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بعد التحية والدعاء،

التي  للإن�سانّية«  »الإن�سان  جمعّية  تاأ�سي�س  اإلى  الكريمة  مبادرتكم  على  نهّنئكم  اأن  لنا  يطيب 

تتوّخى م�ساعدة من هم بحاجة اإلى خدماتها. 

وبعد مرور �سنة على تاأ�سي�سكم »ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني« الذي يهدف اإلى تاأمين التغطية 

ال�سحّية الإ�ست�سفائّية، وهذا ما يتوافق مع اأهداف الجمعّية،

وبما اأّنكم عازمون على اإ�سدار مجّلة خا�سة بالمنا�سبة،

جئنا بكتابنا هذا، ندعو لكم بالتوفيق، مع معاونيكم، وجمهور المنت�سبين المتزايد اإلى ال�سندوق 

المذكور والمنت�سر على مدى ال�ساحة اللبنانّية.

كما ن�ساأل اهلل تعالى، ب�سفاعة والدة الإله الكلّية القدا�سة و�سافية المر�سى، اأن ي�سّدد خطاكم، 

ويبارك جهودكم، ويفي�س عليكم جميعًا وافر النعم والبركات.

عن كر�سينا في عرمون و�أدما بتاريخ 27 �أيلول �سنة 2010

+ �أنطو�ن – نبيل �لعند�ري - �لنائب �لبطريركي �لعام على منطقة جونيه

كلمة سيادة المطران 
أنطوان نبيل العنداري

In business, you need to be in jacket.
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اإعطاء �سورة  الإن�ساني على و�سع برامج من �ساأنها  التعا�سدي  ن�ساط ال�سندوق  اإرتكز 

�سبكة  مدرو�سة، �سمن  بتكاليف  ال�سّحي  ال�ست�سفاء  وتاأمين  التعا�سدي  للعمل  ُمتجددة 

ت�سّم معظم الم�ست�سفيات والمختبرات على كامل الأرا�سي اللبنانية.

اإّن هذه البرامج تغّطي المنت�سبين لدى دخولهم الم�ست�سفى في حالة الطوارئ، اأو اإجراء 

في  ال�سعاعّية  وال�سور  المخبرّية  الفحو�سات  تغطية  الى  بالإ�سافة  جراحّية،  عملّية  اأّي 

المختبرات المتعاقدة مع ال�سندوق.

 وبجانب البرامج الإ�ست�سفائية قام ال�سندوق وبالتعاون مع عدة �سركات لتو�سيع خدماته 

لت�سمل طّب الأ�سنان وطّب العائلة من خلل �سبكة من الأطباء الذين ي�ساركوننا اأهدافنا 

اأي�سًا،  الخدمات  هذه  ف�سمت  اإليه،  نطمح  الذي  ال�سحي  الأمان  بتاأمين  وهمومنا 

اأي ا�ستثناءات  ال�ست�سارات الطبية، والفحو�سات المخبرية وال�سور ال�سعاعية من دون 

اأو حدود للعمر اأو عدد الزيارات الطبية.

نبيل  اأنطوان  المطران  ال�سيادة  �ساحب  بها  اأخ�س  �سكر  كلمة  من  بد  ل  النهاية،  في 

لعمل  وم�ساندته  ومواكبته  الأبوية  ولمباركته  لحت�سانه  الحترام  ال�سامي  العنداري 

ال�سندوق لي�ستمر في العطاء وتقديم الم�ساعدة لمحتاجيها وخا�سًة في اأ�سعب الأوقات 

واأ�سّدها، بالإ�سافة اإلى رعايته كافة لقاءات ون�ساطات ال�سندوق.

الحقيقي  اإيمانه  على  العقيبة  �سومط  مار  دير  رئي�س  الور�سا  رفيق  الخوري  اأ�سكر  كما 

بالر�سالة الإن�سانية التي يهدف اإليها ال�سندوق، وم�ساندته الدائمة لنا.

اللبنانيين  ن�سف  من  اأكثر  نجد  والمعي�سية،  القت�سادية  الأزمات  فيه  تع�سف  بلد  في 

التي ت�سرف  ال�سحة،  وزارة  الطبابة على عاتق  اعتمادهم في  ويقع  مك�سوفين �سحيًا، 

على هذا الملف اأكثر من 250 مليار ليرة �سنويًا، وب�سهادة الم�سوؤولين في الوزارة، فاإن 

هذه الموازنة ل ُيمكن اأن توفر الحاجات ال�سحية بعدالة للمواطنين جميعهم، خا�سة واأّن 

الأو�ساع التي تمّر بها الدولة ل ت�سمح للخزينة رفع مخ�س�سات وزارة ال�سحة.

والقطاعات  الحكومية  الهيئات  بين  التعاون  من  نوع  الى  الملّحة  الحاجة  تبرز  هنا  من 

الأهلية للو�سول الى اإمكانية الطبابة وال�ست�سفاء لجميع �سرائح المجتمع، فكان ال�سندوق 

التعا�سدي الإن�ساني واحدًا من ال�سناديق التي تحمل هذا الهّم وتجعله ر�سالًة لها.

للم�ساندة  للإن�سانية«،  »الإن�سان  فكرة  من  الإن�ساني  التعا�سدي  ال�سندوق  تاأ�س�س 

والم�ساعدة في اأوقات المحن ومن حاجة الإن�سان لأخيه الإن�سان، واإنطلقًا من اإيماننا 

الكبير بقدرة العمل التعا�سدي على الوقوف في وجه التحديات القت�سادية والجتماعية 

بع�سرات  مدخوله  يفوق  ما  للفرد  الإ�ست�سفائية  الكلفة  تبلغ  حيث  لبنان،  بها   يمر  التي 

الثاني  كانون  منذ  الإ�ست�سفائية  الفاتورة  على  طراأت  التي  الزيادة  مع  خا�سة  المرات، 

2010، والتي تخطت الـ%25.

اإن هذا ال�سندوق ل يبغي الربح بل يبغي الخير والمحبة والخدمة، لذلك، واإنطلقًا من 

ر�سالتنا، �سنثابر في تح�سين خدماته واإطلق برامج جديدة ت�ساعد الأع�ساء المنت�سبين 

اإليه، على اإزالة عبء الفاتورة الإ�ست�سفائية عنهم وعن عائلتهم.

كلمة مدير
الصندوق التعاضدي اإلنساني
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العامة  للمديرية  الإدارة  مجل�س  واأع�ساء  رئي�س  با�سم  اأوجهه  و�سكر   

للتعاونيات وللإتحاد التقني ل�سناديق التعا�سد واإلى كافة الم�ست�سفيات 

الإن�سانية،  ر�سالتنا  في  الأ�سا�سية  �سريكتنا  نعتبرها  التي  والمختبرات 

على   Next care و   Allianz Re �سركتي  كل من  اأ�سكر  اأن  واأود 

م�ساهمتهما في اإنجاح م�سيرتنا التعا�سدية الإن�سانية.

الإدارة  مجل�س  في  زملئي  جميع  على  اهلل  اأ�سكر  اأن  من  بد  ل  اأخيرًا 

على  والموظفين  للمندوبين  بالإ�سافة  المراقبة  ولجنة  والملزمين 

جهودهم وتعاونهم الُم�ستمر لإنجاح هذه الر�سالة الإن�سانية.

كما نعاهد اللبنانيين عامًة والمنت�سبين خا�سًة اأن ال�سندوق التعا�سدي 

الإن�ساني، هو �سندوق الجميع، ل يميز بين طائفة واأخرى اأو بين منطقة 

واأخرى، فهو ينطلق من حق كل اإن�سان بالإنت�ساب اإلى برنامج اإ�ست�سفائي 

من  والمختبرات  الم�ست�سفيات  في  منه  ال�ستفادة  خلله  من  ي�ستطيع 

دون الم�ّس بحقوقه الإن�سانية، وتاأمين ال�ست�سفاء والطبابة له ولعائلته.

�دو�ر �سلفون
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بداأ حياته المهنّية في �سناعة التاأمين عام 1994، في عام 2002 اإلتحق 

عام  بحلول  العام،  المدير  م�ساعد  ب�سفة  لبنان   Nextcare ب�سركة 

 ،Nextcare 2007 قام بعّدة تطويرات واأ�سبح الرئي�س التنفيذي لـ

.Allianz تخللها موؤخرًا التكامل بالتعامل مع مجموعة

حا�سل على �سهادة بكالوريو�س في علوم الكمبيوتر في مجال الأعمال 

التجارّية وعلى درجة ماج�ستير في العلوم الإدارّية من جامعة القدي�س 

يو�سف، لبنان.

الم�ساريع  اإدارة  ت�سمل  والمهنّية  التعليمّية  كري�ستيان  ال�سّيد  خلفّية  اإّن 

والخدمات  التعليم  عن  ف�سًل  العاّمة  والإدارة  الأعمال  وتحليل 

الإ�ست�سارّية في التاأمين والمحا�سبة في لبنان وفرن�سا.

1- ماذا تعني كلمة TPA وما دورها؟
الـ TPA هي طرف ثالث م�سوؤول يقوم باإدارة الملف الطّبي الإ�ست�سفائي 

ل�سالح �سركات التاأمين و�سناديق التعا�سد مع المحافظة على كيانها 

الخا�س.

يعتبر الـ TPA م�سدر خارجي لل�سركات وال�سناديق التعا�سدّية ُي�ستعان 

ا بالتدقيق على الملفات  به لإدارة الملف الطّبي عنهم. ويلعب دورًا مهًمّ

يقّدم  اأن  ويمكن  والمختبرات  الم�ست�سفيات  من  �سبكة  اإن�ساء  الطبّية، 

خدمات اإ�سافّية لم�سلحة الم�ستفيدين. اإّن مهّمته الأ�سا�سّية هن توفير 

الخدمة والوقت وت�سهيل عمل ال�سركات وال�سناديق بطريقة اإحترافّية. 

لقاء خاص
 Nextcare الرئيس التنفيذي لشركة
األستاذ كريستيان غريغوروفيتش

لقاء خاص
 Nextcare الرئيس التنفيذي لشركة
األستاذ كريستيان غريغوروفيتش



2- من هي شركة Nextcare وما هي الخدمات التي تقّدمها؟
8 دول اأهمها  1998، وهي في الوقت الحالي موجودة في  اأن�سئت في لبنان �سنة  TPA في ال�سرق الأو�سط،  Nextcare هي واحدة من اأكبر �سركات الـ 
بحوالي  وتقدر محفظتنا  �سنوّيًا  ملف �سحي   3،000،000 بمتابعة  نقوم  كما  850،000 ع�سو  لحوالي  الطبي  الملف  باإدارة  ونقوم  المتحدة  الإمارات  دولة 

350،000،000  دولرًا  كما لدينا 500 موظف 90% منهم ذوو اإخت�سا�س طّبي.

زبائننا يعلمون اأننا نقّدم لهم خدمات جّيدة، ونعمل بطريقة متوا�سلة على تح�سينها. كما نقوم بالتو�ّسع في الأ�سواق متم�ّسكين بقيمنا الأ�سا�سّية والتزاماتنا، 

مع الحفاظ على معاييرنا با�ستمرار. ونقوم بالتركيز على احتياجات زبائننا بطريقة م�ستمّرة من خلل ال�ستماع اإليهم كما ن�ستعر�س ب�سكل دوري عملّياتنا 

الداخلّية من اأجل تحقيق اأق�سى حّد من الكفاءة لنبقي اأنظمتنا بتطّور دائم كجزء من الحلول المتكاملة للزبائن لن�سمن اأّننا قادة في هذا المجال.

 تفخر Nextcare بالتزامها المتوا�سل على التمّيز من خلل القدرة على العمل  بطريقة تفوق التوقعات، مع الخبرات، والعمل عليها بهدف التح�سين 

الم�ستمّر واكت�ساب ميزة تناف�سّية م�ستدامة في نهاية المطاف. كل التفاعلت هي فر�سة لبناء علقات مع �سركات التاأمين و�سناديق التعا�سد من خلل 

ال�ستماع الجّيد والتعامل مع الحّل الم�سبق والنجاح في النهاية، بالإ�سافة اإلى زيادة قيمة وعمق للخدمات المقّدمة.

كما نقوم بت�سميم خطط ومنتجات تقوم بتغطيتها �سركات التاأمين و�سناديق التعا�سد بعد م�ساورتهما ومن خلل تحليل �سامل لل�سوق في المنطقة.

تقدم Nextcare الأدوات الآلية للكتتاب لت�سمح ل�سركات التاأمين و�سناديق التعا�سد اأن تتطّلع على كّل المخاطر المطروحة، وو�سع المعايير التي توؤهل 

التغطية، وتحديد جداول واختيار من بين مجموعة اإ�سافّية من المزايا وذلك لتحديد القيود المحددة للتغطية.

كما تعمل Nextcare لمّدة 24 �ساعة، 7 اأّيام في الأ�سبوع لدرا�سة جميع الحالت ال�ست�سفائية والطبية ويعمل المركز ح�سرّيًا من قبل الأطباء. ت�سمح هذه 

الميزة بتعزيز الإت�سال مع �سركات التاأمين و�سناديق التعا�سد المتعاملة معنا لتقديم الخدمات الطبّية فتكون القرارات اأ�سرع واأكثر دّقة وُتجيب على اأّي 

ت�ساوؤل لدى اأّي متعاقد لأي حالة طبّية اأو اأي اإ�ستف�سار عن التغطية. بالإ�سافة الى ذلك نقّدم التعليم والتدريب والتوجيه ونقل البيانات والإ�ست�سارات والدعم 

على الموقع الإلكتروني.
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3- ما هي الخطوات العملّية التي يجب أن يقوم بها المتعاقد مع الصندوق في حال وجوب خضوعه 
لعملّية ما؟

في الحالت الطارئة ُيطلب من المتعاقدين مع ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني، التوّجه لأقرب م�ست�سفى مع بطاقة التاأمين، عندها تقوم الم�ست�سفى بالت�سال 

بنا من خلل مكاتبنا التي تعمل 7/24. فُتعطى الموافقة من قبل موظفي ق�سم الحوادث بح�سب بولي�سة تاأمين المري�س و�سروطها.

بالإ�سافة الى ذلك فاإن المتعاقدين مدعوون للإت�سال بمركزنا في اأي وقت يواجهون فيه اأّية �سعوبة و�سيوؤمن لهم الدعم والم�ساعدة من قبل موظفينا )رقم 

الخط ال�ساخن موجود على الجهة الخلفية لبطاقة التاأمين(.

اأما للحالت الباردة اأي العمليات، ينبغي على المتعاقد تقديم جميع الوثائق اإّما مبا�سرًة عن طريق زيارة ممثلينا في اأي مكان متوّفر اأو عن طريق اإر�سال هذه 

الوثائق ُم�سبقًا عن طريق الفاك�س اأو البريد الإلكتروني لمركز الطلبات.

4- من هو المرجع الصالح التخاذ القرار النهائي بالموافقة أو عدمها؟ إدارة الصندوق أم ألـ TPA؟ وما هي 
المعايير التي يتم اتخاذها في هذا المجال؟

األـ TPA هي ال�سلطة المخّولة للموافقة اأو عدمها على الحالت الطبية اإ�ستنادًا اإلى �سروط وظروف بولي�سة التاأمين.

ة، الحالة الطبّية، تقدير الحالة بالن�سبة للحدود  هناك عّدة عوامل توؤّثر على تحديد القرار مثل: اأحكام و�سروط  بولي�سة التاأمين، مراعاة ال�سروط الخا�سّ

المالّية الم�سموحة، فترة النتظار والإ�ستثناءات...

5- كيف هي عالقتكم مع المستشفيات وكيف يتم التنسيق بالنسبة للتعرفة اإلستشفائية؟
تحافظ Nextcare على علقة جّيدة مع جميع الم�ست�سفيات. اأّي خ�سومات تناق�س ويوافق عليها من قبل الم�ست�سفى قبل اإر�سال الطلب.

كما ت�سّجع Nextcare اأي�سًا منطق وجود قائمة اأ�سعار موّحدة لجميع �سركات التاأمين و�سناديق التعا�سد وفقًا لحجم الحوادث ال�ست�سفائية وتعتبر هذه 

طريقة عادلة و�سّفافة للقيام بالأعمال.
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6- كيف يتم التأكد من حالة المريض، وهل لديكم مندوبون في المستشفيات؟
ُتفح�س حالة المري�س يومّيًا في الم�ست�سفى من قبل مندوبيننا، اأو من خلل اأطّبائنا الذين يتدخلون عندما تدعو الحاجة.

7- كيف تصفون عالقتكم بإدارة الصندوق التعاضدي اإلنساني عمومًا وفريق العمل خصوصًا؟
 تحافظ Nextcare على علقة جّيدة مع ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني اإدارًة وموّظفين مثله مثل كل ال�سركات الُمتعاملة معنا.

 كما اأن المعاملة ال�سّفافة والمحترمة لطالما كانت جزءًا من ا�ستراتيجّيتنا. ونحن نتعاون بطريقة وثيقة مع ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني.

8- ما هي المشكالت التي تواجهكم عمومًا َكـ TPA وكيف يتم حّلها؟

قطاع الرعاية ال�سحّية يواجه العديد من التحّديات في مختلف اأنحاء العالم واإّنه لي�س غريبًا بالن�سبة لنا اأن نواجه في المنطقة ق�سايا مماثلة. تحّدياتنا 

المتطّورة  الداخلّية  والبروتوكولت  الدولّية  التوجيهّية  المبادئ  اإ�ستخدام  التنظيم. نحاول بجهد  الرئي�سّية ترتبط بعدم وجود معايير مّوحدة وفو�سى في 

للتغّلب على هذه التحّديات.

9- ما هي كلمتكم األخيرة؟
�سركة Nextcare كانت رائدة في ال�سرق الأو�سط بتعزيز اإمتداد القّوة واعتماد نهج ال�سفافّية، ف�سًل عن تقديم خدمات جّيدة للأع�ساء، مّما يوؤدي اإلى 

ة في ال�سوق رغم المناف�سة. و�سوف  ن�ستمّر في التو�ّسع في منطقة ال�سرق الأو�سط على المدى الق�سير اأو الأو�سط مع اإمكانّية تجاوز هذا المجال  ك�سب ح�سّ

على المدى البعيد.

وفي النهاية، نتمّنى لمجّلتكم اإنطلقة ناجحة، وا�ستمرارّية ونرجو تطّورًا لل�سندوق التعا�سدي الإن�ساني.



اأمام هذا المبداأ، الذي ي�سلط الأ�سواء على الإن�سان، تلك الجوهرة الكريمة المتمتعة ب�سمّو عاٍل، ترانا ن�سطدم بواقعٍ  األيم  في عالمنا اليوم، اإذ ي�ستّد �سوت 

ال�سمير، ي�سرخ بوجه المنقادين لروح ال�سّر، الذين يحّولون ماهية الإن�سان واأ�سماءه اإلى مجّرد اأرقام، ويجعلون منه و�سيلًة لتحقيق المغانم ل هدفاً  لبلوغ 

مراتب ال�سمّو.

فهل يعقل اأن تحّول �سورة الخالق اإلى اإن�سانٍ مهمٍل، مهم�سٍ في حقوقه، ومجروحٍ في كرامته؟

وهل من المقبول اأن ُيحرم الإن�سان، من اأب�سط حقوقه، األ وهي ال�سمان والإ�ست�سفاء والعي�س الكريم؟

وهل ُي�سمُح بعد، اأن نلتقي جائعاً  ي�سعب عليه الح�سول على لقمة العي�س، فنقف اأمامه مكتوفي الأيدي، من دون اأن ن�سنده، على الأقل، برغيف خبز؟

األي�ست م�سوؤولية المي�سور كبيرة  تجاه عط�سان اإلى كاأ�س ماءٍ  باردة؟

و�سط كّل هذه الت�ساوؤلت، ي�سحو ال�سمير المرهق لي�سرخ: أين العدالة؟ 

ومعه، ي�ستّد ال�سمير الم�سيحي �سياحًا ليت�ساءل بدوره: اأين الت�سامن ومبادرات المحبة التي نادى بها الم�سيح دونما كلل؟

»يجب تنمية اإلنسان كل اإلنسان...« هذا ما قاله البابا بول�س ال�ساد�س.
فلننحن ِاإذا ً، اأمام الإن�سان المتاألم، ولن�سغ ِاإلى اأنينه واإلى وجعه. فهذا النداء، هو نداٌء لكل اإن�سان، يتحلى ب�سميٍر نقّي، �سحيح و�سليٍم. وهو اأي�سا ً، دعوة ٌله، 

لأن يتحّرك من موقعه، في�سيء �سمعةً  في وهدة هذا العالم المظلم، وي�سع مدماكاً  لبناء مجتمعٍ  تحل ّ فيه العدالة، وي�سوده مبداأ احترام كرامة الإن�سان، 

قولً  وفعلً .

اأبعادها،  األ وهو العناية ب�سوؤون الإن�سان بكافة  »اإلنسان لإلنسانية«. فعنوانها ينم ّعن م�سمونها وهدفها وهاج�سها  تلك هي ر�سالة جمعية 

ال�سحية والإجتماعية والمادية والثقافية، حتى يت�سنى له اأن يحيا حياًة اأف�سل، في اأجواء مناخٍ  �سالح، توؤهله العي�س بكرامة، فيتو�سل اإلى تحقيق ذاته، 

وتحقيق اأهدافه، ب�سلمٍ  وفرح. 

فطوبى لفاعلي ال�سلم، وهنيئاً  لكل اإن�سان، ي�سعى للتخلي عن تقوقعه واأنانيته، ليمّد يد الم�ساعدة لمن هم بحاجة لم�ساندته. والطوبى، كل الطوبى، لمن 

يعطي كاأ�س ماءٍ  باردةٍ ، لأحد اأخوته في الم�سيح، فاأجره حتماً  لن ي�سيع.

�لخوري رفيق �لور�سا

اهلل  فقب�س  ومثاله.  �سورته  على  الإن�سان  اهلل  خلق 

الب�سرية جمعاء  الإن�سان، يجعل  المغرو�س في كيان 

تت�ساوى بالكرامة، كونها تتميز عن �سائر المخلوقات 

ال�سفات  من  وغيرها  والم�سوؤولية،  والإرادة  بالعقل 

التي تجعل الإن�سان عظيم ال�ساأن وذا قيمٍة �سامية، ل 

ي�ستهان بها وبالتالي ل يقت�سي اإهمالها.

أين
العدالة؟
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تاأ�س�ست جمعية اإلنسان لإلنسانية - L’Homme Pour L’Humanité بموجب العلم والخبر

ال�سادر عن وزارة الداخلية والبلديات والمن�سور في الجريدة الر�سمية تحت الرقم 225 تاريخ 2009/2/26.

كما اإتخذت دير مار �سوميط العقيبة مركزًا لها.

ت أهدافها على: ن�سّ

1- العمل على تاأمين الماأكل والم�سكن للمحتاجين والمعوزين.

2- م�ساعدة الأولد على تح�سيل علمهم حتى يمار�سوا لحقًا دورهم الطبيعي في المجتمع.

3- م�ساعدة المحتاجين على تاأمين م�ساريف الطبابة والإ�ست�سفاء والدواء بالإ�سافة للتعوي�سات المادية الناتجة عن ال�سرر الذي ي�سيبهم في �سخ�سهم 

اأو في ممتلكاتهم.

4- العمل على ترويج ثقافة م�ساعدة الإن�سان مهما كان م�ستواه العلمي اأو الثقافي اأو الإجتماعي اأو حتى الج�سدي.

5- العمل مع جميع الوزارات والموؤ�س�سات المعنية على تاأمين كل الم�ساعدات الُممكنة لجميع المحتاجين اإليها.

ولكن، لتحقيق هذه األهداف ت�ستند الجمعية على:

1- ا�ستراكات الأع�ساء.

2- الم�ساعدات الحكومية.

3- التبّرعات والهبات والو�سايا.

4- ريع الحفلت والبرامج، الثقافية منها والجتماعية والريا�سية . 

و�لإن�سان �سعى للقاء و�لفكرة لدى �لإن�سان  في �لبدء كانت فكرة 

و�لجمعّية هدفها �لعمل �لإن�ساني و�لّنظام �أ�سبح جمعّية  و�للقاء ن�ّص نظاماً 

من هنا فكرة »�لإن�سان للإن�سانية«

من األعمال التي حققتها الجمعّية خالل السنة الماضية:
-  م�ساعدة حوالي ع�سرين عائلة عبر تقديم عينات دورية تحتوي موادًا غذائية وتنظيفية بالإ�سافة اإلى الألب�سة.

-  م�ساركة بع�س العائلت احتفال اأولدهم بالمناولة الأولى من خلل تقديم م�ساعدات كانوا يحتاجونها.

- زيارات دورّية للعائلت للم�ساعدات المعنوية والتعّرف عليهما عن كثب.

-  ومن اأجل تاأمين موارد اإ�سافية قامت الجمعّية بتوزيع �سناديق على الكنائ�س المجاورة في فترة الميلد وال�سوم لجمع الم�ساعدات العينّية وعلب مدخرات 

على اأع�ساء الجمعّية لجمع التبرعات.

- كما تّم تجهيز المركز بالحاجيات والمعدات اللزمة.

من األعمال التي تسعى الجمعية لتحقيقها:
-  مشروع التبني: هو م�سروع يوؤّمن مدخوًل �سهرّيًا، ي�ستطيع اأن ي�سّدد حاجات عائلت كثيرة بحاجة لم�سكن اأو ق�سط مدر�سي، اأو اأي نق�س مادي.

-  قرية اإلنسان: هي عبارة عن منازل �سغيرة تاأوي من هم بحاجة لم�سكن لفترة معينة ، تقوم خللها الجمعية بم�ساعدتهم لتاأمين  عمل اأو اأي مدخول 
قد ي�ساعدهم على الإ�ستقللية.

في النهاية، فليتذكر دائمًا كّل واحٍد مّنا، باأّن العطاء هو الخروج من محبة الذات اإلى محبة الآخرين، وباأّن كّل ما اأنعم اهلل علينا من خيرات  لي�ست لنا 

وحدنا، واإّنما لم�ساعدة كّل اإن�سان معوز ومحتاج، ق�ست عليه م�ساكل الحياة القت�سادية والجتماعية.

ٌيقا�س عمر الإن�سان بعدد العطايا التي قّدمها، فاليوم الذي لم تعِط فيه �سيئًا ل تعتبره من حياتك.

من �أر�د �أن ي�ساركنا ر�سالتنا، يمكنه زيارتنا في مركزنا في دير مار �سومط �لعقيبة، �أو �لإت�سال بنا على �لأرقام �لتالية: 03/724357  

و 03/892401 �أو 09/645230 و 09/645231
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يمكن تعريف اإعادة التاأمين باأنها مجموعة التفاقات التي تبرمها �سركات التاأمين و�سناديق التعا�سد من جهة و�سركات اإعادة التاأمين )المحلية اأو الأجنبية، 

المهنية اأو غير المهنية( من جهة اأخرى بهدف:

1- الحد من التقّلبات والخ�سائر.

2- تطوير ح�سابات التاأمين واإعادة التاأمين العائدة للأطراف المعنية وتنويعها.

باخت�سار وبب�ساطة، اإعادة التاأمين هي » تاأمين على التاأمين«.

لمحة تاريخية

قّلة من النا�س يعرفون تاريخ اإعادة التاأمين، مع اأّن ا�ستعمالها يعود الى زمن بعيد ولكن لي�س ابعد من التاأمين نف�سه لأن الموؤّمنين في الما�سي كانوا يرف�سون 

تغطية مبالغ تتخطى اإمكانياتهم المبا�سرة. ولكن ل بد لنا من ان ن�سير الى اأن اول ذكر لإعادة التاأمين كما نعرفها اليوم تقريبًا يعود الى العام 1370 وكان 

هدفها تغطية رحلة بحرية الى اوروبا. 

كما اأننا نعلم اأن اإعادة التاأمين لم ُتطبق حتى القرن ال�سابع ع�سر اإل ب�سكل اإختياري. وما كانت اإل و�سيلة لمعالجة خطاأ ارتكبه الموؤّمن الأ�سلي عند اإكتتاب 

الخطر. ومهما بدا ذلك �سخيفًا اليوم اإل اأنه كانت تتم اإعادة التاأمين عند اأي تاأخر �سفينة غير طبيعي اأو في حال ظهور موؤ�سرات هبوب عا�سفة اأو تواجد 

قرا�سنة في جوار ال�سفينة اأو في حال اإعلن حرب اأو تلقي معلومات �سيئة عن ال�سفينة اأو قبطانها. وبالتالي فاإن اإعادة التاأمين كانت تنتج عن اأزمة �سمير 

تزعزع ثقة الموؤّمن بعد قبوله الخطر.

كان موؤّمنو القرن الثامن ع�سر يعملون على اإيجاد اأ�سخا�س يوافقون م�سبقًا على قبول جزء من التاأمينات يفوق المبلغ الذي ينوون الإحتفاظ به لح�سابهم 

الخا�س. وكان في ذلك التدبير منافع كبرى. فعدم وقوع الخ�سارة على �سخ�س واحد هو الأ�سا�س خلف تق�سيم الخطر. 

ومع الوقت، اإزداد الخطر وتعقدت ولم يعد باإمكاننا الإبقاء على الحلول التجربية. وكان ل بد للتاأمين اأن يتطور ويواكب التقدم الحا�سل في المجالت المالّية والقت�سادّية 

وال�سيا�سّية. وجميعنا يعلم اليوم اأن الموؤمن قد رفع التحدي ونجح في تغطية مغامرة الإن�سان المعا�سر التكنولوجّية، ما خل بع�س ال�ستثناءات القليلة.

لها �سركة التاأمين اأو �سندوق التعا�سد  ّ لو جمعنا كافة الق�ساط التي ُتح�سِ

خلل �سنة مالية واحدة، لوجدنا اأن مجموعها العام ل يكفي لت�سديد ن�سوب 

حريق واحد اأو عن تغطية حالة مر�سية في الم�ست�سفى، ناهيك عن اأن اأمورًا 

اأخرى تاأتي لتزيد الم�سكلة تعقيدًا مثل: اإنخفا�س قيمة العملة، وارتفاع ن�سبة 

المحتملة  الم�سوؤوليات  عدد  وزيادة  المحاكم،  تفر�سها  التي  التعوي�سات 

وحجمها. كل هذه المور تت�سافر لتوؤثر على كلفة النكبات. 

الى ذلك، اذا اأخذنا بعين العتبار اأن راأ�س مال معظم �سركات التاأمين 

لي�س كافيًا بحد ذاته لتغطية كارثة كبيرة واحدة، واأّن �سناديق التعا�سد 

لي�س لديها راأ�س مال، اأدركنا اأن واحدة من هذه الكوارث تكفي لتت�سبب 

هذه  تكون  ع�ساها  فما  لحمايتها.  طريقة  نوجد  لم  ما  بالإفل�س، 

الطريقة؟

اأمام كل هذه الحتمالت، من ال�سروري اإتخاذ  بع�س الجراءات لدرء 

هذه الخطار اأو على الأقل للحد منها. واأهم هذه الجراءات هي:

1- زيادة اأق�ساط التاأمين.

2- زيادة الحتياطي التقني المخزن لديها لمواجهة الأزمات.

في  الممكن  لأّنه من  الأق�ساط،  بزيادة  ت�سمح  ل  المناف�سة  اأن  بما  ولكن 

به  مبالغ  ب�سكل  الحتياطي  زيادة  اأن  وبما  الزبائن،  الحالة خ�سارة  هذه 

ل ي�سمح با�ستثمار الموجودات ب�سكل �سليم ويخف�س بالتالي من الأرباح 

الإ�ستقرار.  ت�سمن  اإ�سافية  حماية  اإيجاد  من  بد  فل  الذاتي،  والتمويل 

وهذه الحماية هي: �إعادة �لتاأمين.

من هو
معيد التأمين
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دور إعادة التأمين

باأجهزة جيدة  ب�سيارة مزودة  اأ�سبه  الأمر  المادية.  الناحية  التي قبلت بها من  المخاطر  التاأمين من خللها  اإنها طريقة تحد �سركة  الحماية:  1-  تاأمين 

لإمت�سا�س ال�سدمات وت�سير ب�سهولة على طريق معوّج. فاإذا كان الركاب لم ي�سعروا كثيرًا بالمطبات، فهذا ل يعني اأن الطريق اأقّل اعوجاجًا مما هي 

عليه بالفعل.

2- توزيع الأخطار )وبالتالي الخ�سائر(.

3- زيادة القدرة على الكتتاب .

4- ت�سهيل الولوج الى الأ�سواق الخا�سة )بالن�سبة للعمال التي تخرج عن الإطار الطبيعي للعمل(.

5- دور مالي: 

اأ- من خلل الإ�ستقرار الذي تمنحه لل�سركات )تثبيت ن�سبة الخ�سائر(.

ب- من دونها، ي�سطر الموؤّمن الى زيادة راأ�سماله ب�سكل دائم ليتمكن من زيادة حجم اأعماله.

ج- تزيد من فر�س الربح من خلل حث الموؤمن على جمع عملياته في ح�ساب موحد من حيث الحجم ونوعية الخطر.

6- م�سدر تمويل:

اأ - من خلل العمولة التي تمنحها.

ب – من خلل الأق�ساط التي تاأتي بها من الخارج )العملت(.

7- الم�ساهمة الدولية:

خبرة من الأ�سواق الخرى، دورات تدريبية، تدريب الموظفين، ندوات...
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رابعًا: دوام العمل
كل يوم اثنين ولغاية يوم الجمعة : من ال�ساعة التا�سعة والن�سف 9.30 �سباحًا حتى ال�ساعة 6.00 ال�ساد�سة م�ساًء.

يوم ال�سبت من كل اأ�سبوع : من ال�ساعة التا�سعة والن�سف 9.30 �سباحًا حتى ال�ساعة الثانية والن�سف 2.30 بعد الظهر.

لموعد المعاينة يرجى الإت�سال ب : المركز التعا�سدي لل�سمع والب�سر اأوتو�ستراد الحازمية – فرن ال�سّباك

تلفون/فاك�س : 05/955162 – 05/955162

خامسًا: عيادة فحص األذن والسمع
مركز النبطية – الجنوب

والحنجرة. والأنف  الأذن  واأطباء  العيون  اأطباء  من  نخبة  • باإ�سراف 

سادسًا: دوام العمل
كل يوم اثنين ولغاية يوم الجمعة : من ال�ساعة الثامنة 8.00 �سباحًا حتى ال�ساعة 3.00 بعد الظهر.

يوم ال�سبت من كل اأ�سبوع :  من ال�ساعة التا�سعة 9.00 �سباحًا حتى ال�ساعة الواحدة 1.00 بعد الظهر.

لموعد المعاينة يرجى الإت�سال بـ : مقّر �سندوق التعا�سد ال�سّحي اللبناني – النبطية – بئر القنديل.

تلفون/فاك�س : 07/764640 – 07/767795

اواًل: األهداف
1- تاأمين الخدمات الطبّية المتخ�س�سة بال�سمع والنظر.

2-  التخفيف من اأعباء الطبابة عن كاهل المتعا�سدين 

وذوي الحاجة.

3- الم�ساهمة في تخفي�س كلفة الطبابة.

4- اإعتماد الطّب الوقائّي.

ثانيًا: الخدمات
يوؤّمن اإتحاد �سناديق التعا�سد ال�سحّية في لبنان، مجانًا، 

عبر المركز التعا�سدي لل�سمع والب�سر لجميع المنت�سبين 

و�سواهم  وال�ست�سفائية  ال�سحّية  التعا�سد  �سناديق  الى 

دون اإ�ستثناء الخدمات الطبّية المتخ�س�سة التالية:

1- معاينة طبيب عيون على اأنواعها.

2- معاينة طبيب اأنف واأذن وحنجرة.

3- م�ساهمة خا�سة بالنظارات الطبّية.

ثالثًا: االشراف الطبّي
مركز فرن ال�سّباك – بيروت

1- د. اليا�س �سلل اإخت�سا�سي اأمرا�س وجراحة العين.

2-  د. ه�سام �ساهر اإخت�سا�سي اأمرا�س وجراحة الأنف 

والأذن والحنجرة.

المركز 
التعاضدي 
للسمع والبصر
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بع�س  في  الج�سم  ي�ساعد  بالدهن،  �سبيهة  ماّدة  هو  الكولي�سترول 

الوظائف الحيوية كبناء خليا جديدة واإنتاج بع�س اأنواع الهرمونات، 

اإ�سافة الى م�ساهمته في عملية اله�سم. اإل اأنه في المقابل يزيد من 

خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب والذبحة ال�سدرية وان�سداد ال�سرايين 

الناتجة لدى ارتفاع ن�سبة النوع ال�سِيّئ منه في الدم.

ياأتي الكولي�سترول من م�سدرين اأ�سا�سيين: 

- الم�سدر الأول: يركب الج�سم الكولي�سترول ويتم معظمه في الكبد.

اإلى  بالإ�سافة  باأنواعها،  اللحوم  تناول  من  ياأتي  الثاني:  الم�سدر   -

م�ستقات الحليب والبي�س...

لعدم  ونظرًا  الدموية،  الأوعية  عبر  الج�سم  في  الكولي�سترول  ينتقل 

يتم محموًل  الج�سم  والى خليا  من  انتقاله  فاإن  الدم،  في  انحلله 

لهذه  عديدة  اأنواع  وهناك  الد�سمة،  البروتينات  تدعى  حوامل  على 

 LDL الكثافة  المنخف�س  الد�سم  البروتين  اأهمها:  البروتينات 

.HDL والبروتين الد�سم المرتفع الكثافة

:LDL و HDL اإذًا يق�سم الكولي�سترول اإلى نوعين

- LDL: يتر�سب تدريجيًا في جدران ال�سرايين، عندما ترتفع كميته في 

الدم ي�سبب ت�سلبًا، وهذا ما يوؤدي الى حدوث ت�سييق في �سعة ال�سريان، 

.)Arteriosclerosis( ويدعى ذلك بالت�سلب الع�سيدي

اإّن ارتفاع الـ LDL يزيد من خطر حدوث ت�سييق ال�سرايين والأزمات 

القلبية، ولهذا يدعى بالكولي�سترول ال�سّيئ.

- HDL: يعمل الكولي�سترول بعيدًا عن الدم وجدران ال�سرايين، عائدًا الى الكبد ولهذا يدعى بالكولي�سترول الجيد، واإّن ارتفاع م�ستواه في الج�سم ُيخف�س 

من خطر حدوث الأزمات القلبية والعك�س �سحيح.

كما ي�ستخدم هذا الكولي�سترول كمادة خام لت�سنيع الهرمونات الجن�سية، وي�ستخدم اأي�سًا كمادة اأولّية لت�سنيع فيتامين »دي« الهام لمت�سا�س الكال�سيوم 

ويدخل في تراكيب مادة المخ والأع�ساب.

اأما بالن�سبة لل�سحوم الثلثية )TG( فهي مركبات تتواجد بها ال�سحوم في الكائنات الحّية، م�سدرها الرئي�سي من الطعام، كما اأن الج�سم يقوم بتركيبها، 

اإن علمة الـ )TG( بت�سلب ال�سرايين قد تكون غير مبا�سرة، فارتفاع الـ )TG( قد يترافق مع انخفا�س الـ )HDL( الكولي�سترول الجّيد، واأحيانًا ارتفاع الـ 

)LDL( الكولي�سترول ال�سّيئ. وهذا قد يوؤدي اإلى الإ�سابة بت�سلب ال�سرايين .

عالقة ارتفاع الكوليسترول بخطر األزمات القلبية
منذ عام 1948 اأجريت درا�سة في الوليات المتحدة الأمريكية على مدى 10 �سنوات على 4000 �سخ�س م�سابين بارتفاع الكولي�سترول، وقد اأ�سارت الدرا�سة 

اإلى اأّن خف�س م�ستوى الكولي�سترول في الدم قد اأدى اإلى انخفا�س خطر حدوث الأزمات القلبية، وقد تلتها درا�سات عديدة اأثبتت النتائج نف�سها، كما اأكدت 

درا�سات اأجريت موؤخرًا اأن خف�س الكولي�سترول يمنع من تزايد ت�سّيق ال�سرايين، وفي بع�س الحالت اإلى تراجعه .

ما ين�سح به كل �سخ�س عمره 20 �سنة وما فوق ، اأن يتعرف على م�ستوى الكولي�سترول الكلي والـ )HDL(، اإ�سافة اإلى تحديد عوامل الخطر الأخرى التي 

قد توؤدي اإلى ت�سلب ال�سرايين .

)Arteriosclerosis( تصلب الشرايين
و�سعت نظريات عديدة لتف�سير ظاهرة ت�سلب ال�سرايين، واأهم هذه النظريات نظرية ال�ستجابة للأذية )Respond to Injury(، وبالطبع فاإن 

اأذية بطانة ال�سرايين، والتي قد تكون ب�سبب ارتفاع �سغط الدم ، التدخين ، اأو الداء ال�سكري، توؤدي اإلى اإ�سعافها. وبالتالي ال�سماح للدهون الموجودة في 

الدم باختراقها وتراكمها في جدر ال�سرايين، مما يوؤدي اإلى تثخنها وت�سّلبها، ومما ي�ساعد على تقدم الإ�سابة تو�سع ال�سفيحات الدموية والت�ساقها في 

الأماكن المتاأذية، اإ�سافة اإلى هجوم الخليا اللتهابية اإلى المنطقة، من�ّسطًة تكاثر الخليا الموجودة في جدار ال�سريان، وبالتالي اإلى تزايد تثاخنه وت�سيق 

ما هو
الكوليسترول؟
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لمعته )�سعة ال�سريان(، مما يعيق مرور الدم به اأو ان�سداده اأحياناً .

اأو  اأو الدماغ، �سبب الأزمة الدماغية  اأو الأزمة القلبية. واإذا حدث في �سرايين العنق  فاإذا حدث هذا في اأحد �سرايين القلب، �سبب الذبحة ال�سدرية 

ال�سعف/ال�سلل، واإذا حدث في �سرايين الطرفين ال�سفليين، �سبب اآلم ال�ساقين. 

هل يرتفع الكوليسترول من أسباب أخرى غير األغذية العالية الكوليسترول؟
اأ( هناك اأمرا�س ع�سوية مزمنة توؤدي اإلى ارتفاع م�ستوى الكولي�سترول، اأحيانا بمعدلت خطيرة على ال�سحة منها:

- اأمرا�س الكبد المزمنة الم�سحوبة بيرقان )�سفار( اإن�سدادي.

- ت�سمع الكبد الأولي والثانوي.

- بعد عملية اإزالة البنكريا�س.

- اإلتهاب البنكريا�س المزمن.

- داء ال�سكري البولي المزمن.

- المتلزمة الكلئية Nephrotic Syndrome مر�س كلوي مزمن يوؤدي الى توّرم الج�سم وفقدان كبير في بروتينات الج�سم في البول.

- ق�سور وظائف الغدة الذرقية الموجودة في الرقبة.

- ال�سمنة المفرطة.

ب( ال�ستعداد الوراثي الأ�سـري وهو ا�ستعداد مكت�سب من الوالدين وي�سيع بين اأفراد الأ�سرة مثل:

- مر�س« فون جيرك« وينتج من تراكم مفرط للجليكوجين داخل خليا الكبد.

- اإرتفاع البروتينات الدهنية الألفوية في الدم، يبداأ ظهور المر�س في �سن الطفولة.

- اإرتفاع الكولي�سترول الوراثي، يبداأ ظهور المر�س في �سن الطفولة.

كيف نستطـيع تجنب ارتفاع الكوليســترول؟

- اإبتعد عن ال�سحوم وال�سمن الحيواني، وخا�سة الزبدة.

- �سفار البي�س والروبيان )الجمبري(، اأطعمة غنية بالكولي�سترول يجب عدم الإكثار من تناولها يوميا. ويجب تجنبها نهائيا لمن يكون كولي�ستروله عاليًا جدًا.

.Saturated Vegetable Oils تجّنب الزيوت النباتية الم�سبع -

.E ل تناول الزيوت النباتية غير الم�سبعة مثل زيت عباد ال�سم�س وزيت الذرة وزيت الزيتون الغنّية بالفيتامين - ُيف�سّ

- اأثبتت الأبحاث الطبية اأّن الإكثار من تناول الأ�سماك وزيوتها مثل زيت كبد الحوت، يخف�س معدل الكولي�سترول المرتفع ويحمي من اأمرا�س القلب لأّنه 

يحتوي على الأوميغا 3 .

- الإفراط في تناول الأطعمة ال�سكرية يرفع ت�سنيع الكولي�سترول الداخلي.

- تجنب تناول المواد الكحولية، لأنه يزيد ت�سنيع الكولي�سترول الداخلي بالإ�سافة الى تلف الكبد.

- تجنب الإرهاق الج�سماني والنف�سي.

- اأكثر من تناول الأطعمة التالية: التفاح الطازج وع�سيره، الثوم، الب�سل، الجزر وع�سيره، الموز، ع�سير الجريبفروت الطازج، الأ�سماك وزيوتها، الأرز 

الأ�سمر، الخبز الأ�سمر، �سوربة كواكر.

- تجنب الإكثار من تناول المك�سرات ومار�س التمارين الريا�سية والم�سي بانتظام.

- حليب ال�سويا اأو حليب اللوز ثبت اأنه يخف�س الكولي�سترول بدًل عن مبي�سات القهوة الروتينية التي تحتوي على زيوت م�سبعة ترفع الكولي�سترول.

الأدوية  مثل  المفرطة،  وال�سمنة  ال�سكري  مثل  الأخرى،  العوامل  بع�س  توفرت  اإذا  خ�سو�سًا  الكولي�سترول،  ترفع  الطبية  العقاقير  بع�س  على  المداومة   -

الم�ستقة من فيتامين »اأ« ، ال�ستيرويدات، حبوب منع الحمل، بع�س مدرات البول ، واأدوية ال�سغط من نوع ال�سادات البيتائيه التي ترفع ن�سبة الكولي�سترول 

الرديء على ح�ساب الكولي�سترول الجيد. اإذا كان ل بد من ا�ستخدام هذه الأدوية، فيمكن للطبيب المعالج و�سف البدائل التي ل ترفع الكولي�سترول.

- يجب ا�ست�سارة اأخ�سائي التغذية لو�سف الحميات الغذائية ال�سحيحة التي ت�ساعد على خف�س الكولي�سترول.

ومثل هذه  الوراثية،  الحالت  ال�سحية، خ�سو�سا  الإر�سادات  واتباع  الغذائية  للحمية  ب�سكل جزئي  اإل  ت�ستجيب  ل  الكولي�سترول  ارتفاع  من  هناك حالت 

الحالت عادة تحتاج اإلى الأدوية الخاف�سة للكولي�سترول، يوجد منها اليوم اأنواع فعالة، يجب اأن تو�سف من قبل الطبيب المعالج. 
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يدير مجل�س الدارة اأعمال ال�سندوق، ويوؤمن ح�سن �سيرها ويحافظ على م�سالحه، وله من 

اأجل ذلك كّل ال�سلحيات التي لم ين�ّس القانون اأو المرا�سيم عليها.

يكون رئي�س واأع�ساء مجل�س الدارة م�سوؤولين �سخ�سيًا، افراديًا اأو بالتكافل والت�سامن، 

ح�سب الحالت تجاه ال�سندوق والغير عن الأخطاء التي يرتكبونها في اإدارة ال�سندوق 

وعن عدم تقّيدهم بنظام ال�سندوق وبالقوانين والنظمة المرعّية الإجراء.

مدير الصندوق
جميع  يمار�س  الذي  ال�سندوق  مدير  خلل  من  تتم  ال�سندوق  اإدارة  اإّن 

المر�سوم  في  عليها  المن�سو�س  وتلك  الرئي�س  اأو  الدارة  مجل�س  من  له  المعطاة  ال�سلحيات 

التطبيقي وفي النظام الأ�سا�سي اأو الداخلي لل�سندوق، كما ي�ساعد رئي�س مجل�س الدارة في اإدارة 

ال�سندوق وتنظيم اأعمال الم�ستخدمين وغيرها من الأمور الإدارية.

يكون المدير م�سوؤوًل �سخ�سّيًا ووفقًا لحكام القوانين النافذة تجاه ال�سندوق وتجاه الغير عن الأخطاء التي 

يرتكبها اأثناء توليه اأعماله.

لجنة المراقبة
تتاألف لجنة المراقبة من ثلثة اأع�ساء تقوم بالّطلع على مقررات مجل�س الدارة والجمعيات العمومية ومرا�سلت 

المديرية العامة للتعاونيات الموجهة الى ال�سندوق وعلى ال�سجلت والدفاتر والم�ستندات العائدة لل�سندوق وعلى بيان 

جرد ممتلكاته وعلى الح�سابات والميزانيات والت�سديق م�سبقًا على جميع العقود التي تتم بين ال�سندوق واأحد اأع�ساء 

مجل�س الدارة.

على لجنة المراقبة اأن ت�سع تقريرًا �سنويًا عن نتيجة اأعمالها، واأن تو�سح فيه جميع ملحظاتها واإقتراحاتها، واأن تودعه 

مجل�س الدارة.

تاأ�س�س ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني بقرار رقم 1/14ت ال�سادر عن وزارة الزراعة - 

المديرية العامة للتعاونيات، والم�سجل في ال�سجل التعا�سدي برقم 1/103، وهو يخ�سع 

لحكام المر�سوم ال�ستراعي رقم 35 تاريخ 1977/5/9، كما يخ�سع لحكام المر�سوم 

التطبيقي العائد له ولأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المو�سوعة تطبيقًا له.

يهدف الصندوق الى تحقيق األغراض واألهداف التالية:
اأو عائلتهم في  التي ت�سيب الع�ساء  1-  التعوي�س عن نتائج الحداث والخطار 

�سخ�سهم اأو ممتلكاتهم.

ت�سيب  اأو  ت�سيبهم  التي  الج�سدية  والحوادث  والمر�س  الوفاة  عن  2-  التعوي�س 

عائلتهم.

3- م�ساعدة الع�ساء في حالت الزواج والولدة ونهاية الخدمة.

4-  ت�سجيع التعليم والتخ�س�س في كل فروعه وتقديم الم�ساعدات والمنح والقرو�س 

لهذه الغاية للع�ساء واأولدهم.

مجلس االدارة
قبل  من  ينتخبون  اأع�ساء  خم�سة  من  موؤّلف  اإدارة  مجل�س  قبل  من  ال�سندوق  يدار 

الجمعّية العمومّية، في الوقت ذاته تنتخب الجمعّية العمومّية ثلثة اأع�ساء ملزمين، 

وتبّين درجة ترتيب كّل منهم لمعرفة من �سيدعى اأوًل لملء المركز ال�ساغر.

يراأ�س الجتماعات رئي�س مجل�س الدارة، وفي حال غيابه نائبه، وفي حال غيابهما 

اأحد الع�ساء الأكبر �سنَا.

الصندوق 
التعاضدي 
اإلنساني
30



• قسم المعلوماتية
لتقديم اأف�سل الخدمات للمنت�سبين، و�سع ق�سم المعلوماتية في ال�سندوق برنامجًا معلوماتيًا متطورًا يهدف 

الى حفظ كافة المعلومات المتعلقة بجميع المنت�سبين منذ اإنت�سابهم اإن كان من جهة اإ�سدار العقود والكتتاب، 

اأو من جهة ال�ستفادة ال�ست�سفائية لكل فرد، بالإ�سافة الى نماذج اإح�سائية عديدة ومتنوعة.

• قسم اإلصدار
الكتتاب ُي�سكل المرحلة الأولى من اإنت�ساب الفرد لعائلة ال�سندوق والمرحلة الأ�سا�سية لإ�سدار العقد ال�سحي 

الإ�ست�سفائي لما تحتويها من مخاطر على ال�سندوق، من هنا يقوم ق�سم الإ�سدار وبالتعاون مع طبيب ال�سندوق 

بدرا�سة جميع الملفات واإتخاذ القرارات المنا�سبة اآخذين بعين الإعتبار الو�سع ال�سحي والإجتماعي لجميع 

المنت�سبين.

اأما الإ�سدار فهو ما ُيمّيزنا من حيث ال�سرعة في اإ�سدار العقود ال�سحية الإ�ست�سفائية والبطاقات وال�سندات 

وذلك تلبيًة لرغبات المندوبين والمنت�سبين.

• قسم التسويق
ر  اإّن هذا الق�سم ُيعتبر الأهم في الـ CMH لأنه الواجهة الأمامية وبوابة الدخول لجميع المنت�سبين، لذلك طوَّ

ال�سندوق عمله من خلل نخبة من مندوبين ومندوبات يعملون بجهد ليًل ونهارًا ليو�سلوا ال�سورة الحقيقية 

للمنت�سبين مع تف�سير كامل و�سفاف لجميع البرامج وال�سروط وتوجيه واإر�ساد المنت�سبين نحو الأف�سل.

بالإ�سافة الى ذلك، يتّم تدريب ومرافقة المندوبين من قبل الإدارة بطريقة دورية ودائمة لحّل اأي م�سكلة او ثغرة 

َيمكن اأن تواجههم خلل عملهم.

• قسم خدمة المنتسبين
اإّن العلقة الوطيدة التي ن�ساأت بين هذا الق�سم والمنت�سبين خير دليل على اأهمية المنت�سب لدينا، 

في  ال�سرعة  في  كان  اإن  بها  والهتمام  عليها  الُمحافظة  وعلينا  اأيدينا،  بين  اأمانة  هو  فالمنت�سب 

اإ�سدار العقود وت�سليمها مبا�سرًة خلل 24 �ساعة للمندوب اأو للمنت�سب في منزله، اأو اإن كان في 

ال�سرعة في اإعطاء الموافقات لدى دخول اأٍيّ من المنت�سبين الى الم�ست�سفى اأو اإن كان من خلل 

اإر�ساد المنت�سب نحو الخيار الأف�سل الذي يتنا�سب له ولعائلته. 

• قسم الحوادث
اإّن ال�سرعة في خدمة المنت�سبين لدى دخولهم الى الم�ست�سفى لحالة طارئة اأو لإجراء اأي عملية 

الجّدي  التعاون  هنا  الأ�سا�سية، من  اأهدافنا  المخبرية هي من   الفحو�سات  لإجراء  اأو  جراحية  

بين ق�سم الحوادث و�سركة Nextcare �ساحب القرار الطّبي على مدار ال�ساعة والأيام 7/24 

لتقديم اأف�سل الخدمات ال�ست�سفائية.

• قسم المحاسبة
التعامل  في  ودقة  جدارة  عن  ُيثبت  اأن   CMH في  المحا�سبة  ق�سم  اإ�ستطاع  ق�سير،  وقٍت  خلل 

مع المنت�سبين والمندومين بالإ�سافة الى الم�ست�سفيات والمختبرات وال�سركات التي يتعامل معها 

ال�سندوق ودفع جميع الُم�ستحقات في وقتها ل بل ُم�سبقًا وكل ذلك لتاأمين اأف�سل الخدمات الى 

عائلةالمنت�سبين. 
الصندوق التعاضدي اإلنساني
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عيد الميالد
بمنا�سبة عيد الميلد المجيد، اأقام ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني لقاًء، في دير مار �سومط العقيبة، 

تخلله برنامٌج تدريبٌيّ للمندوبين عند ال�سباح، ثّم اأقيم عند ال�ساعة الحادية ع�سرة قدا�ٌس اإلهٌيّ تراأ�سه 

�سيادة المطران اأنطوان نبيل العنداري ال�سامي الإحترام مع ح�سد كبير من منت�سبي ال�سندوق و جمعّية 

الإن�سان للإن�سانية، حيث ارتكزت  كلمته على اأهمية العمل الإن�ساني والتعا�سدي، في بلد يعاني من م�ساكل 

اإقت�سادية ومعي�سية كبيرة. واأخذت بعد القدا�س �سورة تذكارية واأقيم غداٌء في حرم الدير. وقد اإنتهى 

اللقاء بتبادل هدايا العيد بين مندوبي ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني.

Drift Show
ال�سندوق  رعى  المتنّوعة،  ن�ساطاته  �سمن  ومن 

 Drift Show التعا�سدي الإن�ساني �سباقات الـ

تموز   4 و  حزيران  و26   20 بتاريخ  اأقيمت  التي 

2010 في منطقة الزعرور- المتن بح�سور ح�سد 

جماهيري كبير.

نشاطات
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When we are dreaming alone it’s only a dream. When we 
are dreaming with others, it is the beginning of reality.

A dream doesn’t become reality through magic; it takes time, 
determination and hard work.
So CMH was careful to choose a group of healthcare 
professionals and experts who take their work seriously, to 
afford each member of our family high quality healthcare 
services suiting his needs. 
Our main objective is to make you feel good, because your 
safety is in our hands.
In a world seeking quick profit, without taking into 
consideration human rights and needs, we should mention 
that we are a non-profit organization. All CMH financial 
benefits, returns as input for the interest of its members: as 
substantial savings on annual fees and continuous medical 
care attention.
Moreover, to make all your needs served, CMH has expended 
its services to include dental care, family medicine, laboratory 
tests, and X-rays without any exceptions or limits on age or 
considering the number of medical visits.
There is a fine line between dream and reality; it is up to you 
to draw it.
Join us today, be a member of our family, be a member of CMH.

Dream
becomes

reality



www.cmh-lb.com


