مفكرة ضامن عربي
كانون االول 2017

الرعاية الصحية ليست أخطــارا تأمينيــة
القووو

بووو

جامعووو الووو

حتووو اليووو

العربيووو بقيووو مكت فووو األيووو

السلسووول الجهنميووو للربيووو العربووو سووون 2011

منووو انووو

اجووور تخمينوووا لتكلفووو اعووواد اعموووا موووا

غيووور صووو ي تماموووا .فلقووو أحصووو الجامعووو الخسوووا ر الماديووو

ته ف العراق س يا ليبيا اليمن.
خووو
الوووو

زيا تووو لبيووور
ا

ال

قبووو اسوووب عين قوووا ا موووين العوووا للجامعووو أحمووو ابووو الغوووي ا فوووات

بوووو لوووون تقوووو عوووون  670مليووووا د

العربي ا

لوووو حصوووول معجوووو

اميركوووو

ب ق دفع الثمن ا عل لكبرى ال ر

اعووواد ا عموووا فووو

ت قفوووو ال وووور

تكوووو

اليوووو

ف التا يخ.

علووو سوووبي المقا نووو ف سووو اذكووور ا الخسوووا ر الماديووو التووو تكبووو تها المانيوووا جووورا ال ووور العالميووو الثانيووو التووو
انتهووووو سوووووون  1945باستسوووووو مها الـــووووووـ ال لفـــووووووـا بلغووووو  25مليووووووا د
 MARSHALLالمعووووور

PLAN

بمشووووور

 RECOVERY PLANكلف ال يا المت
ب سووووعا اليوووو

تكوووو

اعووووواد العافيووووو

اميرك .

العربي األ ب المنك ب .

العربيوو لوو تت قووف بعوو ا ا حوو القتووا خفوو نسووبيا فوو ثوو

اآلبا

ا مها ما ي ال

ا ا

جووووا ا عمووووا يت ضوووور

يكاب

كثيووور مووون العوووال الصوووناع
منها بير
اقعوووا فووو
حس ب

فووو

EUROPE

التكلفوووو ا جماليوووو فوووو ال وووور العالميوووو الثانيوووو قوووو بلغوووو حوووو ال  380مليووووا ا ا نصووووف

يعنووو ا الم سوووا لووو تنتووو فصووو

شت

بوووووا بعووووو تلووووو ال ووووور

ا ميركي  13مليا د

التق يرا الت جمعتها الجامع العربي لتكلف اعاد ت هي ال
ال وور

اميركوووووو

ا مشوووووور

ما شووووووا

موون بينهووا هوو العووراق سوو يا ليبيووا مووا

ا المووو اننين العووور موووا ي الووو
أع اد اليتام

فق ا فل ا اكباده

فوووو هوووو ا ال قوووو فوووو الوووو

يتعرضووو

القاهر اس نب

لن

عما

ش ا عموووا المنتظووور اقامتهوووا موووا يكفووو

للعنوووف يتسووواق

المع قين ما ت ا تتصاع .

المجووووا

للوووو

للمشوووا ك فووو عمليوووا اعووواد ا عموووا  .قووو عقووو
ت

أشووو

ا

العربيوووو المنك بوووو
مووورتمرا

فوووو ع اصوووو

نووو ا فووو ع اصووو

شعا »إعاد إعما س ي أ العراق أ ليبيا«.
نعووواش ا قتصوووادا الخامووو

لوووي

فووو الووو

العربيووو

ف العال اجم .
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موووون هنووووا ي وووو علينووووا بصووووي
ا نكفوووا

ضووووغ ن د ليوووو ت موووو مصووووان

أموووو فوووو احتمووووا حصوووو

ا كتفوووا بموووا جنووو مووون ثووور ا جووورا ت يووو ا سووول
سووويما المقوووا لين

السووواح لرجوووا ا عموووا

الب ب عاد اعما ما ته ّ

الب ل ز

شووو إ بووو أ

هووو

مصووو

تجووووا ا سوووول

علوووو

الووو المقووواتلين فووو المن قووو العربيووو  .بووو ل تخلووو

المووو اد ا ليووو

تق ي خ ما الت مين التسهي

شوووركا التووو مين المصوووا

المصرفي

لت ريووو

غيرها.

لووون تنتهووو بسووون ا قليلووو بووو انهوووا ت توووا الووو حقبووو مووون الهووو

ال م نينووو قووو تمتووو 20

سن .
موووون هنووووا لشووووركا التوووو مين العربيوووو ا تت لوووو الوووو المسووووتقب القريوووو بشوووو
التووو د جووو علووو م ا لتهوووا قبووو ا يتسووول الركووو د الووو المن قووو

العاديووو

حم شركا الت مين عل م ا ل ما يسم الي

الت مين الص

المكتتبوووو

بفعووو نقووو فووو اتير ال بابووو
ف غير بل عرب

تل قووو ال ووور

موووا شووو ّ األعموووا

.
حووو ّ فووو المرتبووو األ لووو مووون حيووو األقسوووان

علووو امتووو اد العقووو الماضووو مووون السووونين تصووو ّ التووو مين الصووو
سوووويّما فوووو الوووو

موووون التفووووا

باسووووتعاد انشوووو تها

الخليجيوووو التوووو جعلوووو منوووو ت مينووووا إل اميووووا  MANDATORYا ا نتا جوووو الفنيوووو
ا ستشوووفا

تكووواثر عووو د مقووو م الخووو ما

خسا ر جسيم حت ا بعض الشركا تعثر

احتووو ا المنافسووو ان لووو بشوووركا التووو مين
عل متابع المش ا .

ل تع قاد

فووو النشووورا التووو تصووو ها مرسسووو النقووو العربووو السوووع د  SAMAحووو

الووو هن الووو

تعانيووو حووو ال عشووور

شركا ت مين سع دي الخبر اليقين.
بووو ا اذكووور هنوووا ا الرعايووو الصووو ي HEALTH CARE
جووو

شوووركا التووو مين اساسوووا لتغ يتهوووا ذلووو ا األمووورا

بووووو متاعووووو ترافووووو ا نسوووووا علووووو امتووووو اد ال يوووووا
 EXPECTEDلي
مووون هنوووا اعتبووور بسوووما

تووو خ فووو عووو اد »ا خ وووا «  RISKSالتووو

ليسووو اخ وووا ا م تملووو PROBABLE RISKS

هـــوووووـ ت خـــوووووـ فـــوووووـ خانـــوووووـ األمـــوووووـ

الم تمل .
م حووو ّ المانيوووا فووو القووور التاسووو عشووور ا تووو فير الرعايووو الصووو ي للمووو انن م جووو مووون

م جبووووا ال لوووو  .فوووو فّر لجميوووو الموووو اننين ا لمووووا علوووو نفقوووو ال لوووو
ا ميركي

المت قعـــوووووـ

ل قوووو بوووو بعوووو ذلوووو الوووو

ا

بيوووو

الصناعي ف العال .
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ا ا تضووووا

ا نشوووو

كضوووامن لنفقوووا العووو

ا قتصووووادي فوووو من قوووو  MENAجعوووو شووووركا التوووو مين توووو خ حقوووو الرعايوووو الصوووو ي
ال بابووو

ا ستشوووفا

جعووو مووون تووو مين النفقوووا ال بيووو

MEDICAL EXPENSES

 INSURANCEاف ا تستق من أقسان ت مين ج ي .
بوووو لل ك مووووا العربيوووو التوووو تخلوووو عوووون توووو فير الرعايوووو الصوووو ي لم اننيهووووا ا تسووووتعي ها الوووو أحضووووانها
بووو ل تعيووو ال م نينووو الووو شوووع بها كموووا فووو سوووا ر الووو

التووو ت ووور

علووو أمنهوووا اإلجتمووواع

عنووو ها تخووور

شركا الت مين من حق اجتماع أثبت األيا أن حق ألغا .
فووو ا حوووا لوووي

علووو ابنوووا العر بووو المخلصوووين ا ا يتمنووو ا فووو هووو الظووور

ا تقفووو ابووو ا الج وووي العربووو

التووو فت هوووا ا شووورا اعتبوووا ا مووون العوووا  2011لتسوووتعي اسووو اق التووو مين العربيووو المهوووا التووو
لمجتمعاتها

ما يسم الت مين الص

لي

zakhour@zakhourco.com
http://www.arabinsurerdiary.com

جووو

اساسوووا لت فيرهوووا

من بينها.
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