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لمحة عن االتحاد

اإلقتصاد الفلسطيني يعد إقتصادًا تابعًا، ال بد من صمام أمان وحماية 

كيف يساهم قطاع التأمين في تحسين الوضع االقتصادي الفلسطيني؟

القطاع التأميني في فلسطين يعتبر محركا لعجلة التنمية االقتصاديه

قطاع التأمين من أهم المؤسسات المالية التي تختص بإدارة حركة األموال

يلعب التأمين دور مهم وفعال في تجميع رؤوس األموال

الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة تنعكس سلبًا على بيئة االستثمار واألعمال

قطاع التأمين يساعد على توفير فرص عمل وجذب رؤوس األموال الى فلسطين 

تحديات وصعوبات البيئة التأمينيه... تجديد وتطوير

هل تعلم

واقع   التأمين   في   البلدان   العربية

التأمين في فلسطين

السالمة المرورية

فتح خط ساخن لشركات التأمين األردنية مع وزارة الداخلية وإدارة التأمين

التأمين ضد العنف السياسي

التأمين   الزراعي   في   فلسطين ما   بين   التطلعات   و   المعوقات

التأمين وسيلة األمان التي تتفق مع روح العصر الذي أصبحت مخاطره كثيرة

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( عقد التأمين ورقم )16( إدارة عقود اإليجار

إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني

هل التأمين الصحي يستنزف أرباح  شركات التأمين

إدارة المخاطر في شركات التأمين الفلسطينية

احصائيات

أخبار شركات التأمين

أخبار االتحاد



لمحة
عن االتحاد

مؤسســة فلســطينية غيــر ربحيــة، تتمّيــز بشــخصّية اعتباريــة مســتقلة، تســعى دائمــًا إلــى 
تحقيــق المصلحــة العامــة لاقتصــاد الوطنــي، مــن خــال تمثيلــه الوحيــد لشــركات التأميــن 
ــن،  ــة التأمي ــر صناع ــه، وتطوي ــح أعضائ ــة مصال ــى حماي ــة فــي فلســطين، والعمــل عل العامل

ــور.  ــدى الجمه ــي ل ــي التأمين ــع مســتوى الوع وتشــريعاته، ورف
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أهداف االتحاد:

ــي مــن أجــل ترســيخ  ــة ســلوكهم المهن ــد بهــا، ومراقب ــن أعضــاء االتحــاد للتقي ــة، وتمكي ــي أســس ممارســة المهن •   تبّن
ــا بينهــم.  ــة وأخالقياته ــد المهن تقالي

•   نشر الوعي التأميني، ورفع القيمة األدبية للعمل في صناعة التأمين.

•   توحيــد األســس المهنيــة وتطويرهــا لعقــود التأميــن بكافــة أنواعهــا، ووضــع تعريفــات أســعار تمثــل الحــدود الدنيــا ألنــواع 
التأمينــات االختياريــة، بمــا يتناســب ودرجــات المخاطــر واألســعار العالميــة لهــذه التأمينــات، بعــد موافقــة هيئــة ســوق رأس 

المال.  

•   تســوية قضايــا التعويضــات المشــتركة والمســترّدة، وتأمينــات المشــاركة، ووضــع آليــات تســوية الحســابات بيــن 
األعضــاء. 

•   إنشاء تجمعات التأمين الفنية وفقًا لحاجة السوق الفلسطيني، بعد موافقة هيئة سوق رأس المال. 

•   التنســيق بيــن شــركات التأميــن العاملــة بالســوق، وحــل الخالفــات التــي قــد تنشــأ بينهــا، ووضــع الضوابــط واللوائــح 
الالزمــة لتحقيــق ذلــك.

•   تشكيل لجان التحقيق والتحكيم والمتابعة، وإقرار مبادئ ممارساتها العلمية وإجراءات تطبيقها.
ــه عالقــة  ــق التعــاون، والتنســيق مــع الجهــات الرســمية المختّصــة، وكل مــن ل ــن، وتحقي ــز الثقــة بصناعــة التأمي •   تعزي

ــًا.  ــًا ودولي ــًا وعربي بقطــاع التأميــن محلي

•   عقــد النــدوات والمؤتمــرات المهنيــة، وإجــراء البحــوث العلميــة وإعــداد اإلحصائيــات، وإصــدار النشــرات الدوريــة متضمنة 
البيانــات والمعلومــات عــن ســوق التأميــن الفلســطيني، والتــي مــن شــأنها خدمــة قطــاع التأمين. 

•   مشــاركة الســلطات الرســمية فــي إعــداد التشــريعات التأمينيــة الالزمــة مــن أجــل اســتصدار القوانيــن، واللوائــح، 
واألنظمــة، والقــرارات التــي تضمــن اســتقرار ســوق التأميــن وارتقائــه وتطويــره.

•   المشــاركة فــي االتحــادات التأمينيــة العربيــة، واإلقليميــة، والدوليــة، إضافــة إلــى الهيئــات األخــرى ذات العالقــة، 
والعمــل علــى تنظيــم اجتماعــات فنيــة وإداريــة وقانونيــة وماليــة فــي فلســطين.

•   االشــتراك والتعــاون مــع اإلدارة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية والمؤسســات ذات العالقــة 
لتأســيس معهــد متخصــص فــي التأميــن وفقــًا ألحــكام القانــون.

يصــدر االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن مجلــة مــرآة التأميــن، وهــي مجلــة دوريــة تتنــاول أخبــار 
االتحــاد ونشــاطاته، وتعنــى بطــرح قضايــا متعلقــة بقطــاع التأميــن الفلســطيني والعربــي.  

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
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 أنور   الشنطي  

من   أهــم   أهداف   قطاع   التأمين   الفلسطيني   حماية   ممتلكات   األفراد   والشركات،   أما   االقتصاد   الفلسطيني   يعد   اقتصاداً   تابعــاً   وهنا   ال  
 أقصد   تبعيتــه   لالقتصاد   االسرائيلي،   لكن   هناك   عدة   عوامل   أخرى   تؤثر   به   مثــل   الوضع   السياسي،   واألمني،   واالتفاقيات   االقتصادية  
لذلك   ال   بد   من   صمام   أمان   وحماية   سواء   إلستمرارية   عيش   المواطن   وتأمينه   على    المبرمة   والتي   تســتحدث   بشكل   متواصل .  

 ممتلكاته   أو   استمرارية   صمود   الشركات   ونموها   بأمان   وهو   ما   يوفــره   قطاع   التأمين . 

بالطبع   فإن   قطاع   التأمين   في   فلسطين   مصدر   حماية   وطمأنينة   لألفراد   والشركات   في   حال   حدوث   أي   خسارة،   كما   أن   معظم   شركات  
 التأمين   الفلسطينية   تلجأ   لشركات   اعادة   تأمين   عالمية   لتعويض   خسارة   وثائق   التأمين   ذات   القيمة   العالية   جداً   والتي   من   الممكن   أن  

 تكون   قيمتها   بالمالييين،   وهذا   بالطبع   يشكل   مصدر   أمان   لالقتصاد   الفلسطيني . 

كما   أن   شركات   التأمين   الفلسطينية   تضخ   مبالغ   ضخمة   سنوياً   لالقتصاد   الفلسطيني   على   شكل   ضرائب   مما   يساهم    بانتعاش  
 اقتصاد   الوطن . 

ال   شــكَّ   أن   خصوصيــة   الوضــع   الفلســطيني   يضعنــا   دائمــاً   أمــام   تحديــات   فريــدة   ومختلفــة   مقارنــة   بأســواق   التأمين   اإلقليميــة   والعالمية،  
 فالشــارع   الفلســطيني   فــي   تغيــر   دائــم   وعــدم   اســتقرار   ممــا   يحــد   مــن   وضــع   اســتراتيجيات   بعيــدة   األمــد   أو   اي   دراســات   واضحــة   المعالــم.  
 باإلضافــة   إلــى   هيمنــة   الجانــب   االســرائيلي   علــى   كثيــر   مــن   المجــاالت   التــي   مــن   الممكــن   أن   تعــد   مصــدراً   هامــاً   إلنتــاج   قطــاع   التأميــن  
 الفلســطيني   وإرباحــه،   والتقلبــات   السياســية   التــي   بوســعها   أن   تزيــد   الخســائر   ونســب   التعويضــات   رغــم   ذلــك   قطــاع   التأميــن   صامــد  

 ومســتقر   أمــام   هــذه   التحديــات   ويحافــظ   علــى   تطــوره   الدائــم . 

إن   الســيطرة   االســرائيلية   علــى   المناطــق   تزيــد   مــن   الحصــار   والتضييــق   علــى   معيشــة   الفلســطيني   وتضــع   العراقيــل   لمنــع   أي   نمــو  
 لالقتصــاد   الفلســطيني،   بهــدف   تهجيــر   المواطــن   الفلســطيني   واجبــاره   علــى   الخــروج   مــن   أرضــه . 

مدير   عام   شركة   ترست   العالمية   للتأمين/   رئيس   مجلس   ادارة   االتحاد

اإلقتصــاد الفلســطيني يعــد إقتصــادًا تابعــًا، ال بــد من صمام 
أمان وحماية الســتمرارية عيش المواطن الفلســطيني!
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كيف يساهم قطاع التأمين في تحسين الوضع االقتصادي الفلسطيني؟

طبيعــة عمــل شــركات التأميــن قائمــة علــى أســاس إدارة الخطــر وخلــق التــوازن بيــن مصلحــة الشــركة والمؤمــن لــه مــن حيــث االكتتــاب 
التأمينــي والتغطيــة التأمينيــة الصحيحــة والفعالــة بمــا يضمــن تعويــض المؤمــن لــه فــي حــال وقــوع حــادث ادى الــى خســائر ماديــة 
أو جســدية، ومبــدأ التأميــن قائــم علــى جبــر الضــرر الناتــج عــن خســائر بســبب حــادث مغطــى بالتأميــن، وعليــه فــإن هــذا المبــدأ لوحــده 
يضمــن اســتمرارية دوران العجلــة االقتصاديــة بشــكل آمــن وبمــا يتيــح للمســتثمر الفلســطيني التجــرؤ علــى االســتثمار فــي مشــاريع 
اقتصاديــة عمالقــة مــن شــأنها توفيــر فــرص عمــل للمواطــن وتحقــق عائــد أربــاح مناســب للمســتثمر وهــو مطمــأن لوجــود شــبكة آمــان 

تحميــه مــن المخاطــر الطبيعيــة والحــوادث التــي قــد تهــدد مســتقبل هــذا االســتثمار. 

ما هي التحديات التي تواجه قطاع الـتأمين؟

التحــدي األكبــر واألخطــر الــذي يهــدد شــركات التأميــن هــو احتماليــة انهيــار المنظومــة االقتصاديــة والسياســية لمناطــق الســلطة 
الفلســطينية والتــي مــن شــأنها أن يهــدد االســتثمار بشــكل عــام فــي فلســطين، وبالتحديــد النظــام المالــي الفلســطيني والــذي يشــكل 

التأميــن جــزء مهــم فيــه. 
وبالتالــي ان اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي والتأخيــر فــي تســوية الحــل النهائي للقضية الفلســطينية والتهديدات األمريكية واإلســرائيلية 
ــد اســتمرار عمــل القطــاع الخــاص الفلســطيني بشــكل عــام بســبب االنكمــاش  بخصــوص تقويــض عمــل الســلطة مــن شــأنه تهدي

االقتصــادي والسياســي وانعــدام الرؤيــة المســتقبلية لــه. 

أحمد المشعشع

مدير عام شركة الوطنية للتأمين/ نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد
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 القطــاع التأمينــي فــي فلســطين يعتبــر محــركا لعجلــة
التنميــة االقتصاديــه

نهاد أسعد

يعتبــر قطــاع التأميــن محــركًا لعجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي كل دولــة، الرتباطــه الوثيــق بالقطاعــات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة 
والسياســية كافــة، مــن خــالل الــدور الرئيســي الــذي تمارســه شــركات التأميــن فــي المنظومــة االقتصاديــة بشــكل عــام فــي تقليــل 
المخاطــر وتعويــض المتضرريــن بمــا يــؤدي إلــى تطــور النشــاط االقتصــادي واســتقراره كمــا يوفــر قطــاع التأميــن الحمايــة لهــذه 
القطاعــات عنــد تعرضهــا لحــوادث أو كــوارث طبيعيــة، باإلضافــة إلــى االســهامات فــي النمــو االقتصــادي، مــن خــالل العمــل علــى 
تجميــع حصيلــة معتبــرة مــن المــوارد الماليــة وتوظيفهــا فــي مجــاالت شــتى فــي الحيــاة االقتصاديــة. كمــا يعتبــر التأميــن أداة لحمايــة 
أصحــاب المشــاريع االقتصاديــة لمواجهــة الخســائر المفاجئــة التــي تضطرهــم إلــى زيــادة أســعار الســلع، ممــا يــؤدي الــى اختــالل التــوازن 
فــي تكلفــة الســلعة الــذي يعتبــر عامــال مــن عوامــل حفــظ التــوازن فــي االقتصــاد الكلــي. كمــا يضمــن أيضــا حمايــة األفــراد والمجتمــع 
خاصــة عنــد »تأميــن العامليــن ضــد إصابــات العمــل« ممــا يمكنهــم وعائالتهــم مــن القــدرة علــى العيــش واالســتمرار عنــد تعرضهــم 
إلصابــة أو عجــز أو وفــاة. ويوفــر قطــاع التأميــن إيــرادا لشــركات المركبــات فيمــا يتعلــق بالصيانــة، وللقطــاع الطبــي، إذ تعتمــد شــركات 
التأميــن علــى آالف المورديــن فــي القطــاع الطبــي، والمستشــفيات، والصيدليــات، واألطبــاء، والمختبــرات، والمراكــز الطبيــة، إذ 
تحصــل هــذه المؤسســات علــى إيــراد شــهري مــن شــركات التأميــن. باإلضافــة إلــى تأميــن العديــد مــن الوظائــف للعامليــن فــي شــركات 

التأميــن أو المهــن المســاندة لهــا مثــل الــوكالء، والوســطاء، ومحققــي التأميــن، ومخمنــي التأميــن.

ــة  ــن كحــاٍم لبقي ــة قطــاع التأمي ــام، وعــدم إدراك أهمي ــي بشــكل ع ــن انخفــاض مســتوى الوعــي التأمين ــات قطــاع التأمي ــرز تحدي إن أب
القطاعــات االقتصاديــة والتغلــب علــى هــذا التحــدي يتطلــب جهــودًا مشــتركة وبرامــج توعويــة دائمــة مــن  جميــع األشــخاص القائميــن 
ــاء ثقافــة  علــى هــذه الصناعــة كالجهــات الرقابيــة وشــركات التأميــن، واتحــاد شــركات التأميــن، والــوكالء وغيرهــم مــن أجــل خلــق وبن
تأمينيــة لــدى كافــة المتعامليــن والمســتفيدين مــن هــذا القطــاع، ألن انخفــاض الوعــي التأمينــي يترتــب عليــه تأثيــر ســلبي علــى نتائــج 
شــركات التأميــن، إذ أن التأميــن لــم يشــهد اهتمامــًا كبيــرًا فــي بداياتــه، ولكــن بدأنــا مؤخــرًا بلمــس اهتمــام أكبــر فــي ظــل وجــود هيئــة 
ســوق رأس المــال الفلســطينية وهــذا أمــر مبشــر؛ ألنــه عندمــا تكــون الجهــات المشــرفة مدركــة ألهميــة القطــاع ســتكون القــرارات 
والتعليمــات والقوانيــن الصــادرة مالئمــة للواقــع ومســتمدة مــن التحديــات التــي نعيشــها. وهنــا فــإن القوانيــن الموجــودة مــن أفضــل 
القوانيــن، لكنهــا بحاجــة إلــى بعــض التعديــالت، بحكــم الوضــع الفلســطيني واإلنقســام وغيــاب المجلــس التشــريعي أدى إلــى عرقلــة 

هــذا الموضــوع.

قلــة التخصصــات ذات العالقــة بالتأميــن فــي الجامعــات الفلســطينية، إذ بــدأت الجامعــات مؤخــرا بالتركيــز فــي هــذا المجــال؛ 
وحصلــت علــى التراخيــص الالزمــة لوجــود تخصــص فرعــي أو رئيســي للتأميــن، وهــذا بــدوره سيســاعد فــي تحســين مســتوى العامليــن 

ــن معــه. ــن والمتعاملي والمســتفيدين فــي قطــاع التأمي

مدير عام شركة المشرق للتأمين/ عضو مجلس إدارة االتحاد 
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ال   يخفى   على   أحد   الدور   الرئيسي   الذي   يساهم   به   قطاع   التأمين   في   التأثير   على   االقتصاد   الفلسطيني،   إذ   يعد   قطاع   التأمين   من  
 القطاعات   الرئيسية،   وأحد   أعمدة   االقتصاد   الفلسطيني   والتــي   تصنف   ضمن   أهم   المؤسسات   المالية،   فهي   تختص   بإدارة   حركة  
 األموال   لذا   يطلق   عليها   أحياناً   اسم  »    الوسطاء   الماليين    «  وتشمل :  البنوك،   وشركات   التأمين،   وتتخذ   من   المال   مجااًل   أساسًيا   للتعامل،  
 فتقوم   بتجميع   األموال   من   حملة   الوثائق،   وتمّثْل   هذه   األموال   االحتياطات   والمخصصات   الفنية   الكافية   لمواجهة   هذه   االلتزامات   مع  
 السعي   للمحافظة   على   هذه   األموال   وتنميتها  . يتوقف   تحقيق   ذلك   على   مدى   نجاح   الشركة   في   تحديد   سياسة   مثلى   الستثمار   هذه  

 األموال   بما   يحقق   عائــدًا  مناسباً   في   ظل   أدنى   درجات   الخطورة . 

ومنذ ما   يقارب    25 عاماً   تعمل   شركة   فلسطين   للتأمين   على   وضع   جميع   خبراتها   وإمكانياتها   في   خدمة   االقتصاد   الوطني   الفلسطيني  
 من   خالل   التوسع   في   أعمالها   واالستثمار   في   العديد   من   المشاريع   االقتصادية،   وتوفير   فرص   عمــل   للعديد   من   األيدي   العاملة   من  

 الخريجين   وذوي   الخبرة   والكفاءة . 

االقتصــاد   الفلســطيني   بشــكل   عــام   يمــر   بمجموعــة   مــن   الظــروف   الصعبــة،   والتــي   تتمثــل   بغيــاب   االســتقرار   السياســي   واالقتصــادي  
 الــالزم   لتشــجيع   وتنميــة   االســتثمار . 

كمــا   أن   هنــاك   تحديــاً   اضافيــاً   يواجــه   مختلــف   الشــركات   العاملــة   فــي   الســوق   الفلســطينية   مثــل   ضعــف   الوعــي   بالثقافــة   التأمينيــة   علــى  
 الصعيــد   العــام   بيــن   المواطنيــن،   وعــدم   المعرفــة   بأنــواع   التأميــن   وتفاصيــل   الخدمــات   التأمينيــة   واألحــكام   والشــروط   التــي   يخضــع   لهــا  
 كل   نــوع   مــن   أنــواع   التأميــن،   وعــدم   فصــل   القضــاء   فــي   القضايــا   التأمينيــة   بالســرعة   الالزمــة  ،   باإلضافــة   إلــى   التحديــات   أو   المخاطــر   التــي  

 تواجــه   الشــركات   العاملــة   فــي   هــذا   القطــاع   والمتمثلــة   بدخــول   منافســين   جــدد   لتقديــم   خدمــات   التأميــن   فــي   الســوق   الفلســطيني . 

علــى   الرغــم   مــن   جميــع   الظــروف،   اســتطاعت   شــركة   فلســطين   للتأميــن   أن   تبنــي   القواعــد   األساســية   التي   تنطلــق   منها   مهامهــا   وأعمالها  
 وأن   تترجــم   طموحاتهــا   علــى   أرض   الواقــع   بمــا   يتماشــى   مــع   مجمــل   السياســات   واالجــراءات   الرقابيــة .  إذ   أن   األنظمــة   والتعليمــات  

 والقــرارات   تالئــم   التطــور   النوعــي   فــي   صناعــة   التأميــن   فــي   األســواق   العالميــة   واالقليميــة . 

يحيى   محمد   أبو   عيدة

مدير   عام   شركة   فلسطين   للتأمين  /  عضو   مجلس   ادارة   االتحاد

التــي الماليــة  المؤسســات  أهــم  التأميــن مــن   قطــاع 
األمــوال حركــة  بــإدارة  تختــص 
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  تمثــل   الوظيفــة   األساســية   للتأميــن   فــي   منــح   األمــان   لألفــراد   والمؤسســات   ضــد   األخطــار،   حيــث   ان   اســتبعاد   الخطــر   أو   نقلــه   للغيــر 
)وخاصــة   األخطــار   الكبيــرة(  يتيــح   للمؤسســة   جهدهــا   لمــا   يمكنهــا   مــن   الوقــوف   فــي   وجــه   التحديــات   والمنافســة و يســاعد    التأميــن   علــى  
 توســيع    نطــاق   االئتمــان    الــذي   يعــد    ضروريــا    لــكل   المشــروعات   وعلــى   ســبيل   المثــال    قــروض   العقــار،   حيــث   يمتنــع   المقــرض   عــن  
 المنــح    إال   إذا   كان   هنــاك   تأميــن   علــى   العقــار   وكذلــك   تأميــن    علــى   الحيــاة   أحيانــا   وبذلــك    يكــون   قــد   تــم   التخفيــض   مــن   المخاطــر   كمــا 

و  ســاهم    التأميــن   بزيــادة   نشــاط   المؤسســات   األخــرى .  

تكويــن    رؤوس   أمــوال،  بمــا   أن   التأميــن   يلعــب   دور   مهــم    وفعــال   فــي   تجميــع    رؤوس   األمــوال   مــن    خــالل   جمــع   األقســاط   مــن  
ــام    ــة   بتعويــض   قيمــة    المخاطــر   والنفقــات    األخــرى   والقي ــن    ســداد    االلتزامــات   المتمثل ــراد      للشــركة(  وبي ــن   ) أي   يحقــق   اي  المؤمني

 باالســتثمارات   األخــرى   فــي   تلــك   األمــوال   فإنهــا   تعــود   علــى   المجتمــع   بفوائــد    اقتصاديــة   جمــة.

تحســين   فــي   ميــزان    المدفوعــات،   وذلــك   عــن   طريــق   زيــادة   اإلنتــاج،   فمثــال   المبالــغ   المتحصلــة   مــن   عمــالت    صعبــة   مقابــل   خدمــات   
ــد    ــي   تزي ــن،   والت ــادة   التأمي ــغ   إع ــق   اســترداد   مبال ــة   أو عــن   طري ــد   اســتثمارات   خارجي ــق   عائ ــا،   أوعــن   طري ــا   أو   خارجي ــة    ســواء   داخلي  تأميني
 قيمتهــا    كلمــا    زادت   الخدمــات   التأمينيــة   التــي    تقدمهــا   الشــركات    كلمــا   زاد   قيــد   المقبوضــات   كلمــا   تحقــق    فائــض   فــي   ميــزان  
 المدفوعــات .  عــدا   عــن   قيــام   الشــركات    بتوزيــع   أربــاح   علــى   المســاهمين   والتــي   تشــجع   المســتثمرين،   وينتــج   عــن   ذلــك    زيــادة    بفــرص  

ــوزارة .   ــواردات   للفــرد   والمؤسســة   وال ــادة   بحجــم   ال  العمــل   وزي

 بــال   شــك   أن    قطــاع   التأميــن   مبنــي   علــى   المخاطــر،   خاصــة   فــي   األجــواء   التــي   نعيشــها    فــي   فلســطين  ،   إذ   لــم    تقتصــر    هــذه   المخاطــر  
ــى   أبعــد   مــن   ذلــك   خصوصــا   مــع   وجــود   ــد   األمــر   ال ــل   يمت ــه   الشــركات   مــن    خــالل   شــرائها   للخطــر  ،   ب  علــى   الجانــب   الفنــي   ومــا   تغطي
 اإلحتــالل   وعــدم   توفــر   قوانيــن    واضحــة   وصارمــة، وعــدم   اإلســتقرار   السياســي   الحالــي   فــي   فلســطين،   الــذي   يشــكل   خطــراً    كبيــراً    علــى  
 قطــاع   التأميــن،   وتواجــد    اإلحتــالل،    وعــدم    قــدرة   أجهــزة   الدولــة   فــي   الســيطرة   علــى   جميــع   المناطــق   الجغرافيــة   التــي   تغطيهــا   وثائــق  

 التأميــن .   

صغــر   الســوق   التأمينيــة،   ووجــود   منافســة   ســعرية    كبيــرة،   وضعــف   الوعــي،    والمعرفــة   التأمينيــة   لبعــض   األفــراد   والمؤسســات    حــول  
 أهميــة   التأميــن،   إضافــةً   إلــى   تراجــع   الدخــل    وارتفــاع   نســبة   البطالــة   فــي   المجتمــع . 

د  . محمد   السبعاوي

رئيس   مجلس   إدارة   شركة   المجموعة   األهلية   للتأمين/ عضو   مجلس   ادارة   االتحاد

 يلعــب التأميــن دور مهــم وفعــال فــي تجميــع رؤوس
االئتمــان األمــوال وتوســيع نطــاق 
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بالرغــم   مــن   تــردي   األوضــاع   السياســية   فــي   المنطقــة   وانعكاســاتها   الســلبية   علــى   الوضــع   االقتصــادي،   إال   أن   قطــاع   التأميــن   يســاهم  
 بشــكل   كبيــر   فــي   تحســين   الوضــع   االقتصــادي،   وذلــك   مــن   خــالل   عــدة   جوانــب: 

 
األول،   حمايــة   رأس   المــال   الخــاص   بالمشــاريع   واالســتثمارات   القائمــة   مــن   خــالل   أعمــال   التأميــن   المباشــر عليهــا،   والتــي   تضمــن    بقــاء  

 هــذه   المؤسســات   والعامليــن   بهــا   واســتمراريتها   فــي   العمــل   حيــن   تتعــرض   للحــوادث   المختلفــة .  

وثانيــًا،   تعتبــر   شــركات   التأميــن   مــن   أهــم   المســتثمرين   فــي   القطــاع   الخــاص   عبــر   اســتثمار   أمــوال   الشــركات   فــي   مختلــف   القطاعــات،  
 فاســتثمار   هــذه   الشــركات   فــي   الســوق   المحليــة   يزيــد   مــن   قــدرة   االقتصــاد   الفلســطيني   بالتالــي   خلــق   مزيــداً   مــن   فــرص   العمــل   لهــذه  

 القطاعــات . 

إن   الظــروف   الصعبــة   التــي   تمــر   بهــا   المنطقــة   تنعكــس   ســلباً   علــى   االقتصــاد   االقليمــي   بشــكل   عــام   علــى   فلســطين   بشــكل   خــاص؛  
 ويؤثــر   ذلــك   فــي   بيئــة   االســتثمار   واالعمــال   بالتالــي   ينعكــس   ســلباً   علــى   قطــاع   التأميــن   خاصــة   وأن   ســوق   التأميــن   الفلســطيني   محــدود  

 وتحيــط   بــه   ظــروف   سياســية   واقتصاديــة   صعبــة .  

جمال   عواد 

مدير   عام   شركة   التكافل   الفلسطينية   للتأمين  /  عضو   مجلس   ادارة   االتحاد

 الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا المنطقــة تنعكــس
ســلبًا علــى بيئــة االســتثمار واألعمــال
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جمال   الحمود

مدير   عام   شركة   العالمية   المتحدة   للتأمين  /  عضو   مجلس   ادارة   االتحاد

 قطــاع التأميــن يســاعد علــى توفيــر فــرص عمــل وجــذب
 رؤوس األمــوال الــى فلســطين

يعتبــر   قطــاع   التأميــن   ركيــزة   أساســية   فــي   االقتصــاد   الفلســطيني   ألنــه   يوفــر   التغطيــات   التأمينيــة   لممتلــكات   األفــراد   والمؤسســات  
ــاة   والحــوادث   الشــخصية  ،   حيــث   يحمــي   التأميــن   األفــراد   والمؤسســات   مــن   ــات   فــي   مجــاالت   التأميــن   الصحــي   والحي ــر   تغطي  وتوفي

 تبعــات   الخســارة   الماديــة   الناتجــة   عــن   الحــوادث   والمخاطــر   التــي   تواجههــم .  

كمــا   يوفــر   قطــاع   التأميــن   فــرص   عمــل   مــن   خــالل   التوظيــف   فــي   شــركات   التأميــن   العاملــة   فــي   فلســطين و تســاعد   أيضــاً   فــي   جــذب  
 رؤوس   األمــوال   إلــى   البــالد   حيــن   يشــعر   المســتثمر   باألمــان   لوجــود   غطــاء   يحمــي   اســتثماراته  .  وتســاهم   شــركات   التأميــن   الفلســطينية   
 باســتثماراتها   المحليــة   فــي   تطــور   االقتصــاد   الفلســطيني   باســتمرار   كمــا   تســهم   فــي   تحمــل   جــزء   مــن   المســؤولية   المجتمعيــة   ممــا  

 يســاعد   فــي   اقتصــاد   الوطــن .  

إن   التحديــات   التــي   تواجــه   قطــاع   التأميــن   تتمثــل   فــي   المنافســة   غيــر   الفنيــة   فــي   الســوق،   باإلضافــة   إلــى   محدوديــة   حجــم   ســوق   التأميــن  
 الفلســطيني   وصغــره      ووجــود   طاقــة   اســتيعابية   فائضــة   نتيجــة   زيــادة   عــدد   شــركات   التأميــن   العاملــة   عــن   الحاجــة   الفعليــة   للســوق   ممــا  

 يؤثــر   ســلباً   علــى   المنافســة   وعلــى   نتائــج   أعمــال   الشــركات.  

ومــن   ناحيــة   أخــرى،   اســتمرار   التقلبــات   السياســية   المحليــة   واالقليميــة   وعــدم   وجــود   بــوادر   انتعــاش   فــي   العمليــة   السياســية   فــي  
 الحركــة   االقتصاديــة   فــي   الســوق   فــي   ظــل   غيــاب   المشــاريع   التنمويــة   واالســتثمارية   والضغوطــات   العاليــة   التــي   تمــارس   علــى   الســلطة  

 الوطنيــة   الفلســطينية   وتوقــف   دعــم   المشــاريع   القائمــة  ،   ممــا   يحــد   مــن   امكانيــة   تطــور   أعمــال   قطــاع   التأميــن . 
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قطــاع   التأميــن   جــزء   مــن   القطــاع   المالــي   الفلســطيني   بجانــب   البنــوك،   ومــن   المتعــارف   عليــه   اقتصاديــاً   أن   القطــاع   المالــي   يعتبــر  
 المحــرك   ألي   عمليــة   تنميــة   اقتصاديــة   فــي   كل   اقتصاديــات   العالــم   الرأســمالية،   اإلشــتراكية،   واالقتصاديــات   المختلطــة،   باعتقــادي   أن  
 القطــاع   المالــي   أهــم   قطــاع   كونــه   المحفــز   والمحــرك   ألي   عمليــة   تنميــة   اقتصاديــة   ثــم   يأتــي   أيضــا   دور   قطــاع   التأميــن   بشــكل   أهــم   فــي  
 القطــاع   المالــي   كونــه   يعتبــر   القطــاع   الحامــي   للثــروة   القوميــة   الفلســطينية   وقطــاع   التأميــن   يوفــر   مظلــة   حمايــة   للممتلــكات   العامــة  

 وممتلــكات   األفــراد   والممتلــكات   الخاصــة . 

 قطاع   التأمين   بحاجة   إلى   إعادة   صياغة   المنظومة   التشريعية   والبيئة   القانونية   الناظمة   لعمل   قطاع   التأمين   إذ   أن   كل   القوانين   واألنظمة  
 التي   تنظم   أعمال   التأمين   قوانين   قديمة   بحاجة   إلى   تجديد   وتطوير،   كي   تنسجم   مع   جميع   التطورات   اإلقتصادية   واإلجتماعية   واألمنية  
 والسياسية   داخل   فلسطين،   يجــب   علينــا   في   شركات   التأمين   واالتحاد   الفلسطيني   لشركات   التأمين   تعديل   بعض   القوانين   ذات  

 العالقة   أو   تفعيلها . 

على   سبيل   المثال  : فرض   قانون   العمل   على   كل   أرباب   العمل   فيمــا   يتعلــق   بتأميــن   عمالهم   من   أخطار   إصابات   العمل   ولكن   نسبة  
 العمال   المّؤَمنين   في   فلسطين   متواضعة   جدا   ال   تتجاوز   %20  في   حين   لدينا   أكثر   من   120   ألف   مؤسسة   صغيرة   ومتوسطة   وكبيرة،   
 وقد   عملنا   عليه   من   7-8   سنوات   مع   وزارة   العمل   وتوصلنا   إلى   تفاهمات   واتفاقات   وطالبنا   آنذاك   عوضا   عن   األسلوب   أو   النمط  
 التقليدي   المتبع   من   وزارة   العمل   في   التفتيش   على   المؤسسات   والشركات،   كنا   قد   اقترحنا   على   وزارة   العمل   أن   يكون   تأمين   العمال  

 من   أخطار   إصابات   العمل   متطلب   من   متطلبات   الترخيص   أو   تجديد   الترخيص   ولكن   لم   نصل   إلى   نتيجة   حتى   اآلن . 

 مما   ال   شك   فيه   أن   سوق   التأمين   الفلسطيني   سوق   صغير   الحجم   –   حيث   ال   يتجاوز   حجم   سوق   التأمين   الفلسطيني   280   مليون  
 دوالر   امريكي   كما   في   نهاية   عام   2018   وال   تشكل   نسبة   مساهمة   قطاع   التأمين   الفلسطيني   في   حجم   الناتج   المحلي   اإلجمالي   أكثر  
 من  % 1,9   وهي   نسبة   متواضعة   جداً !  إذا   ما   قورنت   بنسبة   مساهمة   قطاع   التأمين   في   الناتج   المحلي   اإلجمالي   في   الدول   العربية   التي  

 تصل   الى   %5   وفي   الدول   المتقدمة   اقتصاديا   كالدول   اإلسكندنافية   وكندا   وأوروبا   تصل   الى   15-12%  .

 التفكير   في   طرح   تأمينات   إلزامية   جديدة،   ال   يجوز   أن   يبقى   تأمين   المركبات   وتأمين   العمال   تأمينين   إلزاميين   فقط   في   حين   أن   بعض  
 التأمينات   التي   تالمس   حياة   اإلنسان   كالتأمين   الطبي،   وتأمين   األخطار   المهنية،   واألخطاء   الطبية،   حتى   التأمين   الصحي   في   كثير   من  
ــاً   ألنه   يالمس   حياة   اإلنسان،   فحياة   اإلنسان   هي   أغلى   ما   نملك   في   فلسطين .   الدول   التي   تحترم   اإلنسان   يكون   التأمين   الطبي   إلزامي

 اإلعالم،   إذ   ان   جزءاً   من   رسالة   االتحاد   الفلسطيني   لشركات   التأمين   وفقاً   لما   ورد   في   النظام   الداخلي   لالتحاد   هو   التوعية،   لذلك   على  
 شركات   التأمين   واالتحاد   الفلسطيني   لشركات   التأمين   القيام   بعمليات   وحمالت   توعوية   متواصلة،   مستمرة   ومنظمة   عبر   وسائل  
 اإلعالم   التقليدي   والرقمي   وعبر   اإلحتكاك   المباشر   مع   المؤسسات   ذات   العالقة،   الجامعات   والمؤسسات   الطبية،   نقابات   العمال،  
 نقابات   أرباب   العمل،   كل   من   له   عالقة   بقطاع   التأمين .  يجب   أن   يكون   هناك   تفاعل   اجتماعي   واقتصادي   وسياسي،   وتغيير   الفكرة  
 السائدة   عند   الناس  ) وهللا   لو   ما   كان   التأمين   إلزامي   ما   أمنت (  أو   أن   شركات   التأمين   ال   تفي   بالتزاماتها ..  هذا   الموضوع   له   عالقة   بالتوعية  

 وله   عالقة   بالثقافة،   إذ   يتطلب   منا   ترسيخ   ثقافة   جديدة   واعية   بأهمية   التأمين   في   أذهان   الناس . 

محمد   الريماوي

مدير   عام   شركة   تمكين   للتأمين /  عضو   مجلس   ادارة   االتحاد

ــر تحديــات وصعوبــات البيئــة التأمينيــه... تجديــد وتطوي
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136ألف 
مؤسسة ومنشأة قطاع

خاص في السوق الفلسطيني

65%
مجمل أقساط التأمين في فلسطين

 تأتي من تأمين المركبات

هـــل تعلــم؟!
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136ألف 
مؤسسة ومنشأة قطاع

خاص في السوق الفلسطيني

65%
مجمل أقساط التأمين في فلسطين

 تأتي من تأمين المركبات

180هـــل تعلــم؟!
عقوبة قيادة مركبة من دون لوحة تحمل أرقامًا

وحبس مدته ال يقل عن ثالثة أشهر

دينار

عقوبة قيادة مركبة من دون رخصة قيادة  حبس مدته
ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتين 

وغرامة مقدارها 180دينار أو ما يعادلها بالعمله المتداوله

أشهر3

يهدف الى استمرار المشترك في أداء أقساط التعليم الجامعي وسداده ألفراد أسرته
 في الجامعات الفلسطينية في حال تعرضه الى حادث  يؤدي الى اصابة 

و/أو مرض و/أو عجز  و/أو وفاة و/أو التوقف عن العمل وعدم قدرته على سداد أقساط التعليم الجامعي

سنة 14األطفال
 وبطول يقل عن 150سم  ووزن يقل عن 35 كغم

يجب أن يستلموا الكرسي المناسب لحجمهم 

اإلشارات
ذات الشكل الدائري تعطي األوامر

وذات الشكل المثلث تعطي معلومات تحذيرية 

تأمين التعليم الجامعي 
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واقع   التأمين   في   البلدان   العربية
نــا   إلــى   المقارنــة   مــا   بيــن   اإلنجــازات   الهامــة   التــي   حققتهــا   بعــض   االســواق   والمجموعــات   التأمينيــة   الحديــث   عــن   واقــع   التأميــن   فــي   البلــدان   العربيــة   يجرُّ
 والشــركات،   واالنتقــادات   التــي   يســهل   توجيههــا   إلــى   صناعــة   التأميــن   فــي   مجملهــا   والتــي   تخــص   أساســاً   نســبة   مســاهمتها   فــي   الناتــج   القومــي   الخــام   التــي  

ــم .  ــن   لهــ ــورة   مــع   عمــوم   المؤمَّ ــدان   والعالقــة   الموت  مازالــت   ضعيفــة   وضعــف   التوطيــن   فــي   بعــض   البل

  االنجازات:
 البــد   أن   نضــع   نصــب   أعيننــا   الواقــع   االقتصــادي   الصعــب   فــي   العديــد   مــن   البلــدان   والتوتــرات   الجيوسياســية   التــي   تعيــق   نمــو   التأميــن   فــي   بعــض   البلــدان؛   لكــن  
 هــذا   ال   يمنعنــا   مــن   القــول   إنََّ   صناعــة   التأميــن   شــهدت   إزدهــاًرا   ملحوًظــا   فــي   عــدد   مــن   البلــدان   خصوصــاً   فــي   الســعودية،   واالمــارات،   المغــرب   ومصــر   وحافظــت  
 علــى   مســتويات   مقبولــة   مــن   النمــو   فــي   البلــدان   األخــرى   كلبنــان  ،   االردن   وبقيــة   دول   الخليــج، لكــن   تدهــور   بعــض   العمــالت   فــي  ) مصــر،   الجزائــر،   ســوريا،   تونــس،  

 الســودان (  بســبب   االوضــاع   االقتصاديــة   والسياســية   يجعــل   نســبة   النمــو   بالــدوالر   االمريكــي   ضعيفــة،   إن   لــم   تكــن   ســالبة . 

عمومــًا،   هنــاك   مجموعــات   نجحــت   فــي   االنتشــار   اقليميــاً   وحتــى   خــارج   المنطقــة   العربيــة  ) تركيــا،   برمــودا،   إفريقيــا،   ســريالنكا(  كانــت   قــادرة   علــى   التفــوق   علــى  
 المجموعــات   االجنبيــة،   التــي   لــم   تنجــح   عمومــاً   فــي   االســتحواذ   علــى   حصــص   كبيــرة   مــن   االســواق،   فعلــى   ســبيل   المثــال   نجحــت   مجموعــة   الخليــــــج   الكويتيـــــة،  
 و  ) Orient AL futtaim (  اإلماراتيــة،   ترســت   للتأميــن   وإعــادة   التأميــن،   ســهم   المغربيــة   قبــل   اســتحواذ   Sanalam عليهــا  ، وفــــا   المغربيــة  ،   ميــد   جلــف   اللبنانيــة..   
ء   أول   الترتيــب   بمبالــغ   أقســاط   عاليــــــة   جـــــداً   التعاونيــة  ) بوبــا   ) Bupa ( ، عمــان   للتأميــن   وأبــو   ظبــي   الوطنيــة    إلــخ؛   ونجحــت   العديــد   مــن   الشــركات   الوطنيــة   فــي   تبــوُّ
ــر،  ) COMAR  ,  STAR (  فــي   تونــس،   قطــر   للتأميــن،   الكويــت   للتأميــن،   العمانيــة   ــدان  ) SAA,CAAT,CAAR (  فــي   الجزائ   ، والشــركات   االساســية   فــي   بقيــة   البل

 المتحــدة   ،   مصــر   للتأميــن ...  
هــذه   المجموعــات   والشــركات   نجحــت   فــي   التفــوق   محليــاً   واقليميــاً   بفعــل   عــدة   عوامــل   اهمهــا   االدارة   المتمكنــة   التــي   تتمتــع   بنظــرة   اســتيراتيجية   طويلــة   االمــد،  
 تراكــم   الخبــرة   الناجحــة   وإعــادة   انتاجهــا   فــي   بلــدان   آخــرى  ،   مــع   اســتعمال   التجربــة   كرافعــة    leverage   للمضــي   قدمــاً   إلــى   االمــام  ،   اإللمــام   باألســواق   والتكيــف  
 معهــا   واالمكانيــات   االســتثمارية   التــي   يوفرهــا   الحجــم   الكبيــر   بالمقارنــة   مــع   محدوديــة   إمكانيــات   الشــركات   الصغيــرة،   والعنصــر   البشــري   مهــم   جــداً   لضمــان  

 اســتمرارية   الشــركات   وتطورهــا . 

السؤال   التالي   الذي   يطرح   نفسه :  وماذا   بعد؟   هل   حققت   هذه   النجاحات   القفزة   النوعية   التي   نصبو   إليها؟
إذا   كانــت   بعــض   األهــداف   قــد   تحققــت   فــي   بعــض   االســواق   كالتأمينــات   االجباريــة   علــى   الســيارات   )المســؤولية   المدنيــة(  ،   والتأميــن   الطبــي،   وبعــض   الفــروع  

 االلزاميــة  ،   إال   أن   باقيــة   الفــروع   الغيــر   اإللزاميــة   تحتــاج   إلــى   تطويــر   أكثــر   وإلــى   إرادة    قويــة   وخطــط   مــن   المســؤولين   علــى   االســواق   والشــركات .    
إعتدنــا   منــذ   زمــان   إســتعمال   عبــارة  »   غيــاب   الوعــي   التأمينــي   «  كشــماعة   نعلــق   عليهــا   كل   مظاهــر   عجزنــا   عــن   إنجــاز   تقــدم   كبيــر   فــى   بعــض   المجــاالت؛   هــذا   ال   يعنــي  

 ان   الوعــي   موجــود   لــدى   كل   الفئــات   اإلجتماعيــة   والعمريــة   لكــن   إذا   لــم   يكــن   الوعــي   التأمينــي   موجــوداً   أو   كافيــاً   فلمــاذا  ؟   ومــن   المســؤول   يــا   تــرى؟
ال   يمكن   إال   أن   نلوم   أنفسنا   ليس   على   سبيل   جلد   الذات،   لكن   كمسؤولين   في   قطاع   التأمين   ماذا   فعلنا   من   أجل   رفع   مستوى   الوعي   التأميني؟

وماذا   نسينا   أو   كنا   غير   قادرين   على   فعله؟
هــذا   هــو   الســؤال   الجوهــري   الــذي   ينبغــي   اإلجابــة   عنــه   قبــل   الخــوض   فــى   غمــار   النقــاش   حــول   الفــروع   التــى   لــم   تحــرز   تقدمــا   جديــراً   بالذكــر   أو   كافيــاً   فــى   العقــود  

 األخيـرة .  
خــالل   إســتعراضنا   للتحديــات   البــد   مــن   اإلشــارة   إلــى   دور   التأميــن،   ليــس   فقــط   علــى   مســتوى   حمايــة   الممتلــكات   واألشــخاص   ولكــن   علــى   مســتوى   مســاهمة  
 التأميــن   فــي   الدفــع   بعجلــة   اإلقتصــاد؛   إذا   ســلمت   الحكومــات   بأهميــة   التأميــن،   وإعتبرتــه   أكثــر   مــن   خدمــة  ،   فمــن   الممكــن   أن   يؤخــذ   علــى   محمــل   الجــد   فــي  
 مخططــات   التنميــة   والسياســات   اإلقتصاديــة   ؛   وهــذا   ســيحدث  -  ال   محالــة  -  نقلــة   نوعيــة   علــى   مســتوى   التعامــل   مــع   القطــاع   إذ   تصبــح   تنميتــه   وتطويــره   ذات  

 أهميــة   قصــوى.
 

اإلدخار   عصب   اإلستثمار،   وبالتالى   فإن   تطوير   منتجات   التأمين   على   الحياة   وتشجيع   اإلدخار   أساسيان   كإحـدى   الروافد   األساسية   لصناعة   التأمين  ؛
التأمينــات   غيــر   اإلجباريــة   تبقــى   عصيــة   علــى   التطويــر،   ألن   العالقــة   مــع   التأميــن   كانــت   والتــزال   مبنيــة   أساســاً   علــى   اإلجباريــة  ، وهنــا   يأتــي   دور   التســويق   فــى  
 شــركات   التأميــن  ،   لكــن   قبــل   تســويق   ذلــك   األهــم   تطويــر   منتجــات  ، وهنــا   يبــرز   جليــاً   ضعــف   شــركاتنا  ، فالقليــل   مــن   الشــركات   قــادر   علــى   اإلســتثمار   فــى   تطويــــر  
 هــذه   المنتجـــــات  ، بســبب   صغــر   حجــم   الشــركات   عــدم   امتالكهــا   علــى   إمكانيــات   بشــرية   ماديــة   وإكتواريــة   كافيــة .  الفــروع   الجديــدة   تبقــى   محصــورة   فــي   عــدد   مــن  

 المخاطــر   وتتعاطاهــا   القلــة   مــن   الشــركات   نظــًرا   ألن   إكتتابهــا   يتطلــب   تغطيــات   إعــادة   تأميــن   صعبــة   اإلســتحصال   وقــدرات   فنيــة  ؛   
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فــي   المحصلــة :  فــإن   صناعــة   التأميــن   فــى   المنطقــة   العربيــة   وإن   عرفــت   تقدمــاً   ملحوظــاً   ،فهــى   الزالــت   تعانــى   مــن   ضعــف   نمــو   التأمينــات   الغيــر   اإلجباريــة  
 ومنتجــات   اإلدخــار .  

آفاق   التطور 
   على   الرغم   من   كل   ما   سبق،   فإن   اآلفاق   تظل   واعدة   لصناعة   التأمين   فى   جل   البلدان   لعدة   أسباب   أهمها :  

  
الوضع   الديموغرافي 

ــن   ــدد   العاملي ــث   ســيكون   ع ــاً   إســتثنائياً   حســب   منظمــة   اليونســيف   ،   بحي ــة   وضع ــة   العربي ــى   ســنة   2050   ســتعرف   المنطق ــن   2020   وحت ــا   بي ــرة   م  فــي   الفت
ــر   النشــيطين .   ــن   أى   الغي ــى   المتقاعدي ــة   للعمــل   باإلضافــة   إل ــن   هــم   تحــت   الســن   القانوني ــر   مــن   عــدد   الذي ــر   بكثي ــى   العمــل   أكث ــن   عل  والقادري

هــذه   النافــذة    )   window of opportunity (     تعتبــر   فرصــة   تاريخيــة   وجــب   إســتثمارها   مــن   أجــل   تطويــر   وتســويق   منتجــات   للشــرائح   الشــابة   وللطبقــات   المتوســطة  
 التــى   ســتزيد   الطلــب   علــى   التأميــن   وبالخصــوص   فــي   فــروع   تأمينــات   األشــخاص   ،   الصحــة   والممتلــكات   الشــخصية ) ســيارات /  بيــوت( .  

علــى   مســتوى   الفــروع   األخــرى ،  فالنهضــة   العمرانيــة   واإلقتصاديــة   التــى   تعرفهــا   الــدول   المســتقرة   سياســياً   ودول   الخليــج   ســتزيد   مــن   الطلــب   علــى   التأميــن  
 بوتيــرة   أقــل   مــن   التــى   عهدناهــا   فــي   دول   الخليــج   ســابقاً   ألن   البنيــة   التحتيــة  -  علــى   األقــل   فــي   دول   الخليــج   شــبه   مكتملــة   ،   ولكــن   تظافــر   عاملــي   التضخــم   وزيــادة  

 عــدد   الســكان   فــى   كل   البلــدان  ،   ســيزيدان   مــن   الطلــب   علــى   التأميــن .  
لكــن   هل   هذا   يكفي   لكى   ترتفع   نسبة   التأمين   في   الناتج   القومـــي   الخـــام   إلــى   5   أو  %  6  ؟

كمــا   ســبق   وذكرنــا   ســابقاً   فــإن   النافــذة   الديموغرافيــة   تعتبــر   فرصــة   ذهبيــة   يمكــن   أن   تعطــي   زخًمــا   للتأميــن   إذا   تــم   إســتغاللها   ،   لكــن   هــذا   ليــس   كافيــاً   لكــي   يحقــق  
 التأميــن   نســبة   نمــو   مضطــردة   وعلــى   مــدى   فتــرة   زمنيــة   طويلــة   بحيــث   نتمكــن   فــى   نهايتهــا   مــن   بلــوغ   نســبة   5   أو  %  6   فــى   الناتــج   القومــي   الخــام .  

هنــا   يأتــى   دور   اإلرادة   السياســية   علــى   المســتوى   الحكومــي   ،بحيــث   تتحــول   الدوائــر   المســؤولة   عــن   التأميــن   مــن   دور   المراقــب   أو   المشــرف   علــى   التأميــن   إلــى  
ــكات   ؛   ــة   المواطــن   والممتل ــة   إذا   كان   الغــرض   منهــا   حماي ــات   اإلجباري ــادة   عــدد   التأمين ــر   مــن   زي ــاًل   فــال   ضي ــر   التأميــن   بشــتى   الوســائل  ؛   مث  دور   المحفــز   لتطوي
 لكــن   األهــم   هــو   إيجــاد   آليــات   لتشــجيع   التأميــن  ،   نذكــر   منهــا   علــى   ســبيل   التأميــن   المتناهــي   الصغــر   ،    Micro  -  Insurance   وتشــجيع   المؤسســات   اإلقتصاديــة  
ــواجه   بحلــول   ـُ  الصغيــرة   والمتوســطة   علــى   التأميــن   علــى   ممتلكاتهــا   وتوفيــر   تغطيــة   تأمينيــة   للمســتخدمين   ،   كمــا   أن   العجــز   المالــي   لصناديــق   التقاعــد   البــد   وأن   ي

 تأمينيــة   لتشــجيع   اإلدخــار .  

لكــن   هــذا   ال   يكفــي   لســداد   الفجــوة   التأمينيــة   مــا   بيــن   أخطــار   المؤمــن   عليهــا   واألخطــار   التــى   يمكــن   أن   تكبــد   خســائر   فادحــة   فــى   األرواح   والممتلــكات   وأهمهــا  
ــا   الزراعــة   دوراً   أساســياً   فــى   اإلقتصــاد   ــى   تلعــب   فيه ــدان   الت ــا   اإلنســان  ؛   كمــا   أن   طبيعــة   بعــض   البل ــى   يتســبب   فيه ــة   الت ــة   والكــوارث   البيئي  الكــوارث   الطبيعي
 تقتضــي   قــرارات   جريئــة   علــى   مســتوى   الحكومــات   ورصــد   ميزانيــات ،  الســؤال   الــذي   يطــرح   نفســه   هــو   مــن   أيــن   ســتدبر   الحكومــات   هــذه   الميزانيــات   فــى   ظــل  
 أوضــاع   إقتصاديــة   صعبــة   ؟   الجــواب   يكــون   بســؤال   آخــر   مــاذا   لــو   حلــت   الكــوارث   ولــم   تكــن   لنــا   تغطيــات  ؟   يبقــى   مــن   األفضــل   إيجــاد   حلــول   تأمينيــة   بتعــاون   مــا  
      Alternative Risk Transfer أو   علــى   شــكل  ) Funds  (  ــات   بشــكل   تراكمــي ــر   إمكاني ــام   والخــاص  ) Private Public Partnership (   وتوفي  بيــن   القطاعيــن   العـــ

 حتــى   نســد   الفجــوة   التأمينيــة .  
   

هنــاك   مجــاالت   أخــرى   لتطويــر   التأميــن   فــى   المنطقــة   العربيــة   كالتأميــن   التعاونــي   التقليــدي   علــى   أســس   اإلنتمــاء   لمجموعــة   أو   شــريحة   معينــة   أو   بســبب   مصالــح  
 مشــتركة   Affinity   وهــذا   يهــم   باألســاس   التأميــن   الطبــي   والتأمينــات   الصغيــرة .  إن   وجــود   هــذا   النــوع   مــن   التأمينــات   عــن   طريــق   تعاونيــات   يزيــد   مــن   إهتمــام  

 النــاس   بالتأميــن   وتحســين   وعيهــم . 
كمــا   إن   العمــل   علــى   تحســين   صــورة   وأداء   التكافــل   مــن   شــأنه   أن   يســاعد   فــى   التغلــب   علــى   البعــض   مــن   العوائــق   التــى   تجعــل   شــرائح   معينــة   ال   تشــتري   التأميــن  

 إال   بســبب   إجباريتــه   وليــس   طواعيــة   وعــن   ســابق   إقتنــاع .  

الخاصة :  
عمومــاً   واقــع   التأميــن   فــى   المنطقــة   العربيــة   ليــس   قاتمــا   أبــدا،   هنــاك   إنجــازات   ونجاحــات   ولكــن   هــذا   ال   يلغــي   ضــرورة   العمــل   علــى   ســد   الفجــوة   التأمينيــة   أوال  
 والعمــل   علــى   اإلســتفادة   مــن   الفــرص   التــى   تتيحهــا   لنــا   التركيبــة   الديموغرافيــة   ثانيــاً .  والفوائــض   الماليــة   فــى   بعــض   الــدول   ثالثــاً .  كمــا   أن   التطــور   الطبيعــي  

 إلقتصــادات   بلداننــا   يطــرح   تحديــات   ســيكون   مــن   الضــرورى   علــى   صنــاع   القــرار   التأمينــى   مواكبتهــا .  
هذا   لن   يتم   إال   إذا   توفرت   لدى   كل   األطراف   ذات   العالقة   مع   التأمين   الرغبة   واإلرادة   السياسية   للعمل   سوياً .  

يبقــى   التعليــم   أو   التكويــن   فــى   النهايــة   أحــد   المفاتيــح   األساســية   لتطويــر   التأميــن   والوســيلة   األمثــل   إلدمــاج   الشــباب   فــى   برامــج   التأميــن  ،   خاصــة   وأن   الثــورة  
 الرقميــة   فرضــت   علــى   الــكل   العمــل   بطــرق   مختلفــة   للتســويق   وإلكتتــاب   اإلخطــار .  

ــور   ــة   للجميــع   وفــرص   ســترى   الن ــة   وإضطرابــات   جيوسياســية،   هنــاك   فــرص   ممكن فكمــا   ان   هنــاك   صعوبــات   جمــة   وتحديــات   ومنافســة   وأوضــاع   إقتصادي
ــا   والتــي   ال   منــاص   لقطــاع   التأميــن   مــن   مواكبتهــا .   ــور   مــع   تطــور   اإلقتصاديــات   والتكنولوجي ــاً   وتتبل  تدريجي
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بــدأت   صناعــة   التأميــن   فــي   فلســطين   قبــل   إســتالم   الســلطة   الوطنيــة   الفلســطينية،   ثــم   أصبحــت   تحــت   إشــرافه   فــي   العــام 1993  م   غيــر  
 ان   هــذا   القطــاع   كان   ضعيفــاً   لغيــاب   االليــات   وصّحــة   اإلشــراف   علــى   العمــل   والتقاعــس   فــي   وضــع   الضوابــط   والرقابــة   الالزمــة   لدعــم  
 هــذا   المرفــق   االقتصــادي   مــن   أجــل   ثقــة   المواطــن   وتحفيــزه   علــى   التأميــن   والــذي   ســيؤدي   بالنتيجــة   إلــى   المســاهمة   فــي   نمــو   االقتصــاد  

 الفلسطيني . 
وبقــي   الحــال   كذالــك   إلــى   أن   تأسســت  »   هيئــة   ســوق   رأس   المــال   الفلســطينية   «  وأصبحــت   الجهــة   المخولــة   قانونيــاً   فــي   اإلشــراف  
 والتنظيــم   والرقابــة   علــى   أعمــال   هــذا   القطــاع   فــي   أواخــر   العــام 2004  م .  ولقــد   ســاعد   صــدور   قانــون   التأميــن   رقــم  ) 20 (  لعــام 2005  م  

 فــي   إعــادة   تنظيــم   قطــاع   التأميــن . 
ــر   اإلدارة   العامــة   للتأميــن،   بوضــع   سياســات   ــًا،   عب وقامــت  »   هيئــة   ســوق   رأس   المــال   الفلســطينية « ،   بصفتهــا   الجهــة   المخولــة   قانوني
 مفّصلــة   تهــدف   إلــى   تطويــر   وتنميــة   قطــاع   التأميــن،   وإعــداد   األنظمــة   الالزمــة،   وتوفيــر   المنــاخ   المالئــم   لنمــو   صناعــة   التأميــن   وتقدمهــا،  

 بمــا   يعــود   بالنفــع   العــام   علــى   مجمــل   النشــاط   االقتصــادي   فــي   فلســطين،   بالتعــاون   والتنســيق   مــع   الجهــات   المعنيــة . 

ســاهم   ايضــاً   فــي   نمــو   صناعــة   التأميــن   انشــاء   االتحــاد   الفلســطيني   لشــركات   التأميــن PIF   فــي   أواخــر   التســعينات   إذ   انــه   يعمــل   علــى  
 التنســيق   مــع   الجهــات   الرســمية   المختّصــة   بالتأميــن،   والتعــاون   مــع   مــن   لــه   صلــة   بســوق   التأميــن .  علــى   الرغــم   مــن   حداثــة   االتحــاد   وعــدد  
 الشــركات   األعضــاء   العاملــة   اال   ان   دوره   لــم   يتجاهلــه   أحــد،   بــل   اســتطاع   كســب   كرســي   فــي   مجلــس   إدارة   االتحــاد   العــام   العربــي   للتأميــن . 

علينــا   واجــب   وطنــي   ومهنــي   فــي   دعــم   هــذا   القطــاع   لــذا   نحــن   فــي   شــركة   فنشــرش   فــارس   ملتزمــون   بتدريــب   الكفــاءات   الفلســطينية  
 التــي   تعمــل   فــي   شــركات   التأميــن   الفلســطينية   إذ   نقيــم   عــدة   ورشــات   عمــل   فــي   فلســطين   واليونــان   نعــّرف   ونشــرح   فيهــا   مختلــف  
 المنتجــات   التأمينيــة  . كذلــك   تقــوم   الشــركة   بتمريــن   وتدريــب    موظفــي   شــركات   التأميــن   الفلســطينية   فــي   مركزنــا   فــي   أثينــا   ويتــم   أثنــاء  
ــة   ممــا   يســهل   عليهــم   ــا   أليومي ــواع   التأميــن   وضرورتهــا   فــي   حياتن ــن،   إضافــة   الــى   شــرح   ان ــادئ   وأســس   التأمي ــرة   التدريــب   علــى   مب  فت

 التوعيــة   التأمينيــة   عنــد   المواطــن . 

بالتأكيــد،   دور   شــركة   فنشــرش   فــارس   يتعــّدى   حــدود   التدريــب   ألننــا   نقــوم   بــدور   أساســي   فــي   تأميــن   التغطيــات   المناســبة   التــي   تحتاجهــا  
 شــركات   التأميــن   العاملــة   فــي   فلســطين  . ونقــوم   بتقديــم   الحلــول   المالئمــة   لتغطيــة   االخطــار   المعقــدة . 

وال   شــك   ان   شــركات   التأميــن   الفلســطينية   تقــوم   بــدور   مهــم   فــي   توعيــة   المواطــن   وتعويضــه   عــن   األضــرار   التــي   تحــل   بممتلكاتــه   أو  
ــاج   ــة،   كمــا   تحت ــة   خصوصــاً   الفلســطينية   التــي   تعمــل   فــي   األســواق   الدولي ــاج   الــى   دعــم   المؤسســات   العربي  اســتثماراته؛   ولكنهــا   تحت
 الــى   دعــم   االتحــاد   العربــي   للتأميــن   مــن   أجــل   ضمــان   التســهيالت   للمشــاركة   فــي   ورشــات   العمــل   والمؤتمــرات   التــي   تقــام   فــي   الــدول  

 العربيــة . 

ــن   يعملــون   فــي   القطــاع   المصرفــي   والصناعــي   ــى   المثابــرة   علــى   توزيــع   هــذه   المجلــة   ووصولهــا   إلــى   أكبــر   عــدد   ممكــن   ممَّ أخيــراً   نتمنَّ
ــد   ــي   عن ــادة   الوعــي   التأمين ــى   زي ــؤدي   ال ــي   ت ــة   الت ــى   المنتجــات   التأميني ــار،   وتســليط   الضــوء   عل ــة   باالخب ــن   المجل ــاري   ونرجــو   تلوي  والتج

 المواطــن . 
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السامة   المرورية

المقدمة : 
تولي    القيادة   العامة   للشرطة   الفلسطينية   ممثلة   بقائدها   اللواء  
 حازم   عطا   اهللا   اهتماماً   بالغاً   بمرفق المرور   وتفرعاته،   نظراً   ألهميته  
 وحيويته   وأثره   الواضح   على   جميع   األنشطة   الحياتية   اليومية   لجميع  
 المواطنين   والزائرين،   ألنــه   يتعلــق   بممارسة   حرية   أساسية   وحق  
 أصيل   للمواطن   الفلسطيني   في   التنقل   بأمان   وطمأنينة .  ونحن  
 في   قيادة   الشرطة   الفلسطينية   نعمل   من   وحي   أن   مشكلة   المرور  
 يجب   أال   تترك   على   عاتق   جهة   رسمية   واحدة   في   البلد  ،   بل   ال   بد   من  
 التعاون   والتكامل   ما   بين   القطاعين   العام   والخاص   للتغلب   علــى  

 المشكالت   الناجمــة   عن   االستخدام   المضطرد   للمركبات . 
وفي   هذا   الشــأن   يأتي   التعاون   ما   بين   الجهات   الرسمية   ممثلة  
 بشرطة   المرور   وهيئة   سوق   رأس   المال   والجهات   الخاضعة   إلشرافها  
 ومنها   اإلتحاد   الفلسطيني   لشركات   الـتأمين،   لنشر   الوعي   المروري  
 وتحسين   مستوى   السلوك   على   الطرق   من   السائقين   ومستخدمي  
ومآســيها   التي   كلفتنا   في    الطريق   لتجنب   ويالت   حوادث   الطرق 

 الخمســة   أعــوام   الماضيــة .  

ناهيك   عن   المصابين   والجرحى،   وما   تركته   الحوادث   من   ألم  
 ومعاناة   بقيت   ذكراها   األليمة   ماثلة   في   نفوس   الكثيرين،   جميع  
 الجهود   التي   تبذل   الحقاً   ال   يمكن   أن   تعيد   الحال   لما   كان   عليه   قبل  
 لحظة   وقوع   الحادث   مهما   بلغت   التعويضات   ومهما   بلغت   دقة  

 ونجاعــت   العالج . 
باإلضافة   إلى   الخسائر   المادية   الباهظة   في   نفقات   العالج  
 والتعويض   وإصالح   وجبر   الضرر   التي   لو   استثمر   جزء   منها   في  
 التعليم،   ألصبح   نظامنا   التعليمي   يضاهي   أكثر   الدول   تقدماً  
 ولوفرنا   على   مجتمعنا   الكثير   من   الويالت   والمآسي   الناجمــة   عن  

 حوادث   الطرق .  
ولعــّل   من   سوء   الطالع   أن   األمر   ال   يقف   عند   حدود   الجرحى  
 والوفيات   من   حوادث   الطرق   ،   بل   يواجه   المجتمع   وباســتمرار  
 اإلختناقات   واألزمات   المرورية،   وما   ينتج   عنها   من   خسائر   في  
 الوقت   واستهالك   للوقود   فضاًل   عما   تتركه   من   أثر   نفسي   يعّكر  
 صفو   مستخدمي   الطريق   ويتحكم   بمزاجه   طيلة   اليوم   خاصة   إذا   ما  

 تأخر   أو   فشل   مخططه   اليومي .  
كما   ان   الشعور   العام   في   فلسطين   مســتاء   كثيراً   من   ظاهرة  

 المركبات   المشطوبة   والمسروقة   التي   َحصــدت   فــي   هــذا   العام  
 أرواح   عشرين   ضحية   ُترك   بعضهم   ينزف   حتى   الموت   على   قارعة  
 الطريق   ألن   السائق   ال   يقدم   له   اإلسعاف   كونه   ال   يملك   تأمينا  
 يغطي   تكاليف   الحادث   ،   كما   أن   الكثير   منها   بقي   مقيداً   ضد  
 مجهول   في   سجالت   الشرطة   لعــدم   وجود   التأمين   األمر   الذي  
 يضاعف   مصيبة   األهل   بالفقدان   وعدم   معرفة   الجاني   إلى   جانب  
 إستفزاز   الشعور   العام   وإشاعة   جو   من   الفوضى،   وعدم   اإلستقرار  

 في   الشارع   الفلسطيني .  

إال   أن   الشرطة   وأفرع   األمن   كافة   تقف   بالمرصاد   لمثل   هذة   الظواهر  
 المؤذية   عبر   وضع   الخطط   التشغيلية   المناسبة   وتسخير   اإلمكانيات  
 المتاحة   وتعزيز   الرقابة   المرورية   المباشرة   وغير   المباشرة   بتكثيــف  
 التواجد   الشرطي   على   الطرقات   والمباحث   المرورية،   باإلضافة  
 الى   الرقابة   الشعبية   على   المخالفات   في   الطــرق   والميادين   العامة  
 لضبط   المتجاوزين   والمخالفين،   كمــا   تشير   التقارير   المتوفرة  
 لدينا   من   خالل   اإلنجاز   اليومي   في   الميدان   أن   تقدمًا ملحوظاً   قد  
 طرأ   على   السالمة   المرورية    وأثبتت   االحصائيات   زيادة   في   عدد  
 المخالفات   المرورية   لهذا   العام   مقارنة   بالفتــرة   نفســها   من   العام  
 الماضي   إذ   بلغ   عدد   المخالفات   لغاية   تاريخ   11-9-2019   حوالي   
  150342 بمعدل   زيادة   بلغت %18,3    مخالفة .  كان   من   بينها   للعام  

 الماضي   1419   مخالفة   عدم   وجود   تأمين .  
كما   أن   عدد   الوفيات   قد   تناقص   عن   العام   الماضي   بمعدل    

ثمانية   وفيات   عن   العام   الماضي .   اي   بفارق    -8,2%

الخاتمة : 
إننــا  نرى   ضرورة   فــي   تكامل   جهودنا   مع   ما   يقوم   به   المجتمع  
 الدولي،   وأن   تتعاظم   هذه   الجهود   للقضاء   على   المرض   العصري  

 المتمثل   في   حوادث   الطرق   المأساوية .  
ونحن   إذ   نفخر   بخدمة   أبناء   شعبنا   بالحفاظ   على   سالمتهم   وحفظ  
 ممتلكاتهم  ،   ننطلق   من   عقيدة   راسخة   مفادها   أن   السلطة   لم   تكن  
 يوماً   امتيازا   لنا،   بقدر   ما   هي   خدمة   متقدمة   في   موقع   مهم   من  
 محطات   النضال   الفلسطيني   وصواًل   الى   إقامة   دولتنا   المستقلة  
 وعاصمتها   القدس   الشريف   بقيادة   الرئيس   محمود   عباس   حفظه  

 اهللا  ،   ونسأل   اهللا   أن   يجنب   شعبنا   كل   سوء . 

 عقيد   حقوقي أبو زنيد أبو زنيد/ مدير   إدارة   المرور
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وزيــر الصناعــة والتجــارة يبحــث الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه قطــاع التأميــن مــع مجلــس إدارة االتحــاد 
األردنــي لشــركات التأميــن والمــدراء العامــون لشــركات التأميــن

ــر الصناعــة والتجــارة معالــي الدكتــور طــارق الحمــوري المشــاكل والتحديــات التــي تواجــه قطــاع التأميــن فــي المملكــة مــن  بحــث وزي
خــالل اجتمــاع مشــترك عقــد فــي مقــر الــوزارة يــوم الخميــس الموافــق 22/8/2019 وبحضــور عطوفــة الســيد يوســف الشــمالي أميــن 
عــام الــوزارة ومديــر إدارة التأميــن عطوفــة الســيد وائــل محاديــن وعطوفــة محافــظ العاصمــة الدكتــور ســعد شــهاب وبحضــور المهنــدس 
ماجــد ســميرات رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن وعــدد مــن الســادة أعضــاء المجلــس ومديــر االتحــاد األســتاذ 
ماهــر الحســين، إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الســادة المــدراء العاميــن لشــركات التأميــن وعــدد مــن رؤســاء مجالــس اإلدارة ونــواب المــدراء 

والذيــن يمثلــون )18( شــركة تأميــن عاملــة فــي المملكــة مــن اصــل )24( شــركة.

وتنــاول اإلجتمــاع الــذي اســتغرق أكثــر مــن ســاعتين أهــم المشــاكل والصعوبــات التــي تعتــرض عمــل شــركات التأميــن وانخفــاض ربحيــة 
هــذا القطــاع والعائــد علــى االســتثمار فيــه، والمشــاكل والخســائر التــي تواجــه شــركات التأميــن فــي فــرع التأميــن اإللزامــي للمركبــات 
منــذ عشــرات الســنوات المتمثلــة بافتعــال الحــوادث، وانتهــاج البلطجــة، واالبتــزاز علــى شــركات التأميــن، وشــراء الكــروكات مــن عــدد 
مــن المحاميــن، ومطالبــة الشــركات بمبالــغ أعلــى مــن الضــرر الحقيقــي، عــالوة علــى أهميــة إعــادة النظــر فــي التشــريعات التــي تنظــم 

آليــة العمــل بالتأميــن اإللزامــي للمركبــات.

ــن المهنــدس ماجــد ســميرات رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد خطــوة الــوزارة بالدعــوة لهــذا االجتمــاع مــن أجــل تشــخيص  ومــن جانبــه ثمَّ
المشــاكل والعقبــات التــي تعتــرض عمــل القطــاع وتحــد مــن تطــوره ومســاهمته بشــكل فاعــل فــي االقتصــاد الوطنــي، واعتبــره فرصــة 
لتبــادل األفــكار والمقترحــات والحلــول للنهــوض بهــذا القطــاع وايجــاد حلــول عمليــة قابلــة للتطبيــق لحمايــة قطــاع التأميــن الــذي يوفــر 

الحمايــة التأمينيــة والمجتمعيــة للمواطنيــن وتســديد التعويضــات لمســتحقيها فــي الوقــت المناســب.

كمــا أكــد معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة الدكتــور طــارق حمــوري وعطوفــة الدكتــور ســعد شــهاب محافــظ العاصمــة علــى أهميــة قطــاع 
التأميــن ودوره فــي االقتصــاد الوطنــي واألمــن المجتمعــي وأكــد علــى وقــوف أجهــزة الدولــة مــع تطبيــق القانــون وتوفيــر الحمايــة لهــذه 
ــة األمــن  ــة ومديري ــن وتقــدم التعويضــات لمســتحقيها، وكذلــك التنســيق مــع وزارة الداخلي المؤسســات التــي تشــغل آالف األردنيي
ــة بحــق أي جهــة أو أشــخاص يهــددون أمــن البلــد بشــكل عــام أو أمــن أي  العــام علــى انفــاذ القانــون واتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانوني

مؤسســة وطنيــة تعمــل علــى خدمــة المواطنيــن.

ــم  ــن بتقدي ــة المشــتركة المشــكلة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة وقطــاع التأمي ــى تكليــف اللجن ــم االتفــاق عل ــة اإلجتمــاع ت وفــي نهاي
ــح خــط اتصــال  ــا وفت ــول المناســبة له ــرض عمــل الشــركات لمناقشــة الحل ــي تعت ــات الت ــات والمشــاكل والتحدي مقترحــات للصعوب
ــم وخدمــة  ــوا مــن أداء مهامه ــا ليتمكن ــن أو موظفيه ــى أي مــن شــركات التأمي ــداءات عل ــردع أي اعت ــزة الرســمية ل ســاخن مــع األجه

المواطنيــن ودفــع التعويضــات لمســتحقيها ليتمكنــوا مــن االســتمرار بحياتهــم ومواصلــة أعمالهــم.

 فتــح خــط ســاخن لشــركات التأميــن األردنيــة
مــع وزارة الداخليــة وإدارة التأميــن
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التأمين ضد العنف السياسي
تعتبــر   وثيقــة   التأميــن   ضــد   العنــف   السياســي   مــن   الوثائــق   المســتحدثه   فــي   ســوق   التأمين   العالمي   عامة   والســوق   العربــي   خاصه،  
 إذ   تغطــي   هــذه   الوثيقــة   الخســارة   الناجمــة   عــن   األضــرار   المباشــره   لإلرهــاب   واألعمــال   التخريبيــة،   والشــغب،   واإلضرابــات   المدنيــة،  
 واألفعــال   المتعمــدة،   والثــورات،   واإلنقالبــات   السياســية،   والعصيــان   المســلح،   واإلضرابــات   العماليــه  . وبمــا   أن   اتفاقيــات   إعــادة  
ــه   ــة   الحــرب   واإلرهــاب   السياســي،   وبعــد   تنامــي   األعمــال   اإلرهابي ــكات   تســتثني   تغطي ــن   الحريــق   والممتل ــن   لوثائــق   تأمي  التأمي
 فــي   العالــم   وخاصــه   بعــد   أحــداث   الحــادي   عشــر   مــن   ســبتمبر؛   كان   البــد   مــن   إســتحداث   وثيقــة   تأميــن   ضــد   العنــف   السياســي  
 لحمايــة   األعمــال   والممتلــكات،   وتضــم   وثيقــة   التأميــن   ضــد   العنــف   السياســي   ســبعة   مــن   التغطيــات :  اإلرهــاب،   التخريــب،  
 أعمــال   الشــغب   و  /  أو   االضطرابــات   المدنيــه،   األعمــال   الخبيثــه   المتعمــده،   التمــرد   والثــورات،   االنقالبــات   السياســيه   والحــرب   أو  
 الحــروب   األهليــه،   كمــا   انــه   يمكــن   ان   تمتــد    الوثيقــه   لتغطــي   الخســارة   بســبب   توقــف   األعمــال   و   خســارة   الربــح   الناتــج   عــن   العنــف  

 . ) T3L (  السياســي   و   المســؤوليه   تجــاه   الغيــر 

وقــد   ازداد   الطلــب   علــى   تغطيــة   وثيقــة   تأميــن   اإلرهــاب   السياســي   بعــد   هجمــات   الحــادي   عشــر   مــن   ســيبتمبر   علــى   برجــي   التجــاره  
 العالمــي   فــي   الواليــات   المتحــده   األمريكيــه،   ومــن   ثــم   توســعت   لتصبــح    أشــمل   بتغطياتهــا   الســبعه   أو   مــا   يعــرف   وثيقــة   العنــف  

 السياســي   الكاملــه  . 

ويشــهد   ســوق   التأميــن   العالمــي   قفــزه   كبيــره   فــي   حجــم   األقســاط   المكتتبــه   فاقــت   150   مليــون   دوالر   مابيــن   عامــي  2001    و  
   2002 وليســتمر   هــذا   النمــو   مــن   عــام   الخــر   مــع   انخفــاض   حجــم   االقســاط   فــي   بعــض   األعــوام   النســحاب   بعــض   معيــدي   التأميــن  

 بســبب   التغيــرات   الساســيه   وتكبدهــم   لخســائر   كبيــره . 

أمــا   فــي   ســوق   التأميــن   العربــي   ال   يــزال   نمــو   هــذه   المحفظــه   التأمينيــه   محــدوداً   لغيــاب   الوعــي   التأمينــي   لهــذا   النــوع   مــن   التأميــن  
 وإرتفــاع   أســعاره   مقارنــه   مــع   أنــواع   التأميــن   األخــرى،   إذ   يعتبــر   هــذا   النــوع   مــن   التأميــن   حديثــا   بــدأ   بالدخــول   إلــى   بعــض   االســواق  
 العربيــه   بعــد   مــا   يعــرف   بالربيــع   العربــي   وتعــرض   كثيــر   مــن   الــدول   العربيــه   للهجمــات   اإلرهابيــه   والحــروب   األهليــه   واالنقالبــات  
 السياســيه   ممــا   أدى   الــى   زيــادة   الطلــب   عليهــا   بالرغــم   مــن   إرتفــاع   أســعاره،   إذ   أن   زيــادة   التعــرض   للخطــر   يزيــد   مــن   إرتفــاع   األســعار . 

امــا   فــي   ســوق   التأميــن   الفلســطيني   فمــا   زال   اإلقبــال   علــى   هــذا   النــوع   مــن   التأميــن   قليــل   مقارنــة   مــع   أســواق   التأميــن   المجــاوره  
 وذلــك   لقلــة   الثقافــه   التأمينيــه   والوعــي   بأهميــة   وثائــق   العنــف   السياســي،   علــى   الرغــم   مــن   إرتفــاع   خطــورة   تعــرض   الممتلــكات  
 واألعمــال   للخســاره   نتيجــة   العنــف   السياســي   فــي   ظــل   عــدم   اإلســتقرار   األمنــي   والسياســي   بســبب   اإلحتــالل   االســرائيلي   وخاصــة  
 فــي   قطــاع   غــزة .  وكذلــك   تعــرض   ممتلــكات   المواطنيــن   وبيوتهــم   وأعمالهــم   فــي   الضفــة   إلعتــداءات   المســتوطنين   والمعروفــة  
 باســم   عصابــات      »تدفيــع   الثمــن « ،   مازالــت   هــذه   المحفظــة   تشــق   طريقهــا   نحــو   النمــو   مــن   عــام   الــى   اخــر   فــي   الســنوات   االخيــرة  

 وذلــك   بعــد   أن   بــدأت   شــركات   االتصــاالت   والبنــوك   بطلبهــا   ممــا   أدى   الــى   زيــادة   الوعــي   التأمينــي    لهــذا   النــوع   مــن   التأميــن  
 فــي   فلســطين   فــي   منطقــه   جغرافيــه   تعتبــر   األعلــى   خطــورة   فــي   العالــم   بحســب   التصنيــف   العالمــي

   ”IHS POLITICAL VIOLENCE RISK INDEX“   نتيجــة   للصــراع   المســتمر   وعــدم   وجــود   حــل   سياســي   مــع  
 اإلحتــالل   االســرائيلي   وهــذا   انعكــس   بشــكل   ملحــوظ   علــى   أســعار   وثائــق   التأميــن   ضــد   العنــف   السياســي  
ــول   اســناد   ــاري   مــن   المنطقــة   ورفضهــم   قب ــن   االختي ــدي   التأمي ــر   مــن   معي ــى   انســحاب   عــدد   كبي  باإلضافــة   ال
 الخطــر   لهــم   مــن   قبــل   شــركات   التأميــن   الفلســطينية   فــي   ظــل   حالــة   عــدم   االســتقرار   السياســي   فــي   فلســطين  
 خاصــة   والمنطقــة   العربيــة   ومــع   ذلــك   ال   يــزال   يســعى   ســوق   التأميــن   الفلســطيني   لزيــادة   محفظتــة   مــن   وثائــق  
    CYBER INSURANCE التأميــن   ضــد   العنــف   السياســي   و   إســتحداث   انــواع   جديــدة   كالتأميــن   اإللكترونــي 
 والتأميــن   الزراعــي   ممــا    يســهم   فــي   تطويــر   قطــاع   التأميــن   وزيــادة   الحمايــة   لإلقتصــاد   الفلســطيني   بالرغــم   مــن  

 كل   الصعوبــات   التــي   يواجههــا   هــذا   القطــاع . 

عزام   عياش/ مدير دائرة إعادة التأمين/ ترست للتأمين
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   مقدمة   
يبقــى   القطــاع   الزراعــي   واالســتثمار   فيــه   محــور االهتمــام   الحكومــي   فــي   كل   الــدول   المتقدمــة   و   الناميــة   علــى   حــد   ســواء،   وذلــك   يعــود  
 إلــى   قضايــا   اســتراتيجية   علــى   رأســها   مســألة   االمــن   الغذائــي   المرتبــط   باالمــن   القومــي،   وعلــى   اعتبــار   أن   القطــاع   الزراعــي   اســفنجة   الفقــر  
ــرة   ــة   الكبي ــاج   للقطاعــات   االنتاجي ــر مدخــالت   االنت ــه   علــى   توفي ــة   ولقدرت ــدي   العامل ــد   مــن   االي ــه   علــى   اســتيعاب   العدي ــة   لقدرت  والبطال

 االخــرى . 
مــن   هنــا   فالقطــاع   الزراعــي   أحــد   أهــم   مكونــات   االقتصــاد   الفلســطيني   مــن   خــالل   مســاهمته   فــي   الناتــج   المحلــي   اإلجمالــي،   وتوفيــر  
 فــرص   العمــل   ومســاهمته   فــي   الصــادرات   الســلعية   الوطنيــة .  ليــس   ذلــك   فحســب   فللقطــاع   الزراعــي   أهميــة   خاصــة   بالنســبة  
ــاألرض   الفلســطينية   المســتهدفة   بالمصــادرة   واالســتيطان   مــن   ــوان   الصمــود   والتصــدي   والتشــبث   ب ــزال   عن ــا   ي  للفلســطينيين   إذ   م
ــاً   ــاه   الفلســطينية   يشــكل   خطــراً   سياســياً   حقيقي  االحتــالل   اإلســرائيلي،   الــذي   بممارســاته   واعتداءاتــه   المتواصلــة   علــى   األراضــي   والمي

ــة .  ــة   الزراعي  بالنســبة   لبرامــج   التنمي
عــالوةً   علــى   المخاطــر   السياســية،   فقــد   شــكلت   المخاطــر   البيئيــة   الطبيعيــة   والمناخيــة   مصــدراً   دائمــاً   لألضــرار   والخســائر   الزراعيــة   حتــى  
ــة   ــاوالت   وزارة   الزراع ــة .  وبرغــم   مح ــر   الســنين   الماضي ــى   م ــر   القطــاع   الزراعــي   عل ــة   وتطوي ــاح   برامــج   تنمي ــدد   نج ــاً   يه ــاً   حقيقي ــت   عبئ  بات
 والحكومــات   الفلســطينية   المتعاقبــة   لحشــد   المــوارد   الماليــة   الالزمــة   للتخفيــف   مــن   آثــار   هــذه   المخاطــر،   إال   أن   غيــاب   مؤسســة   وطنيــة  
 متخصصــة   تعنــى   بهــذا   العــبء   الوطنــي   باعــد   مــا   بيــن   التدخــالت   الحكوميــة   وقلــل   مــن   فــرص   نجــاح   تلــك   الجهــود   نتيجــة   تراكــم   الخســائر  

 وتباطــؤ   عجلــة   التنميــة   الزراعيــة . 
األمــر   الــذي   دفــع   الحكومــة   إلــى   إنشــاء   صنــدوق   درء   المخاطــر   والتأمينــات   الزراعيــة   ليكــون   مؤسســة   رائــدة   فــي   مجــال   إدارة   المخاطــر   التــي  
 تهــدد   العمــل   الزراعــي   والحــد   مــن   آثارهــا   مــن   خــالل   توظيــف   التدخــالت   واألدوات   واألســاليب   العلميــة   المتاحــة   فــي   هــذا   المجــال،   ســعياً  

 إلــى   تحســين   البيئــة   االســتثمارية   والتمويليــة   للقطــاع   الزراعــي   وتســريع   عجلــة   التنميــة   فيــه . 

 المخاطر   التي   تواجه   القطاع   الزراعي
قــدرت   بعــض   الدراســات   أن   المخاطــر   فــي   الزراعــة   أكثــر   بعشــرين   مــرة   مــن   القطاعــات   األخــرى   كالتأميــن   الصحــي   أو   تأميــن   المركبــات،  

 وتشــمل   المخاطــر   مســتويات   عــدة   فــي   سلســلة   المنتــج   ابتــداءً   مــن   االنتــاج   مــرورا   بالتصنيــع   و   التســويق . 
يتعــرض   القطــاع   الزراعــي   فــي   فلســطين   الــى   عــدة   مخاطــر،   كالمخاطــر   الطبيعيــة   و   المناخيــة   و   مخاطــر   قــوى   الســوق   كالعــرض   و  

 الطلــب،   و   المخاطــر   السياســية   الناجمــة   عــن   االحتــالل   و   عــدم   الســيطرة   علــى   األراضــي   المصنفــة   ج . 
ــر   لمخاطــر   الجفــاف   و   ــدا   فــي   الجنــوب   فهــي   معرضــة   أكث ونظــراً   للموقــع   الجغرافــي   لفلســطين   فــي   حــوض   البحــر   المتوســط   و   تحدي

ــع .   الصقي
شكلت   هذه   المخاطر   آثاراً   سلبية   على   القطاع   الزراعي   في   األراضي   الفلسطينية   أدت   إلى : 

 •  تضرر   العدید   من   المزارع   و   منشآت   األعمال   الزراعیة   و   تراكم   الخسائر . 
 •  انخفاض   مساهمة   الزراعة   في   الناتج   المحلي   اإلجمالي . 

 •  تشوه   في   عملیة   التنمیة   المستدامة . 
 •  تراجع   االستثمار   في   القطاع   الزراعي   وترك   العمل   فیه   لصالح   قطاعات   أخرى . 

 •  ارتفاع   أعباء   و   تكالیف   تعویض   المتضررین   على   الحكومة . 
 •  تذبذب   دخل   صغار   المزارعین   وفقدان   العدید   منهم   لفرص   عملهم . 

يظهــر   ذلــك   كلــه   حاجــة   المزارعيــن   إلــى   نظــام   تأميــن   زراعــي   يحميهــم   مــن   مخاطــر   خســارة   اإلنتــاج   و   يعيدهــم   الــى   حلقــة   االنتــاج   الزراعــي  
 مــرة   أخــرى،   فالتأميــن   الزراعــي   يشــكل   شــبكة   األمــان   للمزارعيــن،   ويعتبــر   أداة   جاذبــة   لإلســتثمار   فــي   القطــاع   الزراعــي،   و   عامــال   مشــجعا  

 لمؤسســات   التمويــل   و  اإلقــراض   كمــا   أنــه   يعــزز   الممارســات   الزراعيــة   الصحيحــة   لتقليــل   المخاطــر . 

 أهمية   التأمين   الزراعي   
 •  يعطى   المزارعين   اإلحساس   باألمان   والثقة . 

 •  يوفر   بعض   الحماية   من   مخاطر   اإلنتاج . 
•  يشجع   المزراعين   على   زيادة   اإلستثمار   فى   التكنولوجيا   الجديدة . 

 •  يوفر   مناخ   مشجع   للتمويل   المصرفى   الريفىي. 
 •  دعم   الدولة   للتأمين   يتوافق   مع   شروط   منظمة   التجارة   الدولية . 

 •  يؤدي   إلى   تحسين   األداء   وتبني   شروط   اإلنتاج   الزراعي   الصحيحة . 
 •  يعفى   الحكومة   من   التعويضات   العشوائية   عند   وقوع   الكوارث   الزراعية . 

 

ناصر   جاغوب  / رئيس   صندوق   درء   المخاطر   و   التأمينات   الزراعية
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فوائد   تطبيق   التأمين   الزراعي    
• الوقايــة   والمنــع   واألمــان :  فــي   الحقيقــة   إن   التأميــن   يمنــع   وقــوع   الخطــر   ولكنــه   يســهم   فــي   الحــد   مــن   الخســارة   التــي   يســببها   وقــوع  

 الخطــر . 
• التعويــض   وتوزيــع   الخســائر :  إن   الخســارة   إذا   مــا   حلــت   فــي   منتــج   زراعــي   قــد   تــؤدي   إلــى   فقــدان   الدخــل   الزراعــي   كامــاًل،   ولكــن   هــذه  

 الخســارة   إذا   مــا   تــم   توزيعهــا   علــى   مجموعــة   مــن   النــاس   تصبــح   األعبــاء   التــي   تصيــب   كل   واحــد   منهــم   ضئيلــة . 
• دعــم   االقتصــاد   الوطنــي :  ينتفــع   االقتصــاد   الوطنــي   انتفاعــاً   كبيــراً   بالتأميــن،   مــن   خــالل   إعــادة   اســتثمار   األمــوال   المتجمعــة   مــن  
 أقســاط   التأميــن   فــي   المشــروعات   المثمــرة،   وتقديــم   القــروض،   ومنــح   التســهيالت   االئتمانيــة   لزيــادة   اإلســتثمار   فــي   هــذا   القطــاع،  

ــاً   فــي   دعــم   عمليــة   التنميــة   الزراعيــة .   والتــي   تســهم   عملي
• ضمــان   الحــد   األدنــى   لإلســتقرار   اإلقتصــادي :  يســهم   التأميــن   إلــى   خفــض   مســتوى   المخاطــرة   وضمــان   الحــد   األدنــى   مــن   اإلســتقرار  

 اإلقتصــادي   للمنتجيــن،   وخاصــة   فــي   الحــاالت   غيــر   اإلعتياديــة   التــي   يمــر   بهــا   اإلنتــاج   الزراعــي . 

 دور   صندوق   درء   المخاطر   والتأمينات   الزراعية   في   مواجهة   المشاكل   والمخاطر   
بنــاء   علــى   التوجهــات   االســتراتيجية   لصنــدوق   درء   المخاطــر   والتأمينــات   الزراعيــة   لألعــوام   2022 - 2017   اعتمــدت   ثــالث   برامــج  ) برنامــج  
 ادارة   المخاطــر   الزراعيــة  ،   برنامــج   تطويــر   بيئــة   االعمــال   الزراعيــة  ،   البرنامــج   المالــي   واالداري(  إذ   يتركــز   عمــل   االدارة   العامــة   للتأمينــات  
 الزراعيــة   علــى   برنامــج   إدارة   المخاطــر   الزراعيــة   والــذي   ينبثــق   عنــه   مجموعــة   مــن   المخرجــات   اهمهــا   بنــاء   اطــار   شــامل   إلدارة   مخاطــر  
 الكــوارث   الزراعيــة   يبلــور   ويوائــم   التدخــالت   مــا   قبــل   وأثنــاء   ومــا   بعــد   وقــوع   الكــوارث   الزراعيــة   معاييــر   فنيــة   إلزاميــة   معتمــدة   مــن   قبــل  
ــة   مأســس   يســاهم   فــي   ــة،   قطــاع   تعويضــات   زراعي ــة   لمواجهــة   المخاطــر   الزراعي ــة   لرفــع   مســتوى   الجاهزي  األعمــال   والمنشــآت   الزراعي
 التعافــي   مــن   آثــار   األضــرار   الزراعيــة  ،   ســوق   تأميــن   زراعــي   وشــراكات   متبلــورة   تخفــف   المخاطــر   الزراعيــة،   أنظمــة   رصــد   وتحليــل   المخاطــر  

ــذار   المبكــر .    واإلن
وعليــه   قامــت   االدارة   العامــة   للتأمينــات   الزراعيــة   بتنفيــذ   العديــد   مــن   األنشــطة   والمشــاريع   التــي   تنســجم   مــع   التوجهــات   االســتراتيجية  

 العامــة   للمؤسســة   وتحقــق   اهدافهــا   ومــن   أهــم   االنجــازات   التــي   تــم   تنفيذهــا   بهــدف   بلــورة   نظــام   تأميــن   زراعــي . 
ــر   نظــام   التأمينــات   الزراعيــة   فــي   فلســطين   قامــت   االدارة   العامــة   للتاميــن    بتشــكيل   اللجنــة   التوجيهيــة   لتنفيــذ   خارطــة   الطريــق   لتطوي
 وكانــت   الخطــوة   األولــى   التــي   تبعــت   نتائــج   دراســة   تطويــر   نظــام   التأميــن   الزراعــي   فــي   فلســطين  ) إعــداد   خارطــة   طريــق   لتطويــر   نظــام  
 تأميــن   زراعــي   فــي   فلســطين(،  حيــث   تــم   تشــكيل   اللجنــة   بنــاء   علــى   توجيهــات   معالــي   وزيــر   الزراعــة   الدكتــور   ســفيان   ســلطان   و   رئيــس  

 صنــدوق   درء   المخاطــر   عطوفــة   الدكتــور   ناصــر   الجاغــوب،   بواقــع   ممثــل   واحــد   عــن   كل   مؤسســة   مــن   المؤسســات   التاليــة : 
• وزارة   الزراعة

• االتحاد   العام   للفالحين   والتعاونيين   الزراعيين   الفلسطينيين
• هيئة   رأس   سوق   المال   الفلسطينية

• المؤسسة   الفلسطينية   لالقراض   الزراعي
• االغاثة   الزراعية

• االتحاد   العام   لشركات   التأمين

رافق   ذلك   العديد   من   األنشطة : 
عقد   ورشة   عمل   للمانحين   ضمن   مجموعة   عمل   القطاع   الزراعي   واطالق   خارطة   الطريق   النشاء   التأمين   الزراعي . 

ــر   األســواق   الفلســطينية  ) PMDP (  حيــث   قامــت   باعــداد   خارطــة   ــرة   دوليــة   مســتقلة   مــن   قبــل   برنامــج   تطوي تــم   تمويــل   اســتقدام   خبي
ــة   النشــاء   بوليصــة   تأميــن   زراعــي   خــالل   عــام   2019.    ــة   ومفصل  طريــق   عملي

ــح   ــم   فت ــن   وت ــن   النشــاء   بوليصــة   التأمي ــراء   المطلوبي ــق   الخب ــة   لفري ــداد   وثيقــة   شــروط   مرجعي ــم   اع ــة   ت ــرة   الدولي ــر   الخبي ــى   تقري ــاء   عل بن
 مباحثــات   مــع   مؤسســة   اوكســفام   والتــي   بدورهــا   وافقــت   علــى   تمويــل   اســتقدام   الخبــراء   الدولييــن . 

تم   عقد   ورشة   عمل   تدريبية   للمهندسين   الزراعيين   والكوادر   العاملة   في   الصندوق   حول   التأمينات   الزراعية . 
تــم   زيــارة   الواليــات   المتحــدة   االمريكيــة   واالطــالع   علــى   عمليــات   التأميــن   الزراعــي   واألســس   التــي   تحكمهــا   ومســاهمة   الدولــة   فيهــا   ودور  

 القطــاع   الخــاص   ودور   الحكومــة   وآليــات   العمــل   بحصــر   األضــرار   والبرامــج   المســاعدة   لبرامــج   التأمينــات   الزراعيــة   وغيرهــا . 
تــم   زيــارة   لشــركة   ترســيم   فــي   تركيــا   لالطــالع   علــى   عمليــات   التأميــن   الزراعــي   واألســس   التــي   تحكمهــا   وآليــات   العمــل   بحصــر   االضــرار  

 والبرامــج   المســاعدة   لبرامــج   التأمينــات   الزراعيــة   وغيرهــا . 
توقيع   مذكرة   تفاهم   مع   هيئة   سوق   رأس   المال   الفلسطينية   كجهة   مسؤولة   عن   تنظيم   قطاع   التأمين   في   فلسطين . 

انجــاز   دراســة   لالحتياجــات   التأمينيــة   والتمويليــة   للمزارعيــن   بالتعــاون   مــع   المؤسســة   الفلســطينية   لالقــراض   الزراعــي مــن   جانــب   آخــر  
 وبالتــوازي   مــع   الجهــود   أعــاله   قامــت   االدارة   العامــة   للتأمينــات   الزراعيــة   فــي   الصنــدوق   بإجــراء   اســتطالع   للــرأي   حــول   رغبــة   المزراعيــن  
 فــي   الحصــول   علــى   خدمــات   التأميــن   الزراعــي   والتمويــل   فــي   فلســطين،   وذلــك   بالتعــاون   مــع   المؤسســة   الفلســطينية   لإلقــراض  
 الزراعــي   بهــدف   معرفــة   مــدى   رغبــة   العامليــن   فــي   القطــاع   الزراعــي   فــي   الحصــول   علــى   خدمــات   التأميــن   والتمويــل   وتوجهــات   المزارعيــن  

 ورغباتهــم   وغيــر   ذلــك   مــن   المؤشــرات   األوليــة   للمؤسســتين .  
حيــث   تــم   اصــدار   تقريــر   اســتطالع   الــرأي   حــول   الخدمــات   التأمينيــة   والتمويليــة   المنفــذ   مــن   الصنــدوق   وبالتعــاون   مــع   المؤسســة  
 الفلســطينية   لإلقــراض   الزراعــي،   ومــن   بيــن   أهــم   النتائــج   هــي   رغبــة  % 80   مــن   المبحوثيــن   لالنضمــام   الــى   برنامــج   التأميــن   الزراعــي . 
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 التأميــن وســيلة األمــان التــي تتفــق مع روح
العصــر الــذي أصبحــت مخاطــره كثيرة

وعيــًا مــن االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن بالــدور الهــام الــذي يقــوم بــه قطاع التأمين فــي حماية األفراد والمؤسســات 
والمــوارد الماليــة الالزمــة للتنميــة اإلقتصاديــة، وانطالًقــا مــن إدراك االتحــاد ألهميــة التعــاون مــع الجهــات الشــريكة، يعمــل 

دائمــًا علــى التواصــل والتشــبيك بيــن القطاعــات الفاعلــة فــي تطويــر صناعــة التأميــن.

ونحــن فــي االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن نثمــن عاليــًا الجهــود المبذولــة مــن شــركات التأميــن الفلســطينية، ومــن 
الجهــات الشــريكة فــي دعــم مســيرة االتحــاد للنهــوض فــي قطــاع التأميــن فــي فلســطين، كمــا نؤكــد دائمــًا علــى أهميــة 
الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص لمــا لهــذه العالقــة التكامليــة مــن أهميــة فــي التنميــة المســتدامة، وفــي النهــوض 
باالقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، لذلــك نحتــاج دائمــًا إلــى بحــث وتطويــر متجدديــن علــى مســتوى السياســات االقتصاديــة 

المالئمــة والبنــى التحتيــة مــن أجــل الرقــي فــي صناعــة التأميــن. 

آملين أن نكون قد ُوّفقنا بإيصال رسالتنا في مجلة مرآة التأمين.  

السيدة نسرين الحنبلي
 األمين العام لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين



 تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين

ندوة عربية حول متطلبات معايير المحاسبة الدولية  نهاية شهر ايلول

«المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( عقد التأمين ورقم )16( إدارة عقود اإليجار»
وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والتأمين ضد حوادث األمن السيبراني

ــن  ــي لشــركات التأمي ــاد االردن ــم االتح ــور طــارق حمــوري، يقي ــن الدكت ــارة والتموي ــة والتج ــر الصناع ــي وزي ــة معال تحــت رعاي
وبالتعــاون مــع شــركة إرنســت ويونــغ- األردن نــدوة عربيــة بعنــوان »المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )17( عقــد التأميــن 
ــي  ورقــم )16( إدارة عقــود اإليجــار وحوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات والتأميــن ضــد حــوادث األمــن الســيبراني« وذلــك يومـ

ــال- عمــان- األردن. ــدق انتركونتننت ــاء والخميــس 26/9/2019-25 فــي فن األربعــ

حيــث يأتــي عقــد هــذه النــدوة الهامــة لتناقــش محــاور غايــة فــي األهميــة لقطــاع التأميــن والشــركات العاملــة فيــه، إضافــة 
إلــى االهتمــام مــن الجهــات الرقابيــة بتطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة علــى القطاعــات الماليــة بشــكل عــام وشــركات 
ــاء  ــى الوف ــا عل ــن وقدرته ــة لشــركات التأمي ــة لضمــان المــالءة المالي ــراءات الرقابي ــن بشــكل خــاص مــن ضمــن االج التأمي
ــة  ــر للمرحل ــاًل لقطــاع التأميــن للتحضي بالتزاماتهــا المســتقبلية وانســجامًا مــع توجهــات مجلــس ادارة االتحــاد بصفتــه ممث
القادمــة التــي تلــزم شــركات التأميــن بتطبيــق هــذه المعاييــر ومســاعدتها فــي االســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب العالميــة 

بهــذا الخصــوص لضمــان التطبيــق الصحيــح لهــذه المعاييــر.

وســتتناول مواضيــع النــدوة كافــة جوانــب المعيــار المحاســبي رقــم )17( المتعلــق بعقــود التأميــن والمعيــار المحاســبي 
ــا المعلومــات والتأميــن ضــد حــوادث األمــن الســيبراني  رقــم )16( إدارة عقــود االيجــار وكذلــك موضــوع حوكمــة تكنولوجي

ــن. وارتباطهــا بعمــل شــركات التأمي

ويشــارك فــي النــدوة أكتــر مــن 130 مشــارك مــن العامليــن فــي شــركات التأميــن مــن المــدراء المالييــن ومــدراء التدقيــق 
الداخلــي ومدققــي الحســابات والعامليــن فــي دوائــر تكنولوجيــا ونظــم المعلومــات أيضــا مــن الجهــات المحليــة مــن البنــوك 
األردنيــة وشــركات اإلستشــارات اإلكتواريــة وادارة المخاطــر التأمينيــة، أيضــا مشــاركة واســعه مــن البنــك المركــزي االردنــي 

وادارة التـــأمين فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن والعديــد مــن المشــاركين مــن المؤسســات المحليــة ذات العالقــة.

وســيغطي مواضيــع النــدوة المتعلقــة بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 17 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 نخبــة مــن 
المحاضريــن مــن كــوادر وخبــراء شــركة إرنســت ويونــغ- األردن  مــن العامليــن فــي الســوق األردنــي واألســواق العربيــة وهــم 
كل مــن الســيد بــالل قمــر – مديــر رئيســي – خدمــات االستشــارات المحاســبية والماليــة والســيد كافــي باثر – اكتواري والســيد 
مايــكل ميركوتــر – مديــر رئيســي اكتــواري والســيد وائــل علــي – مديــر- خدمــات االستشــارات المحاســبية والماليــة إضافــة 
ــى المعلومــات  ــة عل ــادر قاحــوش، رئيــس مفتشــين/ إدارة الرقاب ــي وهــو الســيد ن ــك المركــزي األردن ــى محاضــر مــن البن ال
والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا فــي دائــرة الرقابــة علــى الجهــاز المصرفــي فــي البنــك المركــزي األردنــي، والــذي ســيغطي 

موضــوع الحاكميــة واألمــن الســيبراني.

ويذكــر أن المعيــار المحاســبي رقــم )17( مــن المعاييــر المحاســبية الجديــدة التــي ســتفرض مســتقباًل علــى شــركات التأميــن 
ــن لتعكــس الموقــف  ــة لشــركات التأمي ــات المالي ــى البيان ــر واضــح عل ــا أث ــي ســيكون له ــة والت ــة والمحلي ــة والعربي العالمي

المالــي لهــذه الشــركات بشــكل أكثــر دقــة.
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  فــي المــادة )116( مــن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000م: ”يجــب علــى صاحــب العمــل أن يؤّمــن جميــع عمالــه عــن 
إصابــات العمــل لــدى الجهــات المرخصــة فــي فلســطين“. 

ــة عمــل  ــى أنهــا إصاب ــف عل ــي تصّن ــات واألمــراض الت ــة اإلصاب ــّد مــن معرفــة ماهّيتهــا، وماهي ــة العمــل ال ب ــث حــول إصاب ــد الحدي عن
بحســب القانــون الفلســطيني؛ عــرف قانــون العمــل الفلســطيني إصابــة العمــل بأنهــا: ”الحــادث الــذي يقــع للعامــل أثنــاء العمــل أو بســببه 
أو أثنــاء ذهابــه لمباشــرة عملــه أو عودتــه منــه، ويعتبــر فــي حكــم ذلــك اإلصابــة بأحــد أمــراض المهنــة التــي يحددهــا النظــام“, وعليــه فــإن 
مفهــوم إصابــة العمــل ال يقتصــر فقــط علــى النتيجــة المباشــرة لحــادث أثنــاء أداء المهنــة، وإنمــا يتعــدى ذلــك ليشــمل األمــراض التــي 

تســببها المهنــة، كمــا أن النطــاق الزمنــي يســري مــن اللحظــة التــي يقــرر فيهــا العامــل الذهــاب لعملــه إلــى حيــن عودتــه منــه.

عنــد وقــوع إصابــة عمــل علــى صاحــب العمــل تقديــم اإلســعافات األوليــة الالزمــة للمصــاب ونقلــه إلــى أقــرب مركــز للعــالج، وتبليــغ 
الشــرطة فــور وقــوع أيــة إصابــة أّدت إلــى وفــاة العامــل، أو ألحقــت بــه ضــررًا جســمانيًا حــال دون اســتمراره فــي العمــل، وإخطــار وزارة 

العمــل والجهــة المؤّمــن لديهــا خطيــًا عــن كل إصابــة عمــل خــالل 48 ســاعة مــن وقوعهــا ويســلم المصــاب صــورة عــن اإلخطــار.

فــإذا تســببت إصابــة العامــل بعجــز مؤقــت، أفقدتــه القــدرة علــى أداء عملــه بشــكل مؤقــت، فإنــه يســتحق أن يتقاضــى %75 مــن األجــرة 
اليوميــة التــي كان يتقاضاهــا بحــد أقصــى 180 يومــًا أي حوالــي ســتة أشــهر، ولــم يعالــج المشــرع الفلســطيني المــّدة التــي تزيــد عــن 
ذلــك، لكــن قانــون العمــل ذكــر فــي موضــع آخــر أّن عقــد العمــل الفــردي ينتهــي حــال أصيــب العامــل بعجــز أقعــده عــن العمــل لمــدة تزيــد 
عــن ســتة أشــهر، بنــاًء علــى تقريــر طبــي صــادر عــن اللجنــة الطبيــة، مــع عــدم وجــود مركــز شــاغر يالئــم قدراتــه المهنيــة ووضعــه الصحــي 
الجديــد، وعليــه فــإن صاحــب العمــل أمــام عــدة خيــارات، فإّمــا أن يســتمر بدفــع األجــرة، وإمــا أن يمتنــع عــن دفعهــا بعــد انقضــاء ســّتة 
شــهور، إلــى حيــن عــودة العامــل لعملــه أو أن ينهــي عقــد العمــل، وفــي جميــع الحــاالت ال يجــوز اإلخــالل بالحقــوق العماليــة األخــرى، أو 

مــا يســتحقه بــدل مــا أنفقــه مــن مصاريــف عالجيــة، ومصاريــف مكوثــه فــي المستشــفى واالنتقــال إليــه.

وقــد فــّرق قانــون العمــل بيــن العجــز الدائــم الجزئــي والعجــز الدائــم الكلــي، ففــي الحالــة األولــى، ورغــم عــدم تطــرق المشــّرع الفلســطيني 
لتعريــف واضــح لــكل منهمــا، إال أن الفقــه قــد اســتنتج الفــارق بينهمــا، ويتمثــل فــي أن العامــل فــي حالــة العجــز الدائــم الجزئــي، يحتفــظ 
ببعــض قــواه الجســدية التــي تتيــح لــه ممارســة عملــه المعتــاد لكــن بشــكل محــدود، أمــا العجــز الدائــم الكلــي فإنــه يقطــع قــدرة العامــل 

علــى العمــل والكســب.

يســتحق العامــل تعويضــًا نقديــًا لمــرة عــن العجــز الجزئــي الدائــم بمجمــوع نســب العجــز التــي أصيــب بهــا، بمــا ال يتجــاوز التعويــض المقــرر 
للعجــز الكلــي الدائــم، وقــد حــدد القانــون مقــدار التعويــض النقــدي فــي حالــة العجــز الكلــي الدائــم أو الوفــاة بأجــرة 3500 يــوم عمــل، أو 
%80 مــن أجــره األساســي حتــى بلوغــه ســن الســتين أيهمــا أكثــر، كمــا أنــه يحســب التعويــض المســتحق وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون علــى 

أســاس متوســط األجــر آلخــر ثالثــة أشــهر.

ــة دون عــذر مشــروع، كمــا ال يســتحق العامــل أي  ــى اإلصاب ــة بالتعويــض بالتقــادم مــع مــرور ســنتين عل ويســقط الحــق فــي المطالب
تعويــض إذا ثبــت أن اإلصابــة ناتجــة عــن فعــل متعمــد أو أنــه كان تحــت تأثيــر الخمــر أو المخــدرات أثنــاء اإلصابــة مــا لــم تــؤدي إلــى الوفــاة 

أو عجــز تزيــد نســبته عــن 35%.

إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني

سامي فقهاء
عضو لجنة أمانة سر فرع رام الله 

”اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين“
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التأميــن الصّحــي فــي فلســطين والعالــم ال يــزال وســيبقى عبئــًا علــى شــركات التأميــن العاملــة فــي األســواق والحكومــات، بســبب 
ــرة أمــام محــاوالت شــركات  ــة حجــر عث ــة الضعيفــة، وهــذا الّضعــف بمثاب ــة للمســتفيدين ومــزودي الخدمــات الطبي الثقافــة التأميني

التأميــن تقديــم هــذه الخدمــة اإلنســانية.

إّن ســلوك المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي مــن أهــم الجوانــب التــي ينبغــي وضعهــا تحــت المجهــر، بهــدف اســتنتاج الحلــول خدمــًة 
لــكل األطــراف، فبعــض المســتفيدين يظنــون أّنــه بمجــرد حصولهــم علــى بطاقــة التأميــن الصحــي، ســيحصلون علــى الخدمــات الطبيــة 
كاّفــة، ســواء كانــت ضروريــة أم غيــر ضروريــة، دون مراعــاة عقــود التأميــن مــن حيــث التغطيــات واألســقف واالســتثناءات، وال يقبلــون 
أي رفــض ألي مســتفيد مــن المســتفيدين، وهنــا يؤّيــد صاحــب العمــل هــذا االعتقــاد، إذ لــم يوّضــح التغطيــات التــي وافــق عليهــا، 

وطلبهــا نيابــًة عــن المســتفيدين، ثــم يضــع اللــوم علــى شــركات التأميــن لتجنــب االحتــكاك مــع مســؤولهم. 

ومــن الســلوكيات التــي تؤثــر ســلبًا علــى عقــود التأميــن الّصحــي االختيــار الســلبي للمســتفيدين، بســبب الســلوكيات المضــادة لالختيــار 
مــن المســتفيدين الذيــن لديهــم مخاطــر صحيــة أعلــى مــن المســتفيدين األصّحــاء، فالمرضــى يميلــون أكثــر إلــى االلتحــاق بالتأميــن، 
وهنــا يجــب علــى شــركات التأميــن مكافحــة االختيــار الســلبي بالتأميــن الصحــي مــن جــذوره، وإيجــاد حلــول للحــد مــن ســوء االســتخدام 

مــن بعــض المســتفيدين، وبعــض مــزودي الخدمــات الطبيــة.

و الجــزء اآلخــر مــن المشــكلة، قيــام بعــض مــزودي الخدمــات الطبيــة بإجــراءات مبالــغ فيهــا لمرضــى التأميــن، معتقديــن أّن لديهــم مــن 
يتكفــل بالتكاليــف نيابــة عنهــم، بالتالــي يقومــون بإســهاب الطلــب علــى األدويــة والفحوصــات التــي ليــس لهــا ضــرورة، وتغييــر بعــض 
ــه علــى حســاب  ــر مشــمول فــي عقــد المســتفيد خدمــًة ل ــح المريــض، مــن أجــل وصــف مــا هــو غي ــي لصال ــاء التشــخيص الطب أطب

شــركات التأميــن.

ــاء مــن  وتكــون النتيجــة انزعــاج المســتفيد بســبب اعتقــاده أن شــركة التأميــن قّصــرت بتقديــم الخدمــة كاملــة، وانزعــاج بعــض األطب
ــتأمين.  شــركات التأميــن بســبب التدخــل فــي القــرارات التــي يّتخذهــا األطبــاء، وحصــول خســائر أكبــر لــدى شــركات الـ

يكمــن الحــل فــي أطــراف التأميــن الّصحــي الثالثــة: مــزّود الخدمــات الطبيــة، والمؤمــن عليــه أي المســتفيد، وشــركة التأميــن. ولــكل 
طــرف دور كبيــر فــي إنجــاح التأميــن الّصحــي، فعلــى كّل منهــم العمــل بــروح الفريــق مــن أجــل المصلحــة المشــتركة، وضمــان تقديــم 

خدمــة التأميــن الّصحــي واســتمراريته مــن شــركات التأميــن بــكل نزاهــة ودون تقصيــر. 

كل ذلــك، لحمايــة حقــوق المســتفيدين والنهــوض بالتأميــن الصحــي، وإزالــة كل مــا يؤثــر ســلبًا عليــه مــن خــالل التــزام مــزودي الخدمــات 
الطبيــة بمســؤولياتهم، فأخالقيــات المهنــة الطبّيــة وتطبيقهــا يعــدُّ أحــد مفاتيــح النجــاح فــي الحــّد مــن اإلفــراط واإلســراف والهــدر غيــر 
المبــرر، ورفــع التوعيــة التأمينيــة لــدى المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي، للحــد مــن ســوء االســتخدام المباشــر أو غيــر المباشــر، إذ 
إن بعــض المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي تكــون معالجاتهــم ألهــداف غيــر ســليمة، أو فيهــا هــدر وُمبالــغ فيهــا، بحجــة أّن أقســاط 
التأميــن مســتقطعة مــن رواتبهــم، وهــذا يخالــف مفاهيــم التأميــن ويعــود عليهــم ســلبًا فــي المســتقبل مــن خــالل ارتفــاع أقســاط 

التأميــن أو انخفــاض التغطيــات التأمينيــة.

هل التأمين الصحي يستنزف أرباح شركات التأمين؟

سيمون شحادة
مدير دائرة التأمين الصحي والعائلي

”تمكين للتأمين“
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إدارة المخاطر في شركات التأمين 
الفلسطينية

ــي واالقتصــادي الفلســطيني، خاصــة بعــد التوســع  ــات الرئيســية فــي القطــاع المال ــن الفلســطيني مــن المكّون ــر قطــاع التأمي يعتب
فــي شــركات التأميــن وأعمالهــا. كمــا أّن لشــركات التأميــن دور أساســي فــي حمايــة الممتلــكات، إذ تضمــن الوفــاء بالتعويضــات 

وااللتزامــات للمؤّمنيــن لديهــا. 
اكتتــاب التأميــن يحتــوي علــى كثيــر مــن المخاطــر التــي تحــول دون أن يكــون لــه الــدور الفّعــال فــي تطويــر االقتصــاد الوطنــي وحمايتــه 
مهمــا كان نــوع التأميــن. لذلــك تقــوم شــركات التأميــن بتوزيــع األخطــار مــن خــالل إعــادة التأميــن فــي األســواق العالميــة، ممــا يــؤدي 

إلــى حمايــة االقتصــاد الوطنــي مــن األخطــار الكبيــرة التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا.
ومــن هنــا يبــرز الــدور األساســي لدائــرة إدارة المخاطــر فــي شــركة التأميــن، إذ أن اســتحداث  هــذه الدوائــر يعــّد جديــدًا فــي قطــاع التأميــن 

الفلســطيني ألهميتــه بشــكل رئيســي، وكونــه متطلــب أساســّي مــن الهيئــات التنظيميــة لقطــاع التأميــن والقطــاع المصرفــي.
وتهــدف دائــرة المخاطــر فــي شــركات التأميــن إلــى العمــل علــى مواجهــة أخطــار التأميــن والحــد منهــا، ورفــع مســتوى الخدمــة والجــودة 
ــار  ــة دراســة الخطــر مــن خــالل الحــد مــن اآلث ــدى الشــركة. وتجــري عملي ــم الخطــر ل ــات تقيي ــدار بهــا عملي ــي ت مــن خــالل الوســائل الت

الســلبية عبــر مجموعــة مــن المهــام التــي ُتطّبــق، وتبيــان أنهــا ضمــن الحــدود المقبولــة لشــراء خطرهــا واالكتتــاب بهــا. 

وتقسم المخاطر في شركات التأمين إلى مجموعات عّدة من ضمنها:
ــي تســتخدمها  ــل فــي األنظمــة الت ــطء ســير أعمــال الشــركة نتيجــة خل ــة فــي توقــف أو ب ــل المشــاكل الفني ــة: تتمث • المخاطــر الفني

ــروع الشــركة . ــن ف ــاب أو فــي خطــوط االتصــال بي ــات االكتت الشــركة لعملي
• مخاطــر االكتتــاب: تتمثــل فــي اختيــار سياســة اكتتــاب للخطــر التــي تقرهــا الشــركة حســب أهدافهــا وقدرتهــا الماليــة واالداريــة والفنيــة 

فــي نشــوء هــذه المخاطــر، مثــل عــدم مصداقيــة البيانــات وعــدم االلتــزام بسياســة االكتتــاب والضعــف فــي تقييــم الخطــر .
• مخاطــر الســيولة: تتمثــل فــي عــدم القــدرة علــى دفــع التزاماتهــا تجــاه المؤّمنيــن بشــكل فــوري أو فــي الوقــت المحــدد فيمــا يســمى 
بخطــر انخفــاض المــالءة الماليــة للشــركة،  وتفــرض لــه هيئــة ســوق رأس المــال نســب محــددة، ويجــب علــى شــركات التأميــن عــدم 

االنخفــاض عنــه الســتكمال ســير أعمالهــا باالكتتــاب.
• مخاطــر االحتيــال: تتمثــل فــي عــدم التــزام المؤّمنيــن بتســديد األقســاط التأمينيــة وتزايــد نســبة الشــيكات البنكيــة الراجعــة، ممــا يــؤدي 

إلــى أخطــار نقــص الســيولة وتكبــد الخســائر لــدى شــركات التأميــن.
• مخاطــر إقليميــة: تتمثــل بالعقوبــات التــي يفرضهــا االحتــالل علــى الشــعب الفلســطيني ممــا يؤثــر ســلبًا فــي االقتصــاد الفلســطيني 

والــذي ينعكــس علــى القطــاع التأمينــي مــن حيــث المحافــظ التأمينيــة واالســتثمارية.

ولــكل نــوع مــن هــذه المخاطــر إجــراءات وسياســات واضحــة ومحــّددة، مــن أجــل تجنــب الحــد األكبــر مــن الخطــر. أحيانــًا ُتجــرى بعــض 
الخطــط المتعلقــة بالخطــر فــي حــال كانــت هنــاك احتماليــة كبيــرة فــي وقــوع الخطــر.

وبالرغــم مــن الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه دائــرة المخاطــر فــي شــركات التأميــن، إال أن هنــاك بعــض المعيقــات التــي تواجههــا وتحــد 
مــن إجراءاتهــا مثــل:

• التنافــس الكبيــر فــي قطــاع التأميــن الفلســطيني رغــم محدوديــة أنــواع التأمينــات المطبقــة فيــه، ممــا يــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى 
التوجــه نحــو بعــض التأمينــات الخطــرة، مــن أجــل حفــظ مكانــة الشــركة ومحفظتهــا فــي الســوق الفلســطيني.

• عــدم توفــر الســيولة الكافيــة لتطبيــق خطــط المخاطــر، خاصــة فــي الجوانــب الفنيــة التــي بحاجــة إلــى تكلفــة باهظــة للعمــل علــى 
تطبيقهــا.

ومــن هنــا فــإن تطويــر دوائــر المخاطــر فــي شــركات التأميــن الفلســطينية يــؤدي إلــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة مــن شــركات 
التأميــن، والحــد مــن الخســائر التــي يتعــرض لهــا هــذا القطــاع.

خير أبو زعرور
مدير المخاطر واالمتثال
شركة فلسطين للتأمين
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عدد
الموظفين

1,304
1,463

Q2/ 2018 Q2/ 2019

Q2/ 2018 Q2/ 2019
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253
283
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Q2/ 2018 Q2/ 2019

احصائيات

34
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اجمالي التعويضات المدفوعة 2019

81,490,883
85,709,109

Q2/ 2018

Q2/ 2019

صافي التعويضات المتكبدة 2019

79,581,398
84,403,753

رأس المال المدفوع

90,000,000
90,950,000

اجمالي األقساط المكتتبة

151,409,279
155,999,650

Q2/ 2018

Q2/ 2019

Q2/ 2018

Q2/ 2019

Q2/ 2018

Q2/ 2019
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158
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بارتفاع   بلغت   نسبته % 113   عن   العام   الماضي

التأمين   الوطنية   NIC   تفصح   عن   بيناتها   المالية
في   النصف   األول   لعام2019   

أفصحــت   شــركة   التأميــن   الوطنيــة   عــن   بياناتهــا   الماليــة   المرحليــة   المراجعــة   والموحــدة   للنصــف   االول   مــن   عــام   2019   عمــاًل   بأحــكام   نظــام  
 اإلفصــاح   الســاري   عــن   بورصــة   فلســطين . 

ولقــد   أشــار   مديــر   عــام   شــركة   التأميــن   الوطنيــة  NIC  أحمــد   مشعشــع   إلــى   أن   البيانــات   الماليــة   للتأميــن   الوطنيــة   فــي   2019 / 06 / 30    تشــير  
 إلــى   أن   صافــي   األربــاح   بعــد   الضريبــة   قــد   بلغــت   669 , 955 , 3   دوالر   أمريكــي،   مقارنــة   مــع   صافــي   أربــاح   بعــد   الضريبــة   بمقــدار 509 , 855 , 1    

 دوالر   أمريكــي   للفتــرة   نفســها   مــن   العــام   2018   بارتفــاع   بلغــت   نســبته  % 19 . 113   
وأضــاف   مشعشــع   أن   مجمــوع   الموجــودات   بلــغ   064 , 017 , 113  دوالر   أمريكــي   بعــد   أن   وصــل   355 , 235 , 105   دوالر   أمريكــي   فــي   نهايــة  
 العــام   2018   بارتفــاع   بلغــت   نســبته  % 39 . 7   وبلــغ   مجمــوع   المطلوبــات   157 , 951 , 71   دوالر   أمريكــي   بعــد   أن   وصــل   184 , 182 , 65   دوالر  

 أمريكــي   نهايــة   العــام   2018   بارتفــاع   بلغــت   نســبته  % 38 . 10   
ــر   مســيطرة   بمقــدار   634 , 566 , 1   دوالر   وتابــع    »   مجمــوع   حقــوق   الملكيــة   فقــد   بلــغ   907 , 065 , 41   دوالر   أمريكــي  ) منهــا   حقــوق   جهــات   غي
 أمريكــي(  بعــد   أن   وصــل   40,053,171   دوالر   أمريكــي   )منهــا   حقــوق   جهــات   غيــر   مســيطرة   بمقــدار   454 , 550 , 1   دوالر   أمريكــي(   فــي   نهايــة  

 العــام   2018   بارتفــاع   بلغــت   نســبته      % 53 . 2«   
وعبــر   مشعشــع    »   إن   هــذه   النتائــج   تشــير   إلــى   العمــل   الــدؤوب   للشــركة   بطاقــم   عملهــا   بحســب   الخطــة   الســنوية   الممنهجــة   التــي   وضعتهــا  
ــن   داخــل   ــة   فــي   صناعــة   التأمي ــن   الوطني ــادة   لشــركة   التأمي ــج   هــذه   الخطــة   التــي   تثبــت   القي ــة   العــام،   ونحــن   نحصــد   نتائ  إدارة   الشــركة   بداي
 الســوق   الفلســطيني   وال   يــزال   هنــاك   فرصــة   نجــاح   أخــرى   فــي   النصــف   األخيــر   للجــد   واالجتهــاد   واالســتمرار   بالعمــل   مــن   أجــل   المحافظــة  
 علــى   نتائجنــا،   بــل   زيادتهــا   فــي   العــام   القــادم   للمحافظــة   علــى   قــوة   شــركة   التأميــن   الوطنيــة   وزيــادة   قدرتهــا   علــى   تعويــض   عمالئهــا   فــي   حــال  

 تعرضهــم   لحــوادث   بأنــواع   التأميــن   كافــة «. 

يذكــر   أن   شــركة   التأميــن   الوطنيــة   المســاهمة   العامــة    NIC   مــن   أولــى   شــركات   التأميــن   الفلســطينية   التــي   تأسســت   عــام   1992   وحافظــت  
 علــى   مركــز   الصــدارة   فــي   قطــاع   التأميــن   فــي   فلســطين   علــى   مــدار   أكثــر   مــن   26   عامــًا،   وتعمــل   الشــركة   وفــق   محــركات   إســتراتيجية   للنمــو  
 المســتمر   مــن   خــالل   شــبكة   فروعهــا   ومكاتبهــا   ووكالئهــا   المنتشــرة   فــي   جميــع   أنحــاء   فلســطين،   باإلضافــة   الــى   تعزيــز   دورهــا   الريــادي   فــي  

 التنميــة   المجتمعيــة   عبــر   اســتراتيجية   المســؤولية   االجتماعيــة   للشــركة . 
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على  جاهدة  للتأمين  المشرق  شركة  تعمل 
وتطوير  عالقاتها،  توطيد  في  التمّيز  تجسيد 
ثقافة  وبناء  الداخلية،  وإجراءاتها  عملياتها 
الريادة، والثقة والشفافية واالبتكار والمحافظة 
عليها والتحلي بأخالقيات العمل، والمسؤولية 
خمس  مرور  وبمناسبة  لذا  المجتمعية. 
الشركة  رفعت  تأسيسها  على  عامًا  وعشرون 
برنامج خاص ركزت  المجتمعية عبر  مشاركتها 
حظًا  واألقــل  المهمشة  القطاعات  على  فيه 
كالمسنين والمرأة والشباب واألطفــال وذوي 
االحتياجات الخاصة وغيرها.  ودعمت المشرق 
للتأمين حملة ” األمل“ بتوفيــر ماكينات خياطة 
لسيدات مكافحات من عدة محافظات وذلك 
لديها. المجتمعية  المسؤولية  برنامج  ضمن 
ُســّلمت الماكينات للسيدات المستفيدات من 
الحملة في مقر الشركة. وأوضح المدير العام – 
نهاد أسعد أن هــذه المبادرة تأتي تطبيقًا لرؤية 
الشركة واستمرارًا لعطائهــا والتزامها للمجتمع 
مبادراتها  برنامج  تنفيذ  باستكمال  المحلي 
وانطالقًا  الفضي  بيوبيلها  احتفااًل  جاء  الذي 
من مسؤوليتها المجتمعية والدور المناط بها 
اجتماعية  تنموية  برؤية  تعمل  وطنية  كشركة 

واضحة. وانسانية 

المشرق للتأمين تحتفل بيوبيلها 
الفضي بطريقة فريدة

فــي  تســاهم  للتأمين  المشرق 
ــادة  ــم والري ــر قطــاع التعلي تطوي

واالبــداع
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في الوقت الذي يعتبر فيه التركيز على العملية 
التعليمية خارطة الطريق التي من شأنها وضع 
وذلك  التعليمية،  والبرامج  االستراتيجيات 
متميزة  تعليمية  منظومة  إيجاد  طريق  عن 
تحقيق  شأنها  من  قدرات  بناء  على  قادرة 
للتأمين  المشرق  تقدم  المستدامة،  التنمية 
الجامعات  في  الطلبة  من  لعدد  دراسية  منحًا 
اســتكمال  علــى  لمساعدتهم  الفلسطينية 
دراسـتهم الجامعية، كما تدعم أنشطة عدة من 

تعليميــه. ومؤسسات  جامعات 



وايمانا منها بأهمية االلتزام بتطبيق قواعد السامة المرورية، رعت شركة المشرق للتأمين أسبوع المرور العربي ويوم 
المرور العالمي بالتعاون مع المجلس األعلى للمرور، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتعزيز السامة المرورية. 
كما قامت شركة المشرق للتأمين بتجهيز دوريات السامة المرورية على الطرق بكاميرات ذكية في اطار شراكتها وتعاونها 
مع وزارة النقل والمواصات الفلسطينية بهدف رفع مستوى السامة المرورية وزيادة نسبة الوعي والتقليل من حوادث 

السير.

ويأتي ذلك تأكيدًا على الشراكة المميزة والتعاون الدائم بين المشرق للتأمين ووزارة النقل المواصات في تنفيذ مبادرات 
فاعلة للوصول الى تنمية حقيقية وشاملة.

المشرق للتأمين تجهز دوريات السامة المرورية على الطرق
بكاميرات ذكية بالتعاون مع وزارة النقل والمواصات الفلسطينية
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شركة ترست العالمية للتأمين
في فلسطين ترعى مهرجان ليالي بيرزيت

ليالي  لمهرجان  رعايتها  للتأمين  العالمية  ترست  شركة  قدمت 
بيرزيت السنوي للعام الثاني على التوالي والذي انطلق يوم الثالثاء 

بيرزيت جامعة  حرم  داخل   2019/8/7

للتأمين  العالمية  ترست  شركة  قامت 
مؤتمر فعاليات  برعاية 

النجاح  جامعة  في   Tedx An-Najah
الوطنية بمدينة نابلس. ويعتبر المؤتمر 
العالمية  المؤتمرات  من سلسلة   جزءًا 
إلــى تعريــف ونشر األفكار  التي تهدف 
الجديدة والمتميزة للعالم والتي تنظمها 
وهي  األمريكية“  سابلنج  ”مؤسسة 
مؤسسة غير ربحية خاصة شعارها ”أفكار 
باستضافة  تقوم  االنتشار“  تستحق 
من  نجاح  قصص  يمثلون  متحديثين 
للحديث  والقطاعات  المجاالت  مختلف 

الجمهور. أمام  تجاربهم  عن 
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كرمت الجامعة العربية المفتوحة رئيس االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين السيد أنور الشنطي، لدوره الفعال والمتميز 
في دعم الجامعة بافتتاح برنامج التأمين وإدارة المخاطر.

وتجدر االشارة بأن » ترست« للتأمين قد تصدرت المركز األول في سوق التأمين الفلسطيني 
خال العشر سنوات السابقة؛ بناء على بيانات هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين. 
فقد تصدرت السوق الفلسطيني من حيث حجم التعويضات وعدد الزبائن وحجم انتشارها 
للتأمين  العالمية  ترست  لمجموعة شركات  امتدادًأ  للتأمين  ترست  وتعد  في فلسطين. 
القابضة  لمجموعة نست  التابعة  وإقليميا  عالميا  17دولة  المنتشرة في  التأمين  وإعادة 

»لإلستثمارات« التي بدأت اعمالها عام 1989.
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“فلسطين للتأمين” تستعد الطاق 
عامتها التجارية الجديدة

عن  للتأمين“  ”فلسطين  شركة  أعلنت 
التجارية  عالمتها  الطالق  استعداداتها 
بأمان“،  معنا  ”أنتم  شعار  تحت  الجديدة 
بمناسبة مرور 25 عام على تأسيس الشركة 
في  والشركات  لألفراد  خدماتها  وتقديم 
باليوبيل  واحتفالها  الفلسطينية  السوق 

الفضي.
وأعلن السيد يحيى أبو عيدة عضو مجلس 
فلسطين  لشركة  العام  والمدير  االدارة 
التجارية  العالمة  اطالق  قرب  عن  للتأمين 
السنوات  مدى  على  أنه  وأشار  الجديدة، 
عام  في  الشركة  تأسيس  ومنذ  الماضية 
1994 كان هناك عدة تغييرات على العالمة 
التجارية وشعار الشركة ليتناسب مع تطور 

السوق. في  تقدمها  ومراحل  الشركة 
أبو  قال  الجديدة  التجارية  العالمة  وعن 
الهوية  طياتها  في  تعكس  ”أنها  عيدة 
توفير  على  نعمل  ولذلك  الفلسطينية، 
وأن  لعمالئنا  التأمينية  الخدمات  أفضل 
نكون خيار كل مواطن يرغب بالحصول على 
خدمات التأمين بما يلبي احتياجاتهم سواء 
األعمال،  قطاع  أو  األفراد  لقطاع  كانت 
ووكالئنــا  عمالئنــا  وعــَد  إلى  باالضافة 
وموظفينا بأن هذه الشركة في تجدد دائم، 
فنحن متفائلون أن األيام القادمة تحمل لنا 

واالزدهار“. النجاح  من  مزيدًا 



أقيم مخيم صيفي لألطفال 
داخل حرم جامعة فلسطين 
التقنية خضوري في مدينة 

طولكرم بالشراكة مع شركة 
فلسطين للتأمين، التي 

ساهمت بمبلغ 2,000 شيكل 
لرعاية الفانيالت الخاصة 

بالمخيم وجناح األلعاب الذكية، 
باإلضافة الى جميع أنشطته.

فلسطين  جامعة  مع  بالشراكة  فخورون 
تقديم  اتفاقية  تجديد  خالل  من  األهلية، 
كل  بحضور  وذلك  متكاملة.  تأمينية  خدمات 
مجلس  رئيس  عوض  أبو  محمد  السيد  من 
للتأمين واالستاذ داود  إدارة شركة فلسطين 
الزير رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث وقع 
نائب  الزير  عماد  الدكتور  من  كل  االتفاقية 
واالدارية  المالية  للشؤون  الجامعة  رئيس 
العام  المدير  نائب  شروف  حمزة  واألستاذ 
عدد  وبحضور  للتأمين،  فلسطين  لشركة 
وكوادر  للشركة  التنفيذية  االدارة  ممثلي  من 

الجامعة.
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احتفلت الشركة بمرور 25  عامًا على
تأسيس الشركة األهلية للتأمين

تســعى الشــركة الــى تطويــر النظــم والبرامــج المســتخدمه، وزيــادة التنــوع بالمنتجــات التأمينيــه حيــث تقــوم الشــركه 
ــر  ــى  تطوي ــه األخــرى والعمــل عل ــا التأميني ــى منتجاته ــاه“ اضافــه ال ــى الحي ــن عل ــى ادخــال ”التأمي ــا بالعمــل عل حالي
ــد مــن ورش العمــل  ــد  العدي ــام  بعق ــا وقامــت  الشــركة  خــالل هــذا الع ــن الصحــي، كم البرامــج الخاصــه بالتأمي

ــر كفــاءة الموظفيــن لمواكبــة تطــورات العمــل. لموظفيهــا مــن اجــل تطوي
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فرع رفيديا
- نابلس

فرع الحرسفرع بيتونيافرع حوارةفرع البيرة
- الخليل

قامــت الشــركة  األهليــة  للتأميــن خــالل العــام الحالــي 2019م، وضمــن خطتهــا  التوســعية   وتلبيــة لحاجــة  الســوق 
ــا  أينمــا  ــى زبائن ــى الوصــول ال ــع محافظــات الوطــن ، حرصــا منهــا عل الفلســطيني بالتوســع واالنتشــار فــي  جمي
كانــوا، وفتحــت فــروع  ومكاتــب جديــده ، وجّهــزت  هــذه الفــروع  بأحــدث األجهــزة وأفضــل الكــوادر  البشــرية  ومــن 

هــذه الفــروع :-
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انتخب مجلس ادارة شركة التكافل للتأمين
المهندس محمد العامور رئيسًا للمجلس

انتخــب مجلــس ادارة شــركة التكافــل للتأميــن المهنــدس محمــد العامــور رئيســًا للمجلــس وذلــك خــالل االجتمــاع الــذي عقــد فــي رام 
اللــه خلفــًا للمرحــوم األســتاذ باســل طــه ليشــكل إضافــة نوعيــة للشــركة نظــرا لتعــدد خبراتــه ومســيرته المعروفــة فــي قطــاع األعمــال.
وجــاء انتخــاب العامــور بتوافــق أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن رأوا فيــه روحــا عاليــة فــي اإلصــرار علــى القيــادة نحــو التميــز والريــادة، وهــو 

مــا تحتاجــه التكافــل فــي المرحلــة المقبلــة بعــد أن غــدت تســتحوذ علــى حصــة هامــة فــي قطــاع التأميــن فــي فلســطين.
ــام 1981،  ــة ع ــة األردني ــة مــن الجامع ــوس فــي الهندســة المدني ــى شــهادة بكالوري ــو حاصــل عل ــة للعامــور فه ــع الســيرة الذاتي وبتتب
وشــغل فــي الســابق منصــب أميــن ســر اتحــاد المقاوليــن الفلســطينيين وفــي دورة أخــرى نائــب الرئيــس ، عضــو مجلــس إدارة مؤسســة 

المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية.

وأعــرب مجلــس إدارة التكافــل عقــب انتخــاب العامــور أن توليــه منصبــه الجديــد يشــكل بصمــة إيجابيــة جديــدة للشــركة التــي تتطلــع 
لالســتفادة مــن خبراتــه المتعــددة فــي إثــراء أعمــال الشــركة والســير بهــا نحــو آفــاق جديــدة لتحقيــق الخطــط الطموحــة التــي تصبــوا إليهــا 

التكافــل.

وأضــاف ” فــي عصــر الرقمنــة والفضــاءات المفتوحــة لــم يعــد ممكنــًا الوقــوف عنــد مرحلــة والحديــث بأننــا وصلنــا ، نحــن فــي عالــم 
القمــم الالمتناهيــة ، والتكافــل باتــت أهــال ألن ترفــع عامــا بعــد عــام ســقف تطلعاتهــا نحــو األفضــل“.

وأكــد العامــور ” أن التكافــل بمــا تحملــه مــن قيــم ومنطلقــات باتــت تشــكل مدرســة فــي عالــم التأميــن اإلســالمي ، وهــذا لــم يكــن ليتــم 
لــوال وجــود طاقــم مــن العامليــن األكفــاء ، فالشــركة تســمو بكادرهــا المميــز، وتقــدر العنصــر البشــري فيهــا وتســتثمر فيــه بمــا يســتحق

أنهــت الشــركة تطويــر البنيــة التحتيــة ألنظمــة المعلومــات فــي الشــركة  حرصــًا منهــا علــى تقديــم أفضــل خدمــة 
للمتكافليــن وضمــان أمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل ، وهــذا جــزء مــن خطــة الشــركة األوســع التــي تمهــد 
إلســتقبال انظمــة ماليــة حديثــة ســيبدأ العمــل فيهــا مــع بدايــة العــام 2020، فاالســتمرار فــي البنيــة التقنيــة 
واألنظمــة الحديثــة مــن أولويــات اســترايجيات الشــركة لمــا لــه مــن دور وحساســية فــي تطويــر صناعــة التكافــل 

والرقــي بهــا.
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كافــل  صــدر حديًثــا عــن شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن كتــاب بعنــوان: الّتأميــن الّتكافلــي اإلســالمي كمــا تجريــه شــركة التَّ
الفلســطينّية للّتأميــن، للمؤلــف األســتاذ الدكتــور إســماعيل شــندي، عضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي الشــركة، وأســتاذ الفقــه 
اإلســالمي المقــارن فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، وقــد تنــاول الباحــث فــي هــذا الكتــاب الّتأميــن الّتكافلــي اإلســالمي مــن حيــث؛ 
معنــاه، وأهميتــه، وأهدافــه، ونشــأته، وتطــّوره، ومكّوناتــه، وحكمــه، وتكييفــه الفقهــي، واألســس والقواعــد التــي يعمــل علــى وفقهــا، 
والفــروق الجوهريــة بينــه وبيــن الّتأميــن الّتجــاري، والمشــكالت التــي تواجهــه، كمــا عــّرف بشــركة الّتكافــل الفلســطينية للّتأميــن، مــن 
ــّررات، والّرســالة، واالســتراتيجية، واألهــداف، والهيــكل الّتنظيمــي للشــركة، وفروعهــا ومكاتبهــا وموّظفوهــا،  حيــث؛ الّنشــأة، والمب
والخدمــات الّتأمينيــة التــي تقّدمهــا، والمســؤولية المجتمعيــة التــي تقــوم بهــا، ثــم ختــم الكتــاب بالحديــث عــن كيفيــة تطبيــق الّتأميــن 
الّتكافلــي اإلســالمي فــي شــركة الّتكافــل الفلســطينية، فعــرض للّتأميــن الّتكافلــي العائلــي )الّتأميــن علــى الحيــاة( فــي شــركة التكافــل 
الفلســطينية للتأميــن، والفائــض الّتأمينــي، والعجــز فــي صنــدوق المشــتركين وطــرق معالجتــه، وإعــادة الّتأميــن، والّرقابــة الشــرعية 

علــى أعمــال الشــركة. 

غاف كتاب التأمين التكافلي



قامت االدارة التنفيذية للشركة العالمية 
المتحدة للتأمين ممثلة برئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي السيد/ جمال 
الحمود والسادة/ أعضاء اللجنة التنفيذية 
وبعض من  للجنوب  االقليمي  والمدير 
كوادر الشركة بزيارة غرفة تجارة وصناعة 
رئيس  مع  لقاء  وعقد  الخليل  محافظة 
واعضاء  ادريس  عبده  السيد/  الغرفة 
العمل  سبل  لبحث  ادارتها  مجلس 

الجهتين بين  المشترك  والتعاون 

المتحــدة  العالميــة  الشــركة  شــاركت 
الســنوي  المنتــدى  فــي  للتأميــن 
مكافحــة  لمســؤولي  الرابــع  المشــترك 
ــل االرهــاب فــي  غســيل األمــوال وتموي
فــي  ُعقــد  والــذي  واألردن،  فلســطين 
عمــان فــي شــهر آب، وقــد مثــل الشــركة 
مســاعد   – ســحويل  محمــود  الســيد/ 
الماليــة  للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس 

واالداريــة

أخبار الشركة العالمية
المتحدة للتأمين 2019
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ُوّقعــت اتفاقيــة تطويــر أنظمــة )ايمــز( مــع شــركة تكنــو ســيس فــي شــهر 18/4/2019 بحضــور رئيــس هيئــة المديريــن الســيد عثمــان 
ــرة أنظمــة المعلومــات الســيد  ــر دائ ــن شــركة تكنوســيس و ومدي ــر االقليمــي للمشــاريع الســيد حســان قاســمية ع ــان و المدي بازي

عبداللطيــف ســمير حشــايكه و نائبــه الســيد باســم حورانــي عــن الشــركة العالميــة للتأميــن 
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وثائق  بعطاء  تفوز  للتأمين  تمكين  شركة 
التأمينات الصحية والموظفين من اخطار 

إصابات العمل  لشركة

Ooredoo  فلسطين 

تمكين للتأمين تعلن عن شعارها
الجديد بمناسبة مرور عام

 على إطاق خدماتها

أعلنت شركة تمكين للتأمين عن شعارها الفرعي الجديد 
” الوعد والوفاء والسند“ بمناسبة مرور عام على إشهار 
وإطالق  الشركات  مراقب  قبل  من  رسميًا  الشركة 
خدماتها للجمهور في محافظات الضفة الغربية وقطاع 
غزة عبر شبكة من الفروع والمكاتب والوكالء في شهر 

أيار من العام المنصرم.
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برعاية حصرية من شركة “تمكين للتأمين”
كلية الدعوة وأصول الدين /جامعة القدس 
نظمت فعاليات المؤتمر العلمي “التأمين 

التعاوني: واقع وآفاق”

تمكين للتأمين تتسلم 
نتائج دراسة سوقية
خاصة بتقييم أدائها 

نسبة رضا المشتركين 
بلغت 97% 
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عقــدت فــي رام اللــه يــوم أمــس الســبت التاســع مــن تشــرين الثانــي 
وفنيــات  ”معالجتهــا  المروريــة  الحــوادث  حــول  عمــل  ورشــة   2019
التأميــن  لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد  ينظمهــا  فيهــا“  التحقيــق 
عاصــم  المهنــدس  الوزيــر  معالــي  بحضــور  الفلســطينية  والشــرطة 
ســالم وزيــر النقــل والمواصــالت والعقيــد الحقوقــي أبــو زنيــد أبــو 
ــر عــام شــرطة المــرور والســيد أشــرف مشــعل رئيــس نيابــة  زنيــد مدي
مكافحــة الجرائــم المروريــة والســيد أمجــد جــدوع مديــر عــام اإلدارة 
ــن ورئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة االتحــاد الفلســطيني  العامــة للتأمي

التأميــن. لشــركات 
رحــب الســيد أنــور الشــنطي رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد الفلســطيني 
 130 الورشــة  فــي  شــارك  حيــث  الحضــور.  فــي  التأميــن  لشــركات 
شــخصًا مــن العامليــن فــي دوائــر الحــوادث والتعويضــات والدوائــر 
القانونيــة والدوائــر ذات العالقــة فــي مجــال التأميــن مــن شــركات 
المــرور  أفــرع  ومــدراء  المــرور  إدارة  وضبــاط  الفلســطيني  التأميــن 

وضبــاط حــوادث الطــرق فــي المحافظــات.
المروريــة وأهميــة  الحــوادث  حــول  عــدة مواضيــع  الورشــة  تناولــت 
التحقيــق فــي الحــوادث وتحليــل الحــادث فــي حــال وجــود إصابــات 
ومخالفــات  المــزورة  الحــوادث  كشــف  وطــرق  )الكــروكا(  جســدية 
ــد  ــة فــي تحدي ــة والفني ــات واألســس القانوني التأميــن و أهــم المعطي
المســؤولية فــي الحــادث مــن ناحيــة جمــع األدلــة وتحليــل الحــادث 

وفقــًا ألحــدث الطــرق. 
كمــا وتتنــاول موضــوع ماهيــة تطوير خطــط الضبط المــروري وتغييرها 
باســتمرار بنــاًء علــى المســتجدات فــي ملــف حــوادث الســير و األثــر 
القانونــي المترتــب علــى التقريــر لحــادث الســير وبحــث امكانيــة ادخــال 
بيانــات الحــادث الكترونيــا، وربطهــا ومتابعتهــا مــع األطــراف الشــريكة  
كمــا وتــم التطــرق إلــى تجــارب دول مجــاورة،  باإلضافــة إلــى مناقشــة 
موضــوع التقاريــر وتبديــل الشــفتات وســرعة تجــاوب الشــرطة ودور 
الجهــات الشــريكة فــي تعزيــز الثقافــة المروريــة والتأمينيــة وتوفيــر بيئــة 

مروريــة آمنــة.
ــر المهنــدس عاصــم ســالم  إلــى  ضــرورة بحــث  وتطــرق معالــي الوزي
الســبب والمســببات والعوامــل التــي تــؤدي إلــى  حــدوث الحــوادث 
وتطــرق إلــى أهميــة دور ومســؤولية  وزارة النقــل والمواصــالت فــي 
طريقــة صــرف الرخــص ودور كل مــن وزارتــي األشــغال العامــة ووزارة 
الحكــم المحلــي فــي تأهيــل البنيــة التحتيــة والشــوارع ســواء داخــل 

ــا.  المــدن أو خارجه
كمــا وأضــاف معالــي الوزيــر ســالم إلــى أهميــة  تعزيــز الثقافــة عنــد 
المواطــن الفلســطيني  فــي المدارس والجامعــات باإلعالم والندوات، 
التــي بدورهــا تحــذر النــاس فيهــا مــن المآســي التــي تنتــج عــن الحــوادث 
ــن  ــزام بقواني ــدى المواطــن الفلســطيني لاللت ــة لتكــون رادع ل المروري

الســير والتعليمــات. 

ورشة عمل الحوادث المرورية

أخبار االتحاد



ــا مســاعدة  ــه مــن واجبن ــة،  وأن ــة أصبحــت تكتســي صفــة عالمي ــة المروري ــى أن القضي ــد إل ــو زني ــد أب ــو زني ــد الحقوقــي أب وأشــار العقي
ــاح هــو رأس مــال  ــاء التــي يواجههــا خاصــة فــي موضــوع التأمينــات، وأن التأميــن ليــس مــال مب ــام باألعب القطــاع الخــاص علــى القي
وطنــي يجــب الحفــاظ عليــه ودعمــه وأن يكــون اإلختصــاص  مــن التأميــن هــو علــى أصــول قانونيــة ثابتــة وبحــق وليــس بباطــل. كمــا 
وأكــد العقيــد الحقوقــي أبــو زنيــد علــى  أهميــة هــذا اللقــاء مــن أجــل الحــد مــن الحــوادث المروريــة وتعميــم حالــة الســلوك المــروري 

اإليجابــي علــى الطرقــات، حيــث أننــا نطمــح بــأن يكــون هنــاك صفــر حــوادث وفــاة فــي المســتقبل. 

كمــا وأكــد الســيد أنــور الشــنطي أنــه ال دولــة بــدون اقتصــاد وال اقتصــاد مــن دون تأميــن، فــي بعــض دول العالــم تــم تصنيــف القطــاع 
المالــي كعنصــر محــرك لالقتصــاد بمكونيــه البنــوك والتأميــن، مــع أن التأميــن هــو األهــم ألنــه بــدون تأميــن وبــدون شــركات تأميــن 

قــادرة ومتمكنــة فــال مشــاريع جيــدة جديــدة وال ممتلــكات آمنــة وال قــروض ناجــزة وال مســتقبل واعــد.

هــذا ودعــا الســيد أنــور الشــنطي إلــى التعــاون مــع المديريــة العامــة إلدارة المــرور مــن أجــل خلــق بيئــة مروريــة آمنــة نحافــظ فيهــا علــى 
الممتلــكات الفلســطينية وعلــى العنصــر البشــري الفلســطيني.

أمــا الســيد أشــرف مشــعل أكــد أن النيابــة العامــة و نيابــة مكافحــة الجرائــم المروريــة تدعــم و تســاند كل القطاعــات فــي وطننــا الكريــم، 
وتحــدث عــن األثــر اإليجابــي لقطــاع التأميــن فــي شــب الضــرر وتخفيــف مــن األعبــاء علــى المواطنيــن فــي المصائــب، كمــا وأشــار أن 
حيــاة الســير علــى الطــرق فــي فلســطين لهــا أهميــة عاليــة فــي مقيــاس الســالمة العامــة، لذلــك فــإن النيابــة العامــة تقــف بــكل جديــة 

خلــف أي مشــروع أو اجــراءات أو اقتراحــات تدعــم هــذه الغايــة وهــي تحقيــق أعلــى نســبة ســالمة مروريــة.

نتــج عــن هــذه الورشــة توصيــات عــدة شــأنها بشــأن رفــع الســالمة المروريــة واتفــق الحضــور علــى أن يتــم متابعــة هــذه التوصيــات كاًل 
حســب اختصاصــه.
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أخبار االتحاد

الدكتــور محمــد اشــتيه رئيــس مجلــس الــوزراء يســتقبل فــي 
مكتبــه رئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة االتحــاد لشــركات التأميــن 
الفلســطينية واألميــن العام لاتحاد والمــدراء العامون وممثلي 
شــركات التأميــن فــي فلســطين بحضــور الســيد محمــد أبــو 

عــوض رئيــس مجلــس ادارة شــركة فلســطين للتأميــن
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 االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يعقد اجتماعه
السنوي وينتخب مجلس ادارته الجديد للدورة 2019-2020

عقــدت الهيئــة العامــة لالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن اجتماعهــا الســنوي يــوم اإلثنيــن الموافــق العشــرون مــن أيــار للعــام 2019 
فــي مقرهــا الدائــم فــي مدينــة رام اللــه، وقــد تــرأس االجتمــاع الســيد أنــور الشــنطي رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد،  بحضــور الســيد أمجــد 
جــدوع مديــر عــام اإلدارة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، وقــد ُأقــّر فــي االجتمــاع البيانــات الماليــة عــن الســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي الثالــث عشــر مــن كانــون األول لعــام 2018 م، والموافقــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي المســتقل، 
ــراء ذمــة أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد، وانتخــاب مدقــق حســابات  ــه خــالل ســنة 2018م، وإب ــر مجلــس إدارة االتحــاد عــن أعمال وتقري
االتحــاد للســنة الماليــة 2019، كمــا انُتخــب فــي االجتمــاع مجلــس إدارة جديــد للــدورة )2019 – 2020( مكــون مــن ثمانــي شــركات مــن 
أعضــاء الهيئــة العامــة البالــغ عددهــم عشــرة شــركات، إذ تشــّكل المجلــس مــن شــركة التأميــن الوطنيــة، وشــركة المشــرق للتأميــن، 
وشــركة ترســت العالميــة للتأميــن، وشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن، وشــركة فلســطين للتأميــن، وشــركة التكافــل الفلســطينية 

للتأميــن ،والشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن، وشــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن.
وفــور انتهــاء اجتمــاع الهيئــة العامــة، عقــد مجلــس اإلدارة الجديــد اجتماعــه األول لتوزيــع المناصــب اإلداريــة، فانُتخــب باإلجمــاع الســيد 
أنــور الشــنطي، المديــر العــام لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن رئيســًا للمجلــس، والســيد أحمــد مشعشــع مديــر عــام شــركة التأميــن 
الوطنيــة نائبــًا للرئيــس، والســيد محمــود ســحويل مســاعد الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة واإلداريــة فــي الشــركة العالميــة المتحــدة 
ــة  ــة كل مــن شــركة المجموع ــًا، وعضوي ــًا مالي ــن مراقب ــام شــركة المشــرق للتأمي ــر ع ــًا للســر، والســيد نهــاد أســعد مدي ــن أمين للتأمي

األهليــة للتأميــن وشــركة فلســطين للتأميــن وشــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن وشــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن.
وفــور انتخابــه رئيســًا لمجلــس إدارة االتحــاد للــدورة )2020-2019( تقــدم الســيد أنــور الشــنطي بالشــكر والتقديــر لمجلــس إدارة اإلتحــاد 
علــى ثقتهــم العاليــة إلعــادة انتخابــه مــرة أخــرى فــي رئاســة االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، وأكــد علــى أنــه ســيبذل قصــارى 
جهــده فــي تحقيــق أهــداف االتحــاد وتنميــة قطــاع التأميــن فــي فلســطين شــاكرًا جميــع األعضــاء علــى دعمهــم الدائــم والمســتمر، 
مؤكــدًا لهــم اســتكمال مســيرته تجــاه تنميــة قطــاع التأميــن فــي فلســطين وتطويــره، والتواصــل مــع مختلــف الجهــات الرســمية ذات 
العالقــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز العالقــة مــع هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية لتجــاوز العقبــات التــي تواجــه تطويــر قطــاع التأميــن 

فــي فلســطين.
يذكــر أن أنــور الشــنطي يشــغل حاليــًا العديــد مــن المناصــب، فإضافــة لكونــه رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد والمديــر العــام لشــركة ترســت 
العالميــة للتأميــن، فإنــه يشــغل أيضــًا منصــب المديــر العــام وعضــو مجلــس إدارة شــركة ترســت العقاريــة والمديــر العــام وعضــو 

مجلــس إدارة شــركة ترســت للســياحة والســفر وغيرهــا مــن المناصــب األخــرى.
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أخبار االتحاد

 ذكرى مرور 71 عامًا على 
النكبة الفلسطينية
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أسبوع
المرور
العربي

التأميــن  لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد  شــارك 
الفلســطينّية فــي ”أســبوع المــرور العربــي“ الــذي ينظمــه 
المجلــس األعلــى للمــرور وشــرطة المــرور الفلســطينية 
فــي شــهر أيــار مــن كل عــام، بهــدف الوصــول إلــى بيئــة 
مروريــة آمنــة، وتعزيــًزا لــدور شــرطة المــرور فــي الحفــاظ 
علــى أرواح المواطنيــن، وللتأكيــد علــى ضــرورة التعــاون 
الدائــم بيــن الشــرطة والمواطــن، وزيــادة الوعــي لــدى 
الســائقين فــي الســياقة الصحيحــة للحــد مــن الحــوادث 

المأســاوية.
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أخبار االتحاد

تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء معالــي الدكتــور محمــد اشــتية و بحضــور وزيــر العمــل معالــي الســيد نصــري ابــو جيــش 
 جانــب مــن مشــاركة ”االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن“ فــي ”المؤتمــر الوطنــي األول لتفتيــش العمــل في 
فلسطين“ تحت شعار ”تطوير منظومة التفتيش في فلسطين“ حيث إنعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات أريحا.

المؤتمر الوطني األول لتفتيش العمل في فلسطين
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أخبار االتحاد

جانــب مــن اجتمــاع رئيــس وأعضــاء مجلــس 
إدارة االتحاد الفلســطيني لشــركات التأمين 
واألميــن العــام لاتحــاد مــع االداره العامــه 
بحضــور  الفلســطينية  المــرور  لشــرطة 
ويهــدف  زنيــد  أبــو  الحقوقــي  العقيــد 
المشــترك  التعــاون  بحــث  الــى  اإلجتمــاع 
والتأكيــد علــى العاقــة االســتراتيجية بيــن 
لمــا فيــه مصلحــة  المــرور  االتحــاد وإدارة 

والمواطــن. الوطــن 
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ــة  ــى التجرب بهــدف اإلطــاع عل
األردنيــة في إصــدار مخططات 
إلكترونيــًا  المروريــة  الحــوادث 
«E Kroka« شــارك وفــد مــن 
االتحــاد الفلســطيني لشــركات 
التأميــن فــي زيــارة اســتطاعية 
لــأردن الشــقيق نظمتها هيئة 
ســوق رأس المــال ، بالتنســيق 
مــع االتحــاد األردنــي لشــركات 

التأميــن
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أخبار االتحاد

رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن 
واألميــن العــام لاتحــاد يجتمعــون مــع معالي وزير النقــل والمواصات 

المهنــدس عاصــم ســالم

الفلســطيني لشــركات  بيــن االتحــاد  التعــاون  آليــات  وتــم مناقشــة 
التأميــن ووزارة النقــل والمواصــات مــن أجــل رفــع ســبل الســامه 

المروريــة
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لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد 
تدريبيــة  ورشــة  يعقــد  التأميــن 
المســؤولية  »موضــوع  بعنــوان 
شــركة  مــع  والحريــق«،  المدنيــة 
اليونانيــة  FenChurch Faris

المختصــة بوســاطة واستشــارات 
حيــث  التأميــن،  واعــادة  التأميــن 
عــن  ممثليــن  بالورشــة  شــارك 

التأميــن. شــركات  جميــع 
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أخبار االتحاد

عقد برنامج تدريبي بعنوان
»الخطط االستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها«

  الذي يستهدف الموظفين في شركات التأمين
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سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان 
فعالية اليوم العربي للشمول المالي

أطلقــت ســلطة النقــد الفلســطينية، وهيئــة ســوق رأس المــال فعاليــة اليــوم العربــي للشــمول المالــي، بحضــور معالــي محافــظ 
ســلطة النقــد الســيد عــزام الشــوا، والمديــر التنفيــذي لمنتــدى شــارك الشــبابي الســيد بــدر زماعــرة، وعــدد مــن مــدراء ســلطة 
النقــد والمــدراء العاميــن فــي الهيئــة والمــدراء العاميــن واإلقليمييــن للبنــوك ومؤسســات اإلقــراض العاملــة فــي فلســطين، 
باإلضافــة إلــى مــدراء عــدد مــن شــركات التأميــن واالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، والتأجيــر التمويلــي واألوراق الماليــة، 

وقــد ُنّظمــت هــذه الفعاليــة بالتعــاون مــع منتــدى شــارك الشــبابي.
ُأطلقــت فعاليــة اليــوم العربــي للشــمول المالــي، فــي قريــة الشــباب فــي كفــر نعمــة بمدينــة رام اللــه، وفــي جامعــة غــزة فــي 
قطــاع غــزة، حيــث حضــر عــدد مــن طلبــة الجامعــات، وأقيــم لهــم نشــاط ”تحــدي الشــمول المالــي“ الــذي يحتــوي علــى مجموعــة 
مــن األنشــطة والتحديــات التفاعليــة التــي تتعلــق باألمــور الماليــة والمصرفيــة، إلطالعهــم علــى مفهــوم الشــمول المالــي 

وأهدافــه.
ــذ عــّدة ســنوات مجموعــة مــن اإلجــراءات  ــي الســيد عــزام الشــوا أن ســلطة النقــد اتخــذت من ــد معال ــة أّك ــاح الفعالي وفــي افتت
والخطــوات التــي تعمــل علــى تعزيــز نســب الشــمول المالــي فــي فلســطين، مــن خــالل تعزيــز القــدرات الماليــة لفئــات المجتمــع 
كاّفــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة واألنظمــة واألطــر الرقابيــة التــي تســاعد علــى تحســين انتشــار الخدمــات المصرفية، خاصــة خدمات 
هــة  التقنيــات الماليــة الحديثــة، وتشــجيع االبتــكار فــي هــذا المجــال، بمــا يشــمل إعــداد منتجــات وخدمــات مصرفيــة خاّصــة وموجَّ

للفئــات المســتهدفة، واتخــاذ المبــادرات فــي تعزيــز البيئــة القانونيــة لحمايــة حقــوق مســتهلكي هــذه الخدمــات والمنتجــات. 
وأعلــن معالــي المحافــظ الشــوا خــالل الفعاليــة عــن إطــالق تعليمــات حســاب الشــمول المالــي في فلســطين، التــي تمكن فئات 
المجتمــع المختلفــة، خاصــة األفــراد مــن ذوي الدخــل المحــدود والمتوســط والريادييــن والعامليــن مــع المنصــات اإللكترونيــة 

االقليميــة والدوليــة مــن فتــح حســاب مصرفــي بشــروط محــددة ومواصفــات مميــزة.
وأشــار معالــي المحافــظ إلــى أن تلــك التعليمــات تتيــح للمواطنيــن المؤهليــن قانونيــًا لفتــح حســاب مصرفــي مــن اســتخدام 
المنتجــات والخدمــات المصرفيــة األساســية األخــرى، بهــدف تعزيــز ثقافــة االدخــار لديهــم، وتســهيل إجــراء معامالتهــم الماليــة 
المختلفــة، بالتالــي تحســين مســتواهم المعيشــي، بمــا ينعكــس إيجابــًا علــى االســتقرار المالــي، والتنميــة االقتصاديــة الشــاملة.  
وقــد أشــار مديــر عــام الهيئــة الســيد بــراق النابلســي أن الهيئــة تعمــل علــى تعزيــز الشــمول المالــي مــن خــالل القيــادة المشــتركة 
مــع ســلطة النقــد وبمشــاركة القطاعــات الماليــة ذات العالقــة، لتوجيــه الجهــود والمبــادرات الراميــة إلــى زيــادة نســبة الشــمول 
المالــي فــي فلســطين والبالغــة %36 لتصبــح %50 مــع نهايــة العــام 2025، كمــا أكــد الســيد النابلســي أن الهــدف الرئيســي 
لهــذه المبــادرات تذليــل العراقيــل أمــام فئــة الشــباب الفلســطيني، لتســهيل النفــاذ إلــى الخدمــات الماليــة والوصــول إلــى مصــادر 
التمويــل، وتشــجيع األفــكار الخالقــة لديهــم مــن خــالل زيــادة الوعــي والثقافــة الماليــة لــدى هــذه الفئــة الهامــة التــي تشــكل ثلــث 
ــه الشــأن  ــة الشــباب ل ــدًا فئ ــي الرســمي، وتحدي ــات المجتمــع كافــة فــي القطــاع المال المجتمــع الفلســطيني، إذ إّن إدمــاج فئ
الكبيــر فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد، وبالتالــي تحــّدي البطالــة الــذي يعتبــر أحــد أســمى أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول 

المالــي.
وأضــاف الســيد النابلســي أن الهيئــة تقــوم بتطويــر منتجــات وخدمــات ماليــة مــن شــأنها تعزيــز الشــمول المالــي مثــل التأميــن 
متناهــي الصغــر وغيــره مــن المنتجــات التــي تســتهدف الفئــات المعنيــة بالشــمول المالــي فــي المجتمــع، كمــا تعمــل الهيئــة 
علــى مراجعــة األطــر القانونيــة الناظمــة وتطويرهــا لعمــل قطاعاتهــا، لتكــون أكثــر مالءمــة لمتطلبات الشــمول المالــي، باإلضافة 
إلــى تنفيذهــا للمبــادرات الخاصــة ببنــاء قــدرات المواطنيــن والمجتمــع الفلســطيني، مثــل حملــة التأميــن الشــاملة التــي أطلقتهــا 
ــر  ــة باســتكمال الجهــود المتعلقــة بتنشــيط قطــاع التأجي ــز الهيئ ــة العــام. كمــا أكــد الســيد النابلســي علــى تركي ــة فــي بداي الهيئ

التمويلــي، كأداة تمويليــة بديلــة وهامــة لتلبيــة احتياجــات ريــادي األعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
مــن جهتــه أكــد المديــر التنفيــذي لمنتــدى شــارك الشــبابي الســيد بــدر زماعــرة علــى أهميــة رفــع وعــي الشــباب تجــاه القضايــا 
الماليــة والمصرفيــة مــن خــالل سلســلة الفعاليــات المكثفــة الخاصــة بالشــمول المالــي والتــي تعتمــد علــى المنهــج التفاعلــي 

ذات الطابــع الشــبابي.
واعتبــر زماعــرة أن اســتضافة قريــة الشــباب فــي كفــر نعمــة فعاليــات اإلطــالق تحمــل أكثــر مــن مدلــول هــام وإيجابــي يســاهم 

فــي إيصــال المفاهيــم للشــباب بطــرق سلســلة.
يشــار إلــى أن اليــوم العربــي للشــمول المالــي فعاليــة ســنوية أقــّره مجلــس محافظــي المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد 
العربيــة، يقــام برعايــة صنــدوق النقــد العربــي فــي الـــسابع والعشــرين مــن نيســان كل عــام، بهــدف تعزيــز الشــمول المالــي لــدى 

فئــات المجتمــع كاّفــة فــي الــدول العربيــة.
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550 مشارًكا من 25 دولة 
في مؤتمر العقبة الدولي للتأمين 2019

صــّرح المهنــدس ماجــد ســميرات رئيــس االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن ورئيــس اللجنــة التنظيميــة لمؤتمــر العقبــة 2019م بــأن 
المؤتمــر الدولــي الســابع ”مؤتمــر العقبــة 2019“ الــذي يعقــده االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن بالتعــاون مــع االتحــاد العــام العربــي 
ــرى  ــة مــن كب ــرة 17/4/2019-15، يشــهد مشــاركة كثيف ــال للفت ــدق االنتركونتننت ــي فن ــة الخاصــة ف ــة االقتصادي ــة العقب فــي منطق
شــركات التأميــن المحليــة والعربيــة والعالميــة، باإلضافــة إلــى حضــور مميــز مــن القانونييــن والخبــراء المختّصيــن بالتأميــن، وبحضــور 
وســطاء ووكالء التأميــن ومســّوي الخســائر والعديــد مــن ممثلــي الشــركات  والمؤسســات التــي ترتبــط أعمالهــا بالتأميــن، إذ يصــل 
عــدد المشــاركين إلــى 550 مشــارًكا مــن 25 دولــة وهــي: البحريــن، الكويــت، االمــارات، مصــر، العــراق، فلســطين، لبنــان، ُعمــان، قطــر، 
الســودان، ســوريا، تونــس، اليمــن، المغــرب، ألمانيــا، ليبيــا، الســعودية، الكويــت، باإلضافــة إلــى مشــاركة فاعلــة ونوعيــة مــن مجلــس 
إدارة االتحــاد العــام العربــي للتأميــن ممثلــة بنائــب رئيــس االتحــاد العــام العربــي للتأميــن الســيد ماكــس زكار ممثــل الســوق اللبنانــي 

والّســادة األعضــاء ممثلــي اتحــادات وشــركات التأميــن العربيــة ممثلــي تســعة أســواق تأمينيــة عربيــة.

وأضــاف ســميرات بــأن المؤتمــر الــذي يقيمــه االتحــاد فــي منطقــة العقبــة، لــم يعــد مقتصــرًا علــى التأميــن البحــري مثلمــا كان فــي 
بداياتــه، فأثنــاء الــدورة الســابقة للمؤتمــر كان توجــه مجلــس إدارة االتحــاد والقائميــن علــى المؤتمــر فــي االتحــاد بتوســيع أعمــال 
المؤتمــر فــي عــام 2017م لتشــمل مواضيــع مختلفــة تهــمُّ الصناعــة التأمينيــة وفــي مختلــف فــروع التأميــن، مــن أجــل توســيع قاعــدة 
المشــاركين فــي المؤتمــر، واســتقطاب أكبــر عــدد مــن قيــادات التأميــن المحليــة والعربيــة والعالميــة، إذ ســيتناول المؤتمــر خــالل دورتــه 
الحاليــة التأميــن الزراعــي، التأميــن اإللكترونــي، ومخاطــر تحــول الشــركات للتأميــن الرقمــي والــذي يعتبــر أمــرًا فــي غايــة األهميــة بســبب 
ــة المختلفــة، كمــا يتنــاول المؤتمــر  ــا فــي القطاعــات االقتصادي التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة واالســتخدام الواســع للتكنولوجي
فــي إحــدى جلســاته التأميــن التكافلــي الــذي شــهد مؤخــرًا اهتمامــًا وإقبــااًل كبيــرًا مــن شــركات التأميــن العالميــة واألســواق العربيــة، 
ويســتحوذ علــى نســبة أكبــر مــن أعمــال أســواق التأميــن العالميــة، ويناقــش المؤتمــر موضــوع تأميــن المخاطــر مقابــل رأس المــال، 

وتأميــن الكــوارث الطبيعيــة وتســعيرها، ودور هيئــات اإلشــراف والرقابــة فــي تطويــر صناعــة التأميــن عالميــًا وعربيــًا.

68



أوضــح ســميرات أن أهــم مــا يميــز المؤتمــر فــي دورتــه الحاليــة، إطــالق جائــزة البحــوث التأمينيــة التــي ُخّصصــت للتأميــن اإللكترونــي، 
وأعلنــت عنهــا اللجنــة التنظيميــة للمؤتمــر بهــدف تشــجيع الباحثيــن لتقديــم أفــكار ومقترحــات حــول أهميــة تحــول شــركات التأميــن 
ــات والمحــددات  ــى المتطلب ــن، والوقــوف عل ــة واإلشــرافية علــى قطــاع التأمي ــي، لمناقشــتها مــع الجهــات الرقابي ــن اإللكترون للتأمي
القانونيــة بهــذا الشــأن، كمــا تهــدف هــذه األبحــاث إلــى توفيــر قاعــدة بيانــات للشــركات، واالنطــالق منهــا فــي إعــداد دراســات جــدوى 
االنتقــال لإلصــدار اإللكترونــي والــذي أصبــح متطلبــًا أساســّيًا فــي صناعــة التأميــن، مــن أجــل مواكبــة التطــور اإللكترونــي والتكنولوجــي 

الــذي تشــهده الصناعــات كاّفــة ومنهــا صناعــة التأميــن.

ــة،  ــة وعربي ــة  وبمشــاركة عالمي ــي تنظــم بشــكل دوري فــي المنطق ــة الت ــأن هــذا المؤتمــر مــن أضخــم المؤتمــرات التأميني ــر ب ويذك
ــة. ــة والعربي ــن العالمي ــر مــن شــركات التأمي ويحظــى باهتمــام كبي
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اجتماع يضم كل من وزير العمل أبو جيش، مدير 
عام التفتيش، رئيس وأعضاء االتحاد الفلسطيني 

لشركات التأمين و األمين العام لاتحاد 

وذلــك فــي إطــار التعــاون المشــترك لتعزيــز الســالمة المهنيــة والصحيــة، وجــرى االتفــاق بيــن 
الجانبيــن علــى تكثيــف ورش العمــل التوعويــة فــي هــذا المجــال، باإلضافــة الــى  توفيــر اللــوازم 
اللوجســتية لتســهيل عمليــة التفتيــش علــى المنشــآت وزيــادة نجاعتهــا وفعاليتهــا، وذلــك تجنبــًا 

لإلصابــات وحفاظــًا علــى أرواح العمــال، وزيــادة لإلنتاجيــة. 
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الجامعــة العربيــة المفتوحــة تعقــد نــدوة حــول 
“واقــع وتحديــات قطــاع التأميــن فــي فلســطين” 

رام اللــه – فلســطين: عقــدت الجامعــة العربيــة المفتوحــة – فــرع فلســطين نــدوة حــول ”واقــع وتحديــات قطــاع التأميــن فــي فلســطين“ 
ــن عــام األتحــاد بحضــور  ــي أمي ــن و األســتاذة نســرين الحنبل ــور الشــنطي رئيــس اتحــاد شــركات التأمي باســتضافة كال مــن األســتاذ أن

أعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية وطــالب كليــة دراســات األعمــال.
وفــي بدايــة النــدوة رحــب د. خالــد عليــوي مديــر الجامعــة العربيــة المفتوحــة بالضيفيــن الكريميــن وأثنــى علــى عطائهمــا فــي خدمــة قطــاع 
التأميــن فــي فلســطين. كمــا اســُتهلت النــدوة بملخــص قدمــه د. نــزار دويــكات حــول تخصــص التأميــن وإدارة المخاطــر الــذي يطــرح 

للمــرة األولــى علــى مســتوى الجامعــات الفلســطينية. 
وبــدوره شــكر أ. الشــنطي إدارة الجامعــة العربيــة المفتوحــة – فــرع فلســطين علــى اســتضافتهم إللقــاء هــذه النــدوه والتــي تهــدف إلــى 
دعــم وتطويــر صناعــة التأميــن والمهــن المرتبطــة بهــا، إضافــة إلــى ترســيخ مفاهيــم العمــل التأمينــي واإلســهام فــى توفيــر الخبــرات 

والكــوادر الفنيــة للســوق. 
واســتعرض أ. الشــنطي خــالل النــدوة نبــذة حــول ســوق التأميــن الفلســطيني مــن حيــث كافــة فروعــه وأنواعــه موضحــا الفــروق بيــن 
التأميــن التجــاري والتكافلــي، إلــى جانــب بعــض اإلحصائيــات حــول محافــظ الشــركات واألقســاط المكتتبــة، فضــال عــن إشــارته إلــى 

بعــض المعيقــات والتحديــات لهــذا القطــاع.

وأوضــح أيضــا أ. الشــنطي أن مجــاالت العمــل لخريجــى برنامــج إدارة التأميــن والمخاطــر تتنــوع فــى كافــة اإلدارات الفنيــة بالتأميــن مثــل 
اإلدارة االكتواريــة وإدارة االكتتــاب وادارة المخاطــر، إدارة المبيعــات والتســويق، فضــال عــن فــرص العمــل األخــرى المتوفــرة بالبنــوك 

واالســتثمار وغيرهــا.
مــن جانبهــا اســتعرضت أ. نســرين الحنبلــي بشــكل مختصــر آليــة عمــل اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن العاملــة فــي هــذا القطــاع، 

ودوره فــي تطويــر هــذا القطــاع بالتعــاون مــع الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية لهــذا القطــاع.
وفــي الختــام، شــكر د. خالــد عليــوي مديــر الجامعــة الضيفيــن علــى مــا قدمــوه مــن معلومــات ثريــة حــول واقــع وتحديــات قطــاع التأميــن 

في فلســطين.
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