املتحدة للتأمني تشارك يف مؤتمر االتحاد العربى للتأمني 2014
 Oشاركت المتحدة للتأمين في
فعاليات المؤتمر العام الثالثين لالتحاد
العام العربي للتأمين خالل الفترة من
 4 - 1سبتمبر  2014بقاعة المؤتمرات
بشرم الشيخ.
المؤتمر نظمه االتحاد المصري للتأمين
بالتنسيق مع االتحاد العام العربي للتأمين
وتزامن انعقاد المؤتمرمع احتفاالت
االتحاد العام العربي للتأمين باليوبيل
الذهبي بمناسبة مرور خمسين عامًا
على تأسيسه في سبتمبر  1964بمدينة
القاهرة.
شارك في المؤتمر مايقارب 2000
فضل عن ممثلين من كبرى
مشارك
ً
الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين

وشركات الوساطة العالمية من مختلف
دول العالم باإلضافة إلى عدد كبير من
المهتمين والقائمين على صناعة التأمين.
وسعت المتحدة من خالل هذا المؤتمر
إلى عقد عدد من اللقاءات الجانبية
لمناقشة شركات إعادة التأمين اآلسيوية

واألفريقية واألوروبية خاصة في تجديد
اتفاقيات إعادة التأمين المقرر تنفيذها
قبل نهاية العام الحالي باإلضافة إلى
أنها فرصـة حقيقيـة للشركـة لتبادل
الخبرات والتجارب الواسعة وتوظيفها في
مجال تطوير قطاع التأمـين في اليمن

تجديـد شهـادة اآليـزو العامليـة رئاسة جديدة لالتحاد اليمني للتأمني
 Oحصلت المتحدة للتامين على تجديد شهادة اآليزو
العالمية وتحديث اإلصدار  ISO 2008/9001من قبل
الشركة البريطانية المانحة  ،BM TRADAالربعة
أعوام قادمة حتى عام 2017وذلك وفقا لخطة التدقيق
والتطوير المتبعة لتطوير أدائها وتحديث برامجها
وإجراءاتها

مقـارنة تكلفة التأمني من جوجل
 Oأطلقت جـوجــل فـي العـام الماضـي موقـع مميـز
لمقارنـة تكلفـة التأمـين بين الشركات المختلفة في
بريطانيا ،حيث يمكنك مقارنة سعر المنتج المقدم من
 125شركة تأمين  ,ويمكن للمهتمين زيارة الموقع
من خالل الرابط التالي:

www.google.co.uk/compare

اليـمـن العـضو الـــ  160فــي
مــنـظمــة التـجــارة
 Oانضمت الجمهورية
اليمنية لعضوية منظمة
التجارة العالمية لتصبح
االول العضو الـ 160في
المنظمة بعد إيداعها صك
قبول شروط االنضمام .
وقال مدير عام المنظمة
روبــرتــو أزيفيدو في
تصريح صحفي«:إن هذا
االنضمام حــدث كبير
بالنسبة لالقتصاد اليمني
والشعب اليمني  ،كما أنه
جديدا لعمل
زخما
يعطي
ً
ً
منظمة التجارة العالمية

التي أصبحت بانضمام
اليمن تغطي  % 97،1من
االقتصاد العالمي وبين أن
اليمن اتخذ قرارات صعبة
وضرورية للنمو والتنمية
والتكامل التجاري وتوسيع
سيادة القانون أثناء عملية
االنضمام للمنظمة  ،مثبتًا
تصميمه على التفاوض
على شــروط االنضمام
على مــدى  13سنة،
وأكمل عملية التصديق
في وقت قياسي لم يتعد
 174يومًا

www. youtube.com /uicyemen

 Oانتخبت الجمعية العامة
لالتحاد اليمني للتأمين طارق
عبد الواسع هائل -مديرعام
الشركة المتحدة للتأمين
رئيسًا لالتحاد وعبد اهلل بشير
نائبًا للرئيس  ،وأقرت الجمعية
العامة لالتحاد في االجتماع
بحضور ممثلي أعضاء شركات
التأمين ومندوب هيئة الرقابة
على التأمين بوزارة الصناعة

رفع رأس مال الشركة إىل  1,5مليار ريال
 Oوافقت الجمعية العامة غير
العادية للشركة المتحدة للتأمين
على رفع رأس مال الشركة من
مليار ريال الى مليار ونصف
المليار ريال ليصبح أعلى رأس
مال في سوق التأمين اليمني.
وأوضح مدير عام الشركة عضو
مجلس اإلدارة األستاذ /طارق
عبد الواسع هائل أن زيادة رأس
مال الشركة إلى مليار ونصف

المليار ريال يعكس قوة الوضع
المالي للشركة مقارنة بشركات
التأمين األخرى  ،وأن رأس مال
الشركة من خالل هذه األرقام
سيكون أعلى رأس مال في سوق
التأمين اليمني  .وأشار الى أن
رأس المال سيساعد الشركة
على زيادة قدراتها االستيعابية في
تحمل المخاطر ،وزيادة االحتفاظ
لألخطار .

تـعــويـض مــؤسسـة الطـرق بـمـبلـغ
175,488دوالر

 Oقامت المتحدة للتأمين بدفع مبلغ  175,488دوالر تعويض
لسقوط جرافة بولدوزر تابعة لمشروع طريق ذمار الحسينية بمنطقة
أُصاب العالي بعد استكمال كافة اإلجراءات والشروط المتعلقة بتعويض
مثل هذه الحوادث الكبيرة.
وبلغت حجم التعويضات المدفوعة لعمالء الشركة خالل العام
2013المنصرم ما يفوق ثالثة مليار ريال

أكـرب مـطالبـة فـي قــطاع التـأمـني
والتجارة تقرير مجلس إدارة
االتحاد والميزانية السنوية
والحسابات الختامية للعام
2013م

أحدث التقنيات الرقمية يف التأمني
 Oقالت شركة “إس إيه بي”
أن قطاع التأمين في منطقة
الشرق األوسط بدأ يتوجه
بشكل سريع إلى تبني أحدث
التقنيات الرقمية في سبيل
تعزيز إمكانية وصوله إلى فئة
جديدة من عمالئه والمتمثلة
بجيل الشباب الصاعد.
وكشفت دراسة مسحية أعدتها
الشركة ،وفقا لبيان صحفي،
أن المؤسسات العاملة في قطاع
التأمين تسعى لتعزيز السرعة

والمرونة في أداء أعمالها
عبر أنحاء بنيتها التحتية،
ُبغية تطوير منتجات مبتكرة
وتحسين تجربة العمالء.
ووجــدت الدراسة الحديثة
التي شــارك بها  200من
التنفيذيين العاملين في
وتمت خالل
شركات التأمين ّ
فعاليات مؤتمر“آي إيه إس
إيه” السنوي عدداً من العوامل
المحفزة الستراتيجيات االبتكار
لدى شركات التأمين

 Oكشف المكتب الصحفي لشركة
التأمين الروسية “إنغوس ستراخ” إن
قيمة التأمين على إطالق وتشغيل القمر
الصناعي “”Express AM4R
الذي تحطم أثناء عملية إطالق فاشلة،
والبالغة  7.8مليار روبل ما يعادل
 225مليون دوالر وفقًا لسعر الصرف
الحالي والتي ستكون األعلى في تاريخ
قطاع التأمين الروسي في حال اضطرت
الشركة لدفعها.
هــذا وتحطم الــصــاروخ الحامل
“بروتون-إم” خالل عملية إطالقه،
وكان يحمل على متنه القمر الصناعي

“ ”Express AM4Rالذي يعد من
أقوى األقمار الروسية المزودة بتقنية
عالية لالتصاالت ،وتحطم بعد  9دقائق
من انطالقه من مطار “بايكونور”
الفضائي في كازاخستان.
وكان القمر نسخة ثانية لقمر أنتج
في وقت سابق ،لكن حريقا اندلع
فيه بعد إطالقه في أغسطس/آب
عام  2011وأدى الى سقوطه على
األرض ،واضطرت شركة التأمين
“إنغوس ستراخ” حينها لدفع مبلغ
 7.5مليار روبل ،ما يعادل 216
مليون دوالر أمريكي

الصـني تحتـل املركـز الرابـع عامليـاً فــي أقسـاط التـأمــني
 Oوصلت إيرادات أقساط التأمين في الصين
إلى  1.72تريليون يوان في عام  2013لتحتل
المركز الرابع في العالم.
ويظهر الكتاب األبيض حول المسؤولية
االجتماعية لصناعة التأمين في الصين ،الصادر
عن لجنة تنظيم التأمين الصينية ,أن صناعة
التأمين تمثل دعما كبيرا لبناء نظام الرعاية

You

الصحية في الصين ،حيث نفذت  11شركة
تأمين أعمال التأمين على األمراض الخطيرة
في  144منطقة في  25مقاطعة بالصين حتى
نهاية عام  2013بتغطية شملت  360مليون
نسمة في المناطق الحضرية والريفية.
يذكر أنه حتى نهاية عام  ،2013دخلت 4
شركات تأمين في الصين إلى قائمة أقوى

www.facebook/uicyemen

 500شركة في العالم ،ووفرت صناعة التأمين
لعمالئها ما يقرب من  3مليارات نسخة من
خطط التأمين ،ودفعت تعويضات يتجاوز
مجموعها  3تريليونات يوان.
وتلعب صناعة التأمين دورا كبيرا في
تحسين كفاءة تشغيل نظام الضمان
االجتماعي في الصين

@uicyemen

العالقة البينية للبنوك
وشركات التأمني

أول عــقــد تــأمـــني مــن نــوعــــه
وأضاف( :هذه الثروة تحتاج الى عقد تأمين
ال يتعارض مع الشريعة االسالمية ،وهذا ما
توصلنا إليه للمرة االولى في بريطانيا).

 Oأعلنت مجموعة ويلليس البريطانية
لوساطة التأمين وإعادة التأمين أنها أعدت
عقد تأمين لضمان االستثمارات العقارية التي
تعود لمستثمرين يرغبون بتغطية أموالهم
على نحو يتوافـق وأحكام الشريعة االسالمية،
وأن العقد الجديد هو األول الـذي يوضع
للتـداول في بريطانيا.
وقال جون ديللي  -المدير التنفيذي لقسم
التأمينات العقارية في ويلليس إنه في الوقت
الذي تتعرض فيه أسواق العالم ألزمة مالية
طالت النظام المالي العالمي ،فإن االستثمارات
االسالمية تنمو بثبات وهي تقدر اليوم بـ

وقال إن ويلليس سوف ترتب عقود التأمين
الخاصة باالستثمارات اإلسالمية بالتعاون
مـع وكالة اكتتـاب األخطار (كوبالت
اندرايتينغ)  ،وهي شركـة متخصصة بهذا
النـوع من التأمينات فـي لندن.
 1,7تريليون (الف مليار) دوالر إميركي،
والجزء األكبر منها تم توظيفة في العقارات.

اللوحات الدعائية وتأثريها
على السالمة املروريـة
 Oمــا مــن شــك في
أن اإلشهار أضحى ميزة
الثــورة االقتصاديـة التي
يشهدها العالم فهو يصنع
“األشياء”و“الماركات”،
وتُعد اللوحات الدعائية
من أبــرز األشكال التي
يتٌخذها اإلشهار .فأصبح
استغالل الملك العام من
قبل شـركـات اللوحـات
اإلشهارية واحدة من أهم
الوسائل المعتمدة لتسويق
واستشهار العديد من
السلع والمنتوجات وعرض
العديد من الخدمات نظرا
للطريقة التي تنصب بها
تلك اللوحات التي تفرض
نفسها على العين اللتقاط
مضامينهـا و اإلشــارات
المصاحبة لها.
ال بالمدن
وقد انتشرت فع ً
الكبرى بشكل ملفت لالنتباه
وخاصة بالعاصمة لكونها
وجهة اقتصادية وسياحية
هامة.
فقـد تشكٌل هذه اللّوحات
خطراً على سالمة مستعمليه

مـثـــل:
 حجب الرؤيــة؛ اصطدام العربات بها عندماتكون قريبة مـن الطريــق؛
 قد تشغل السائق عن قيادةالسيارة.
ومطلـوب مـن الجهــات
المختصـة متابعــة تطبيق
جميع اإلجراءات الخاصـة
على مستوى تركيزها ح ّتى
ال تضر بجمالية المدينـة
وال تمثٌل خطـرًا علـى
مستعملـي الطريـق.
هنا ال بد من دعوة البلديات
إلى تفعيل هذه المتابعة
والرقابــة والمقـايـيس
واألنـــواع و المسافات
الفاصلة بينها و أماكن
التركيز و الموقع على
الرصيف والبعد عن مفترق
الطرقات.

أما شركات التأمين التي سوف تغطي
تلـك االستثمارات فهي شركة كيو بي
اي وشركة اكس ال

السائقني املبتدئني أكثر عرضة لحوادث املرور
O
تؤكد الدراسات ارتفاع احتمال وقوع السائقين المستجد ّين
ّ
(المبتدئين) في حوادث المرور ،وذلك لالعتبارات ال ّتالية:
 ليست لهم القدرة أوهم غير متعودين على القيادة في ظروف معينة(القيادة الليلية ،القيادة وقت نزول المطر ،الطريـق السيارة ،حركة
الجوالت الكثيفة).
السيارة في الطرقات السريعـة.
فعل
برد
 ليست لهم درايةّ
 سلوكهم أو ردود أفعالهم الغير مالئم للوضعيات الخطرة (بحكم نقصالخبرة لديهم).
 تظهرعليهم عالمات التعب بسرعة مقارنة بالسائقين ذوي الخبرة. هم أكثر عرضة لتأثير المشروبات الكحولية.للمتربصين
السرعة القصوى بالنسبة
فمثالًفي تونس ًّ ،
ّ
حدد قانون البلد ّ
الطرقات السريعة وخارج مواطن العمران
بـ  80كلم في الساعة على ّ
السرعة ،إحداهما توضع على
مع إجبار ّية وضع إشارتين تدالّن على هذه ّ
الجهة اليسرى من البلور الخلفي للعربة واألخرى على الجهة اليمنى من
البلور الواقي األمامي.
للمتحصلين الجدد على رخص سياقة تمتد
بالنسبة
ربص
مدة ال ّت
كما جعل ّ
ّ
إلى عامين (بد ً
السابق)
ال عن عام واحد في ّ

ال بد أيضا لمصالح البلديات
أن تقوم من حين آلخر
بحمالت إلزالة اللوحات
التي وضعت دون تراخيص
أو التي تمثٌل خطراً على
مستعملي الطريق

 Oعالقة البنوك وشركات التأمين عالقة شراكة تكمل في
أدائها المشترك خدمة الصناعة والتجارة التي ترعاها وتمولها
البنوك وتكمن أهمية التأمين بدوره في توفير االطمئنان
والتعويض للخسائر المؤمن عليها دعمًا لمهمة البنوك التي
أقرضت وساعدت المنشآت ورجال األعمال ومولت أنشطتهم
 ،في الوقت الذي نطالب كل المواطنين والعاملين في كل
المجاالت بضرورة التأمين وإلزامية أصحاب العمل للتأمين
على مسئولياتهم ،كذلك البنوك وهي تمتلك معظم رؤوس
أموال شركات التأمين  ،عليها أن تكون حريصة على التأمين
على حركتها وإقراضها ،ألنه يحمي مصلحة الجميع ويؤكد
مبدأ وهدف التأمين في جبر الضرر من خالل تعاون كل
المشتركين في مواجهة الخطر الذي يسهل تحمله أمام تكافل
الجميع وتعاونهم.
والعالقة ليست تعاونية فقط فهي شراكة في المسئولية
وضرورة أوجدتها الحاجة ولهذا نجد أن معظم الشركات تتبع
ملكيتها للبنوك بشكل مباشر أو غير مباشر كاملة أو الجزء
األكبر من رأس مالها.
هذا الواقع وهذا الهدف يستوجب تفعيل هذه الشراكة من
خالل العمل المشترك وتبادل المعلومات ورفع الوعي البنكي
التأميني باعتبار أننا شركاء بالنتائج وتحقيق نمو االقتصاد
الوطني الذي يهم المواطن وأي خسارة تواجه المواطن تواجه
االقتصاد بشكل عام.
مهمتنا أن نغطي العمليات البسيطة والصغيرة للمواطن وصو ًال
إلى تأمين حركة رأس المال وعالقته بحركة رأس المال
العالمي متعدد القوميات :نبدأ من حماية ومساندة المواطن الى
المشاركة في تحمل الكوارث التي يحدثها المجهول وتعود على
الوطن تأثيرها مهما بعدنا عنها.
وتعد أهمية التأمين في تغطية وتعويض الجهد والنتائج
والحركة وهذه مسئولية التأمين والحاجة من البنوك هي
تحريك االقتصاد وتطويره ودعمه وإقراضه ،ولهذا كان العمل
يكمل بعضه.
هذه العالقة والشراكة بين البنوك وشركات التأمين تتطلب
مزيد من العمل والتعاون وقد توفقت شركات التأمين في اختيار
قيادة لها يأتي دورها في بناء اإلقتصاد اليمني من خالل مرجعيتها
المعروفة بالنجاح والخبرة ممثلة في مجموعة هائل سعيد –
الشركة المتحدة للتأمين التي لها مكانة بارزة ودور فاعل في
االقتصاد الوطني وبنك التسليف التعاوني والزراعي وشركة
كاك للتأمين التي قطعت شوطًا في مجال صناعة التأمين بفضل
خلفيتها ودور البنك في دعم االقتصاد الوطني أيضًا .
لهذا فإن صناعة التأمين تأمل من هذه القيادات أن تنقل تجاربها
السابقة وتحشد جهود شركائها من شركات التأمين لتطوير
صناعة التأمين في اليمن  ،والتعاون مع جمعية البنوك لتحقيق
العمل المشترك الهادف إلى تحقيق النجاح المطلوب
• علي محمد هاشم -أمني عام االتحاد اليمني للتأمني

صــورة علـى الفيسبوك تحبـط عمليـة إحـتيـال

 Oأدين رجل أعمال بريطاني بتهمة تقديم شكوى
وهمية ضد شركة تأمين ،إذ أنه ادعى سرقة خاتم
ألماس خطيبته ،التي من المقرر أن يتزوجها في
سبتمبر.
وقال “ديفيد هاموند” البالغ من العمر  27عامًا ،
إن الخاتم تمت سرقته خالل قضائه وخطيبته عطلة
في البرازيل ،حيث أبلغ الشرطة المحلية بعملية

النصوص الدينية والواقع املروري

2

 Oيمكن إسقاط مضامين كثيرة من النصوص
الدينية على واقعنا المروري ألنها تحتمل ذلك،
فالعبرة في النصوص التشريعية بعموم القصد ال
بخصوص السبب،ال تطلق لمركبتك العنان:
يرى الفقهاء أن اإلنسان المسلم ينبغي أن يتمتع
بصفتين؛ الضبط والعدالة ،األولى صفة عقلية،
والثانية صفة نفسية أخالقية ،والعدالة تسقط ،في
حاالت كثيرة؛ منها ما ورد في الحديث الشريف:
((من عامل الناس فلم يظلمهم ،وحدثهم فلم يكذبهم،
كملت مروءته،
ووعدهم فلم يخلفهم ،فهو ممن ُ

نشرة التأمين  -العدد (2014 (20

السرقة المزعومة ،قبل أن يتقدم بطلب تعويض من
شركة التأمين لدى عودته إلى بريطانيا .
ولكن لم يخطر في بال “هاموند” أن شركة التأمين
ستتجه إلى مواقع التواصل االجتماعي لإليقاع به ،إذ
رصدت الشركة صورة للخاتم المفقود على صفحة
“الفيس بوك” الخاصة بخطيبته.
عندها ،سارع “ديفيد” لالدعاء بأنه عثر على الخاتم،

وظهرت عدالته ،ووجبت أخوته ،وحرمت غيبته))
فالظلم والكذب واإلخالف يسقط العدالة ،أما
السلوكيت التي تجرح العدالة فهي كثيرة منها
من أطلق لفرسه العنان ،ويقاس على إطالق العنان
الزائدة ،وقد قال اهلل
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ضد شركة التأمين.
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فإطالق العنان للمركبة والسير على نحو جنوني
وجرح عدالة األنسان وإهدار حقوق الناس تندرج
تحت حكم الشرع في النصوص الدينية آنفه الذكر

بهذا تميزنا
• الشركـة الرائـدة فـي سـوق التأمـين اليمنـي بحصة
تأمينية  % 42للعام . 2013
• أعلـىرأس مـال مـدفـوع فـي السـوق اليمني
• األولى الحاصلة على شهادة الجودة العالمية

التـأمـني الصـحـي فـي الصـني يستهـدف أكثـر من  1.2مـلـيار شخـص

.ISO 9001-2008

• السـرعـة في سـداد التعويضات والسهولة والمرونة في التعامل .
• أسعـار وشـروط متميزة بكفاءات مؤهلة.
• إدارة اإلحصاء والبحوث والتطوير.
• وحـدةخـدمة عمالء علـى مـدار السـاعـة.
• الرد الهاتفي من الساعة  8صباحًا وحتى  12منتصف الليل
• نظام االستعالم عن طريق .SMS
• خدمة  GSMعلى مدارالساعة.
• خدمة االتصال المجاني خلي اتصالك علينا .800 5555
• تستخدم أحـدث تقـنيات تكنـولوجـيا المعلومات
لخـدمـة عـمـالئـهـا.
•إدارة شاملة للتأمين الصحي الجماعي وتخصيص
كادرطبي متخصص للمتابعة واإلشراف على
متلقى الخدمات الطبية.
• لديها تصنيف عربي( )A-مع نظرة مستقبلية مستقرة.
• يستمرالدوام من الساعة 8صباحًا وحتى 4:30مسا ًء

الخـــدمـات املتمــيزة التـي تقـدمـها الشـركــة
املتـحــدة للتـأمــني :
O

التــأمـينـات العـــامـــة

O

تــأمـينـات التكافـل  /األشخــاص

• تـأمـين السيـارات الشـامـل بتغطيــات متعـددة
(قياسية  -فضية  -ذهبية).
• تأمين السيارات من المسئولية المدنية تجاه الغير
(الطرف الثالث)
•تأمين الحريق والسرقة وتأمين فقدان الربح الناتج
عن الحريق.
• تأمين ألواح الزجاج.
•تأمين نقل النقود وتأمين النقدية في الخزينة.
• تأمين خيانة األمانة.
• تأمين نقل البضائع البحري والجوي والبري.
• تأمين هياكل السفن.
• تأمين المسئولية المدنية العامة.
• تأمين المسئولية المهنية (األطباء والمحاسبون
والقانونيون).
•التأمين الهندسي (أخطار المقاولين).
• تأمين تعطيل اآلآلت (عطب المكائن وفقدان الربح
الناتج عنها).
• تأمين المعدات الثقيلة.
• تأمين إنفجار الغاليات.
• تأمين كافة أخطار الحاسب اآللي.
• تأمين الطاقة (النفط والغاز)
• التأمين المصرفي الشامل.
•التأمين التكافلي /الحياة الفردي .
•التأمين التكافلي /الحياة الجماعي.
•التأمين التكافلي للمعلم اليمني.
• تأمين الحوادث الشخصية الفردي.
• تأمين الحوادث الشخصية الجماعي.
• تأمين الحوادث الشخصية الجماعي لطالب المعاهد
المهنية وطالب كليات المجتمع .
• تأمين إصابات العمل ومسئولية أرباب العمل.
• التأمين الصحي المحلي الجماعي . .
• التأمين الصحي العالمي الفردي عبرشركة
()Bupa International
• التأمين الصحي العالمي الجماعي عبر شركتي:
(.)Bupa + Allianz WorldWide Care

وهناك تغطيات تأمينية أخرى تتالئم مـع إحتياجات
عـمـالئنا

 Oذكر الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في كتابه “تحفة النظار في عجائب األمصار وعجائب األسفار” المعروف باسم “رحلة ابن بطوطة”،
أن نظام التأمين كان موجوداً في الصين منذ عقود طويلة من الزمن؛ فالعامل أو الصانع كان ي ُعفى من العمل وتنفق عليه الحكومة إذا بلغ الخمسين.
واليوم بعد مرور مئات السنين على ما سجله ابن بطوطة من اهتمام الصين بمواطنيها ،تشير األرقام الصادرة عن وزارة الصحة الصينية إلى أن
النظام العام للتأمين الطبي في الصين يغطي حاليًا أكثر من  1.25مليار شخص؛ أي ما يعادل  % 93من إجمالي السكان ؛ إذ يقدم النظام الطبي
التعاوني الريفي الرعاية الصحية لنحو  835مليون شخص ،في حين أن نظم التأمين الطبي األساسية تشمل  421مليون شخص من سكان المدن

األول هو النظم الطبية التعاونية

 Oيعد نظام الرعاية الصحية
الصيني األكبرفي العالم ،الذي الريفية الجديدة التي استحدثت
يسعي ليغطي جميع المواطنين؛ عام 2003م لسكان الريف.
لذلك أعلنت الحكومة في أبريل الثاني هو نظام التأمين الصحي
2009م خططها لتوفير الرعاية األساسي للعاملين في المناطق
الصحية األساسية للمقيمين في الحضرية الذي تمت تجربته للمرة
الصين من مواطنين وعمال مهاجرين األولى في  88مدينة عام 2007م.
مع حلول العام . 2020
وقد مولت الحكومة هذه النظم
وكانت مسيرة التأمين الصحي في ودفعت قرابة  % 80من أقساط
الصين قد شهدت عثرات كبيرة ،التأمين؛ فأصبحت النظم الطبية
خصوصا مع اإلصالح االقتصادي التعاونية الريفية الجديدة تغطي
الذي شهدته البالد عام 1978م  833مليونًا من سكان األرياف،
إذ تقلصت تغطية الرعاية الصحية ويغطي مخطط التأمين الصحي
على نحو كبير “عملت الحكومة الصينية األساسي للعاملين في
المناطق الحضرية
في تلك الفترة ،على إنشاء نظام للتامين الصحي
 337مليوناً.
وانخفضت إلى
أقل من  10في ييفيد كافة افراد المجتمع” وواصلت الحكومة
إصالحاتها؛ فكانت
المئة بين سكان األرياف  ،ومنذ
أواخــر السبعينات وصــو ًال إلى خطة اإلصالح التي أعلنت عام
منتصف الثمانينات وجد سكان  2009وهدفت إلى تغطية أكثر
المدن أنفسهم عرضة للمشكالت من  90%من سكان الصين
بعد أن توقفت خدمة التأمين الطبي البالغ تعدادهم  1.6مليار نسمة،
في المناطق الحضرية عن تغطية بالنظم الطبية التعاونية الريفية
األفراد المعالين من العمال ذوي الجديدة ،ونظام التأمين الصحي
الدخل المحدود؛ مما تسبب في األساسي للعاملين في المناطق
طرد الكثير منهم بسبب إعادة هيكلة الحضرية أو بالنظام الثالث
المؤسسات التجارية المملوكة الذي يسمى التأمين الصحي
األساسي للمقيمين في المناطق
للدولة في بداية التسعينيات.
وفي عام 1980م إرتفع مبلغ الحضرية ،وذلك بحلول عام
الرعاية الصحية الذي يدفعه  2011م ،وهذا ما تحقق فعال وفق
المستهلكون من أموالهم الخاصة ما أعلنته وزارة الصحة الصينية
نحو  ،% 20ثم تجاوز  % 60عام مؤخرا ً.ومع حلول منتصف عام
2000م ؛ مما أثر سلبًا على العمال 2009م ،كانت الحكومة الصينية
وفي الرعاية الصحية التي يحظون قد استثمرت  71.6بليون يـوان
بها .كما تأثرت المستشفيات بهذه (  10.5بليون دوالر أميركي) في
الحالة ،وبعد أن كانت تستفيد من خطة إصالح نظام الرعاية الصحية،
التمويل الحكومي بات المطلوب وفقا لمكتب مجلس الدولة إلصالح
منها االعتماد في بقائها على األموال الرعاية الصحية.
التي يدفعها المرضى ،وهنا تدهور إصالح أشمل
الوضع الصحي؛ ألن المكسب المادي كانت وزارة الصحة الصينية قد
بات هدفها؛ لذلك كان ال بد من أعلنت مؤخرا عن عملية إصالح شاملة
إعادة النظر في النظام الصحي لتحسين نظام الرعاية الصحية خالل
ككل ،وفي نظام الرعاية الصحية العام الجاري2011م ،ضمن إجراءات
للمواطنين بشكل خاص.
ترمي إلى تعزيزعملية اإلصالحات
تـمـويـل حكـومـي
الجارية ،وذلك بهدف توسيع النظام
إزاء ما كان يجري قررت الحكومة ليشمل جميع المواطنين في البالد
الصينية منذ عام 2003م التركيز في المستقبل القريب .وكان مجلس
على نوعين رئيسيين من التأمين :الوزراء الصيني قد أقر المشروع

النهائى إلصالح الرعاية الصحية الذي الموعد المحدد بسنة .وحتى نهاية
نص على أن تتحمل الحكومة غالبية عام  2012بلغ عدد المشاركين في
النفقات الطبية للمواطنين مع حلول التأمين ضد البطالة  127.15مليون
العام  2011م بحيث تصبح “الرعاية نسمة بزيادة  3.16مليون شخص عن
الصحية والخدمات الطبية األولية العام األسبق ،وعدد المشاركين في
متوافرة للمزيد من المواطنين..و التأمين ضد حوادث العمل 148.61
ستقل النفقات الطبية للشعب بشكل مليون نسمة بزيادة  10.74مليون
ملحوظ”,كما جاء فى المشروع .نسمة ،وعدد المشاركين في تأمين
وبحسب الخطة سيتلقى كل شخص اإلنجاب  108.6مليون نسمة
يغطيه هذا النظام دعما سنويا بقيمة بزيادة  16.06مليون شخص
 120يوان ابتدا ًء من عام 2010م .وعدد المشاركين في التأمين ضد
كما تبنت الحكومة المستشفيات ،الشيخوخة  234.98مليون نسمة
وسعت إلى تحسين الخدمات الطبية بزيادة  16.07مليون إنسان .من
على مستوى المحافظات والمناطق جهة ثانية ،بلغت إيرادات صناديق
النائية ،وتسارعت عملية إصالح التأمينات األربعة المذكورة 1.6
المستشفيات الحكومية  ،وتم تعزيز تريليون يوان؛ أي بزيادة ،% 16.6
إدارتها وأعمالها ورقابتها  ،في حين وبحجم نفقات إجمالية بلغت نحو
سعت الحكومة إلى إصالح نظام  1.24تريليون يوان بزيادة 24.9
األدوية الذي يعد مصدرًا رئيسيًا  .%ومن المتوقع أن تنفق الحكومة
الصينية  850مليار يوان (124.3
لرفد القطاع الطبي بمتطلباته.
وخططت وزارة الصحة لوضع مليار دوالر أميركي)خالل األعوام
سياسة تغطية التأمين الطبي الثالثة المقـبلـة لتـوفيــر الرعايـة
للموظفين المتقاعدين في المؤسسات الصحيــة لسكانها جميعا ً.كما أن
والشركات المفلسة موضع التنفيذ ،الحكومة وضعت مخططًا بعيد المدى
و إنجاز التأمين ضد حوادث العمل يهدف إلى أن يكون لكل الصينيين
بالنسبة إلى العمال المتنقلين؛ وهو في عام 2020م نظام رعاية صحية
ما يعتبر من أبرز اإلنجازات التي أساسي يمكن أن يوفر خدمات
صحية “آمنة
حققتها اإلصالحات
تركز الحكومة الصينية وفعالة ومالئمة،
التي أدخلتها على
الخدمة الطبية .منذ عام  2003م على نوعين ويمكن تحمل
ومــن المتوقع أن من التأمين أحدهما نظم طبية تكلفتها” لسكان
توسع الحكومة نطاق تعاونية لسكان الريف واآلخر نظام المدن والريف.
المشروع التجريبي التأمين الصحي األساسي للعاملين ووفقا للمخطط
ستقوم الحكومة
على المستوى الوطني في المناطق الحضرية
بتحسين شبكة
لتقديم المساعدة
المالية اإلضافية للمصابين بأمراض الصحـة العامـة لمكافحـة األمـراض
مستعصية .وقد خصصت الحكومة والحـد مـن انتشارهـا والتعـليـم
المركزية أكثر من تريليون يوان الصـحـي والرعايـة الصحية لألم
والطفل والصحة العقليـة وخـدمــة
إلصالح النظام الطبي.
اإلسعـافات األوليـة وستظل
التغطيـة التـأمـينيـة
المستشفيات العامة المصدر الرئيسي
الطبي
شملت تغطية نظام التأمين
للخدمات الطبية في حين سيتم منح
في
نسمة
األساسي قرابة  421مليون
أولوية لتطوير المستشفيات على
نسمة
مليون
المدن والبلدات و 835
مستوى القاعدة والعيادات الطبية في
الجديدة
الطبية
في إطار التعاونيات
المدن والمناطق الريفية .وتخطط
اعتبرت
وقد
األرياف.
في مناطق
الحكومة أيضًا لتأسيس نظم تأمين
ا
مثمر
ا
تقدم
أحرزت
أنها
الحكومة
ً
ً
صحي متنوعة لتغطية الموظفين
األساسي؛
الطبي
التأمين
أعمال
في
بالمدن وسكان المدن الذين ال
إذ حققت تغطية شاملة لهذا النظام يعملون وسكان الريف ضمن خطة
للمواطنين في المدن والبلدات قبل التأمين الصحي

“

”

•
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رؤيـتـنـــــا:

نسعى لتحقيق ثقة بحجم المسؤوليـة.

 %90مــن سـكـان العـالـــم
يستنشقــون هــوا ًء مـلـوثاً
 Oأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تلوث الهواء أصبح
أسوأ في الكثير من المدن حول العالم خالل األعوام
الماضية ،والسيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وأشار تقرير المنظمة التابعة لألمم المتحدة الى ان %90
تقريبا من سكان العالم يستنشقون هواء ترتفع نسبة التلوث
فيه بشكل ملحوظ عن الحدود التي توصي بها منظمة
الصحة العالمية.
وحدد خبراء منظمة الصحة العالمية عوادم السيارات وحرق
الفحم والنفط والغاز كمتهمين رئيسيين في تلوث الهواء.
وقالت فالفيا بوستريو ،رئيسة ادارة صحة األسرة في منظمة
الصحة العالمية ،ان «الكثير للغاية من المراكز الحضرية
يغطيها بشكل كبير اليوم هواء ملوث لدرجة تحجب رؤية
الطوابق العليا من المباني الشاهقة بها».
وقالت المنظمة أن الهواء الملوث تسبب في وفاة 3.7
ماليين شخص تحت سن الستين في عام .2012
ومن ناحية أخرى ،أورد التقرير نماذج ايجابية  -والسيما
في أمريكا الجنوبية.
وقال انه في العاصمة الكولومبية بوجوتا ،أصبح الهواء
أكثر نقاء بفضل تحسين النقل العام والسياسات التي
شجعت السير على األقدام واستعمال الدراجات الهوائية.
واعتمد التقرير على بيانات من  1600مدينة في  91دولة،
وتغطي البيانات الفترة من عام 2008م الى 2013م

التأمني ضد التماسيح
 Oحصل الرئيس األمريكي باراك أوباما على  274هدية
خالل توليه الحكم منذ  2009وحتى  2013بقيمة 717
ألف دوالر ،حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
غير أن التأمين ضد التماسيح بقيمة  50ألف دوالر
أسترالي هي من أغرب الهدايا التي قدمت للرئيس األمريكي
من قبل رئيس وزراء اإلقليم الشمالي ألستراليا ،بول
هندرسون ،وذلك خالل زيارة أوباما للمنطقة المدارية
بشمال أستراليا عام .2011

لويدز  :عقد تأمني املنتخب
الجزائري بــ  84مليون دوالر
 Oالجزائرهي الدولة العربية الوحيدة التي تأهلت
للمشاركة في بطولةكأس العالم لكرة القدم في البرازيل،
وقد اوفدت الى البرازيل فريقا مؤلفا من  32شخصا بين
العب ومدرب واحتياط.
وذكرت مصادر لويدز ان الفريق الجزائري أبرم عقد
تأمين يضمن اعضاءه ضد اخطار االصابات الجسدية والوفاة
وان القيمة االجمالية للعقد المبرم مع لويدز بلغت 49,5
مليون جنيه استرليني اي ما يعادل  84مليون دوالر
أميركي.
في المقابل ذكرت مصادر لويدز  LOYDSأن قيمة عقد
التأمين الذي إبرمه الفريق الذي مثل المانيا في البرازيل
بلغت  641مليون جنيه استرليني (أي ما يعادل  1,2مليار
دوالر أميركي) .أما القيمة اإلجمالية لعقود التأمين على
الالعبين الذين شاركوا في مباريات البرازيل وهم يمثلون
 32دولة فقد بلغت  6,2مليارات جنيه استرليني اي ما
يعادل  9,5مليارات دوالر اميركي

مديـر التحرير  /متابعة إعالميـة
شـاكـر الهتاري

التـأمـني التكافـلـى..بديل إسالمـي ينتشر ويحقق نجاحـات حـول العالـم
 Oقد يتساءل البعض عن مفهوم التامين
التكافلي وكيف بدأ في العالم  ،وما هي أهميته
بالنسبة لالقتصاد القومي؟
وبداية فإن التأمين التكافلي يقوم على فكرة
مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقة في التأمين
وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين
في التأمين في توزيع األضرار المادية الناتجة
عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم
عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك
المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكهم بد ًال
من أن يبقي الضرر على عاتق المتضرر بمفرده
 ،وذلك طبقا لنظام شركة التكافل والشروط
التي تتضمنها وثائق التأمين وبما ال يتعارض مع
أحكام الشريعة اإلسالمية  ،وهي الفكرة األساسية
لمفهوم التأمين القائمة على التعاون لمواجهة
األخطار المحتملة والخسائر المادية الناجمة عن
تحقق هذه األخطار.
وطبقًا للتأمين التكافلي  ،فكل مستأمن له صفتان
في آن واحد ،صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه
 ،ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية
وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب
شرعي يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية.
ويتم ممارسة التأمين التكافلي سوا ًء في تأمينات
األشخاص أو تأمينات الممتلكات  ،عن طريق
إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية األخطار
المختلفة التي يتعرض لها األفراد في أشخاصهم

أهمية التأمني التكافلي
يمثل التأمين التكافلى أهمية كبرى في
المجتمعات حيث تحول إلى ضرورة اجتماعية
وحاجة اقتصادية في نفس الوقت  ،وذلك باعتباره
مظلة أمان لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر
والحوادث التي قد تقع على األفراد أو المؤسسات

تعـويضــات الطائــرة املـاليزيــة  720مـليـــون دوالر
 Oتشير التقديرات إلى أن تعويضات
أهالي الضحايا المتعلقة بالطائرة الماليزية
المفقودة ،التي كانت تقل  227راكباً ،قد
تتخطى  720مليون دوالر.
وقالت شركة الطيران الماليزية إنها ستدفع
 5آالف دوالر كدفعة أولى عن كل راكب
من ركابها.
ووفقًا لمعاهدة مونتريال ،تدفع الخطوط
الجوية عادة تعويضًا عن كل مسافر متوفى
بمعدل  150ألف دوالر لكن هذه القيمة
قد تصل إلى  3ماليين دوالر لكل ميت إذا
أثبت أمام القضاء أن الشركة قصرت باتباع
معايير األمن والسالمة.

وقد ذهب بعض المحامين المتخصصين
إلى القول إن قيمة تعويضات الطائرة
الماليزية ستصل إلى  10ماليين دوالر
للشخص الواحد ،ألنه عادة ما تكون كل
طائرة مؤمنة بقيمة تصل إلى  2.5مليار
دوالر لدى شركات التأمين.
ومنذ بداية العام الحالي سقطت العديد من
الطائرات المدنية ،األمر الذي شكل عبئًا على
شركات التأمين.
وتختلف المسببات لتحطم أي طائرة ،من
أعمال إرهابية إلى مشاكل تقنية وحتى
أخطاء فردية ،لكن األكيد أن الخسارة
كبيرة وتتقاسم أعباءها شركة الطيران

وشركات التأمين.
حتى اليوم يمكن اعتبار عام  2012األكثر
أمنًا في تاريخ صناعة الطيران المدني ،حيث
بلغت النسبة العالمية للحوادث المتعلقة
بجميع الطائرات العاملة ،حادثة واحدة بين
كل  450ألف رحلة طيران ،مقابل معدل
حادثة في كل  1.5مليون عام .2011
ووفقا لتقرير صادر عن شركة “أسند”
 Ascendاالستشارية ،التي ترصد صناعة
الطيران المدني ،تراجعت مطالب التعويضات
من  2.2مليار دوالر عام  2010إلى 1.2
مليار دوالر في 2011

شركــة تأمــني بريطانيــة تقـرتح فـتــح شــوارع خـاصــة بالنسـاء
 Oتقدمت شركة تأمين بريطانية
بمقترح يقضي باعتماد عالمات
طرق للنساء بطالء وردي اللون ،
بتخصيص طرق خاصة بهن فقط ،
ويؤكد أصحاب هذا االقتراح أنه من
شأنه أن يقلص الحوادث المرورية.
كما يرى القائمون في شركة
التأمين “”Sheilas’ wheels
أن تنفيذ هذا اإلجراء عمليا سيحد
بشكل كبير من المشاكل بين

تصميم وأخراج  /سكرتير التحـريـر
محمد القباطي

الرقم اجملانيToll free: 800 5555 :

أو ممتلكاتهم.
وبناء على هذا المفهوم فإن شركات التأمين
التكافلي تقوم بالفصل بين أموال المشتركين
“حملة الوثائق”والمساهمين وذلك من خالل
تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم وإضافة
عائد االستثمار الخاص بكل جانب إلى أصله.

داخل المجتمع  ،وأيضًا باعتباره إحدى وسائل
االدخار واالستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في
الفترة الراهنة.
ومن جهة أخرى فإن للتأمين أهمية نسبية
كبيرة في إنعاش حركة التنمية في االقتصاديات
الوطنية  ،ويتضح ذلك من خالل دوره في إعطاء
القدرة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف
أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطاتها دونما
تردد أو تحفظ ،حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء
حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع
المخاطر التي قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية
وقادرة على تحمل آثار مثل هذه المخاطر وتتمثل
بشركات التأمين

أعضاء التحـــريـــر
عبده نعمان السفياني  -محمد مرشد
 -نبيل مبخوت  -طالل الصلوي

E-mail : uicyemen@uicyemen.com

سائقي السيارات من الجنسين ،علما
بأن تكلفة مشروع كهذا تُقدر بـ
 880مليون جنيه استرليني  ،أي
حوالي مليار ونصف المليار دوالر.
هذا ويقترح المسؤولون في الشركة
فتح طرق خاصة بالنساء ،على غرار
الطرق المعدة لوسائل النقل العام ،
وكذلك تخصيص خط للنساء في
الشارع ،على األقل في أيام اإلجازات
والعطل الرسمية.

shaker@uicyemen.com

Web : www.uicyemen.com

