يناسب  التأمني  من  النوع  وهــذا 
مثل  متنح  التي  االستثمارية  املؤسسات  أو  البنوك 

هذه القروض. 

وثيقة الرسوم الدراسية

وهي وثيقة مستحدثة متنح التغطية التأمينية لولي 
أمر التلميذ / التلميذة خالل مرحلة الدراسة حتى 
انتهاء املرحلة الثانوية ، بحيث أنه في حالة وفاة 
ولي األمر تلتزم الشركة بسداد الرسوم الدراسية 
التعليم  مرحلة  إمتــام  حتى  التلميذة  للتلميذ/ 
الثانوي في ذات املدرسة أو في مدرسة أخرى لها 

نفس مستوى الرسوم الدراسية.

 وثيقة تامين العمالة البسيطة: 

الوفاة  حــاالت  تغطى  سنوية  تامني  وثيقة  وهي 
الوفاة  في حالة  التأمني  مبلغ  مع مضاعفة  العادية 
حادث  عن  الناجت  العجز  إلى  باإلضافة  بحادث 
ومصاريف نقل اجلثمان وهي مببلغ تأمني وبقسط 
تأميني موحد جلميع األعمار وميكن مضاعفة مبلغ 

التأمني حتى أربعة أضعاف.
املنتشرة  البسيطة  العمالة  تناسب  الوثيقة  وهذه 
وعمال  املـــزارع  وعمال  والسائقني  اخلــدم  مثل 
تأمينية  تغطية  متنحهم  حيث  والنظافة،  املطاعم 

بقسط مناسب

التأمين على الحياة الجماعي 

التأمينية  احلماية  التأمني  من  النوع  هــذا  يوفر 
ملجموعة من األشخاص تربطهم ببعض صلة معينة 
وذلك مبقتضى وثيقة واحدة ، وغالبًا ما يكونون 
نادي ،  إما عاملني بشركة ، مبؤسسة أعضاء في 
بنك  أو  أو مدينني ملؤسسة جتارية  نقابة   ، جمعية 
التأمني  مبوجب  املمنوحة  والتغطيات  املزايا  ومن 

اجلماعي ما يلي :

تامين الحياة:

- تامني العجز الكلي الدائم الناجت عن مرض دون 
حادث

- تامني العجز الكلي الدائم الناجت عن حادث
- تامني العجز اجلزئي الدائم نتيجة حلادث

- تامني العجز الكلي املؤقت نتيجة حلادث.
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 أدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ــراه ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــاذا اع ـــا م ـــه ـــــــاذا ب م

ــمــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيـــســـت عــــجــــوز إن ل

ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــزال صــب هـــــي مـــــا ت

الـــــيـــــتـــــم يــــــأكــــــل وجـــهـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهـــ ـــــان جــمــال ـــــزم ســــــرق ال

ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحـــ ــرن ت و  ـــا  ـــب ـــص ال جـــــف 

ـــهـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوعــــ ضـــل ـــــــت  حت و  متـــــشـــــي 

ــون ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ــظ متــــشــــي فـــتـــســـبـــقـــهـــا ال

ــاٍن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــَم تـــفـــتـــش عـــــن أم ع

ـــوه ؟ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوجــــ ـــــي ال ــــــــــَم حُتـــــــــدق ف وِل

ــٍد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــش عــــــن غ ـــت ـــف تـــــومـــــئ ت

ــٍن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوٍت واه ـــــص قــــالــــت ب

ــدي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هـــــــذي بــــطــــاقــــة وال

ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ــداخ ــــــردات ت ــــــف امل

ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــام لـــكـــأنـــهـــا وجـــــــه ألي

ــــي فــبــطــاقــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــدت ــــي البــــــــــأس س

ــــف؟ ــــي ــــــر، ك ــــــق ــــــف ســـــتـــــصـــــد عـــــنـــــك ال

ثــغــرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــن  م تـــــنـــــاثـــــرت  و 

ــــــــــك وقــــــــعــــــــي ــــــــــاش ــــــــــع هــــــــــــــــــــذا م

ـــــــــدي كــــــــــــم راتــــــــــــبــــــــــــي ؟ ـــــــــي ـــــــــاس ي

؟ ــــــــكــــــــم   ــــــــي إل أعـــــــــــــــــود  ـــــــى  ـــــــت م و 

تـــــــلـــــــك الــــــــعــــــــجــــــــوز أمـــــــــــــا تـــــــراهـــــــا

ـــــــــــــا ــــــــــي أذاه ــــــــــؤس أوغــــــــــــــــل ف ــــــــــب ال

ــــا ــــاه ــــب ــــــســــــت ص ــــــف اجلـــــــــــــــــراح ن خــــــل

هـــــــواهـــــــا ذكــــــــــــــــرى  ــــــلــــــوكــــــهــــــا  ت و 

ســـــنـــــاهـــــا ـــــــا  خـــــــب األوان  ـــــــل  ـــــــب ق

ــــــــــــؤس عـــــيـــــشـــــتـــــهـــــا خــــطــــاهــــا ـــــــــن ب م

ـــــــــــــه أســـــــــــاهـــــــــــا ـــــــــــــزق قـــــــــــلـــــــــــب مي

ـــــا رؤاهــــــــــــــا ـــــه ـــــب ـــــل ـــــس واخلــــــــــــــــــــوف ي

ـــــا ـــــاه ــــــــــــــــوف ت ــــــــــي صــــــــــحــــــــــاري اخل ف

ــــــاهــــــا اجلــــــب و  ــــــــــح  ــــــــــالم امل حتـــــــصـــــــي 

وجتـــــــــــــــــــر أزمـــــــــــــــنـــــــــــــــة وراهـــــــــــــــــــا

ـــــا ـــــاه ـــــك ــــــقــــــه ب ــــــخــــــن مــــــــبــــــــحــــــــوح ي

ـــــــــف مــــــحــــــتــــــواهــــــا ـــــــــل ـــــــــــدمـــــــــــع أت ال

ــــــــي الـــــــثـــــــانـــــــي متــــاهــــى والـــــــســـــــطـــــــر ف

صــــــــــداهــــــــــا ــــــــــــــن  م ـــــــــــــــــــــــٌع  رج و 

ــــــا ــــــواه ـــــــــن س ـــــي ع ـــــن ـــــغ ـــــــني ت ـــــــأم ـــــــت ال

يــــــــــــداهــــــــــــا ارجتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت  و 

ـــــــا أه و  آنـــــــــــــــــات  ـــــــات  ـــــــس ـــــــم ـــــــه ال

ُتــــــراهــــــا كـــــــم  ــــهــــمــــس  ت و   ، شـــــــكـــــــرًا 

ـــــضـــــاهـــــى ي ال  ــــــــع  ــــــــوق ــــــــت ال فــــــــــــــوق 

ـــــعـــــاهـــــا م أو  األهــــــــــلــــــــــة  بـــــــــعـــــــــد  

شـــعــــــــــــــــــر/ 
عبــــده سعيــــد قــــاســـم

· · ·

بطاقة التأمين ُتغني عن سواها
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طرائف وغرائب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرائف تأمينية

فوجئت تونسية أنها متزوجة منذ 30 عاما رغم انها لم تر 
الزوج ولم يجمعها به سقف بيت الزوجية اصال!!.  فقد 
بتسجيلها  معها  تفانيها  على  مربيتها  تكرمي  طبيبة  ارادت 
شهادة  توفير  منها  فطلبت  االجتماعية  التأمينات  لدى 

ميالدها من سجالت االحوال املدنية.
مربيتها  ان  االخيرة  اكتشفت  للطبيبة  سلمتها  ان  وبعد   
املفاجأة  فكانت  بذلك  فاعلمتها  عاما  ثالثني  منذ  متزوجة 
لتقدم  ــزواج  ال من  ويئست  )عانس(  النها  عليها  كبيرة 
العمر وطلبت من الطبيبة ان تعيد قراءة البيانات فجددت 

لها تأكيد ما قرأت واعلمتها باسم الزوج.!!.
تستعيد  اخــذت  املربية  فان  التونسية  الصحف  وحسب 
الحد  وفاته  قبل  زوجها  قد  كان  والدها  ان  لتتذكر  املاضى 
وتنكر  بها  يدخل  لم  لكنه  له؛  قدمها  لقاء خدمة  اصدقائه 
رأسها  مسقط  الى  املرأة  عادت  الوفاة.  بعد  الزيجة  لهذه 
لتبحث عن الزوج، بعد ان متكنت من التعرف على مكان 

عمله ارسلت كتابا رسميا تطالبه فيه بامتام هذه الزيجة!.

تكتشف أنها متزوجة 
منذ 30 عامًا

بالتأمني  الكمبيوتر  بألعاب  بريطاني  مهووس  قام 
الكمبيوتر  العالم أللعاب  على أصابعه قبل بطولة 
مببلغ )375( ألف دوالر أمريكي.. ويأتي العب 
الكريكيت االسترالي ميرف هيوز الذي أمن على 
شواربه مببلغ )200( ألف جنيه استرليني في حني 
ديربيشابر  في  اللحى  نادي  في  عضوًا   )40( أن 
النار  ضــد  حلاهم  على  بالتأمني  قــامــوا  باجنلترا 

والسرقة.

!!!
من غرائب وعجائب التأمين

التأمني  موجة  من  يسلموا  لم  احليوانات  مشاهير 
 )5( مببلغ  بالتأمني  )ليويد(  شركة  قامت  حيث 
آالف جنيه استرليني على أسد البحر )جيميني( 
الذي ظهر في برنامج )آنيمال ماجيك( أو سحر 
احليونات على قناة بي بي سي، كما قامت الشركة 
استرليني  جنيه  آالف   )8( مببلغ  بالتأمني  نفسها 
في  يعرض  كان  والــذي  )نامو(  املسمى  للحوت 
الهادئ  احمليط  في  به  اإلمساك  بعد  سياتل  حوض 
من  )نامو(  إنقاذ  محاوالت  حتى  البوليصة  تغطي 

قبل حيتان أخرى.

مشاهير الحيوانات

قام الالعب االجنليزي دايفيد بيكهام بالتأمني على 
قدميه مببلغ )70( مليون دوالر في حني أن حارس 
القدم  لكرة  األسباني  واملنتخب  مدريد  ريال  نادي 
أبكر كاسياس الذي أمن على يديه مببلغ )765( 
التأمني  شــركــة  مــع  صفقة  ضمن  دوالر  مليون 

)جروباما( الستخدام صورة في إعالناتها املقبلة.

مشاهير الرياضة

على  للتأمني  عــروضــًا  وهــبــي  هيفاء  الفنانة  تـــدرس 
ارتطام  حادث  إثر  دوالر  مليار  إلى  يصل  مببلغ  جسمها 

تصوير  أثناء  بسيارتها  مشهد طائرة 
أغنياتها  إلحـــدى  كليب 

من  )يونيو(  حزيران  في 
العام املاضي.

ـــور مــعــرفــة شــركــات  وف
انهالت  بــاخلــبــر  ــتــأمــني  ال

هيفاء  على  ــعــروض  ال
ــار الــتــأمــني  ــي ــت الخ
وصل  األنــســب.. 
إلى  املقترح  املبلغ 
وال  دوالر  مــلــيــار 
تزال النجمة تدرس 

العروض املقدمة.

هيفاء وهبي تدرس عروض 
للتأمين

تـأمـيـنـيـة
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استراحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه 

وعلى آله وسلم: 
" ومن ال يشكر 
القليل ال يشكر 
الكثير، ومن ال 
يشكر الناس ال 

يشكر اهلل ".

من ترك صالة الصبح فليس في وجهه نور.
ومن ترك صالة الظهر فليس في رزقه بركة.

ومن ترك صالة العصر فليس في جسمه قوة.
ومن ترك صالة املغرب فليس في أوالده ثمرة.

ومن ترك صالة العشاء فليس في نومه راحة.

- إذا كنت ممن يشعرون بالسعادة بعد أكل الشوكوالته فإليك األسباب التي أوردها أخصائيو 
التغذية والسمنة وعالج األلم.

- احتواء الشوكوالته على مادة الكافيني املوجودة فيها والتي تعتبر منشطًا فعااًل للجهاز العصبي 
وعاماًل مهمًا يخلصه من التعب واإلجهاد فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة.

- وألنها حتتوي على نسبة من السكر تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونني املنظم 
إلى إدمانها فيفتقدها  النوعيات من احللوى يؤدي  ملزاج اإلنسان مع حتذير من أن تناول هذه 

اجلسم إذا حرم منها ويعاني من اإلحساس باإلحباط والكآبة.
ويعدد هؤالء األخصائيون بعضًا من فوائد الشوكوالته بقولهم:

مفيدة  لألكسدة  مضادة  عناصر  على  حتتوي  واخلضروات  الفاكهة  أنواع  بعض  مثل  إنها   -
للصحة.

   الشوكــوالته .. سعــــادة وفـــوائد أخـــرى!

يرى  والفاشل  مشكلة   لكل  حــاًل  يــرى  الناجح    
مشكلة في كل حل

والفاشل  ممكن  لكنه  صعب  احلل  يقول  الناجح     
يقول احلل ممكن لكنه صعب

اوهام  لديه  والفاشل  يحققها  أحالم  لديه  الناجح     
واضغاث احالم يبددها 

يعاملوك  أن  الناس كما حتب  يقول عامل  الناجح     
والفاشل يقول اخدع الناس قبل ان يخدعوك

في  يرى  والفاشل  أمــاًل  العمل  في  يرى  الناجح     
العمل أملًا

هو  ما  إلــى  ويتطلع  املستقبل  إلــى  ينظر  الناجح    
ممكن والفاشل ينظر إلى املاضي ويتطلع إلى ماهو 

مستحيل
   الناجح يختار ما يقول والفاشل يقول ما يختار .

   الناجح يناقش بقوله وبلغة لطيفة والفاشل يناقش 
بضعف وبلغة فضة .

الصغائر  عن  ويتنازل  بالقيم  يتمسك  الناجح    
والفاشل يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم. 

تصنعه  والــفــاشــل  االحــــداث  يصنع  الــنــاجــح     
االحداث.

الفرق بين الناجح والفاشل

إعداد/سبأ احلنبصي - حامت اجلميعي ابراهيم

من الهدي النبويمن الهدي النبوي

تأمــــــــــالت



��

20
08

ل 
ـــــــــ

ريـ
 إب

)7
د )

ــد
لعـ

ا - إنها تطيل العمر بعد أن أثبتت الدراسات 
أن متوسط عمر محبي الشوكوالته أطول من 

الذين ال يتناولونها إطالقًا.
املضادة  الدفاعات  أداء  من  حتسن  إنها   -
عن  الناجتة  التوتر  ــاالت  ح ضــد  لألكسدة 
عوامل األكسدة مثل تلوث الهواء والتدخني 

واألشعة فوق البنفسجية.
- إن بوادر الكاكاو املستخلصة تساعد على 

منع أكسدة الكولسترول املضر.
- وأخيرًا يؤكد األخصائيون أن بودرة 
ضعف  على  حتتوي  التي  الكاكاو 
املوجودة  األكسدة  مضادات  كمية 
هي  الغامقة  ــادة  امل الشوكوالته  من 
يليها  اإلطــالق  على  ــواع  األن أفضل 

الشوكوالته السادة.

   الشوكــوالته .. سعــــادة وفـــوائد أخـــرى!
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الكلمات الراسية:الكلمات األفقية: 
1. حصة املؤمن عليه+حصة صاحب العمل

السقيم   – معكوسة(   ( احليوانات  من   .2
)معكوسة(

3. متشابهه – عكس حران
معكوسة(  البحر)  مياه  منسوب  ارتفاع   .4

– جنون
5. األنام – أقدم ) معكوسة( 

6. يغطي السمك ) معكوسة( – للتعريف
7. جبل في اليمن – تضجرا

ــروف  احل مــن   – الالتينية  احلـــروف  مــن   .8
العربية

9. أدبهم – من األطعمة
10. مطلع أغنية لعبد احلليم ) معكوسة(

1. صرف املعاشات والتعويضات – حلجز املاء
2. منتجع سياحي في دولة عربية

3. ماذا بالالتينية )معكوسة(- انعدام الرؤيا- 
أجاب

قــذف  ــعــكــوســة(-  )م ــفــات  ــل امل حلــفــظ   .4
)معكوسة(

5. للنفي )معكوسة(-أسعدناهم
6. تقال في احلج)معكوسة(- يعيش في املاء

7. األعالم 
8. خرق –يحيي )معكوسة(

اخلاص  القطاع  في  األموال  رؤوس  9. أصحاب 
)معكوسة(

10. يركب في الفم

   الكلمات المتقاطعة

- قال أحد النحاة: رأيت رجاًل ضريرًا يسأل الناس يقول: ضعيفًا مسكينًا فقيرًا .. فقلت له ياهذا .. عالم نصبت )ضعيفًا 
مسكينًا فقيرًا( فقال: بإضمار ارحموا ...

- قال النحوي: فأخرجت كل ما معي من نقود وأعطيته أياها فرحًا مبا قال.
التاريخي في كتابه أخبار النحويني: أن رجاًل قال لسماك في البصرة: بكم هذه السمكة؟ فقال السماك:  - حكى أبو بكر 

بدرهمان ..  فضحك الرجل!!!
- فقال السماك: أنت أحمق، سمعت سيبويه يقول: ثمنهما درهمان!!

- حكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لم قلت باعه؟ قال: 
فلم قلت أنت بحماره؟ ... قال الرجل: أنا جررته بالباء فقال األخر: فلم جتر باؤك وبائي ال جتر؟!!

طرائف نحوية:
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األخيــرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمن  أن  افترضت  ما  إذا  أحدًا سوف يختلف معي  بأن  أعتقد    ال 
أي  فهو-  إنسان  إليهما  يصبو  أن  ميكن  غاية  أهم  هما  ــان  واألم
اإلنسان - يتحمل مشقات احلياة املتعددة ويحيا حتت طائلة العمل 
حياته  تأمني  أجل  من  ملل  أو  كلل  دون  املتواصل  والتعب   والكد 
واملتفق  السائد  هو  ذلك  طبعًا  وألسرته،  لنفسه  وتوفيراالستقرار 
مختلفًا  يكون  األمر  أن  يبدو  عمليًا  لكن  نظريًا  األقل  على  عليه 

أحيانًا ونسبيا من مجتمع إلى أخر .

عليها  ،اطلعت  ميدانية  استقصائية  دراسة   نتائج   تشير  فمثال    
مؤخرا إلى أن غالبية الشباب اليمني غير استراتيجي في تفكيره 
مبعنى أن أبعد ما يذهب إليه من طموح أحيانًا ال يتجاوز شهورًا ورمبا 
بضعة أعوام أو أن تتوقف  طموحاته عند حدود مغلقة قد التتعدى 
الزواج أوإيجاد فرصة عمل فحسب وذلك ما ال جتده في مجتمعات 
أخرى، حيث جتد الشاب أو الشابة يخطط لتوفير مصدر رزق  مدر 
ومربح يركن إليه مدى احلياة ، و لهذا جندهم شبابا خالقني مبدعني 
املعلومات  وتكنولوجيا  التطورات  ألحدث  ومتابعني  ومبتكرين 
فيصبحون  وفريدة  متميزة  ومشاريع  أفكار  وابتكار  ملواكبتها 
سباقني في مجاالت مختلفة  ويطمحون دائما  إلى مستوى معيشي 
مرتفع والئق وال يكتفون باحلد املتوسط من العيش بل ينزعون إلى 

الرفاهية.

  ما علينا املهم عندي اآلن هو األمن واألمان  فما أردت احلديث عنه  
هو أن أحدًا ال يقبل على نفسه مستقباًل مجهواًل أوأن تنتهي حياته 
إلى نفق مظلم أو أن يكون مصير أسرته وأطفاله الرصيف بأي حال 
من األحوال و الرصيف ليس مبعنى حافة الشارع بل رمبا حافة احلياة.
فإذا كانت فرص تأمني الفرد مستقبله بنفسه ليست بيده أو رمبا ال 
التامني بخاطره لهؤالء أقول بأن الدولة حينما أنشأت  جتول فكرة 
مؤسسات للضمان و التأمني االجتماعي  واملعاشات لم يكن  ذلك 
مجرد عبث وإهدار للمال العام  وعلى العامل أن يتذكر دائما  أن 
األيام حبلى مبفاجآت قد ال تكون على هواه   لذلك  إعقلها يا أخي 
في  أطفالك  ومستقبل  مستقبلك  تترك  وال  إعقلها  وتوكل  العامل 

مهب الريح. 

أســــوان شــــــاهــر ســعــــــد
مدير عــــام

العالقات العامة و اإلعالم

إعقلها وتوكل
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