
الدكتور  معايل  برعاية  للتاأمني  املتحدة  تنظم 
الندوة  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  املتوكل  يحيى 
الأوىل من نوعها يف اليمن حول »التاأمني الهند�سي« 
اآمنة( وذلك يف فندق  حتت �سعار )نحو م�ساريع 
2009م،  فراير   10  -  9 الفرتة  خالل  موفنبيك 
الهند�سي  ال��ت��اأم��ني  على  ال�سوء  ال��ن��دوة  ت�سلط 
وجميع اأعمال املقاولني والأعمال اخلا�سة والعامة 
واملتمثلة يف تاأمني املمتلكات وامل�سروعات واملعدات 
باملخاطر  التعريف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل��ك��ائ��ن، 
العمرانية  وامل�سروعات  املقاولت  لقطاع  املحتملة 

والعقارية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وقال مدير عام املتحدة للتاأمني الأ�ستاذ طارق 
بالتن�سيق  �ستنظم  الندوة  ه��ذه  ب��اأن  عبدالوا�سع 
مع  وكذلك  وال��ط��رق،  العامة  الأ�سغال  وزارة  مع 
نحو  ومب�ساركة  الدويل  والبنك  املقاولني،  جمعية 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ن  جهة   350

اجلهات  من  عدد  باأن  م�سيفًا  واخلا�سة،  العامة 
ذات العالقة �ست�سارك يف اإثراء الندوة باملوا�سيع 
اليمن  يف  الهند�سي  بالتاأمني  والتعريفية  العلمية 
وواقعه ومتطلباته امل�ستقبلية بهدف تطوير بيئتها 

باأن  م��وؤك��دًا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  والتنموية  العملية 
التي تكت�سب  تاأتي يف طليعة املجالت  الندوة  هذه 
اأهميتها ملا يقدمه هذا النوع من التاأمني من وقاية 

احرتازية.
احلداد  ن��ورا  ال�سيدة/  ب��اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
البحرين  )اأري��ج(  للتاأمني  العربية  املجموعة  من 
�ستتناول خالل الندوة �سرحًا مف�ساًل عن التاأمني 
كافة  ت��اأم��ني  وثيقة  و���س��روط  واأن��واع��ه  الهند�سي 
اأخطار املقاولني من حيث التغطيات وال�ستثناءات 

والتغطيات الإ�سافية.

على  للتاأمني  املتحدة  ح�سلت 
يف  ت��اأم��ني  ���س��رك��ة  "اأف�سل  ل��ق��ب 
التوايل  الثاين على  اليمن" للعام 
قامت  الذي  ال�ستفتاء  خالل  من 
لل�سحافة  امل�ستثمر  موؤ�س�سة  به 
"ال�ستثمار"  مب��ج��ل��ة  مم��ث��ل��ة 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع  وبالتن�سيق 
لال�ستثمار والحتاد العام للغرف 
اأعلن  وقد  وال�سناعية،  التجارية 
الحتفال  ال�ستفتاء يف  نتائج  عن 

التكرميي الذي اأقيم بهذه املنا�سبة يوم الثنني املوافق 27 /2008/10م 
يف فندق موفنبيك ب�سنعاء برعاية دولة رئي�ص جمل�ص الوزراء الدكتور 

علي حممد جمور.
و�سمعتها  املتميز  لأدائها  نظرًا  اللقب  هذا  املتحدة  منح  مت  وقد   
تاأمينية  ومفاهيم  خلدمات  وتقدميها  املجتمع  �سرائح  لدى  احل�سنه 
�سناعة  تطوير  يف  وا�ستمرارها  التامني  �سوق  يف  وج��دي��دة  متنوعة 

التامني اليمني خالل العام 2007م.
 ويعد هذا اللقب اجنازًا هامًا حيث تزامن مع افتتاح ق�سم جديد للتامني 

التاأمني  ج��ان��ب  اإىل  يعمل  وال���ذي  التكافلي 
التقليدي املعمول به حاليًا، حيث �سكل الق�سم 

اجلديد خيارًا اآخرًا يقدم لعمالء ال�سركة .
ال��وا���س��ع م��دي��ر عام   وع���ررّ ط���ارق عبد 
ال�سركة وع�سو جمل�ص الإدارة، عن �سعادته 
معربًا  التكرمي  هذا  على  املتحدة  حل�سول 
عمالء  لكافة  وتقديره  �سكره  خال�ص  عن 
للعام  الكبري  ال�سرف  هذا  ملنحهم  ال�سركة 
الثاين على التوايل مما يعك�ص جليًا انت�سار 
املجتمع  �سرائح  اأو�ساط  بني  التاأمني  ثقافة 

اليمني وثقتهم بال�سركة على مدار 27 عامًا. 
العامة  الهيئة  رئي�ص  العطار  �سالح  ال�ستاذ  الحتفال  ح�سر   
للغرف  العام  الحتاد  رئي�ص  �سعيد  عبده  حممد  وال�ستاذ  لال�ستثمار 
جمل�ص  رئي�ص  العديني  القوي  عبد  والأ�ستاذ  وال�سناعية،  التجارية 
ال�سناعية  ال�سركات  م���دراء  م��ن  وع��دد  امل�ستثمر،  موؤ�س�سة  اإدارة 
بالذكر  اجلدير  تكرميها،  مت  التي  وال�ستثمارية  واخلدمية  والتجارية 
اأنعم حازت على )5( جوائز �سمن  اأن جمموعة �سركات هائل �سعيد 

اأف�سل 20 �سركة يف اليمن.

على  اأري���ج  ح�سلت 
بني  من  الأوىل  املرتبة 
خليجية  �سركة    581
مدرجة يف دول جمل�ص 
اخلليجي  ال����ت����ع����اون 
منهج  ح�سب  وذل��ك  ظبي،  باأبو  الوطني  امل�ستثمر  قبل  من 
التداول  �سلوك  بتقييم  يقوم  وال��ذي    BASIC SCORE ال� 

والنقدية، وال�سفافية والإعالم.
والئتمانية  املالية  القدرة  حول  التقوميي  تقريرها  ويف 
وال�سادر منت�سف   ARIG اأريج  للتاأمني  العربية  للمجموعة 
الأمريكية  الت�سنيف  وكالة  اأع��ادت   2008 )دي�سمر(  �سهر 
تريبل  مرتبة  يف  اأري��ج   ت�سنيف   A.M.BEST ب�ست  اأم.  اأ. 
م�ستقرة.  م�ستقبلية  نظرة  مع  جيد  تعني  التي   )B++( بي 
اجليدة  الر�سملة  يعك�ص  الت�سنيف  هذا  اأن  الوكالة  وذكرت 
لأريج مقارنة بالأخطار التي تاأخذها على عاتقها، كما يعك�ص 

املوا�سفات اجليدة جدًا التي تتحلى بها اأعمالها.
اأريج جنحت يف رفع م�ستوى التنويع  اأن  واأ�سافت الوكالة 
على  ا�ستحوذت  اأن  بعد  �سيما  ل  الأق�ساط  من  يف حمفظتها 
حمفظة �سكوتي�ص ري SCOTTISH RE من اأق�ساط اإعادة 

التاأمني على احلياة يف ال�سرق الأو�سط.
واأدت عملية ال�ستحواذ هذه اإىل رفع ن�سبة اأق�ساط احلياة 
يف حمفظتها من م�ستوى متدن جدًا اإىل ما يزيد عن 20 يف 
املائة. كما اأثنت الوكالة على اخلطوات التي اتخذتها ال�سركة 
حيث  اجلغرايف،  التو�سع  جمال  يف  البحارنة  يا�سر  برئا�سة 
ولبوان  �سنغافورة  من  كل  يف  لها  جديدين  فرعني  اأن�ساأت 

)ماليزيا(.

برعاية وزارة ال�سناعة والتجارة

 لل�سنة الثانية على التوايل

المتحدة للتأمين تنظم ندوة حول التأمين الهندسي

المتحدة للتامين تحصل على لقب »أفضل شركة تأمين في اليمن«  )B++( أريج تحصل على  مرتبة

521 حادثًا نتيجة قيادة األطفال للسيارات

الأوىل بني 581 �سركة خليجية 

تزايدت ظاهرة قيادة ال�سيارات من قبل الأطفال يف اليمن خالل العام املا�سي 2008م، 
مقارنة بالأعوام ال�سابقة بن�سبة ت�سل اإىل 50 يف املائة. و�سجلت اإدارة املرور يف جميع اأنحاء 
اليمن ما يزيد على األف خمالفة لأطفال يقودون ال�سيارات، منها521 حالة، ت�سببت يف وقوع 

521 حادثا مروريا يف العام نف�سه.

ووفقًا لالإح�سائيات املرورية لوزارة الداخلية، فقد وقع العدد الأكر من حوادث ال�سري 
التي تورط فيها الأطفال يف اأمانة العا�سمة �سنعاء، حيث �سجل فيها 454 حادثًا، فيما جاءت 

حمافظة احلديدة يف املرتبة الثانية ب� 39 حادثا، تليها حمافظة تعز ب� 11 حادثًا.

قتل مع سبق اإلصرار!
من يحمي 

المشاريع الهندسية
تكلفة إعمار المناطق 

الشرقية تتجاوز المليار دوالر
السيارات..

     www.uicyemen.com            uicyemen@uicyemen.com           800  5555 :الرقم المجاني



التأمين الهندسي.. حلول متكاملة لحماية المشاريع

 القرصنة البحرية في خليج عدن ترفع كلفة الشحن والتأمين

حذر اقت�ساديون مينيون من اأن تزايد اأعمال القر�سنة البحرية 
التي  ع��دن،  وخليج  الأفريقي  القرن  منطقتي  يف  الدولية،  املياه  يف 
القت�ساد  يف  �سلبًا  �سيوؤثر  التجارية  والناقالت  ال�سفن  ت�ستهدف 
الغرف  احت��اد  رئي�ص  نائب  وق��ال  الدولية.  التجارة  وحركة  اليمني 
ا�ستمرار  اأن  م�سطفى،  ط��ه  خالد  اليمنية  ال�سناعية  التجارية 
كلفة  رفع  اإىل  الدولية،  ال�سحن  �سركات  �سيدفع  القر�سنة  اأعمال 
وهو  التجارية،  ال�سلع  قيمة  زيادة يف  يرتب  ما  �سفنها،  التاأمني على 
واملجتمع  اليمنية  احلكومة  مطالبًا  اليمني،  املواطن  �سيلم�سه  اأمر 
اقت�سادي  ا�ستقرار  تاأمني  بغية  القر�سنة  اأعمال  مبكافحة  الدويل، 
املالحة  مكتب  يف  القر�سنة  مكافحة  مركز  واأعلن  التجارية.  لل�سلع 
اأملانية،  �سحن  �سفينة  على  ا�ستولوا  �سوماليني  قرا�سنة  اأن  الدويل. 
�سفينتني  تعر�ص  من  واح��د  ي��وم  بعد  ال�سومالية،  ال�سواحل  قبالة 

واأن�ساأت  �سوماليني.  م�سلحني  من  قر�سنة  لعملية  ويابانية،  اإيرانية 
مكافحة  يف  خا�سًا  فريقًا  ال��دويل  البحري  للنقل  املاليزية  ال�سركة 
هجمات القرا�سنة بعد تعر�ص اإحدى �سفنها ال�سهر املا�سي، لعملية 
قر�سنة يف مياه خليج عدن الدولية، اأثناء توجهها اإىل ميناء روتردام 

الهولندي، اآتية من مدينة دوماي الأندوني�سية. 
تعر�ست  املا�سي  ال�سهر  منذ  اأنه  اليمنية  الأنباء  وكالة  وك�سفت 
اأربع �سفن جتارية لعمليات قر�سنة يف منطقة القرن الأفريقي وخليج 
اآ�سيا واأوروب��ا. ومنذ  عدن، التي تعد ممرًا رئي�سيًا يربط بني قارتي 
عدن  وخليج  الأفريقي  القرن  منطقة  �سهدت  احل��ايل  العام  بداية 
اختطاف 34 �سفينة وناقلة ويختا، فيما �سهد العام املا�سي 25 عملية 
اختطاف، جنى القرا�سنة ال�سوماليني مكا�سب مادية واأمواًل طائلة 
منها، وراأى اأ�ستاذ القت�ساد يف جامعة �سنعاء علي قائد، اأن ارتفاع 
عمليات القر�سنة يف هذا املمر املائي املهم، �سيوؤثر تاأثريًا مبا�سرًا يف 
قطاع النقل، وتاأثريًا غري مبا�سر يف بقية القطاعات " لفتًا اإىل اأن 
خوف �سركات النقل الدولية من عبور خليج عدن �سيوؤدي اإىل حالة 
ودعا  املجاورة  وال��دول  اليمن  يف  القت�سادي  ال�ستقرار  عدم  من 
رادعة  اأمنية  اإج��راءات  اتخاذ  اإىل  الأفريقي  القرن  ودول  احلكومة 
خطورة  الأك��رث  تعد  التي  املنطقة،  هذه  يف  الدولية  املالحة  لتاأمني 
ب�سبب تدهور الأو�ساع الأمنية والجتماعية يف ال�سومال، منذ اندلع 

احلرب الأهلية عام 1991م. 

�سجل الطلب على التاأمني الهند�سي املرتبة ال�ساد�سة 
يف  التاأمني  �سركات  تقدمها  التي  التاأمني  وثائق  بني 
ال�سوق ال�سعودية، وذلك اإثر توجه العديد من �سركات 
بعد  التاأمني  من  النوع  بهذا  الهتمام  اإىل  امل��ق��اولت 
الأعمال  ت�سهدها مواقع  التي  زيادة معدلت احلوادث 
الهند�سية التي تقوم بتنفيذها بع�ص �سركات املقاولت. 

تخفيف اأ�سرار امل�ساريع الإن�سائية.
ويت�سق هذا الرتفاع يف الطلب على وثائق التاأمني 
الهند�سي مع مطالب عدد من خراء التاأمني ب�سرورة 
امل�ساريع  تنفيذ  ل��دى  التاأمني  من  النوع  ه��ذا  تفعيل 
امل�ساريع  على  اإيجابي  م��ردود  من  له  ملا  الإن�سائية 
قد  التي  والأع��ب��اء  الأ���س��رار  تخفيف  والإ���س��ه��ام يف 
يتعر�ص لها القائمون على تنفيذ امل�ساريع الإن�سائية.

امل�ساريع  مقاويل  على  اأنه  التاأمني  خراء  ويرى 
النوع  تفعيل هذا  ب�سكل جدي يف  التفكري  الإن�سائية 
امل�ساريع،  تنفيذ  على  اإقدامهم  ل��دى  التاأمني  من 
وعدم النظر للتاأمني الهند�سي على اأنه جمرد وثيقة 
ا�ستخراجهم  ل��دى  الر�سمية  اأوراق��ه��م  ل�ستكمال 

الرتاخي�ص اخلا�سة مب�ساريعهم، خا�سة اأن اأق�ساط 
قيا�سًا  ن�سبيًا  منخف�سة  تعد  الهند�سي  ال��ت��اأم��ني 

براأ�سمال امل�سروع وقيمته الفعلية. 
التاأمني  واإعادة  للتاأمني  �سركة مالذ  وكانت  هذا 
التاأمني  حول  متخ�س�سة  ندوة  نظمت  قد  التعاوين 
"احلماية  ع��ن��وان:  حت��ت  ال��ري��ا���ص  يف  الهند�سي 
الهند�سي"،  التاأمني  جمال  يف  املتكاملة  التاأمينية 
اأن  اإدراك  �سرورة  اإىل  املقاولني  جميع  فيها  دعت 
ي�ستكمل  ورقة عادية  لي�ص جمرد  الهند�سي  التاأمني 
هي  واإمن��ا  بامل�سروع  اخلا�سة  الأوراق  امل��ق��اول  بها 
املقاول  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�ستطيع  للم�سروع  ح��م��اي��ة 
احل�سول على التعوي�ص عن جميع الأ�سرار الناجمة 

املمكن ح�سولها لهذا امل�سروع. 
هو  التاأميني  التجمع  ذل��ك  م��ن  ال��ه��دف  وك���ان 
توعية املقاولني اأو من لهم عالقة بالقطاع الهند�سي 
يف  ي�سهم  ال��ذي  الأم���ر  الهند�سي  التاأمني  مباهية 
بامل�ساريع  القائمني  على  والأعباء  الأ�سرار  تخفيف 

العقارية.

حماية  يف  مهمًا  دورًا  يلعب  التاأمني  ب��اأن  العقاري  الرهن  يف  خ��راء  اأ���س��ار   
ممتلكات الأفراد. و على اأ�سحاب العقارات ال�سكنية اأن يدركوا اأهمية احل�سول 
الرهن  �سركات  تتطلب  ما  اآخر".وعادة  �سراء عقار  قبل  املنا�سب  التاأمني  على 
العقاري �سيا�سة معينة حلماية الرهن العقاري و تاأمينًا على العقار كجزء من 
العر�ص الذي تقدمه، ومن بني العوامل الأخرى التي �ساهمت يف منو خمتلف 
الداخلية،  واملحتويات  املنازل  على  التاأمني  طلب  ارتفاع  هو  التاأمني  فئات 

بالإ�سافة اإىل التغطية التاأمينية على العقارات.

م���ن املعل���وم اأن���ه يف املجتم���ع املدين احلدي���ث ت�س���ود غالبية 
الت�سرف���ات املدنية اإبرام عقود بني اأفراد ه���ذا املجتمع، وعقود 

املقاولت الإن�سائية واحدة منها. 
فالن�س���اط املعم���اري، وت�سيي���د املب���اين، ن�ساط متط���ور يتاأثر 
بتط���ور التكنولوجيا يف العامل وبالظ���روف القت�سادية والأو�ساع 
ال�سيا�سي���ة التي حتي���ط به. لذلك فاإن اأي تط���ور اأو تبدل يف هذه 
املعطي���ات �سرع���ان ما يعك����ص نف�سه تط���ورًا وتب���دًل يف احلركة 
العمراني���ة بالبل���د، وذل���ك يف حال���ة الرخ���اء الذي ي�س���ود البلد 
اأو وق���وع ك���وارث فيه���ا –ل �سم���ح اهلل– م���ن ك���وارث �سيا�سي���ة 
كح���روب وا�سطرابات اأهلية ومترد وع�سي���ان اأو كوارث طبيعية 
كالفي�سانات والزلزل والعوا�سف املدمرة ، واإنه حاملا تزول هذه 
الظروف ف���اإن البلد �ستحتاج اإىل اإع���ادة الإعمار و�سيكون بذلك 

دور جديد للحركة  العمرانية يف البلد.
وعل���ى نحو م���ا �سهدته ال���دول العربي���ة البرتولي���ة من حركة 
عمراني���ة وقف���زة نوعية يف كافة الأعم���ال الهند�سية التي �سارت 
ْعلم���ًا من مع���امل ح�سارة ه���ذه احلقبة الزمني���ة، فدخلت  تع���د مرّ

التكنولوجيا اإليها من اأو�سع اأبوابها.
 وم���ع جمالي���ة الهند�س���ة املعماري���ة اخلالبة فهي م���ن جانب 
اآخ���ر اأدت اإىل ازدياد املخاطر واخت���الف م�سادرها ، كما غزت 
التكنولوجيا احلديثة واملتطورة الن�ساط ال�سناعي وال�ستخراجي 
يف ال���دول العربي���ة، ولذل���ك ازداد الهتمام بالتاأم���ني الهند�سي 
واحلاج���ة اإليه لتغطية عمليات الت�سيي���د والبناء وتركيب املكائن 
وحوادث انفج���ار الغالي���ات )املراجل( واأوعي���ة ال�سغط وعطل 
املكائ���ن، بل ظهرت حاج���ات اأخرى يف طلب احلماي���ة التاأمينية 
لأجه���زة احلا�س���وب والأجهزة ذات الفولتي���ة الواطئة وكذلك يف 

خ�سارة الأرباح التي تعقب عطل اأو عطب املكائن.
 وتو�سع���ت اأهمي���ة التاأم���ني الهند�س���ي باهتم���ام احلكوم���ات 
باإ�سداره���ا قوان���ني تلزم املق���اول و/اأو امل�سنع باإج���راء التاأمني 
الهند�س���ي والبع����ص الآخ���ر فر�ص تعليم���ات ملزمة للمق���اول اأو 

امل�سنع من اإجراء التاأمني الهند�سي.
 وارتب����ط ه����ذا التاأم����ني باخلط����ط الإ�سرتاتيجي����ة للبل����دان يف 
اأن�سطتها العمرانية وال�سناعية، و�سارت البلدان تقا�ص يف تطورها 

العمراين وال�سناعي بحجم اأق�ساط التاأمني الهند�سي لها.   
• رئي�س ق�سم الإح�ساء والبحوث والتطوير

ملاذا؟  ǰøǾǭƎøƢǩƗ
...ǼøƽƴøǲǶǩƗ

جه����اد الع��ريق��ي

احتجاز 34 �سفينة وناقلة

زيادة الطلب على التأمين الهندسي في السعودية  

خبراء يؤكدون أهمية
التأمين العقاري عند االستثمار



خدماتنا الجديدة: افتتاح قسم التأمين التكافلي لجميع خدمات التأمين

لماذا
المتحدة متميزة!

ل مير يوم يف هذا العامل اإل 
موت  من  ك��وارث:  فيه  وحت�سل 
اإىل  حريق،  حدوث  اإىل  اإن�سان، 
تهدم  اإىل  ���س��ي��ارات،  ت�����س��ادم 
اأو  عوا�سف،  هبوب  اإىل  منازل، 
زلزل، اأو ن�سوب حروب، اأو �سطو 
ل�سو�ص، اأو �سياع مقتنيات، اأو، 

اأو، اإىل اآخره .
الكوارث الطبيعية هي ابتالء 
ب�سبب  ي��ح��دث  ك��ب��ري  دم���ار  اأو 
ح���دث ط��ب��ي��ع��ي م��ن��ط��وي على 
 )hazardous( خماطرة 

التي  الطبيعية  الظواهر  الأعا�سري وغريها من  الزلزل،  الركان،  ثورة  مثل 
للممتلكات والب�سر، يف حالة حدوث الظواهر الطبيعية يف  ت�سبب دمار كبري 

مناطق غري ماأهولة بال�سكان ل ت�سمى كوارث طبيعية.
 وتختلف الكوارث ح�سب ن�سبة ال�سكان املحيطة بظاهرة طبيعية منطوية اأو 
قابلة للخطر، فكثري من املجتمعات تعي�ص بالقرب من براكني لها تاريخ مدمر .

موجة  اأ�سهر  اأعقبه  ال��ذي   2004 دي�سمر   26 الهندي  املحيط  زل��زال 
ت�سونامي حيث �سربت �سواحل العديد من الدول منها اندوني�سيا، �سريالنكا، 
تايالند، الهند، ال�سومال وغريها، حيث و�سف هذا الزلزال باأنه اأحد اأ�سواأ 
يقارب  ما  فيه  قتل  الأط��الق  على  الأر���ص  �سربت  التي  الطبيعية  ال��ك��وارث 

ال250.000 �سخ�ص . 
وت�سري الإح�ساءات اإىل اإن 95 يف املئة من الوفيات الناجمة عن الكوارث 
حتدث يف البلدان النامية. اما البلدان الغنية فت�سهد ن�سبة وفيات اقل، لكنها 
�سركات  ا�سحاب  بع�ص  ان  حتى  املادية.  اخل�سائر  من  املئة  يف   75 تعاين 
الوفاء  بهدف  الطبيعية  الكوارث  ظواهر  ويدر�سون  ي�ستعدون  ب��داأوا  التاأمني 

بالتزاماتها املالية حتت وطاأة اخل�سائر املتزايدة.
 هل الكوارث الطبيعية يف ازدياد؟

ُيخ�سى اأن ت�سبب الأحوال غري العادية الناجمة عن تغريرُّ املناخ كوارث خطرية 
واإمكانية  جديد  نوع  من  مناخية  اخطارا  امامنا  ان  يعني  وهذا  امل�ستقبل.  يف 
. ووفق ما ميليه مبداأ احليطة   .  . والرواح  املمتلكات  حدوث خ�سائر اكر يف 
ولكننا  اجلذرية،  التغيريات  هذه  ملواجهة  ن�ستعد  اأن  امل�ستح�سن  من  واحل��ذر 
ن�ستطيع دحر اخلطر عن ممتلكاتنا بالتكافل فيما بيننا والتاأمني عليها حلني 

وقوع اخلطر يعود املوؤمن على ممتلكاتة اإىل ما كان علية ولي�ص لالأفال�ص .
الكوارث الطبيعية ودور الإن�سان فيها

عندما ُت�سان ال�سيارة جيدا، تكون و�سيلة نقل اآمنة. اأما اإذا اأُهملت واأُ�سيء 
على  نف�سه  املبداإ  تطبيق  وميكن  احلياة.  على  خطرا  ف�ست�سكل  ا�ستخدامها، 

كوكب الر�ص.
يف  الن�سان  بها  �سبَّ التي  التغيريات  ان  يعتقدون  العلماء  من  فالعديد 
حميطات الر�ص وغالفها اجلوي جتعل كوكبنا مكانا خطرا، لأنها ت�ساهم يف 

حدوث كوارث طبيعية ا�سد فتكا واأكرث تكرارا. 
كوارث امل�ستقبل .. تاأمني الأ�سواأ

تركة  خلف  الذي  اأمريكا  يف   " كاترينا  "اإع�سار  �سحايا  توقعات  انتهت 

العديد من  اأن  ن��درك  اإي��الم��ًا حني  الرتكة  ه��ذه  وت��زداد  والأمل.  امل��رارة  من 
مالكي املنازل ال�سكنية تعر�سوا اإىل خ�سارة فادحة مل تكن حمتمة اإل ب�سبب 
كان  والذي  املنقو�سة،  الفوائد  ذي  التاأمني  ب�سبب  اأو  التاأمني  اإىل  افتقارهم 
راجعًا يف اأغلب الأحوال اإىل اعتقادهم باأنهم غري قادرين على حتمل تكاليف 

التغطية التاأمينية املنا�سبة. 
العارمة  امل��د  موجات  ال���زلزل،  العوا�سف،  مثل:  امل�ستقبل،  ك��وارث  اإن 
اأو  الزراعية  الأزم��ات  الغابات،  حرائق  الركانية،  الثورانات  )ت�سونامي(، 
البيئية الأخرى، اأو الهجمات الإرهابية، من املرجح اأن ينجم عنها مثل هذا 
النوع من امل�ساكل. لذا فمن ال�سروري اأن نفكر يف اأ�سباب التاأمني ذي الفوائد 
املنقو�سة وفيما اإذا كانت موؤ�س�سات التاأمني لدينا مالئمة للتعامل مع املخاطر 

التي نواجهها. 
من املمكن تعزيز التاأمني اخلا�ص يف امل�ستقبل من خالل التثقيف العام، 
واملوؤ�س�سات التاأمينية املح�سنة، والتكاليف التاأمينية املنخف�سة. ويتعني علينا 
اأن نعمل على كل هذه الرامج، وذلك لأن كاًل منها ل بد اأن يكون جزءًا من اأي 

خطة جديدة للتعامل مع الكارثة القادمة. 
يف  الحمر  وال��ه��الل  الحمر  ال�سليب  جلمعيات  ال��دويل  الحت��اد  يذكر 
التقرير العاملي للكوارث 2004 الذي ا�سدره انه خالل العقد املا�سي ازدادت 

الكوارث املناخية اكرث من 60 يف املئة.
يف  لها  امل�سابهة  الأخ��رى  والكوارث  كاترينا  اإع�سار  فحتى  النهاية،  ويف 
اإجمايل اخل�سائر يف  اأن  ال�سدة تعد �سئيلة قيا�سًا اإىل املعايري العاملية، ذلك 
املمتلكات املوؤمن عليها ب�سبب اإع�سار كاترينا، والذي بلغ 34.4 مليار دولر 
لي�سمل اخل�سائر غري  امتد  اإذا  التاأمني، وحتى  طبقًا لأحد تقديرات �سناعة 

املوؤمن عليها، فاإنه ي�سكل ن�سبة �سئيلة للغاية من الرثوة العاملية. 
اإلزامية التاأمني على العقارت لتفادي خ�سائر الكوارث

التاأمني  �سركات  به  تقوم  للدللة على عقد خا�ص  ي�ستخدم  التاأمني  �سار 
وتدفع مبوجبه تعوي�سا يف حال وقوع حادث معني.

والتاأمني كنظرية اأو نظام يقوم على تعاون جمموعة من النا�ص لدفع اأخطار 
حتدق بهم ، بحيث اإذا اأ�سابت بع�سهم ، تعاونوا على تعوي�ص خ�سائرها مقابل 

مبلغ �سئيل يدفعوه.
بني  ومن  احلياة،  على  ال�تاأمني  حتى  ت�سمل  اإذ  ال�تاأمني  جمالت  تتعدد  و 
اإلزاميتها حيز التنفيذ، التاأمني على العقار من  اأنواع التاأمينات التي دخلت 

الكوارث والأخطار الطبيعية كالزلزل والفي�سانات

املمتلكات  تاأمينات  م��ن  جمموعة  الهند�سية  التاأمينات  ت�سمل 
وامل�سوؤولية املدنية التي تهدف اإىل حماية امل�ساريع ال�سناعة املختلفة، 
املادية  اخل�سائر  من  ا�ستخراجية  اأو  حتويلية  اأو  اإن�سائية  كانت  �سواء 
النا�سئة عن الأ�سرار التي قد تتعر�ص لها الآلت واملعدات والأجهزة 
والرتكيبات واملباين، �سواء كان ذلك يف مرحلة الإن�ساء والتجارب اأو 
يف مرحلة الت�سغيل الفعلي. ويهدف هذا النوع من التاأمني اإىل احلماية 
من اخل�سائر املادية النا�سئة عن م�سوؤولية املقاولني جتاه الغري، لهذا 
الالزمة  ال�سمانات  معظم  توفري  على  جاهدة  التاأمني  �سناعة  تعمل 
طور  امل�ساريع  هذه  ودخول  مراحلها،  جميع  يف  امل�ساريع  تلك  لتغطية 
الإنتاج الفعلي، ف�ساًل عن تغطية مرحلة الت�سغيل لهذه امل�ساريع. وتتمثل 

هذه ال�سمانات يف التاأمينات الهند�سية، اإن ارتفاع اخل�سائر بالن�سبة 
للتاأمني الهند�سي جلميع اأخطار املقاولني، اأ�سبح م�سكلة اأ�سا�سية اأمام 
املوؤمنني و�سركات التاأمني، وميكن بدرا�ستها التو�سل اإىل احللول املثلى 

الكفيلة مبنع وتقليل اخل�سائر يف هذا النوع من التاأمني. 
فاإنه  للمقاول،  املدنية  امل�سوؤولية  عن  احلديث  ب�سدد  اأننا  ومب��ا 
اأخطار  الثاين من وثيقة  ال�سق  من ال�سروري يف هذا ال�سدد درا�سة 
املقاول  م�سوؤولية  لتغطي  ت�سدر  الوثيقة  ه��ذه  اإن  حيث  املقاولني، 

بق�سميها الأول )الأخطار املادية( والثاين )امل�سوؤولية املدنية(. 
وبال�سنبة للم�سوؤولية املدنية فاإن املوؤمن يتعهد بتعوي�ص املوؤمن له عن 
الإ�سابة  عن:  ناجم  كتعوي�ص  بدفعها  قانونًا  له  املوؤمن  يلزم  مبالغ  اأية 

واخل�سارة  بالغري،  تلحق  والتي  مميتة  اأمرا�ص  اأو  العر�سية  اجل�سدية 
املادية التي تلحق باأموال الغري �سرط اأن يكون حدوثها ذا عالقة مبا�سرة 
بتنفيذ العقد املوؤمن عليه مبقت�سى هذه الوثيقة، وب�سرط اأن يحدث ذلك 

يف موقع العمل اأو يف جواره مبا�سرة خالل فرتة التاأمني. 

اليمني. التاأمني  �سوق  يف  • الأكرب 
• الأوىل احلا�ســـلة علـــى �ســـهادة اجلودة العامليـــة اآيزو 9001-

.2000
ال�ساعة. مدار  على  عمالء  خدمة  وحدة  • لديها 

التعوي�سات. �سداد  يف  • ال�سرعة 
متميزة و�سروط  اأ�سعار  • لديها 

والتطوير. والبحوث  الإح�ساء  اإدارة  • لديها 
.SMS طريق  عن  ال�ستعالم  نظام  • لديها 

ال�ساعة. مدار  على   GSM • خدمة 
علينـــا(  ات�ســـالك  )خلـــي  املجـــاين  الت�ســـال  خدمـــة  • لديهـــا 

.800  5555
بع�ض اخلدمات املتميزة التي تقدمها ال�سركة:
والعائلي. واجلماعي  الفردي  ال�سفر  • تاأمني 

واجلماعي. الفردي  احلياة  • تاأمني 
واجلماعي. الفردي  ال�سخ�سية  احلوادث  • تاأمني 

واجلماعي. الفردي  ال�سحي  • التاأمني 
العمل. اأرباب  وم�سئولية  العمل  اإ�سابات  • تاأمني 

اليمني. للمعلم  التكافلي  • التاأمني 
والربي. واجلوي  البحري  النقل  • تاأمني 

ال�سفن. هياكل  • تاأمني 
حريق. عن  الناجت  الربح  فقدان  وتاأمني  وال�سرقة  احلريق  • تاأمني 

العامة. املدنية  امل�سئولية  • تاأمني 
اخلزينة. يف  النقدية  وتاأمني  النقود  نقل  • تاأمني 

واملعتمرين. احلجاج  • تاأمني 
املقاولني(. )اأخطار  الهند�سي  • التاأمني 

والغاز( )النفط  الطاقة  • تاأمني 
الثقيلة. املعدات  • تاأمني 

الغاليات. انفجار  • تاأمني 
ال�سامل. امل�سريف  • التاأمني 

الربـــح  وفقـــدان  املكائـــن  )عطـــب  الألآت  تعطيـــل  • تاأمـــني 
الناجت عنها(.

الزجاج. األواح  • تاأمني 
الأمانة. خيانة  • تاأمني 

ال�سيـارات. • تاأمني 
الآيل. احلا�سب  اأخطار  كافة  • تاأمني 

والقانونيون(. واملحا�سبون  )الأطباء  املهنية  امل�سئولية  • تاأمني 
ال�سابقة. بالأنواع  التكافلي  • التاأمني 

تــــأميــن مســـؤوليـــة المقـــاول المعمــاري 

الظواهر الطبيعية وتأثيرها على العالم



ثقة نعتز بها...
احتلت املتحدة للتاأمني منذ حوايل 3 عقود 
موق���ع ال�سدارة يف �سوق التاأمني اليمني، عر 
تق���دمي اأف�سل  اخلدم���ات التاأميني���ة ملختلف 
املوؤ�س�س���ات والقطاعات يف اليم���ن ول تتوانى 
ع���ن تق���دمي كل ماه���و جدي���د ومبتك���ر م���ن 
خ���الل خدماتها وعر ما تقدم���ه من عرو�ص 

ومنتجات جديدة تلبي متطلبات عمالئها وا�ستجابة 
منها اإىل بيئة عمل متغرية وديناميكية. وقد اكت�سبت 
املتح���دة ثقة زبائنه���ا بف�سل ح�سوره���ا الريادي يف 
اليم���ن ومنطقة ال�سرق الأو�سط حيث يتمثل ن�ساطها 
يف تق���دمي خدمة ذات جودة عالية على م�ستوى كافة 
املنتج���ات واخلدمات ويف جمي���ع الأوقات من خالل 
وحدة خدمة العمالء ويف جمي���ع مناطق اليمن. اإننا 
نعمل دوم���ًا على حت�س���ني م�ستوي���ات خدماتنا نزوًل 
عن���د رغبة عمالئن���ا وجت�سيدا ل�سع���ار " ثقة بحجم 

امل�سوؤولية"
فريق عمل متميز...
ُيع���د العن�س���ر الب�س���ري راأ�سمال ال�سرك���ة ولهذا 
ت�سع���ى املتح���دة ب�سفة دائم���ة اإىل تنميت���ه وتطويره 
م���ن خ���الل التاأهي���ل والتدري���ب املتوا�سل اأي���ا كانت 
الوظيف���ة ومهما كان م�ستواها فالعام العادي يخ�سع 

اإىل نظ���ام تدريب كما يخ�سع ل���ه اأي�سا املدير العام. 
فل���دى ال�سرك���ة اإدارة موارد متخ�س�س���ة ت�سعى اإىل 
تدري���ب كافة املوظف���ني مبهنية وحرفي���ة عالية، كما 
لديه���ا اأي�س���ا قاعة تدري���ب داخلية يتم فيه���ا اإقامة 
ال���دورات الق�سرية التي ينفذه���ا عددًا من اخلراء 
ملختلف م�ستويات العمل يف ال�سركة ، هذا اإىل جانب 
التدريب اخلارجي الذي يتم من خالله اإبتعاث عددًا 
م���ن موظف���ي ال�سرك���ة اإىل مراكز و�س���ركات تدريب 
وتاأهي���ل خارجية متخ�س�س���ة .  كما اأول���ت ال�سركة 
اهتمام���ًا خا�سًا باإدارة الت�سوي���ق وخدمة العمالء ملا 
له���ا من دور حيوي يف التوا�س���ل املبا�سر مع عمالئها 
و يت���وىل اإدارتها فريق ت�سويقي متكامل وموؤهل بالرد 
عل���ى اأ�سئل���ة وا�ستف�س���ارات العم���الء و�س���رح برامج 
وخدم���ات ال�سركة وف���ق اأحدث الط���رق والأ�ساليب. 
وبجان���ب تقدمي خدم���ة الت�سويق املبا�س���ر للخدمات 
التاأميني���ة ، تقدم الإدارة اخلدمات امل�ساندة لعمالء 

التاأمني الطبي وتعوي�سات ال�سيارات.
ثقة عمالئنا و�سام نعتز به
توؤمن املتح���دة للتاأمني باأن عمالئها هم ال�سركاء 
احلقيقي���ون وحجر الأ�سا�ص الذي ت�ستند عليه، فكان 
لزام���ًا عليه���ا اأن تعتز بوجوده���م وان تب���ذل مزيدًا 
م���ن اجلهود لإر�س���اء مب���داأ التطوي���ر امل�ستمر الذي 
يف���ي باحتياجاته���م وتطلعاته���م. ولك���ي يبق���ى هذا 
التوا�سل، ل بد لنا اأن نتوقف اأمام حقيقة نا�سعة باأن 
ا�ستمراريتن���ا ل تاأتي اإل بف�سل جهود ودعم عمالئنا 
الذين خروا خدماتن���ا التاأمينية ، بالإ�سافة اإىل ما 
يق���ال ويكتب يف ال�سحف واملجالت عن ريادة ومتيز 
ه���ذه القلع���ة التاأميني���ة ودورها التنم���وي يف الوطن 
ونقتط���ف هن���ا بع�سًا مما قال���ه  اب���رز عمالئنا عن 
ال�سرك���ة وعن دورها  املتمي���ز يف خدمتهم وامل�ساركة 

يف بناء املجتمع الذي تعمل فيه.
�ســعيد احمــد طاهر  فــاروق  • الأ�ســتاذ/ 
- مديــر عــام �ســركة اليمــن ال�ســعيد: كان لنا 
جتربة ممت���ازة مع املتحدة للتاأمني يف تاأمني م�سروع 
جام���ع "ال�سالح" فق���د كانت خالل امل�س���روع تعمل 
بوت���رية عالية وكفاءة نوعية، من خالل البت ال�سريع 
يف التعوي�س���ات ومتتعها ب���كادر تاأميني موؤهل، ومما 
�سجعنا اأي�سا على التامني لدى املتحدة تعامالها مع 
اكر معي���دي تاأمني عامليني وكونه���ا، اإحدى �سركات 

جمموعة هائل �سعيد املجموعة الرائدة يف اليمن.
�ســالب- رئي�ــس جمل�س  • ال�ســيخ مع�ســار 
اإدارة موؤ�س�ســة مع�ســار �ســالب واإخوانه  قال: 
ن�سك���ر املتح���دة عل���ى املرون���ة وال�سهول���ة يف �سرعة 
اإج���راءات التعوي�سات واإ�سداء الن�سيحة ال�ستباقية 
لتجنبين���ا الكوارث والإ�سابات وه���ذا ما مل�سناه جليًا  
من خ���الل تاأمني "م�سروع مدين���ة" ال�سرق والتاأمني 

على املعدات وموظفو ال�سركة.
داعر- حم�ســن  العزيــز  • الأ�ســتاذ/عبد 

مديــر عــام �ســركة دوم للتجــارة واملقاولت 
ق���ال: هناك عدد م���ن امل�ساريع الكب���رية التي قامت 
املتح���دة للتام���ني بتغطيته���ا، ول ت���زال اأي�سا هناك 
م�ساري���ع حتت الإن�س���اء تتوىل املتح���دة تغطيتها. اأن 
التعامل م���ع املتحدة موف���ق دائمًا وج���ودة خدماتها 
ذات م�ستوى رائع ولعل التجاوب ال�سريع الذي نلم�سه 
م���ن قبل موظفيه���ا يف كافة الأوقات خ���ري دليل على 

تلك اخلدمات.
– مدير عام  • الأ�ستاذ/�سعيد عبد احلق 
�ســركة �ســباأ للمقــاولت " ياأتي اختي���ار املتحدة 

ثقــــة عمــــالئنــــا وســـــــاٌم نعّتـــــز بــــــه

عطاء دائم.. وثقة تتجدد
�ســاكـــر الهتـــــاري - ع�سو هيئة التحرير

مــــن عمــــالء اإلــــى 
�سركـــاء يف النجــــــــــاح

بلغت التعوي�ســات املدفوعة 

حتــى نهايــة 2008م اأكرث من 

مليار ون�سف ريال 

ن�سعى اإىل بناء ثقة متبادلة 

عمالئنــا  مــع  املــدى  طويلــة 

لتحقيق جناح م�سرتك

الأ�ســتاذ/ فاروق �ســعيد احمــد طاهر 
مدير عام �سركة اليمن ال�سعيد : 

“املتحـــدة  تعمل بوتـــرة عالية وكفاءة 
يف  ال�ســـريع  البـــت  خـــالل  مـــن  نوعيـــة 

التعوي�سات”

))ال�سيخ مع�سار �سالب 

رئي�ــس جمل�ــس اإدارة موؤ�س�ســة مع�ســار 
�سالب واإخوانه :

واإ�سداء  التعوي�ســـات  اإجراءات  “�سرعـــة 
الن�سيحة ال�ستباقية”

عندمــا يذكــر قطــاع التاأمني يف اليمن، يربز ا�ســم املتحدة للتاأمــني يف الواجهة باعتبارها ال�ســركة الرائدة يف اليمن  
حيث ي�سمل ن�ساطها كافة جمالت  التاأمني  اإ�سافة اإىل ما تتميز به من حداثة هياكلها الداخلية و النمو املت�سارع وقوة 
تواجدها يف الأ�ســواق املحلية والإقليمية وما حتمله يف ثنايا  ن�ســاطها من  ر�ســالة وطنية واجتماعية ظهرت ب�ســماته 
جليــًا يف واقــع التنميــة الوطنية ال�ســاملة واملجتمع اليمني. لهذا فقــد كان لزامًا علينا يف »ن�ســرة التاأمني« اأن نربز هذا 

الدور التنموي حماولني من خالله اأن نكت�سف واقع وطبيعة ال�سركة وما هي و�سفة النجاح التي �سنعت كل ذلك ؟؟



للتامني لثقتنا به���ا وح�سن �سمعتها يف ال�سوق اليمني 
ومن خ���الل تامني م�س���روع فقم راأ����ص عمران عدن 
ال���ذي مت النتهاء منه مل�سنا ب�سكل وا�سح ال�سهولة يف 
التعام���ل والأداء املتميز. ولعلي اأجدها فر�سة لدعوة 
كاف���ة املقاول���ني واأ�سح���اب امل�ساري���ع للتاأم���ني على 
م�ساريعه���م وان ترت�سخ القناعة ل���دى كافة اجلهات 

املعنية ب�سرورة تفعيل قوانني التاأمني الإلزامي ...
الفني  – امل�ست�سار  با�سا  حممد  يحيى  •م. 
اإ�ستطاعت  ق���ال:  اجلــمــهــوريــة  رئــا�ــســة  ملكتب 
للتاأمني  جديدًا  مفهومًا  توؤ�س�ص  اأن  للتاأمني  املتحدة 
التاأمني  جدوى  خت  ر�سرّ كما  م�سافة،  قيمة  واإعطائه 
وجودة  ب�سرعة  التزامها  خ��الل  م��ن  النا�ص،  ل��دى 
اخلدمة وحتقيق ر�سا العميل بتوفري كافة متطلباته 
اجلهات  مع  جهودها  تت�سافر  اأن  ونتمنى  التاأمينية. 
ذات العالقة، للعمل على ن�سر ثقافة التاأمني مبا يكفل 

�سالمة الأفراد وحماية املجتمع التي تعمل فيه.
 غ���ري اأن كل تل���ك ال�سه���ادات ل تعك����ص للق���ارئ 
حقيق���ة م���ا يج���ري يف الداخل ما مل يك���ن قد تعامل 
ب�س���كل مبا�سر م���ع ال�سرك���ة وحت���دث اإىل امل�سئولني 
والعاملني فيها. كم���ا اأن النظم التكنولوجية والفنية 

وحداثته���ا تعلب يف ظل املتغريات الراهنة دورًا هامًا 
ورئي�سي���ًا يف تعزي���ز الق���درات التناف�سي���ة لل�سركات 
كونها ت�ساعد ب�سورة اأو باأخرى يف تعزيز دور ال�سركة 
وجودة خدماتها وهو خيار اإ�سرتاتيجي لل�سركة بداأت 
في���ه مبكرا و عملت على تطبيقه يف كل فروعها حتى 

و�سلت اإىل امل�ستوى الذي هي عليه اليوم .
 امل�سداقية طريقتنا لك�سب الثقة
 لقد حر�ست املتحدة للتاأمني  منذ بداية ن�ساطها 
وحت���ى الآن عل���ى امل�سداقية الكامل���ة وال�سفافية يف 
معامالتها مع جميع املتعاملني معها �سواء م�ساهميها 
اأو عمالءه���ا اأو معي���دي التاأم���ني العاملي���ني الذي���ن 
ي�ساندونه���ا اأميانًا باأن امل�سداقية وال�سفافية الكاملة 
عن���د الكتتاب وقبول الأخط���ار اأو عند التعوي�ص عن 
اخل�سائر ب�س���ورة عادلة وبال�سرعة الواجبة متثل يف 
جمموعها املدخل الطبيعي والفع���ال لتو�سيع  قاعدة 
العمالء واكت�ساب ثقة املزيد من املواطنني والكيانات 

القت�سادية واخلدمية املختلفة .
حتمل امل�سئولية جتاه املجتمع
يعتر الن�س���اط الجتماعي  والإن�ساين للمجموعة 
امت���دادًا مل�س���رية حية بداأه���ا املرحوم احل���اج هائل 
ب���داأ يف ممار�س���ة  اأن  �سعي���د -رحم���ه اهلل - من���ذ 
التج���ارة. وم���ن هذا املنطل���ق حتر����ص املتحدة على 

الفاعل���ة ب�س���ورة  امل�سارك���ة 
موؤ�س�س���ات  م���ع  متوا�سل���ة 
املجتم���ع امل���دين واجلامعات 
من خالل اخلدم���ات املادية 
اأو العيني���ة التي تقدمها لهذه 

املوؤ�س�سات �سنويًا .
تقييــم وجوائــز 
نعتز بها
بني كل فرتة واأخرى ن�سمع 
ع����ن �سه����ادة جدي����دة حملية 
اأو عاملي����ة متنحه����ا منظمات 
ر�سمي����ة  وجه����ات  عريق����ة 
يف  للمتح����دة  ومتخ�س�س����ة 
جمالت خمتلفة. وتعد �سركة 
املتحدة للتامني من ال�سركات 
املح����دودة العامل����ة يف �س����وق 
التاأم����ني اليمن����ي الت����ي يت����م 
تقييمه����ا �سنويًا من قبل اكر 

املوؤ�س�س����ات املحلية والإقليمي����ة املتخ�س�سة يف تقييم 
�س����ركات التام����ني . وحققت  املتح����دة للتاأمني تقدمًا 
ملحوظًا يف �سوق التاأم����ني اليمني منذ العام 1995م 
عل����ى امل�ستوي����ني املحل����ي والعرب����ي وذل����ك  باحت����الل 
ال�س����دارة وبف����ارق كبري ع����ن بقية �س����ركات  التاأمني 
اليمنية الإثنى ع�سر  من حيث الأق�ساط،  حيث بلغت 
% من اإجمايل  ح�ستها يف �س����وق التامني اليمني 42 

الأق�س����اط للع����ام 2007م .وعل����ى امل�ست����وى العرب����ي 
ت�س����درت ال�سرك����ة مرك����زًا جي����دًا فق����د تقدمت من 
املرك����ز 124عربيًا  اإىل املركز ال� 107 وذلك من بني 
اأف�س����ل 252  �سركة عربية دخل����ت يف هذا الت�سنيف 
للع����ام2007م،  بح�سب الن�سرة  ال����ذي ت�سدر �سنويًا 
ع����ن جملة البيان بت�سنيف ال�س����ركات العربية ، ومن 
املتوق����ع اأن  ال�سرك����ة �ستحت����ل مركزًا متقدم����ًا بني ال� 
 % 100 �سرك����ة عربي����ًا ون�سبة منو ل تقل ع����ن ال� 20 

يف الع����ام 2008م، كما  ح�سلت املتحدة على �سهادة 
الآيزو العاملية كاأول �سركة تاأمني يف اليمن و تكرميها 
2007 كاأف�سل �سركة تاأمني  لعامني متتال����ني 2006/ 
اأداًء يف اليمن بالإ�سافة اإىل ح�سولها على العديد من 

اجلوائز وال�سهادات التقديرية املحلية والإقليمية.

عطاء متجدد...
والتدريبية خالل  التوعوي���ة  • تد�سين���ًا حلملتها 
العام 2009م، تنظم املتحدة للتاأمني برعاية معايل 
الدكت���ور يحي���ى املتوكل وزي���ر ال�سناع���ة والتجارة، 
الن���دوة الأوىل م���ن نوعها  يف اليمن ح���ول "التاأمني 
الهند�سي" حتت �سع�������ار )نحو م�ساريع اآمنة( وذلك 
يف فندق موفمبيك خالل الفرتة 9-2009/2/10م.   

• افتت���اح ق�س���م للتاأمني التكافل���ي ابتداء من 1 
رم�س���ان 1429ه� املواف���ق 2008/9/1م اإىل جانب 
التاأم���ني التقلي���دي املعم���ول به حاليًا حي���ث �سي�سكل 
الق�س���م اجلديد خي���ارًا اآخرًا يقدم لعم���الء ال�سركة 

والراغبني بهذا التاأمني.
• التعاقد مع �سركات عاملية متخ�س�سة يف جمال 
اإدارة النفق����ات الطبية TPA لتنفي����ذ خدمات طبية 

داخل اليمن عر �سبكات م�ست�سفيات متخ�س�سة.
�سبكة  على  موقعه���ا  موؤخرًا  ال�سرك���ة  • حدث���ت 
والإجنل��ي����زي������ة  الع���ربي������ة  باللغت���ني  الإنرتن���ت 
www.uicyemen.com وذلك بهدف رفع كفاءة 

املوق���ع، وجعله نافذة خلدم���ات ال�سركة وحلقة و�سل 
تفاعلية مع عمالئها.

تامني  �سرك���ة  اأف�س���ل  لق���ب  عل���ى  • احل�س���ول 
يف اليم���ن للع���ام الث���اين عل���ى الت���وايل م���ن خ���الل 
امل�ستثم���ر  موؤ�س�س���ة  ب���ه  قام���ت  ال���ذي  ال�ستفت���اء 
لل�سحاف���ة، ممثلة مبجل���ة "ال�ستثم���ار" وبالتن�سيق 

م���ع الهيئة العامة لال�ستثم���ار والحتاد العام للغرف 
التجارية وال�سناعية 

• اأكرث ال�سركات اليمنية تاأهياًل ملوظفيها خالل 
العام 2007م بح�سب اإح�سائية اأعدتها جملة جناح 

للتنمية الب�سرية...
• تد�س���ني خدم���ات تاأميني���ة جدي���دة : تغطي���ة 
الأخط���ار والك���وارث الطبيعي���ة )ال���رد، ال���زلزل، 

الزوابع، الأعا�سري، والفي�سانات، ال�سغب(

متميزة جديدة  وثائق  اإطالق  متعددة:  • مبزايا 
لل�سيارات ) الف�سية- الذهبية(

بلغة الأرقام .. كنا .. واأ�سبحنا
5 مليون ريال  • بداأن���ا براأ�ص مال مدف���وع قدره 
ث���م اأ�سبح مائتني ملي���ون والآن اأربعمائة مليون ريال 
)راأ�ص املال املرخ�ص به حاليًا( ون�سعى لزيادة راأ�ص 
امل���ال املدفوع تدريجيًا مبا يتنا�سب مع حجم ن�ساطنا 

لي�سل اإىل مليار ريال .
 4،224،681 قدره����ا  تعوي�سات  ب�س����رف  • بداأن����ا 
ري����ال  ع����ن الفرتة املالي����ة الأوىل لل�سرك����ة وارتفع حجم 
التعوي�سات املن�سرفة حتى عام 2008 عن ال�سنة املالية 

2008/2007 اإىل 1،634،213،960 مليار ريال 

املوجودات:3،965،874،1890  ريال  • اإجمايل 
1،412،682،327ريال  الفني:  • الحتياطي 

امل�ساهمني:200،000،000 ريال • ح�سة 
• الأق�ساط:3،632،527،544 ريال.

المتحدة تمثل قفزة نوعية في سوق التامين اليمني

املتحدة اأف�سل �سركة 
تاأمني اأداًء، لعاميني 

متـتــــــالـــــــني

اإنها املتحدة للتاأمني، ق�سة جناح قد نختلف يف تف�سريها، 
وتتبايــن وجهــات النظر حول معاملهــا، لكننا ل نختلف 

على اأنها  ال�سركة الأوىل والرائدة يف اليمن...

رضا عمالئنا هو المقياس الحقيقي في نجاح أعمالنا

م. يحيى حممد با�سا - امل�ست�سار الفني 
ملكتب رئا�سة اجلمهورية:

“ا�ستطاعت املتحدة للتاأمني اأن توؤ�س�ض 
مفهوماً جديداً للتاأمني”

الأ�ستاذ/�سعيد عبد احلق 
مدير عام �سركة �سباأ للمقاولت:

بها  لثقتنـــا  للتاأمـــني  املتحـــدة  “اختيـــار 
وح�سن �سمعتها يف ال�سوق اليمني”

))الأ�ستاذ/عبد العزيز حم�سن داعر 

للتجارة  دوم  ــركــة  �ــس عــــام  مــديــر 
واملقاولت: 

دائمـــاً  موفـــق  املتحـــدة  مـــع  “التعامـــل 
وجودة خدماتها ذات م�ستوى رائع”



عمالئنا.. شركائنا في النجاح والريــادة

التأمين الهندسي.. الضمان األمثل لماّلك المصانع والمقاولين

العت���داء الإرهابي على فندق ماريوت Marriott  يف اإ�سالم اأباد اأعاد 
 Fast اإىل الواجه���ة م�سكل���ة تاأم���ني الفنادق ومطاع���م الوجب���ات ال�سريعة
Food  الأمريكي���ة والأوروبية �س���د الإره���اب Terrorism . وكانت تلك 

الفن���ادق قد واجهت �سعوبات جمة يف احل�س���ول على تاأمني �سد الإرهاب 
غ���داة  اإعالن املنظم���ات املتطرفة احل���رب �سد املوؤ�س�س���ات الأمريكية يف 
العامل يف العام 2001، وا�سطرت يف حالت كثرية اإىل دفع اأق�ساط مرهقة 
ثمن���ًا للغطاء التاأميني �سد اأخط���ار الإرهاب. وبلغ ق�سط التاأمني يف حالت 
ل���ت الفنادق  كث���رية واح���دًا باملائة من جمم���وع املبالغ املوؤم���ن عليها. وحمرّ
واملطاعم يف معظ���م احلالت مبالغ اقتط���اع DEDUCTIBLES تعادل 

ق�سط التاأمني يف حالت كثرية. 
وق���د ج���اء العتداء عل���ى فندق ماري���وت MARRIOTT  وم���ا اأ�سفر 
عنه من خ�سائ���ر ب�سرية مادية بالغة الأهمية ليثري خماوف اأ�سواق التاأمني 
والإع���ادة يف الع���ام. حي���ث اأخذت الأ�س���رار الناجمة ع���ن العتداء حجم 
الكارث���ة، فاعت���ر الفن���دق خ�س���ارة كلي���ة TOTLA LOSS وتوجب على 
�سركة التاأمني اأن تدفع اأرباحه الفائتة LOSS OF PROFIT وتعوي�سات 

لذوي القتلى ال� 60 واجلرحى ال� 250. 

 
وهذه التعوي�سات ي�سعب احت�سابها اإذ اأن الأجانب من ال�سحايا �سوف يكون 
لهم حق مقا�ساة �سركة ماري���وت الأمريكية MARRIOTT اأمام املحاكم 
خ���ارج باك�ستان بتهم���ة الإهمال يف توف���ري الأمن وال�سالمة ل���رواد الفندق. 
وهذا الإهمال يرتب على �سركة ماريوت MARRIOTT  و�سركات التاأمني 

التي ت�سمن م�سوؤوليتها املدنية تعوي�سات تقدر مباليني الدولرات. 
وم���ا اأن اأذي���ع نب���اأ العت���داء اجلديد حت���ى حتركت الفن���ادق ومطاعم 
الوجبات ال�سريع���ة يف اآ�سيا واأفريقيا لطلب تغطية ممتلكاتها وم�سوؤولياتها 

يف حال ح�سول اعتداء اإرهابي عليها. 

ت�سبب 59 حريقا خالل الن�سف الأول من العام 2008م مبحافظة عدن يف وفاة �سخ�سني واإ�سابة 6 اآخرين وخ�سائر مادية 
قدرت ب� 13 مليون و700 األف ريال . 

واأف���اد مدي���ر اإدارة الدفاع املدين بعدن حممد عبده حيدر لوكالة النباء اليمنية )�سب���اأ( اأن احلرائق ناجمة عن الإهمال يف 
ال�سروع عند البناء الع�سوائي و�سحب التيار الكهربائي بطريقة غري قانونية وكذا التما�ص الكهربائي .

اخل�سائ���ر القت�سادية التي ميك���ن اأن تنتج م�ستقباًل عن 
التقلب���ات املناخية يف الع���امل، �سوف تك���ون  مو�سوع اأبحاث 
علمي���ة يجريها الروف�سور اللورد نيكول�ص �ستريين بالتعاون 

مع معهد لندن للعلوم القت�سادية وال�سيا�سية.
وقع���ت  اأنه���ا   MUNICH RE"ري "ميوني���خ  واأعلن���ت 
اتفاق���ًا يق�سي ب���اأن ترعى وتتكف���ل بتغطية نفق���ات البحوث 
والدرا�س���ات، وخ�س�ست لها موازن���ة قدرها 4 ماليني يورو. 
الرئي�ص التنفي���ذي مليونيخ ري نيكول�ص فون بومهارد قال يف 
هذه املنا�سب���ة اأن "التغيري املناخي ه���و مو�سوع ا�سرتاتيجي 
�سل���ب  MUNICH RE يف  ري  ميوني���خ  ت�سع���ه  مرك���زي 
ج���دول اأعمالها. واإننا نرى اأن انعكا�ساتها تتطلب منا اأن نعد 
لتخفي���ف وطاأة اخل�سائ���ر القت�سادية التي ميك���ن اأن تلحق 

بالكرة الأر�سية جراء هذا التغيري املناخي".
وراأى اأن من بني احللول املرتقبة هي اأن تتو�سل الدرا�سات 
والبح���وث اإىل و�سع تو�سي���ات ح���ول الأدوات والو�سائل التي 
يتوج���ب اعتمادها من اأجل خلق تقني���ات تتناغم والبيئة ول 

ت�سيء اإليها. 

كان ي����وم ال21 م����ن اأكتوب����ر 2008م يومًا كارثي����ًا لن تن�ساه 
مديريات وادي و�سحراء ح�سرموت، فال�سيول جرفت الأرا�سي 
واملحا�سي����ل الزراعية ومناحل الع�سل، وخربت املن�سئات املائية 
من �س����دود وحواجز واآبار، واأغرقت ودم����رت املنازل واملدار�ص 
وامل�ساج����د. خ�سو�سًا اأنها مبنية من الط����ني وموقعها يف و�سط 
الوادي. ما ح����دث جعل من ح�سرموت واملهرة منطقة منكوبة، 
حتت����اج اإىل ا�سرتاتيجي����ات جدي����دة وتخطيط عم����راين وعمل 
دءوب وجهود حثيث����ة لإعادة الإعمار، التي �ستبلغ تكلفتها مليار 

دولر، بح�سب ر�سد البنك الدويل. 
و�سبب ه����ذه ال�سيول -كما يقوم املخت�س����ون- هو املنخف�ص 
اجل����وي ال����ذي نتج عن التغ����ريات املناخية الت����ي ت�سمل خمتلف 
اأرج����اء الكرة الأر�سي����ة وي�سعب التنبوؤ بها، غ����ري اأن من لطف 
اهلل ان املنخف�����ص مل يدم طويال ومل ت�ساحب����ه اأعا�سري كالتي 
اأ�سابت ُعم����ان العام املا�سي واإل لطم�ص املدينة باأكملها. ومما 
ل �س����ك فيه اإن مثل هذه الكوارث تكبرّد �سركات التاأمني خ�سائر 
فادح����ة، لك����ن امل�سكلة ان التاأم����ني يف بالدنا ل ي����زال غائبًا يف 

حوا�سر البالد ناهيك عن القرى النائية.

اإح�سائيات الكارثة
100       عدد ال�سحايا وفق اأقل التقديرات

10         مدار�س دمرت كليا
1173   عدد م�ساجد املنطقة

86        م�سجد مهدم
73        مليار ريال خ�سائر املجال الزراعي

اأعلن����ت الأمم املتحدة مبنا�سبة ي����وم الوقاية من الكوارث 
الطبيعية ان العام 2008 كان "عاما رهيبًا" بالن�سبة للكوارث 
الطبيعي����ة الت����ي اأودت بحياة اأكرث من 230 األ����ف �سخ�ص اأي 

اأكرث من عدد �سحايا " الت�سونامي" يف عام  2004م .
وق����ال مدي����ر اأمان����ة المم املتح����دة املكلف����ة الك����وارث 
الطبيعي����ة �سالفانو بري�سينو "كان الع����ام 2008 �سيئًا فلقد 
�سق����ط خالله عدد �سحاي����ا اكر من �سحاي����ا الت�سونامي" 
2004م يف اآ�سيا الذي ت�سبب يف م�سرع 220 الف �سخ�ص. 
واأو�س����ح اأن ع����دد ال�سحايا خ����الل الأ�سه����ر ال�ستة الأوىل 
م����ن ال�سن����ة ق����ارب 230 األ����ف يف ح����ني ت�س����رر 130 األ����ف.

و�ساه����م " اإع�س����ار نرجي�����ص يف بورم����ا " )138300 قتيل( 

وزلزال �سي�سوان يف ال�سني يف ال�سهر نف�سه )87500 قتيل( 
و"في�سان����ات الهند" ومو�س����م الأعا�سري يف منطقة الكاريبي 

يف زيادة عدد ال�سحايا منذ مطلع ال�سنة.
وخالل الن�سف الأول من ال�سنة جتاوزت قيمة الأ�سرار 
القت�سادي����ة 35 ملي����ار دولر بح�سب اأرق����ام الأمم املتحدة 
يف مقاب����ل 15 ملي����ار يف �ست����ة ا�سهر خالل ال�سن����وات ال10 

الأخرية.
واآ�سيا هي الق����ارة الأكرث ت�سررًا حتى الآن. ففي ال�سني 
وحده����ا نكب اكرث من 90 مليون �سخ�ص من جراء الزلزال 
والفي�سان����ات. ويف الفيليبني �ستة ماليني منكوب ويف بورما 

2.4 مليون.

اأعلن الم���ني العام لالحتاد العرب���ي للتاأمني 
عبداخلالق روؤوف خليل اأن الزمة املالية العاملية 
�ستوؤثر �سلبًا على قطاع التامني يف الوطن العربي 
مب���ا ل يقل عن 15 % كح���د ادين. وتوقع اأن يكون 
تاأثري الأزمة على قطاع التامني يف الوطن العربي 
الذي يزيد حج���م اأق�ساطه عل���ى 14 مليار دولر 
اأق���ل بكثري م���ن قطاع ال�س���واق املالي���ة والبنوك 
والعقارات الت���ي تعر�ست خل�سائر مالية وا�سحة 
وبن�س���ب متفاوتة. وقال لوكالة الأنباء الأردنية اأن 
الأزم���ة املالية �ستوؤث���ر على الو�س���ع القت�سادي 
العربي و�ستنعك�ص على كل القطاعات القت�سادية 
يف الوط���ن العربي ولكن بن�س���ب متفاوتة. واأ�سار 
اإىل اأن الأزم���ة املالي���ة كانت كب���رية على م�ستوى 
الع���امل كله وعل���ى قطاعات القت�س���اد يف العامل 
وبخا�سة الدول الراأ�سمالية التي �سربتها الأزمة 

يف كل القطاع���ات املالي���ة والقت�سادي���ة. وكانت 
الأزم���ة املالية العاملي���ة اثرت ب�س���كل وا�سح على 
ا�سواق امل���ال والعمالت وانعك�س���ت مبا�سرة على 
قطاع البن���وك وامل�سارف يف العدي���د من الدول 
العربي���ة بحك���م طبيع���ة عم���ل ذل���ك القطاع يف 
الودائ���ع املالية الكبرية ومدى ارتباط اأعمالها يف 

اأ�سواق املال العاملية. 
وق����ال اأن انعكا�ص الأزمة على ا�سواق الأ�سهم يف 
ال����دول العربية كان وا�سح����ا وبخا�سة يف بور�سات 

الدول العربية ذات القت�سادات املتوا�سعة . 
واأك����د اأن ال�سركات العامل����ة يف قطاع التامني 
يف جمي����ع ال����دول العربي����ة لديها امل����الءة املالية 
والق����درة على احل����د من املخاطر الت����ي يتعر�ص 
لها يف احل����دود املعقولة لتاأث����ري الأزمات املالية. 
واأو�سح خليل اأن �سركات التامني لديها التزامات 

مالية مقابل العق����ود التامينية التي اأبرمت معها 
وملزم����ة بالتعوي�����ص ع����ن الأ�س����رار الت����ي تلحق 
باملت�سرري����ن م����ن املخاط����ر وهن����اك اتفاقي����ات 
اعادة التامني وبامكانها ان تفي بالتزاماتها من 
حمافظها املالي����ة واإذا كان هناك تعوي�سات عن 
الأ�س����رار تزيد عل����ى امكاناتها فهن����اك �سركات 
اإع����ادة التامني الت����ي تتولها ال�س����ركات العربية 
والجنبية ولديها اي�سا مالءة مالية كبرية قادرة 

على جتاوز املخاطر الناجمة عن الأزمات..

59 حادث حريق خالل النصف األول من 2008م بعدن

تأثير محدود على قطاع التأمين في الوطن العربي !

عــام الكــوارث الــرهيبــة 

 ميونيخ ري ترعي دراسات وبحوثًا
حول التقلبات المناخية في العالم

االعتداء على فندق ماريوت في باكستان
يثير مخاوف أسواق التأمين في العالم 

تكلفة اإلعمار تتجاوز المليار دوالر

2008

ما بعد كارثة املناطق ال�سرقيةالأزمة القت�سادية العاملية



م����ن يتتب����ع امل�ساري����ع العمراني����ة يج����د اأن اأ�سح����اب امل�ساري����ع 
واملقاول����ني يف اليمن غري مدرك����ني اأهمية التاأمني عل����ى م�ساريعهم 
اأثناء الت�سييد، وقد يكون من�ساأ ترددهم يف اإجراء التاأمني الهند�سي 
يع����ود اإما اإىل حماولة القت�س����اد يف النفقات و�سغط الكلف لغر�ص 
زيادة مردوداتهم  يف الأرباح اأو اأن يكون �سببه عدم الوعي يف اأهمية 
التاأم����ني الهند�سي ل�سمان اأعمال املق����اولت الإن�سائية من تعر�سها 
لأخط����ار احتمالي����ة والذي ميكن اأن ي����وؤدي اإىل تكبده����م خ�سائر ل 
مرر لتحملها، حيث ميكن تفاديها عن طريق �سراء حماية تاأمينية 
تقيه����م م����ن التعر�ص لهذه اخل�سائ����ر بح�سولهم عل����ى وثيقة تاأمني 

كافة اأخطار املقاولني. 
ل����و تفح�سن����ا الأمر ذاته يف بلدان اأخرى وعل����ى نقي�ص احلال يف 
ربوع اليمن، فاإن املقاولني واأ�سحاب امل�ساريع يف الدول املتقدمة ويف 
بع�ص دور اجلوار يقومون ب�سراء التاأمني الهند�سي مل�ساريعهم، بينما 
جند عددًا ل ُي�ستهان به من املقاولني يف اليمن ل يعريون اأي اهتمام 
لإب����رام عقود تاأمني هند�سي مل�ساريعهم، يف حني يالحظ اأن العالقة 
يف دول اجل����وار ما بني �س����ركات التاأمني و�س����ركات املقاولت عالقة 
وثيق����ة ج����دًا، ب�سبب اأن �س����ركات املقاولت  تكون عر�س����ة اإىل بع�ص 
املخاط����ر التي قد توؤثر عليها ن�سبي����ًا، وقد ميتد تاأثريها بحيث ي�سل 
اإىل جذوره����ا ويهدد وجودها، حيث اأن اأعم����ال املقاولت مبنية على 
خماط����ر غري متوقعة وغري حم�سو�سة ميكن اأن تتعر�ص لها، مما قد 
يخرجه����ا عما هو حم�سوب له����ا. ويت�سح من ذلك اأنه ل ميكن ف�سل 
اأعم����ال املقاولت ع����ن اأعمال التاأم����ني لأنهما طرف����ان ل ينف�سالن 
حلاجة اأعمال املق����اولت اإىل التاأمني يف كافة اجلوانب حيث تق�سي 
ال�سرورة املنطلقة من واقع اللتزامات القانونية، والعقدية املفرو�سة 

على كافة اأط����راف اأعمال املقاولت 
اأن يحتاطوا يف تدبري حماية تاأمينية 
عل����ى  العمل املكلفني في����ه بالأعمال 
الإن�سائي����ة الذي ينبغ����ي اأن يتم وفق 
اأي  اأن  حي����ث  املعتم����دة.  املعاي����ري 
خ����روج عنها تك����ون الآث����ار  املرتتبة 
عنه����ا من خ�سائر واأ�س����رار م�سمولة 
بالتاأمني ولكن ي�ستثن����ى منها العمل 
املعاب ذاته. كما تظهر احلاجة اإىل 
التاأمني �سد املخاط����ر التي تتعر�ص 
له����ا املع����دات والآلت امل�ستخدمة يف 
اأعم����ال املقاول����ة، وكذلك املوارد امل�ست����وردة وامل�ستخدم����ة يف البناء 
وكذل����ك الآلت التي تنق����ل املعدات. كما وي�سم����ل التاأمني الآثار التي 
ميكن اأن ترتتب عن اأعمال املقاولت من اأ�سرار للممتلكات املحيطة 
للم�سروع وكذلك ما ين�ساأ من خ�سائر نتيجة كوارث طبيعية بالإ�سافة 
لذلك الأ�سرار واخل�سائر املرتتبة �سمن فرتة ال�سيانة. وبذلك فاإن 
الأط����راف املعني����ة باأعمال املق����اولت من �ساحب امل�س����روع واملقاول 
واملقاول الثانوي واملهند�سني ال�ست�ساريني- ولرمبا يف حالت معينة 
امل�سنع����ون للجه����ة الت����ي تبق����ى خمزنة حل����ني تركيبه����ا ول يتم رفع 

التغلي����ف عنها اإل بعد ذلك احلني- فجميع من ورد ذكرهم يف اأم�ص 
احلاجة للتاأمني الذي ي�سمل جميع مراحل التنفيذ للم�ساريع. 

ح����ريرّ باملقاولني واأ�سحاب امل�ساريع مطالب����ون اأن يعيدوا النظر 
عل����ى �سوء ما هو مرئ����ي وما يتوق����ع حدوثه، ويعي����دوا ثانية ح�ساب 
موازن����ة التكالي����ف وم����ا ميك����ن اأن يقدم����ه التاأم����ني يف تعوي�سه����م 
ع����ن خ�سائر يرفعه����ا عن كاهله����م واأن يلجاأوا اإىل تاأم����ني اأعمالهم 
الإن�سائي����ة، واأنه����م اإذا �سلمت م�ساريعهم م����ن التعر�ص اإىل حوادث 

يف ال�سابق )ما كل مرة  ت�سلم اجلرة( كما يقال.

المتحدة للتأمين.. أفضل شركة تأمين في اليمن لعامين متتالين

تت�سب���ب ح���وادث ال�سي���ارات يف قت���ل ماليني الب�س���ر، بل ويعت���ر �سحايا 
احل���وادث اأكرث من �سحايا الكوارث واحلروب، اأنها حرب غري معلنة قادتها 
الالمب���الة نتائجه���ا قاتل���ة، اأرواح تزهق ب���الآلف كوارث ته���ز الأ�سر بفقد 
الغ���ايل والعزيز، �سباب تقطف اأرواحهم يف عمر الزهور، واأطفال ي�سوهون، 
اآب���اء ي�سجنون ون�ساء ترم���ل، وجدوا اأنف�سهم يف جمابهة م���ع عدو ل يرحم، 
يوق���ع م���ا يوقع من �سحايا وخ�سائ���ر فادحة، ول جند �سبي���اًل اأمام تداعياته 
ونتائج���ه املفجع���ة اأحيان���ًا، �سوى ق���وة ال�س���ر والإميان بق�س���اء اهلل وقدره 
ملوا�ساة الأنف�ص. حوادث ت�سكو منها جمتمعاتنا وت�ستنزف ثرواتها الإن�سانية 
واملادي���ة. فما هو ال�سبي���ل للخروج من هذه الأزمة الت���ي ت�سكو منها اليمن ؟ 

وكيف نحمي الأرواح املهدرة وننقذ الرثوات املبددة؟
تبق���ى لغ���ة الأرق���ام يف اليمن هي ال�ساه���د الأول على حج���م الكارثة وما 
تخلف���ه الكوارث املرورية من �سحايا ونتائج موؤ�سفة، واأ�سحى �سماعها اأ�سبه 
بواق���ع »روتين���ي ماألوف« ل يج���ذب اإليه انتب���اه الغالبية العظم���ى يف اليمن. 
�سحاي���ا باجلملة يف الأيام العادية وت�سجل اأعل���ى ن�سب لها خالل املنا�سبات 
والأعي���اد... ويرج���ع ال�سبب اإىل ع���دم الدراية بقواعد ال�سياق���ه ب�سكل جيد 
واإىل ال�سرع���ة الزائدة وعدم ال�سيانة الدورية وكذا ع���دم التزام ال�سائقني 
بقواع���د ال�سري واإر�سادات ال�سالمة املروري���ة، اإ�سافة اإىل ال�سياحة الداخلية 
التي تن�سط خالل الأعياد عر توافد اأبناء املناطق اجلبلية وال�سحراوية اإىل 
املناطق ال�ساحلية. ووجود اختاللت فنية والتجاوزات اخلطرية وغريها من 

املخالفات والأ�سباب.
وهن���ا يكمن دور التاأمني على ال�سيارات حي���ث يعد  �سرورة ملحة ولي�ست 
حاج���ة كمالية يف اليمن، ولذلك فاإن الهتم���ام بن�ساط التاأمني يعد اهتمامًا 
برك���ن مهم من اأركان القت�س���اد الوطني واأن تطويره  يعت���ر مبثابة تطوير 
ج���زءًا مهمًا من مكونات القت�ساد ، كما اأن تاأمني ال�سيارات )من امل�سئولية 
املدني���ة جت���اه الغري( يعد �س���رورة ملحة ملالك���ي ال�سي���ارات وكذلك ملختلف 
اأفراد املجتمع مبا يقدمه هذا التاأمني من �سمان ل�سريحة املالكني من جانب 
وكذل���ك �سريح���ة املواطن���ني امل�ساة على الط���رق العامة واملمتل���كات. فبدفع 
ق�س���ط تاأميني لتامني �سيارة يع���د ب�سيطًا مقابل �سراء �س���يء من الكماليات 
حي���ث ينقذ املوؤم���ن نف�سه من الكارثة اأو قد ينق���ذ اأرواح وممتلكات الآخرين 

والذين يف معظم الأوقات تلقى بالالئمة عليهم وهم ل ذنب لهم. 
على اجله���ود اأن تت�سافر ابتداء باملواطن/ال�سائ���ق واإدارة املرور وانتهاًء 
بكاف���ة اجله���ات املخت�سة التي ت�سرتك مع اجله���ات املرورية امل�سئولة وذلك 
للق�س���اء عل���ى هذا الكابو����ص الذي ارق م�سج���ع الكثري م���ن اليمنيني. فمن 
ال�سروري اأن  تفعل قانون التامني الإلزامي على ال�سيارات ، ويعمل على اإن�ساء 
ج�س���ور واأنفاق يف الطرق ال�سريعة وامل���دن، وتو�سعة ال�سوارع يف املخط���طات 
ال�سكنية، واإمداد اأجهزة املرور باأنظمة حديثة لتحديث اآليات عملها بالإ�سافة 
اإىل امل�ساع���دة يف ن�س������ر الوعي امل���روري طوال الع���ام ول تقت�سر فقط على 
اأ�سب���وع املرور،  كما يج���ب تطبيق الأنظمة واللوائ���ح ، والرقابة الدورية على 
املركب���ات، وو�سع خطط واإجراءات لو�سائل واأدوات ومعايري ال�سالمة العامة 
�س���واء كانت ال�سحية الإ�سعافية اأو التوعوي���ة التثقيفية اأو اخلدماتية  وذلك 
للو�سول اإىل الغاي���ة املن�سودة ونتجاوز بذلك كاف���ة ال�سعوبات والإ�سكاليات 
الت���ي تواجهه ه���ذا القطاع احليوي وال���ذي ميثل �سرورة ملح���ة تتنا�سب مع 
البيئة واملجتمع اليمني الذي يعي�ص يف دولة متطلعة اإىل تطوير كافة اأن�سطتها 
القت�سادية. فالتامني على الرغم من �سغر دوره يف عجلة القت�ساد القومي 

اإلرّ اأنه يحتل مركزًا مهما وداعمًا لالأن�سطة القت�سادية الأخرى.

اأعلن اأ�سامة عابدي����ن الرئي�ص التنفيذي 
ل�سركة اأي جي AIG يف ال�سرق الأو�سط اأن 
ال�سركة وقعت مع خطوط العربية للطريان 
اتفاق����ًا تق����دم مبوجب����ه ل����ركاب طائ����رات 
الت����ي  العربي����ة للط����ريان خدم����ات التاأم����ني 
يحتاجونه����ا خالل ال�سف����ر Travel insurance وق����ال عابدين "لقد 
�سه����د هذا العر�ص اإقب����اًل هائاًل يف الي����وم الأول لإطالقه حيث مت بيع 

اأكرث من 1000 بولي�سة تاأمني خالل �ساعات معدودة. 
وقال �سليمان �ساغروغلو، نائب الرئي�ص الإقليمي لدى AIG  "لقد 
جن����ح اإطالع حل����ول تاأمني ال�سف����ر اجلديد بف�س����ل  التكامل بني نظام 
AIG والنظام امل�سيف للعربية للطريان، وذلك عر تكنولوجيا واجهة 

.AIG املتطورة التي وفرتها xml التطبيق
 AIG ل�سرك����ة  الإقليمي����ة  الإدارة  مكات����ب  اأن  بالذك����ر  اجلدي����ر 
MEMSA تق����ع يف مرك����ز دبي امل����ايل العاملي، ومتثل املق����ر الرئي�سي 

لعملي����ات AIG التاأمينية يف 15 دولة يف اأنحاء مناطق ال�سرق الأو�سط 
وحو�ص البحر الأبي�ص املتو�سط وجنوب اآ�سيا. 

مل يتوقع "مواطن �سعودي" حممد �سعود العتيبي اأن 
تقدمي���ه ملدر�سة تعليم القي���ادة للح�سول على رخ�سة 
�سيك�س���ف النقاب عن خمالف���ات مرورية م�سجلة عليه 

رغم اأنه مل يرتكبها كونه ل ميلك �سيارة من الأ�سل.
واملثري اأن املخالفات الت���ي بلغ جمملها 1270 رياًل 
�سجل���ت على اأنها خمالفات قطع اإ�سارة ووقوف خاطئ 
ويف عدد من املناطق. وق���د اأبدي العتبيبي ده�سته من 
اخلط���اأ الذي كلفه هذا املبل���غ دون وجه حق موؤكدًا اأنه 
ل يع���رف القي���ادة ومل ت�سج���ل با�سمه اأي���ة �سيارة لكنه 
اأ�سط���ر لل�س���داد من اأج���ل ا�ستخراج رخ�س���ة القيادة 

اجلديدة.
ونقل���ت �سحيفة "عكاظ" عن م�سدر مروري قوله: 
اأن���ه يحق لل�س���اب التظل���م م���ن املخالف���ات ولكن بعد 
�سداده���ا حت���ى يتم بعد ذل���ك التاأكد م���ن تاريخ ورقم 
املخالف���ة ورج���ل امل���رور الذي ق���ام بت�سجيله���ا م�سريًا 
اإىل اأن���ه عند التاأكد من ع���دم �سحتها يتم اإعادة املبلغ 

للمواطن وحما�سبة املت�سبب يف اخلطاأ. 

من يحمي المشاريع الهندسية والعمرانية من الخسائر؟

قتل مع سبق اإلصرار!
السيارات..

طارق عبد الوا�سع هائل
مدير عام املتحدة للتامني

يف غيــــــاب التــــاأمــــــني 

AIG  تقدم تأمين السفر 
لركاب طيران العربية

مخالفات مرورية لشاب
ال يمتلك سيارة 



تو�سلت درا�سات حديثة حول التاأمني التكافلي 
يف ال�سرق الأو�سط اإىل توقعات بارتفاع منو هذا 
النوع من التاأمني بحلول 2015 لي�سل اإىل 14.7 

مليار دولر.
ال�سرط  يف  التكافلي  التاأمني  حلول  وت�سهد 
 20 من  اأكرث  اإىل  ي�سل  مت�سارعًا  منوًا  الأو�سط 
يتعدى  التقليدي ل  التاأمني  املائة فيما حلول  يف 
وذكرت  امل��ائ��ة.  يف   5.2 �سوى  ال�سنوي  منوها 
جمعية التاأمني البحرينية اأن قيمة �سوق التاأمني 
ت�ستحوذ  دولر،  مليار   6.2 تبلغ  عامليًا  التكافلي 
من  املائة  يف   46 على  الأو�سط  ال�سرط  منطقة 

مبيعاته الإجمالية.
ت��ك��اف��ل عاملة  ���س��رك��ة   60 اأك���رث م��ن  وي��وج��د 
منت�سرة يف 23 بلدًا وتقدر اإجمايل اأق�ساط التاأمني 

التكافلي عامليًا باأكرث من 20 مليار دولر وهو ما 
التاأمني  �سوق  من  املائة  يف   9 ن�سبة  حوايل  ميثل 
العاملية، ويحظى التاأمني التكافلي باهتمام كبري 
يف منطقة ال�سرط الأو�سط وتتوافق منتجاته مع 

توفري  اإىل  وتهدف  الإ�سالمية  ال�سريعة  مبادئ 
واملخاطر  الكوارث  �سد  منا�سبة  مالية  �سمانات 
غري املتوقعة اأو املهددة حلياة  الفرد اأو ممتلكاته، 
لت�ستفيد  واملجتمع  للعمالء   العدالة  قيم  بتطبيق 
جمهوداتهم  من  عادلة  ب�سورة  الأط��راف  جميع 

وي�ساعدهم على حتقق اأهدافهم. 
التي  التكافلي كافة املجالت  التاأمني  ويغطي 
فكرة  على  وي��ق��وم  التقليدي  ال��ت��اأم��ني  يغطيها 
فيه  م�سرتك  وك��ل  والتقوى  ال��ر  على  التعاون 
ال�سركاء  �سائر  يحتاج من  ملن  با�سرتاكه  مترع 
املتحدة  وتعتر  التاأمني،  اأن��واع  من  ن��وع  اأي  يف 
افتتاح  تد�سن  اليمن  يف  �سركة  اأول  للتاأمني 
ق�سم التاأمني التكافلي ملواكبة التطور والهتمام 

الكبري بالتاأمني التكافلي. 

تعد ح�سة �سركات التاأمني من اخل�سائر 
غمرت  ال��ت��ي  الفي�سانات  ج���راء  ت��ذك��ر  ل 
اليمن  يف  وامل��ه��رة  ح�سرموت  حمافظتي 
كما  �سخ�ص،  مئة  ح��وايل  مقتل  اإىل  واأدت 
واجتياح  امل��ن��ازل  م��ئ��ات  ان��ه��ي��ار  اإىل  اأدت 

م�ساحات زراعية وا�سعة. 
وذكرت م�سادر �سركات التاأمني يف اليمن 
اأن ن�سبة الأ�سخا�ص واملمتلكات املوؤمن عليهم 
لدى �سركات التاأمني يف اليمن متدنية جدًا 
اأثر يذكر على النتائج الفنية  ولن يكون لها 

ل�سركات التاأمني. 

نمو التأمين التكافلي أكثر من 20 في المائة سنويًا!نمو التأمين التكافلي أكثر من 20 في المائة سنويًا!

خطابًا  التاأمني  �سركة  اإىل  اأر�سل  العمالء  اأح��د   •
قال  فماذا  له،  وقع  ال��ذي  باحلادث  ال�سركة  فيه  يخر 
باأنني  اأخ��رك��م  اأن  جمر  اإنني  ق��ال:  ه��ذا؟  خطابه  يف 
ل  زوجتي  واأن  اأ�سدقائي  اأحد  �سد  �سري  حادث  ارتكبت 
تعلم بهذا احلادث ول ينبغي لها اأن تعلم، واأنا اأثق بكم 
ك�سركة ويف تفهمكم اأنكم لن تخروها فاأنتم بالتاأكيد لن 

ت�سيعوا �سرف رب الأ�سرة. 
فكتب  زوجته  من  للنيل  الفر�ص  يتحني  كان  • واآخر 
احلادث  ت�سريح  ت�سلمت  لقد  يلي:  ما  التاأمني  ل�سركة 
فائقة  عناية  تعبئته  يف  ب��ذل��ت  وق��د  بزوجتي  اخل��ا���ص 
ارتكاب  يف  مذنبة  اأنها  لكم  لأثبت  وذل��ك  كبريا،  ووقتا 

احلادث وم�سوؤولة عنه م�سئولية كاملة. 
التاأمني  �سركة  مع  ال�سيئ  بحظه  يعرتف  واآخر   •
فكتب  الوثيقة  اإلغاء  على  باملوافقة  ي�ست�سمحها  ولكنه 
ل�س��ركتك��م  ج���ديد  عميل  اأ�سواأ  "ب�سفت���ي  قائ�����اًل: 
)9 حوادث �سري يف �سنة واحدة( فاإنني اأمتنى اأن تكون 
لديكم الرغبة يف اإجابة طلبي هذا باإلغاء وثيقة التاأمني 

وذلك قبل انتهاء مدتها". 

كي  �سركة  اأعدتها  درا�سة  اأ�سارت 
يف  ال�ستثمار  واق��ع  ح��ول  جي  اأم  بي 
�سوق  يف  العاملة  ال��ت��اأم��ني  ���س��رك��ات 
الإمارات العربية املتحدة اأن ال�سركات 
2004م  تو�سعت كثريًا خالل العامني 
اأ���س��واق  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  2005م  و 
كبرية  اأرباحًا  بذلك  الأ�سهم وحققت 
لكن هذه الأرباح تراجعت كثريًا بدءًا 
 2006 ع��ام  و  2005م  العام  من  الثاين  الن�سف  من 
يف  امل�ستثمرة  لل�سركات  �سخمة  خ�سائر  �سبب  مم��ا 
هذه الأ�سواق. وقالت الدرا�سة اأن 46 يف املئة فقط من 
26 باملائة  و  التاأمني لديها م�سئول لال�ستثمار  �سركات 
لديها �سيا�سيات ا�ستثمارية مكتوبة كما اأن 37 يف املئة 

فقط اأجرت درا�سات متعلقة باإدارة املخاطر. 

" �سناعة التاأمني يف ال�سني �سهدت تطورًا ملحوظًا 
التاأمني  ت�سويق  لعدد عاملي   ن�سبة الرتفاع  اذ و�سلت 
يف   %  20 اىل   املتتالية  الأخ��رية  الثالث  ال�سنوات  يف 
حني بلغت الإيرادات التجارية منهم 319.3 مليار يوان 
)دولر اأمريكي واحد يعادل حوايل 7 يوانات( يف العام  
الإي��رادات الإجمالية لهذه  % من   45.4 2007 حمتلة 

ال�سناعة".

ازدهار التأمين في الصين

واقع االستثمار في شركات التأمين

طرائف تأمينية

مديـــر التحــريــر
ب�ســــام ال�سقـــاف

�سكـرتيــر التحــريـــر
حممد القباطي

ر�سـالتنـــــا:
تلتزم ال�سركة املتحدة للتاأمني بتوفري تغطيات تاأمينية متطورة و�ساملة ومناف�سة 

من خالل معيدي تاأمني عامليني من الدرجة الأوىل وهذه اخلدمات:
- تتطابق مع معايري اجلودة العاملية.

- ت�ستبق توقعات العميل
- ت�ساهم يف حماية وتطوير املجتمع وذلك بالعتماد على كادر ذو خربة وموؤهل 

تاأهياًل عاليًا.
- التاأمني ثقة ثنائية متبادلة وم�ستمرة.

روؤيـتـنـــــا:
ن�سعى لتحقيق ثقة بحجم امل�سئولية.

الفيضانات في اليمن

BNP سالمة« تنشئ صندوق استثماري إسالمي مع«

بعالقة  خد�ص  رجاًل  بكندا  فانكوفر  مدينة  �سرطة  اأوقفت 
مفاتيحه حوايل األف �سيارة منذ مار�ص املا�سي تقدر تكاليف 
491 األف دولر  اإ�سالحها ن�سف مليون دولر كندي )حوايل 
اأوقفت  ال�سرطة  "بروفين�ص" اأن  �سحيفة  وذكرت  اأمريكي(. 
�سو يو كيم )31 �سنة( بعد �سبطه وهو يخد�ص بعالقة مفاتيحه 

عددًا من ال�سيارات يف فانكوفر.
ووجهت اإىل كيم تهمة اخلد�ص املتعمد لل�سيارات بق�سد ال�سرار مبمتلكات الآخرين، م�سرية 
اإىل اأنه مت العثور على حوايل 1000 �سيارة تعر�ست لهذا النوع من التخريب خالل الفرتة التي مت 
فيها توقيفه. وقالت متحدثة با�سم �سركة تاأمني حملية اإن دافع كيم لال�سرار بهذا العدد الكبري 
من ال�سيارات رمبا كان النتقام ل�سديقه من �سركة تاأمني كان يعمل فيها ومل يح�سل على حقوقه 
اأدين  اإذ  التاأمني  كاملة منها. ول تعد هذه املرة الوىل التي يلجاأ فيها كيم لالنتقام من �سركات 

ب�سبب خد�سه عددًا من ال�سيارات مبفاتيح معدنية يف نف�ص املدينة عام 2004.

اأن�ساأت املجموعة الإ�سالمية العربية اأياك "�سالمة" الإماراتية IAIC SALAMA  بالتعاون مع 
بنك بي اأن بي باربيا BNP PARISBAS الفرن�سي �سندوقًا ا�ستثماريًا اإ�سالميًا اأطلقت عيه "غلوبل 

اإكويتي اأوبتيمايزر". 
وقال نويل دي ميلو رئي�ص وحدة التكافل العائلي )LIFE( لدى "�سالمة"  : اإننا ن�سعى اإىل ن�سر 
الإ�سالمية،  وال�سريعة  املتوافق  والتاأمني  الدخ��ار  ثقافة 
اأوجدناها  التي  الأدوات  اح��د  ه��و  اجل��دي��د  وال�سندوق 
بالتعاون مع �سركات وم�سارف متخ�س�سة من اأجل تو�سيع 

مروحة ال�ستثمارات التي نعر�سها على الزبائن. 

كندي يخدش ألف سيارة انتقامًا من شركة تأمين! 


