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المقاالت



أكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ترســت العالميــة للتأميــن فــي فلســطين وعضــو مجلــس إدارتهــا، أنــور 
الشــنطي، لـــ وطــن أن 60% حتــى اليــوم، مــن الشــيكات المســتحقة علــى عمائهــا خــال فتــرة الطــوارئ 
كانــت شــيكات مرتجعــة، ولــم تصــرف، بســبب عــدم وجــود أرصــدة، متوقعــًا أن ترجــع المزيــد مــن 

الشــيكات حتــى نهايــة فتــرة الطــوارئ.
وقــال الشــنطي إن الطاقــة االنتاجيــة التــي تعمــل بهــا شــركات التأميــن فــي ظــل فتــرة الطــوارئ ال تتجــاوز 

%10، “حيــث نعانــي مــن تدهــور فــي اإلنتــاج، وال نعــرف إلــى متــى سيســتمر”.
ــي  ــرادات ف ــن اإلي ــوع م ــد أي ن ــة، وال يوج ــرة الحالي ــي الفت ــب ف ــن المكات ــا ًم ــل بتات ــن ال نعم ــاف: نح وأض
ــا المؤمنيــن مــن أجــل اإليفــاء  ــًا اتصــاالت مــن عمائن هــذه الفتــرة ولكننــا فــي نفــس الوقــت نتلقــى يومي

ــا. ــن أجله ــوا م ــي أمن ــم الت ــم، واحتياجاته بالتزامته
وأكــد الشــنطي أن اســتراتيجية الشــركة فــي الوقــت الحالــي هــي اإلســتمرار وليــس تحقيــق األربــاح، داعيــًا 
ــى التكافــل اإلجتماعــي مــن أجــل الخــروج مــن  ــع مــن شــركات وموظفيــن ومواطنيــن وغيرهــم إل الجمي

هــذه األزمــة.
وأوضــح الشــنطي أن “ نســبة التحصيــل حاليــًا هــي صفــر، حيــث تتبــع الشــركة نظــام التقســيط وكمــا 
نعلــم فــإن الحكومــة قــررت تأجيــل جميــع األقســاط والقــروض وجمــدت إعــادة الشــيكات خــال فتــرة 
الطــوارئ، وعليــه فــإن الكثيــر مــن المواطنيــن لجــأوا إلــى ســحب أموالهــم مــن البنــوك وهــذا شــكل عبئــًا 

ماليــًا كبيــرًا علــى الشــركة”.
وأكــد الشــنطي أنــه رغــم ذلــك حرصــت الشــركة علــى اإليفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه المورديــن والعمــاء، 

حيــث وضعــت خطــة طــوارئ لتلبــي احتياجــات المواطنيــن علــى مــدار الســاعة.
وحــول إلــزام الحكومــة شــركات التأميــن بتمديــد التأميــن تلقائيــا لعمائهــا الــذي تنتهــي تأميناتهــم خــال 
فتــرة الطــوارئ، أكــد الشــنطي التــزام ترســت العالميــة بقــرارات الحكومــة، وعليــه تــم تمديــد كل بوالــص 

التأميــن خــال فتــرة الطــوارئ.
وانتقــد الشــنطي الهجمــة الكبيــرة التــي تتعــرض لهــا شــركات التأميــن مــن قبــل المواطنيــن، الذيــن 
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ــى أن  ــيرًا إل ــًا، مش ــة حالي ــات متوقف ــى مركب ــن عل ــتحقات التأمي ــذ مس ــن تأخ ــركات التأمي ــون إن ش يقول
ــوع. ــذا الموض ــر له ــم كبي ــوء فه ــاك س هن

ــًا تعمــل ســواء فــي قطــاع الطــب أو األجهــزة  ــة حالي ــات المؤمن ــر مــن المركب وأوضــح الشــنطي أن الكثي
األمنيــة أو موظفــي البنــوك أو الصيادلــة أو الصحفييــن أو المزارعيــن أو الصناعــات الغذائيــة والتجــار 

ــل. ــت تعم ــرة ال زال ــات كثي ــاك قطاع ــإن هن ــي ف ــم، بالتال وغيره
إلــى جانــب ذلــك لفــت الشــنطي إلــى أنــه حتــى الســيارات المتوقفــة والمركونــة فــي المواقــف مؤمنــة، 
فمــن الممكــن أن تتعــرض ألي أذى أثنــاء وقوفهــا وهــي مؤمنــة لــدى الشــركة حتــى فــي حالــة الوقــوف.

كمــا أكــد الشــنطي أنــه “فيمــا لــو اطلعنــا علــى تقســيم المناطــق “أ/ب/ج” لوجدنــا أن الســيارات فــي 
المناطــق ألــف فقــط هــي مــن تتقيــد بالحركــة، ولكــن المركبــات فــي المناطــق ب و ج مســتمرة فــي 

حركتهــا بشــكل شــبه عــادي”.
وأشــار الشــنطي إلــى أنــه رغــم التــزام شــركات التأميــن بقــرارات الحكومــة، المتعلقــة بتمديــد التأميــن 
خــال فتــرة الطــوارئ، إال أن هنــاك تخوفــات حقيقيــة مــن تحصيــل المســتحقات علــى المواطنيــن خــال 

هــذه الفتــرة، بخاصــة وأن أقســاط المواطنيــن الســابقة تعرقلــت فكيــف باألقســاط الجديــدة.
وأوضــح الشــنطي أن مجلــس إدارة ترســت وبعــد التواصــل مــع المســاهمين قــرر توزيــع %5 فقــط مــن 
أربــاح الشــركة هــذا العــام وليــس %10 كمــا كان مقــرر ســابقا، وهــو مــن بــاب المســؤولية اإلجتماعيــة 
وحتــى تبقــى هــذه األمــوال فــي البلــد، بخاصــة وأن معظــم المســاهمين مــن أبنائنــا فــي الخــارج، وقــد 

وافــق المســاهمون علــى هــذا القــرار.
وأكــد الشــنطي أنــه مــن بــاب المســؤولية اإلجتماعيــة أيضــًا فــإن الشــركة لــم تلتــزم بقــرار الحكومــة 
ــة  ــب كامل ــت الروات ــا صرف ــوارئ، وإنم ــرة الط ــال فت ــن خ ــب الموظفي ــن روات ــرف %50 م ــي بص القاض
ومنحــت أيضــًا مكافئــات ســنوية للموظفيــن، داعيــًا جميــع شــركات القطــاع الخــاص المقتــدرة إلــى اإليفاء 

بالتزامتهــا تجــاه موظفيهــا، والوقــوف معهــم فــي هــذا الظــرف الصعــب.
ــا،  ــة أيض ــار كامل ــان وأي ــهر نيس ــب ش ــندفع روات ــا، وس ــة لموظفين ــهر آذار كامل ــب ش ــا روات ــال: دفعن وق
وصرفنــا مكافــآت للموظفيــن، وقــد قمنــا بذلــك مــن أجــل تشــجيع شــركات القطــاع الخــاص، وخاصــة 
المقتــدرة منهــا علــى التمســك بموظفيهــا، مشــيرًا إلــى أن أســوأ قــرار يمكــن أن تتخــذه أي مؤسســة فــي 

الفتــرة الحاليــة هــو تســريح موظــف مــن عملــه.
كمــا دعــا الشــنطي الموظفيــن فــي كل القطاعــات إلــى اســتغال هــذه الفرصــة لإلبــداع والتدريــب وإظهــار 
المزيــد مــن اإلنتمــاء لمؤسســاتهم، مشــيرًا إلــى أن هــذه الفرصــة ليســت فرصــة للنــوم فــي البيــت وإنمــا 

فرصــة لإلبــداع.
وعقــب الشــنطي علــى كل اإلجــراءات الحكوميــة فــي الفتــرة الحاليــة، قائــًا: إن كل الحكومــات فــي العالــم 
فــي موقــف ال تحســد عليــه، فهــي تحــاول التــوازن بيــن الصحــة واإلقتصــاد، ونحــن حكومتنا اتبعــت نظرية 
التباعــد اإلجتماعــي، ألنهــا تعــرف حجــم القــدرات الصحيــة التــي نملكهــا، وعندمــا تســمح الفرصــة للعــودة 

إلــى الحيــاة الطبيعيــة فبــكل تأكيــد ســتصدر الحكومــة قــرارًا  بذلــك.
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مــن المفهــوم والمتفــق عليــه أن )صناعــة التأميــن( مــن أعمــدة اإلقتصــاد فــي الــدول، حيــث أن 

هــذه صناعــة مرتبطــة بعاقاتهــا مــع جميــع مكونــات المجتمــع، بالرغــم مــن أن صناعــة التأميــن فــي 

ــة مــع دول الجــوار والعالــم، حيــث يشــكل قطــاع التأميــن  فلســطين مازالــت متواضعــة جــدًا مقارن

الفلســطيني فــي أفضــل حالتــه تقريبــًا %2 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي والكثافــة التأمينيــة )حصــة 

ــاوز 60$.  ــات 2018، أي ال تتج ــب احصائي ــن( حس ــة التأمي ــي محفظ ــن إجمال ــرد م الف

بالمقابــل هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا قطــاع التأميــن فــي فلســطين خــال 

األوضــاع الطبيعيــة والتــي تفاقمــت حدتهــا نتيجــة هــذه الجائحــة:-

صعوبة تحصيل الذمم،   •

الشيكات المؤجلة والمرتجعة،  •

ارتفاع في عدد الحوادث وخاصة المركبات،  •

صعوبة اإلجراءات القضائية وعدم تخصصها،  •

األوضاع السياسية الغير مستقرة،  •

غياب سياسات اقتصادية مائمة.  •

وبدخــول فلســطين فــي جائحــة كورونــا، إضافــًة إلــى عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واإلقتصــادي 

التــي طالــت وســتطال كافــة األنشــطة والقطاعــات بمــا فيهــا قطــاع التأميــن لمــا لــه عاقــة طرديــة 

مــع اإلقتصــاد.

األميــن العــام لاتحــاد الفلســطيني 
لشــركات التأمين

نســرين الحنبلي
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ــا ومــن منطلــق رأي واجتهــادي الشــخصي  وللخــروج مــن األزمــات المتتاليــة وخاصــة جائحــة كورون

الــذي يمكــن أن يحمــل الصــواب والخطــأ، علينــا أن نعتبــر الجائحــة منصــة لتعظيــم أوجــه اإلســتفادة 

منهــا، وذلــك مــن خــال:-

ترويــض المخاطــر، وذلــك عــن طريــق جمــع البيانــات التــي ستســتفيد منهــا األجيــال القادمــة فــي . 1

صناعــة التأميــن،

استخاص العبر،. 2

اكساب األجيال القادمة مهارات التعامل مع األزمات.. 3

السؤال المطروح: كيف يمكن اإلستفادة من جائحة كورونا؟

ولإلستفادة من الجائحة يجب العمل على المحاور التالية: - 

القديمــة . 1 الجديــد واألخطــار  الخطــر  ابتــكار منتجــات جديــدة تائــم طبيعــة  أهميــة وضــرورة 

الراهــن، اإلقتصــادي  الوضــع  تائــم  وبتكلفــة 

ضرورة اإلستفادة من الجائحة في دعم الثقة بين شركات التأمين والعماء،. 2

ــن هــو الســند فــي الشــدة، واســتثمار وســائل . 3 ــد علــى أن التأمي ــة والتأكي ــر الثقافــة التأميني تغيي

ــة الســلبية عــن  ــر الصــورة النمطي ــن للبشــر وتغيي ــة التأمي ــج ألهمي اإلعــام المتاحــة فــي التروي

شــركات التأميــن ممــا يــؤدي إلــى زيــادة المحفظــة التأمينيــة وبالتالــي زيــادة مســاهمة التأميــن 

فــي الناتــج المحلــي،

التأميــن . 4 أنــواع  بزيــادة  التأميــن وذلــك  وازعــًا جديــدًا لصناعــة  تكــون  أن  جائحــة كورونــا يجــب 

الجمهــور.  احتياجــات  تلبــي  بدورهــا  والتــي  المطروحــة 

ــا . 5 ــرار بم ــاع الق ــركات وصن ــل الش ــن قب ــة م ــرار وعزيم ــى إص ــاج إل ــات تحت ــة إن إدارة األزم وبالنهاي

ــراف.  ــع األط ــة جمي ــي مصلح يلب

        والّله ولي التوفيق...

 “جائحــة كورونــا يجــب أن تكــون وازعــًا جديــدًا لصناعــة التأميــن وذلــك بزيــادة 
أنــواع التأميــن المطروحــة والتــي بدورهــا تلبــي احتياجــات الجمهــور ”

9 المقاالت



إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أطــل عليكــم مــن خــال هــذه المشــاركة فــي مجلتكــم الواعــدة “ مــرآة 

التأميــن” التــي نتمنــى لهــا النجــاح فــي ايصــال رســالتها وأهدافهــا، فتكــون لبنــة مــن لبنــات البنــاء فــي 

ــز الشــراكة وتعميــم الفائــدة علــى المســتفيدين مــن خدمــات التأميــن  صــرح قطــاع التأميــن، وتعزي

بكافــة أشــكاله وأنواعــه.

إن العاقــة مــا بيــن وزارة النقــل والمواصــات وشــركات التأميــن علــى مــر الســنوات هــي عاقــة متينة 

ــظ  ــة تحف ــة آمن ــة مروري ــق بيئ ــل بخل ــدف المتمث ــدة اله ــل ووح ــراكة والتكام ــد الش ــى قواع ــز عل ترتك

األرواح والممتلــكات.  

 

ــادل المعلومــات  ــر علــى تعميــق هــذه العاقــة مــن خــال تب ــوزارة خــال العــام األخي لقــد عملــت ال

واإلقتراحــات التــي مــن شــأنها تقديــم أفضــل الخدمــات للجمهــور وطالبــي خدمــات التأميــن، وقــد 

تجســدت هــذه الشــراكة بقــرارات   وسياســات عمليــة أهمها ربط تأميــن المركبات بمــدة الترخيص، 

ــة الطــوارئ، ومنــح  ــا وحال ــرة اإلغــاق بســبب جائحــة كورون ــاء فت ــة المركبــات والســائقين أثن وتغطي

حوافــز للملتزميــن بالتأميــن .

ــي  ــل ف ــام العم ــان انتظ ــى ضم ــة عل ــرة الماضي ــال الفت ــات خ ــل والمواص ــت وزارة النق ــد حرص لق

دوائرهــا ومديرياتهــا فــي جميــع أنحــاء الوطــن وتقديــم خدماتهــا لجميــع المواطنيــن فــي المحافظــات 

وزير النقل والمواصات الفلسطيني

عاصم ســالم

المقاالت10



الشــمالية والجنوبيــة بجــودة عاليــة. وقــد كانــت الــوزارة نموذجــًا يحتــذى بحرصهــا علــى اإللتــزام 

بالبروتوكــول الصحــي المعتمــد للوقايــة مــن فيــروس كورونــا مــن خــال تعقيــم المديريــات والدوائــر 

ــة والحافــات ووضــع  ــوزارة ومرافــق النقــل والمواصــات والمركبــات العمومي ومختلــف مرافــق ال

شــروط محــددة للتنقــل والنقــل العــام، واإللتــزام بتعليمــات الوقايــة عنــد طلــب الخدمــة وتقديمهــا.

 كمــا حرصــت الــوزارة علــى تقليــل أعــداد المراجعيــن للمديريــات مــن خــال تمديــد رخــص المركبــات 

والســائقين خــال فتــرة الطــوارئ وكذلــك تمديــد ســاعات العمــل خــال شــهر حزيــران حتــى ســاعات 

متأخــرة لضمــان منــع اإلزدحــام والتجمــع.

ولقــد كانــت الــوزارة عونــًا وســندًا لجميــع األجهــزة والطواقــم العاملــة فــي الميــدان فــي مختلــف 

المناطــق مــن خــال دوريــات الســامة علــى الطــرق التــي واصلــت الليــل بالنهــار للســهر علــى راحــة 

أبنــاء شــعبنا وتأميــن احتياجاتــه. فــكل الشــكر والتقديــر لطواقــم الــوزارة التــي لــم تدخــر جهــدًا فــي 

ــة التــي ال تخفــى  ــاء شــعبنا بالرغــم مــن المعوقــات والظــروف الصعب تقديــم الخدمــة األفضــل ألبن

علــى أحــد.

 

إننــا إذ نؤكــد علــى أهميــة اســتمرارية العاقــة الوطيــدة التــي تربــط وزارة النقــل والمواصــات بقطــاع 

التأميــن، فإننــا مــا زلنــا نطمــح لتحقيــق األفضــل معــًا وســويًا ســنبلغ الهــدف وســنحقق الغايــة والّلــه 

ولــي التوفيــق.    

11 المقاالت

 “حرصــت الــوزارة علــى تقليــل أعــداد المراجعيــن للمديريــات مــن خــال 
تمديــد رخــص المركبــات والســائقين خال فتــرة الطوارئ وكذلــك تمديد 
ســاعات العمــل خــال شــهر حزيــران حتــى ســاعات متأخــرة لضمــان منــع 

اإلزدحــام والتجمــع”



مدير عام شركة التأمين الوطنية

أحمد المشعشــع

المقاالت12

الوضع اإلقتصادي لشركة الوطنية للتأمين خال وبعد فترة كورونا؟

ال شــك أزمــة فايــروس كورونــا غــزت العالــم وقــد أثــرت ســلبيًا علــى كافــة القطاعــات اإلقتصاديــة فــي كل 

العالــم ولكــن نحمــد الّلــه أننــا اســتطعنا مــن خــال قدرتنــا علــى إدارة األزمــات تــدارك هــذا التأثيــر وعملنــا 

جاهديــن علــى التقليــل منــه بــكل الســبل ومــازال العمــل مســتمرًا علــى ذلــك وكلنــا ثقــة أننــا ســوف نخــرج 

مــن األزمــة بأقــل األضــرار بتعــاون كافــة العامليــن فــي مختلــف المســتويات اإلداريــة. 

هــل لــدى شــركات التأميــن القــدرة علــى تحقيــق أهدافهــا ســنة 2020 رغــم جائحــة كورونــا   
واألزمــة اإلقتصاديــة فــي العالــم؟

الخارجيــة  التحديــات  هــذا يعتمــد علــى قــدرة كل شــركة ومرونــة تخطيطهــا اإلســتراتيجية لمواجهــة 

المختلفــة ونحــن فــي الســوق الفلســطيني معتاديــن علــى مواجهة الكثير مــن التحديات ونحــن محظوظين 

فــي إدارة األزمــة اقتصاديــًا بشــكل عــام مــن خــال أداء الحكومــة الفلســطينية والــذي عمــل كعنصــر فعــال 

ــن  ــائر، ونح ــض أي خس ــريع لتعوي ــكل س ــة بش ــاة اإلقتصادي ــاء الحي ــة وإحي ــذه األزم ــي إدارة ه ــاعد ف ومس

علــى ثقــة ونعمــل بــكل جهودنــا لتحقيــق أهدافنــا فــي عــام 2020.



 “نعمــل فــي التأمين الوطنية منذ تأسيســها على استشــراف المســتقبل 

والتعامل مع الظروف برشــاقة مؤسســية”

13 المقاالت

ــر صناعــة التأميــن والكــوادر البشــرية العاملــة فــي  ــر فرصــة لتطوي ــا، تعتب ــرة كورون هــل فت
قطــاع التأميــن؟

نعمــل فــي التأميــن الوطنيــة منــذ تأسيســها علــى استشــراف المســتقبل والتعامــل مــع الظــروف برشــاقة 

مؤسســية لذلــك كانــت التأميــن الوطنيــة ســباقة فــي اإلســتثمار فــي التكنولوجيــا التــي ســاعدتها علــى 

اإلســتمرارية بالعمــل ضمــن خلــق قنــوات تواصــل مــع العمــاء الســتمرار عملنــا خــال أيــام األزمــة ومــازال 

العمــل مســتمر علــى اســتدراك الفــرص التــي خلقتهــا األزمــة مــن خــال مهــارات الكــوادر فــي الشــركة 

ــر. ــا أكث قــي بأدائن لنحافــظ علــى موقــع الصــدارة فــي الســوق الفلســطيني والرُّ

هل هناك وثائق تأمين تغطي فيروس كورونا؟

إن بوالــص التأميــن بشــكل عــام تســتثني تغطيــة األوبئــة واألضــرار التبعيــة والتعطــل التابــع والناتجــة   عــن 

حــاالت الطــوارئ والجائحــة وتــم إضافــة اســتثناء خــاص وصريــح مــن قبــل معيــدي التأميــن الســتثناء جميــع 

األخطــار الناتجــة عــن فايــروس الكورونــا والخســائر التبعيــة لهــا .



ــة والعمليــة لصناعــة التأميــن تقــوم علــى إدارة  ينبغــي أن نــدرك أواًل وقبــل كل شــيء أن األســس العلمي

ــًا عــن أســس اإلقتصــاد واإلدارة وعــن علــم إدارة  تجنــب الخطــر المحتمــل وبالتالــي فــإن ذلــك ينتفــي كلي

تجنــب الخطــر فــي حــال وافــق المؤمــن علــى قبــول خطــر محقــق الوقــوع ومــن هنــا نجــد أنفســنا مدفوعين 

مــن بــاب الحــرص علــى صناعــة التأميــن فــي فلســطين إلــى دق ناقــوس الخطــر ممــا يجــري علــى أرض 

الواقــع. 

تنتشــر فــي ســوق التأميــن الفلســطيني هــذه األيــام ومنــذ عــدة ســنوات ظاهــرة اســتغال المؤمــن مــن 

قبــل المؤمــن لــه وخصوصــًا الجهــات الرســمية والســلطات المحليــة بوضــع شــروط مجحفــة تؤســس 

للخســارة شــبه المؤكــدة لشــركات التأميــن فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر تشــترط كراســات العطــاءات 

علــى أنــواع عجيبــة وغريبــة ومختلقــة مــن الشــروط ومنهــا مــا يلــي:-

إلغاء تام للتحمات واإلعفاءات والمشاركات،• 

إلزام الشركة المؤمنة بدفع التعويضات حسب ارادة المؤمن له،• 

قبول رواية المؤمن له عن الحادث موضوع التعويض بدون تحقيق أو نقاش،• 

اعتبار التلف والتآكل حادث مغطى ببوليصة التأمين،• 

تغطية الضرر الذي يسببه المؤمن له للممتلكات نفسه،• 

مخالفــات صريحــة لقانــون التأميــن الفلســطيني رقــم 20 لســنة 2005 والقرارات والتعاميــم الصادرة • 

بموجبه،

مخالفات صريحة وواضحة لإلتفاقيات المعقودة بين الشركات من خال اتحاد شركات التأمين.• 

رئيس مجلس إدارة األهلية للتأمين

د.محمد الســبعاوي

المقاالت14



إلــى جانــب ذلــك،  فــإن التنافــس القائــم بيــن الشــركات يجعــل مــن البعــض مســتعدًا لقبــول هــذه الشــروط 

ــى  ــة وال تحقــق أدن ــر منطقي ــة غي والمصادقــة عليهــا والتنافــس حتــى باألســعار لتصبــح األقســاط الحقيقي

مســتويات األمــان وبــات مــن المســلم بــه اســتعداد الشــركات لتقديــم خصومــات عاليــة جــدًا لهــذه الهيئات 

ــعار  ــى أس ــول عل ــاءات للحص ــف العط ــن خل ــفهية أو م ــات الش ــتخدم المناقص ــات تس ــك الجه ــت تل وبات

متدنيــة جــدًا.

إن القبــول بمثــل هــذا الحــال وجعلــه نموذجــًا عامــًا فــي ســوق التأميــن الفلســطيني يفقــد صناعــة التأميــن 

واحــدًا مــن أهــم الروافــد الماليــة ويضعهــا فــي حالــة مــن خطــر الخســارة شــبه المؤكــدة وبــدون مبــرر فقــد 

ــة  ــرة ومتناهي ــات الصغي ــات األفــراد أو التأمين ــررًا لســبب أو آلخــر مثــل هــذا التنافــس علــى تأمين يكــون مب

الصغــر كــون الســوق مفتــوح فعــًا وال ضوابــط لــه علــى اإلطــاق، لكــن أن يجــري هــذا التنافــس فــي 

العطــاءات التــي تخضــع لرقابــة أجهــزة الســلطة ووزارتهــا فــإن ذلــك يعنــي ســوء إدارة يصــل حــد الفســاد فــي 

ســوق التأميــن نفســه ويطــال ادارات الشــركات العليــا ويضعهــا فــي موضــع اإلتهــام ذلــك أن المفــروض 

ــزام أصحابهــا  ــة تكمــن فــي التوافــق التــام فــي موضــوع العطــاءات وإل والمنطقــي أن المصلحــة الحقيقي

رســميًا وعمليــًا باإللتــزام باألنظمــة واللوائــح والقوانيــن الرســمية بمــا فــي ذلــك التســعيرة الرســمية للتأمين 

عبــر التعاطــي مــع هــذا النــوع مــن التأميــن ككتلــة موحــدة وســلة واحــدة لجميــع الشــركات ممــا يعنــي ربحــًا 

ــا  ــدًا بينم ــة ج ــات عالي ــا وخصوم ــية عليه ــروطًا قاس ــات ش ــذه الهيئ ــح ه ــف تمن ــركات ولألس ــدًا فالش مؤك

تلتــزم هــي بدفــع رســوم وضرائــب علــى كامــل المبالــغ وتضــع نفســها تحــت ضغــوط الخســارة واإللتــزام 

التــام بتعويــض المؤمــن لهــم بحجــة أنهــا صاحبــة محفظــة كبيــرة أو أنهــا جهــة رســيمة ال يجــوز مناقشــتها 

15 المقاالت

ــة  ــة والعملي ــس العلمي ــيء أن األس ــل كل ش ــدرك أواًل وقب ــي أن ن  “ينبغ

ــن تقــوم علــى ادارة تجنــب الخطــر المحتمــل” لصناعــة التأمي



ــكًا  ــاط ش ــة واألقس ــظ العالي ــذه المحاف ــاظ به ــزاز لاحتف ــد اإلبت ــل ح ــة تص ــها بحال ــركات نفس ــد الش وتج

ــا لهــا التجــاوزات واإلســتثناءات فــإن  ــى مــا يقــارب ال %40 واذا مــا أضفن فبعــض الخصومــات تصــل إل

معــدل التنــازالت التــي تقدمهــا الشــركات تصــل إلــى أكثــر مــن نصــف األقســاط لتســجل بعــض الشــركات 

إنتاجــًا وهميــًا يعــرض للخطــر أكثــر مــا يجلــب الربــح والنجــاح.

إن مســاواة أطــراف العمليــة التأمينيــة ومصالحهــم والتعاطــي مــع مصلحــة حملــة األســهم بنفــس درجــة 

ــذا  ــال به ــيطة وأي إخ ــا والوس ــة اإلدارات العلي ــي مهم ــق ه ــة الوثائ ــة حمل ــى مصلح ــازم عل ــرص ال الح

الميــزان يجعــل مــن صناعــة التأميــن فــي فلســطين تجــارة للدمــار بديــًا لدورهــا المأمــول كصناعــة للحمايــة 

القتصــاد الوطــن اذ يعتبــر واحــدًا مــن أهــم أعمــدة اإلســتقال الوطنــي والحقــوق الوطنيــة.

ــل احتمــاالت الخطــر المتوقــع وتقليــل  ــن هــو تقلي ــادىء ادارة الخطــر فــي صناعــة التأمي إن مــن أهــم مب

تبعاتــه وفــي حــال القبــول بأقســاط قليلــة ينتفــي كليــًا العمــل بهــذا المبــدأ ويصبــح فــي الواقــع رفــع للخطــر 

المتوقــع بــدل تقليــل احتماالتــه وذلــك برفــع تأثيــره علــى القســط  قبــل كل شــيء علمــًا بــأن القســط 

ــه وفــي  ــة موضــوع الخطــر للمؤمــن ل ــن المؤمن المقبــوض هــو موضــوع الخطــر للمؤمــن كمــا هــي العي

حالــة نهــب القســط بالخصومــات فــإن حســن النيــة ينتفــي كليــًا لــدى طرفــي المعادلــة معــًا بحيــث يــدرك 

ــه  ــل إلي ــن ليحي ــزاز المؤم ــام بابت ــه ق ــه أن ــن ل ــدرك المؤم ــف وي ــروط مجح ــر بش ــتري خط ــه يش ــن أن المؤم

العطــاء موضــوع التأميــن.

المقاالت16

 “إن مســاواة أطــراف العمليــة التأمينيــة ومصالحهــم والتعاطــي مــع 

ــازم علــى مصلحــة  ــة األســهم بنفــس درجــة الحــرص ال مصلحــة حمل

حملــة الوثائــق هــي مهمــة اإلدارات العليــا والوســيطة”



 “إن مهمــة تقويــم هــذا الخطــأ هــي مســؤولية مشــتركة لــكل شــركات  

التأميــن مجتمعــة وهــي واحــدة مــن المهــام الواجــب القيــام بهــا لاتحــاد 

الفلســطيني لشــركات التأميــن وهيئــة ســوق رأس المــال”

17 المقاالت

وفــي حــاالت القبــول بشــروط إلغــاء كل أنــواع التحمــات والمشــاركات واإلعفــاءات وكــذا القبــول بتغطيــة 

التلــف والتــآكل فــإن التأميــن هنــا تنتفــي عنــه صفــة صناعــة ادارة الخطــر عبــر تجنبــه ويتحــول إلــى نــوع مــن 

القمــار يقبــل بانتظــار الخطــر مــع إدراك انتفــاء الحيطــة والحــذر فــي مواجهــة حدوثــه الــذي مــن المفتــرض 

أن يتــم التعامــل معــه علــى قاعــدة المؤكــد بوجــود الحيطــة والحــذر وادارة التجنــب ال قاعــدة القمــار بــإدارة 

التهــرب ممــا يعنــي اإلنتقــال مــن فــن ادارة الخطــر إلــى فــن ادارة الدمــار والتحــول مــن صناعــة الحمــاة إلــى 

تجــارة الدمــار.

إن مهمــة تقويــم هــذا الخطــأ هــي مســؤولية مشــتركة لــكل شــركات  التأميــن مجتمعــة وهــي واحــدة مــن 

المهــام الواجــب القيــام بهــا لاتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن وهيئــة ســوق رأس المــال وقــد يكــون 

التوافــق هنــا والعمــل المشــترك أرضيــة صلبــة للتقــدم إلــى األمــام لتشــارك أكثــر قــوة وايجابيــة ونجاعــة 

بمــا فــي ذلــك تلــك اآلمــال المرجــوة مــن فكــرة المكتــب الموحــد أو أيــة أفــكار ايجابيــة وتطويريــة محتملــة. 



انطاق فكرة التأمين التكافلي

بعــد انطــاق مســيرة الصيرفــة اإلســامية فــي عــام 1962 مــن خــال بنــك اإلدخــار ثــم بنــك ناصــر، وكذلــك 

ــدًا فــي عــام 1979 انطلقــت أول شــركة  ــة عــام 1974، بعدهــا وتحدي مــن خــال البنــك اإلســامي للتنمي

تأميــن إســامية مــن خــال بنــك فيصــل اإلســامي فــي جمهوريــة الســودان وكان اســمها “ شــركة التأميــن 

اإلســامية الســودانية “ وبعدهــا أيضــا انطلقــت أول شــركة تأميــن إســامية فــي إمــارة دبــي أسســها بنــك 

دبــي اإلســامي فــي اإلمــارات العربيــة، وفــي عــام 1984 دخــل قانــون التأميــن التكافلــي حيــز التنفيــذ فــي 

ماليزيــا وبعدهــا فــي دول أخــرى مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ... الــخ .

أهمية دور التأمين التكافلي

أصبــح التأميــن التكافلــي يلعــب دورًا مهمــًا وأصبــح يأخــذ مكانــة كبيــرة فــي ســوق التأميــن العالمــي وأصبــح 

ــًا للتأميــن التجــاري الــذي ظــل لســنوات طويلــة يحظــى وحيــدًا بربــوع القطــاع المالــي الكبيــر  منافســًا قوي

والمهــم. وحســب آخــر احصائيــة لقــد وصــل عــدد شــركات التأميــن التكافلــي فــي أنحــاء المعمــورة ال تقــل 

عــن 350 شــركة وعــدد 10 شــركات متخصصــة فــي  إعــادة التأميــن التكافلــي  تعمــل وفقــًا ألحــكام الشــريعة 

اإلســامية. وأصبــح هنــاك تخصصــات فــي اإلقتصــاد اإلســامي تــدرس فــي كبــرى الجامعــات العالميــة، 

وأصبــح هنــاك اتحــاد لشــركات التأميــن التكافلــي وهيئــة محاســبة ومراجعــة موجــودة فــي البحريــن .

مدير عام شركة التكافل للتأمين

جمال عواد

المقاالت18



التأمين التكافلي في فلسطين

دخلــت صناعــة  التأميــن التكافلــي إلــى فلســطين متأخــرة جــدًا حيــث بــدأت الفكــرة بتأســيس أول شــركة 

تأميــن اســامية فــي عــام 2006 وانطلقــت فــي عــام 2008 مــن خــال شــركة التكافــل الفلســطينية  

للتأميــن وعملــت وفقــًا لمبــادىء وأحــكام الشــريعة اإلســامية، وأصبحــت نموذجــًا اقتصاديــًا اســاميًا كأول 

شــركة تأميــن تكافليــة فــي فلســطين، وبالرغــم مــن حداثــة الشــركة اال أنهــا حققــت العديــد مــن اإلنجــازات 

ــي  ــا ف ــًا له ــت مكتب ــركة افتتح ــي أول ش ــطينية وه ــدن الفلس ــة الم ــي كاف ــرة ف ــب منتش ــروع ومكات ــا ف وله

ــة القــدس الشــريف . مدين

ما هو التأمين اإلسامي  وما الفرق بينه وبين التأمين التجاري ؟

هــو اتفــاق أشــخاص يتعرضــون ألخطــار معينــة علــى تافــي األضــرار الناشــئة عــن هــذه األخطــار، وذلــك 

بجمــع اشــتراكات علــى أســاس اإللتــزام بالتبــرع ، ويتكــون مــن صنــدوق تأميــن لــه حكــم الشــخصية 

ــد  ــق بأح ــرر يلح ــه ألي ض ــن خال ــض م ــم التعوي ــدوق يت ــذا الصن ــتقلة، وه ــة مس ــة مالي ــه ذم ــة ول اإلعتباري

المشــتركين ويتولــى إدارة هــذا الصنــدوق الشــركة بأجــر ) تقــوم بــإدارة أعمــال التأميــن واســتثمار موجــودات 

الصنــدوق( .

أمــا التأميــن التجــاري فهــو عقــد معاوضــة ماليــة يســتهدف الربــح مــن التأميــن نفســه وتطبــق عليــه أحــكام 

المعاوضــات الماليــة التــي يوثــر فيهــا الغــرر .

 “وحســب آخــر احصائيــة لقــد وصــل عــدد شــركات التأميــن التكافلــي فــي أنحــاء 

المعمــورة ال تقــل عــن 350 شــركة وعــدد 10 شــركات متخصصــة فــي  إعــادة 

التأميــن التكافلــي  تعمــل وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية”

19 المقاالت



المقاالت20

يحكم التأمين التكافلي ثاث عاقات تعاقدية

عاقــة المشــاركة بيــن المســاهمين التــي تتكــون بهــا الشــركة مــن خــال النظــام األساســي ومــا يتصــل . 1

بــه، وهــي عقــد المشــاركة إذا كانــت تديــره شــركة،

العاقــة بيــن الشــركة وبيــن صنــدوق حملــة الوثائــق، وهــي عاقــة الوكالــة مــن حيــث اإلدارة، أمــا مــن . 2

ــة باإلســتثمار، ــة أو وكال حيــث اإلســتثمار فهــي عاقــة مضارب

العاقــة بيــن حملــة الوثائــق وبيــن الصنــدوق عنــد اإلشــتراك، وهــي عاقــة التــزام بالتبــرع ، والعاقــة . 3

بيــن المســتفيد وبيــن الصنــدوق عنــد التعويــض، هــي عاقــة التــزام الصنــدوق بتغطيــة الضــرر حســب 

الوثائــق واللوائــح .

المبادىء  واألسس الشرعية التي يقوم عليها التأمين التكافلي

اإللتزام بالتبرع، . 1

قيــام الشــركة بإنشــاء حســابين منفصليــن، أحدهمــا خــاص بالشــركة ) حقوقهــا والتزاماتهــا ( واآلخــر . 2

خــاص بصنــدوق ) حملــة الوثائــق ( حقوقهــم والتزاماتهــم،

الشركة وكيلة في إدراة حساب التأمين ومضاربة في استثمار موجودات التأمين،. 3

التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسامية في كافة األنشطة،. 4

تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتواها ملزمة للشركة ،. 5

يجــوز أن تشــمل اللوائــح المعتمــدة علــى التصــرف فــي الفائــض بمــا فيــه المصلحــة مثــل تكويــن . 6

علــى  منــه  جــزء  أو  توزيعــه  أو  لجهــات خيريــة  بــه  التبــرع  أو  اإلشــتراكات  أو تخفيــض  اإلحتياطيــات 

المشــتركين.

نبذة عن شركة التكافل  الفلسطينية للتأمين

هــي أول شــركة تأميــن إســامية فــي فلســطين، تأسســت فــي عــام 2006 وبــدأت أعمالهــا فــي عــام 

2008،  ويبلــغ رأس مــال الشــركة عشــرة ماييــن دوالر أمريكــي وتقــدم جميــع خدمــات التأميــن التكافلــي 
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تأميــن إســامية نموذجــًا  التكافــل كأول شــركة  الشــريعة اإلســامية. أصبحــت شــركة  وفقــًا ألحــكام 

ــة  ــر البرامــج التأميني ــن وعملــت أيضــًا علــى تطوي ــر قطــاع التأمي ــًا إســاميًا وســاهمت فــي تطوي إقتصادي

ــن . ــاء الوط ــة أنح ــي كاف ــرة ف ــب منتش ــروع ومكات ــركة ف ــن. وللش ــج والمواط ــة المنت لخدم

ــكام  ــع أح ــق م ــل ليتواف ــات العم ــام وآلي ــع النظ ــى وض ــرفت عل ــرعية أش ــة ش ــة رقاب ــًا هيئ ــركة أيض وللش

ــن  ــدوق المتكافلي ــن صن ــل بي ــب الفص ــات وتراق ــى المنتج ــادق عل ــة تص ــذه الهيئ ــامية، ه ــريعة اإلس الش

والمســاهمين واســتثمارات الشــركة وعقــود إعــادة التأميــن وتراجــع البيانــات الماليــة الربعيــة والنهائيــة، 

وهــي تحــدد نســبة األجــر بوكالــة وكذلــك نســبتها مــن عائــد اإلســتثمار وتســاهم فــي حمــات التوعيــة 

بالتأميــن اإلســامي .

إنجازات شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

حققــت شــركة التكافــل نمــوًا فــي كافــة اإليــرادات الماليــة الســنوية علــى مســتوى اإلنتــاج والســيولة . 1

ــة، ــات الفني ــاح واإلحتياطي واألرب

حصة الشركة السوقية %15 بالرغم من حداثة الشركة،. 2

ارتفاع كفاءة الوصول إلى كافة المناطق من خال زيادة اإلنتشار والتوسع األفقي،. 3

تطوير البنية التحتية اإللكترونية للشركة،. 4

المشاركة في أضخم المؤتمرات والفعاليات اإلقتصادية محليًا ودوليًا،. 5

عززت الشركة كفاءة الموارد البشرية للعاملين في قطاع التأمين اإلسامي،. 6

اإلهتمام بالمسؤولية اإلجتماعية.. 7

ــًا   “ أصبحــت شــركة التكافــل كأول شــركة تأميــن إســامية نموذجــًا إقتصادي

ــر  ــى تطوي ــًا عل ــت أيض ــن وعمل ــاع التأمي ــر قط ــي تطوي ــاهمت ف ــاميًا وس إس

ــن.” ــج والمواط ــة المنت ــة لخدم ــج التأميني البرام



رئيــس مجلــس إدارة شــركة GLOBAL UNITED للتأميــن جمــال الحمــود اعتبــر أن للســوق الفلســطينية 

قــدرة كبيــرة علــى التأقلــم مــع األوضــاع الراهنــة ومواكبــة التحــّوالت والتطــورات التكنولوجيــة وعمليــة 

التحــّول الرقمــي، وأكــد النجــاح فــي تخطــي األزمــات، مشــيرًا إلــى نمــو قطــاع التأميــن المحلــي علــى 

مســتوى فرعــي المركبــات والتأمينــات الصحيــة، ماحظــًا منافســة حــادة فــي جميع أســواق منطقة الشــرق 

األوســط، آمــًا أن تتخطــى المنطقــة األوضــاع المضطربــة التــي تشــهدها، داعيــًا الشــعب الفلســطيني إلــى 

ــع إلــى المســتقبل بإيجابيــة. التحلــي بالتفــاؤل والتطّل

تخطي األزمات بنجاح

كيف تقّومون وضع صناعة التأمين في السوق الفلسطينية خال العام 2019؟

للســوق الفلســطينية قــدرة كبيــرة علــى التأقلــم والتكّيــف مــع األوضــاع الراهنــة فــي ظــل الظــروف الصعبــة 

وغيــاب اإلســتقرار فــي المــدى القريــب، فضــًا عــن أن األوضــاع اإلقليميــة باتــت أكثــر تعقيــدًا ومؤثــرة ســلبًا 

علــى مجمــل أســواق المنطقــة، ومنهــا الســوق الفلســطينية وذلــك نظــرًا لألوضــاع الصعبــة للغايــة، علــى 

أمــل تحســن األوضــاع فــي المســتقبل القريــب وبــدء حلحلــة هــذه المســائل المعقــدة.

ــة التحــوالت والمحافظــة  ــرة فــإن للســوق الفلســطينية القــدرة علــى مواكب ــات الكثي وبالرغــم مــن التحدي

علــى اســتقرار الوضــع النقــدي، فضــًا عــن مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة وعمليــة التحــّول الرقمــي، إلــى 

ــي  ــال ف ــوق الم ــث أن س ــبية، حي ــة والمحاس ــر المالي ــة بالمعايي ــورات المرتبط ــق بالتط ــا يتعل ــب كل م جان

مدير عام شركة العالمية المتحدة للتأمين

جمــال الحمود

المقاالت22



ــر بخطــوات متتابعــة. ــة لهــذه المعايي ــن أو مصــارف مواكب فلســطين، ســواء شــركات تأمي

مــن جهــة أخــرى برغــم المناعــة التــي تتمتــع بهــا الســوق الفلســطينية كانــت الظــروف هــذا العــام قاســية 

جــدًا ومــن الصعــب اســتيعابها ممــا أدى إلــى تأثــر العديــد مــن القطاعــات، منهــا التجزئــة والتأميــن بســبب 

نقــص الســيولة، فضــًا عــن توقــف الرواتــب لفتــرة، باإلضافــة إلــى الضغوطات على الســلطة الفلســطينية 

مــن جهــات عــدة. وعمومــًا جميــع المعطيــات فــي العــام 2019 كانــت ســلبية لألســف ولكننــا نجحنــا فــي 

تخطــي األزمــات، إال أنــه مــن المتوقــع أن نشــهد تحديــات مماثلــة فــي العــام 2020 يجــب التعامــل معهــا 

ــات  ــدة، منهــا تقليــص اإلعتمــاد علــى الخــارج كــي نتمكــن مــن مواجهــة تحدي بدقــة واعتمــاد أســاليب جدي

العــام المقبــل.

انكماش في التأمينات العامة

هل لمستم زيادة في نسب اإلختراق التأميني في السوق الفلسطينية؟

شــهد القطــاع التأمينــي نمــوًا علــى مســتوى فرعــي المركبــات والتأمينــات الصحيــة، بحيــث لــم تشــهد 

التأمينــات العامــة األخــرى أي معــدالت نمــو لألســف الشــديد، بــل عانــت نوعــًا مــن اإلنكمــاش بســبب تأثــر 

بعــض المشــاريع وتوقفهــا نتيجــة توقــف التمويــات مــن الــدول المانحــة، إلــى جانــب تجميــد أعمــال بعــض 

الشــركات التــي ال تبغــي الربــح )NGO( ممــا انعكــس ســلبًا علــى مشــروعات البنيــة التحتيــة فــي فلســطين 

وهــذا مــا أثــر علــى تأميــن المشــاريع الهندســية وتأميــن العّمــال.

“قــدرة كبيــرة للســوق الفلســطينية علــى التأقلــم مــع األوضــاع الراهنــة 

ومواكبــة التحــّوالت والتطــورات التكنولوجيــة وعمليــة التحــّول الرقمــي”

23 المقاالت



منافسة حادة

 كيف كانت نتائجكم المحققة خال عام 2019؟

50 مليــون دوالر، أمــا األربــاح المحققــة فمــن المبكــر التحــدث عنهــا  بلــغ حجــم أقســاطنا فــي حــدود 

ــددة.  ــة والمح ــة الموضوع ــن الميزاني ــتكون ضم ــا س ــى أنه ــير إل ــث تش ــع الثال ــب الرب ــات بحس ــن التوقع لك

واإلنخفــاض البســيط الــذي شــهدته أقســاطنا والــذي ال يتعــدى 5 فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق ســببه 

تحفظنــا عــن إكتتــاب التأميــن الصحــي جــّراء النتائــج غيــر اإليجابيــة لهــذا الفــرع الــذي يشــهد إجمــااًل منافســة 

حــادة فــي األســعار ليــس فــي الســوق الفلســطينية فحســب، بــل فــي جميــع أســواق منطقــة الشــرق 

األوســط.

ــات  ــات والتأمين ــي نمــوًا علــى مســتوى فرعــي المركب  “شــهد القطــاع التأمين

العامــة األخــرى أي معــدالت نمــو  التأمينــات  لــم تشــهد  الصحيــة، بحيــث 

لألســف الشــديد”

المقاالت24



النظر للمستقبل بإيجابية

 ما هي أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في فلسطين؟

إن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو فــي أي إتجــاه ســتذهب منطقــة الشــرق األوســط ككل، خصوصــًا 

ان اإلقتصــاد هــو انعــكاس لألوضــاع السياســية الحاصلــة. فالمنطقــة علــى شــفير الهاويــة، ال ســّيما فــي 

ظــل التطــورات السياســية المتعلقــة بالعــراق والواليــات المتحــدة وإيــران، لــذا نأمــل أن تتخطــى المنطقــة 

هــذه المرحلــة الصعبــة ألن أي تطــور ســلبي فــي األمــور السياســية ســتكون آثــاره كارثيــة علــى المســتويات 

كافــة، ســواء اإلقتصاديــة أو اإلنســانية وغيرهــا. وأدعــو الشــعب الفلســطيني والشــعوب األخــرى إلــى 

التحلــي بالتفــاؤل والنظــر إلــى المســتقبل بإيجابيــة والتمّســك باألمــل ألن األوضــاع ســتتغّير عاجــًا أم آجــًا 

ولــن تبقــى علــى مــا هــي عليــه، صحيــح أن المنطقــة ككل تمــر فــي مخــاض عســير، لكــن فــي النهايــة لــن 

يصــح إال الصحيــح.

 “صحيــح أن المنطقــة ككل تمــر فــي مخــاض عســير، لكــن فــي النهايــة لــن 

يصــح إال الصحيــح”

25 المقاالت



التأمين الرقمي والحاجة لسرعة سن التشريعات ومباشرة التطبيق

ــوص  ــه الخص ــى وج ــت عل ــي تجل ــا والت ــة ومخرجاته ــة الرابع ــورة الصناعي ــرات الث ــم متغي ــم وزخ ــي خض ف

برقميــة تقديــم الخدمــات للجمهــور فــي القطــاع الخدماتــي العالمــي، وتطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي 

والتقنيــات الحديثــة التــي مــن شــأنها تســهيل الحصــول علــى الخدمــات مــن قبــل الجمهــور عــن بعــد وتحويــل 

ــارة مقــرات الشــركات ذات العاقــة، وقــد  العمليــات التشــغيلية إلــى عمليــات رقميــة دون الحاجــة إلــى زي

ــا  ــم، وهن ــع المرافــق العامــة والخاصــة فــي كل دول العال ــا التــي شــلت جمي ثبــت ذلــك خــال أزمــة كورون

يكمــن الســؤال: متــى ســيصبح إصــدار وثيقــة التأميــن رقميــًا ودفــع القســط مــن خــال بطاقــات البنــوك.

ــًا بدراســة األمــر واإلطــاع علــى تجــارب دول  ــدأت فعلي ــة ســوق رأس المــال الفلســطينية مشــكورة ب هيئ

ــا تقــع المســؤولية علــى عاتــق شــركات التأميــن لكــي  ســبقتنا فــي إطــاق خدمــات التأميــن الرقمــي، وهن

ــت  ــرع وق ــا بأس ــل إصداره ــي نأم ــا والت ــع إصداره ــريعات المزم ــتجابة للتش ــا لاس ــا وكادره ــئ أنظمته تهي

ممكــن، والتــي مــن شــأنها تحقيــق العديــد مــن المنافــع الرئيســية لــكل مــن المشــترك والشــركة علــى حــٍد 

ســواء، فالمشــترك يســتطيع الحصــول علــى وثيقــة التأميــن عــن بعــد ودفــع القســط الكترونيــًا، والشــركة 

علــى المــدى البعيــد ســتحقق وفــرة فــي التكاليــف.

 

بأدمغــة  الفلســطيني  التأميــن  فــي قطــاع  فنــي محوســب  نظــام  أول  بإنجــاز  بــادرت  للتأميــن  تمكيــن 

فلســطينية وبخبــرات شــبابنا الفلســطيني، نظــام مهيــئ للتأميــن الرقمــي حــال إصــدار القوانيــن ذات 

العاقــة، ويســتطيع تنفيــذ خدمــات رقميــة تعمــل علــى إدارة وثائــق التأميــن الســارية فــي الوقــت الحالــي.

مدير عام شركة تمكين للتأمين

محمــد الريماوي

المقاالت26



هــذه الحزمــة مــن الخدمــات النوعيــة الرقميــة تهــدف إلــى محــاكاة التحــول الرقمــي العالمــي فــي الخدمــات 

المقدمــة، والتــي ســيعلن عنهــا رســميًا خــال العــام الحالــي، فــي ظــل ســعي الشــركة إلــى تقديــم أفضــل 

الحلــول والخدمــات التأمينيــة لمشــتركيها مــن األفــراد والمؤسســات، لضمــان ســرعة وســهولة اإلتصــال 

والتواصــل معهــم.

  Tamkeen Customers’ Portal ــة حيــث تزمــع الشــركة علــى إطــاق خدمــة نافــذة المشــتركين اإللكتروني

 Tamkeen والنظــام اإللكترونــي للهيئــات والمراكــز الطبيــة  Tamkeen Mobile وتطبيــق الهاتــف الخلــوي

eMED ، وتعتبــر هــذه الخدمــات األولــى مــن نوعهــا التــي تقــدم فــي قطــاع التأميــن الفلســطيني، وفيمــا 

يلــي ملخــص عــن الخدمــات المذكــورة:

  Tamkeen Customers’ Portal  أواًل : نافذة المشتركين اإللكترونية 

المؤسســات  مــن  المشــتركين  مــع  والتواصــل  اإلتصــال  تســهيل  إلــى  الخدمــة  هــذه  تهــدف  حيــث 

والشــركات وضمــان الســرعة فــي التعامــل مــع شــركة تمكيــن للتأميــن، حيــث تتيــح لمســؤولي التأمينــات 

ــق  ــى وثائ ــاع عل ــة اإلط ــات العام ــي أو التأمين ــن الصح ــتركي التأمي ــن مش ــركات م ــات والش ــي المؤسس ف

التأميــن الخاصــة بمؤسســاتهم والماحــق ذات العاقــة باإلضافــة إلــى اإلطــاع علــى كشــف الحســاب 

والرصيــد المالــي وأيضــًا تتيــح البوابــة اإللكترونيــة طلــب تحديثــات أو تعديــات علــى وثائــق التأميــن الســارية، 

ــة  ــن ذات العاق ــن للتأمي ــركة تمكي ــن ش ــات م ــة مراس ــد أو أي ــة بالتجدي ــعارات خاص ــى اش ــول عل والحص

ــركة. ــل الش ــن قب ــا م ــة عليه ــراءات المصادق ــتكمال إج ــارية الس ــن الس ــق التأمي بوثائ

27 المقاالت

خــال  مــن  القســط  ودفــع  رقميــًا  التأميــن  وثيقــة  إصــدار  ســيصبح  “متــى 

البنــوك؟” بطاقــات 



Tamkeen Mobile ثانيًا: تطبيق الهاتف الخلوي

 وهــو تطبيــق خــاص بشــركة تمكيــن للتأميــن وفــي مرحلتــه األولــى يحتــوي التطبيــق علــى ميــزات خاصــة 

لمشــتركي )برنامــج صحتــي( المســتفيدين مــن خدمــات الرعايــة الطبيــة حيــث يتيــح لهــم مــن خــال ادخــال 

رقــم بطاقــة التأميــن الصحــي العديــد مــن الميــزات والخصائــص منهــا اإلطــاع علــى كشــف تفصيلــي 

للمعالجــات الطبيــة الخاصــة التــي أجراهــا المســتفيد، باإلضافــة إلــى اإلطــاع علــى الشــبكة الصحيــة 

اإللكترونيــة لتحديــد المركــز الطبــي األقــرب للموقــع الجغرافــي للمســتفيد والحصــول  علــى اشــعارات 

اســتخدام بطاقــة التأميــن الصحــي، وتســعى الشــركة فــي المراحــل الاحقــة لتضميــن هــذا التطبيــق علــى 

ــة. ــع المشــتركين ولمختلــف البرامــج التأميني ــة لجمي ــة النوعي ــد مــن الخدمــات الرقمي العدي

 Tamkeen eMED ثالثًا : النظام اإللكتروني للهيئات والمراكز الطبية

مــن  الطبيــة والصحيــة  الرعايــة  لتزويــد خدمــات  المعتمديــن  بالمورديــن  إلكترونــي خــاص  وهــو نظــام 

د لألفــراد  ــزوَّ هيئــات ومراكــز طبيــة ضمــن برنامــج التأميــن الصحــي )صحتــي( باســتخدام البطاقــة التــي ُت

المســتفيدين مــن برنامــج التأميــن الصحــي.

Tamkeen eMED  نظــام خــاص يجعــل جميــع التعامــات بيــن شــركة تمكيــن للتأميــن والهيئــات الطبيــة، 

األطبــاء والمراكــز الطبيــة تعامــات رقميــة بعيــدًا عــن التعامــل الورقــي التقليــدي، ممــا يوفــر الجهــد والوقــت، 

حيــث تســتطيع المراكــز الطبيــة تســجيل بيانــات المريــض، ووصــف العــاج الــازم، والحصــول علــى 

موافقــات صــرف العــاج مــن الشــركة الكترونيــًا.

ــة(  ــرة التأميــن الصحــي ) ذوي الصاحي وتــم ربــط النظــام مــع تطبيــق خــاص علــى هواتــف موظفــي دائ

بهــدف ضمــان ســريان عمــل الهيئــات الطبيــة بكفــاءة وفعاليــة والســرعة فــي التعامــل وتقديــم أفضــل 

خدمــات الرعايــة الطبيــة لمشــتركينا وعلــى مــدار الســاعة دون أي تأخيــر. 

المقاالت28



ــن  ــق تمكي ــل فري ــن قب ــترك م ــود مش ــاج مجه ــي نت ــة ه ــات الاحق ــن الخدم ــد م ــات والعدي ــذه الخدم إن ه

ــي نفــذت نظــام RHODES وهــو أول نظــام  ــن وشــركة المســتقبل ألنظمــة المعلومــات )FIS( الت للتأمي

ــطيني. ــبابنا الفلس ــرات ش ــطينية وبخب ــة فلس ــطيني بأدمغ ــن الفلس ــاع التأمي ــي قط ــب ف ــي محوس فن

وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن خطــة الشــركة للتحــول الرقمــي واإلســتفادة ممــا تقدمــه التكنولوجيــا الحديثــة 

فــي تحســين خدمــات التأميــن المقدمــة للمشــتركين حيــث أن قطــاع التأميــن فــي فلســطين ال يــزال بحاجــة 

ماســة لدمــج التكنولوجيــا مــع طبيعــة عمــل شــركات التأميــن ممــا يؤثــر ايجابــًا على جــودة الخدمــات المقدمة 

للجمهــور، والتــي مــن شــأنها إتاحــة المجــال أمــام شــركات التأميــن الفلســطينية لإلبــداع والتنافــس فــي 

تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للحصــول علــى مســتوى رضــا عالــي وتخفيــض الوقــت والجهــد المبذول 

باإلضافــة إلــى مواكبــة التوجهــات العالميــة.  

بيــن شــركة  التعامــات   “Tamkeen eMED  نظــام خــاص يجعــل جميــع 

تمكيــن للتأميــن والهيئــات الطبيــة، األطبــاء والمراكــز الطبيــة تعامــات رقميــة 

ــدي، ممــا يوفــر الجهــد والوقــت” ــدًا عــن التعامــل الورقــي التقلي بعي
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األوضــاع اإلقتصاديــة لاتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن وشــركات التأميــن العاملــة فــي 
األردن خــال وبعــد جائحــة كورونــا

نبذة مختصرة عن دور االتحاد في خدمة قطاع التأمين في األردن

ــه  ــه ألعضائ ــم خدمات ــعى لتقدي ــة ويس ــر ربحي ــة غي ــة مهني ــو مؤسس ــن ه ــركات التأمي ــي لش ــاد األردن االتح

وللمواطنيــن مــن خــال المكاتــب العاملــة فــي مختلــف محافظــات المملكــة والبالغــة )32( مكتــب، ومــن 

أبــرز وأهــم أهــداف االتحــاد هــو نشــر الوعــي التأمينــي ورفــع كفــاءة منتســبي قطــاع التأميــن محليــًا وعربيــًا، 

إذ يحــرص االتحــاد علــى عقــد المؤتمــرات والنــدوات التــي تناقــش مســتجدات التأميــن العربــي والعالمــي إلى 

جانــب دوره فــي التدريــب وعقــد الــدورات التدريبيــة وفقــًا لخطــة تدريبيــة مصممة لتلبيــة احتياجــات العاملين 

فــي شــركات التأميــن إلســتثمارها لخدمــة المواطنيــن بالشــكل األمثــل واألنســب، كمــا وأن للمؤتمــرات دور 

كبيــر فــي دعــم وتطويــر ونمــو صناعــة التأميــن فــي المنطقــة العربيــة وعلــى مســتوى عالمــي، حيــث تعتبــر  

هــذه اللقــاءات فرصــة للقــاء القيــادات التأمينيــة مــن مختلــف بلــدان العالــم، إضافــة إلــى الــدور الــذي يســهم  

بــه فــي تبــادل الخبــرات بيــن أســواق التأميــن، واإلطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي صناعــة التأميــن حــول 

العالــم والــذي يمــس بشــكل مباشــر الحيــاة اإلقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة.

األمين العام لاتحاد األردني

ماهر الحســين

المقاالت30



دور االتحاد األردني لشركات التأمين في دعم قطاع التأمين األدني 

المؤسســات  كافــة  مــع  الشــراكة  أســس  تعميــق  علــى  يعمــل  التأميــن  لشــركات  األردنــي  االتحــاد  إن 

ــة  ــة الرقابي ــا الجه ــن بصفته ــارة والتموي ــة والتج ــي وزارة الصناع ــن ف ــها إدارة التأمي ــى رأس ــة وعل اإلقتصادي

علــى القطــاع  وذلــك لدعــم قضايــا التأميــن، ويتجلــى هــذا التعــاون والتنســيق المســتمر بيــن االتحــاد 

والمؤسســات والجهــات الرســمية والخاصــة مــن خــال اتفاقيــات التعــاون والشــراكة المبرمــة معهــا، والتــي 

كان لهــا الــدور الواضــح فــي الحــد مــن اســتنزاف أمــوال الشــركات خــال الســنوات الســابقة باإلضافــة إلــى 

تبــادل المعلومــات مــع الجهــات المتعاقــدة مــع االتحــاد بــكل ساســة وســهولة فــي ظــل اســتخدام وســائل 

تكنولوجيــة حديثــة فــي خدمــة عمائهــا، حيــث كان االتحــاد ســباقًا فــي أتمتــة أعمــال التأميــن االلزامــي 

للمركبــات وتبــادل المعلومــات المتعلقــة بالحــوادث المروريــة وإرســال وثائــق التأميــن إلكترونيــا إلدارة 

ترخيــص المركبــات والســواقين لتجديــد ترخيــص المركبــات.

ويعــد قطــاع التأميــن مــن أبــرز القطاعــات الماليــة الحيويــة التــي تســهم فــي دعــم عجلــة االقتصــاد الوطنــي 

فــي المملكــة وذلــك  انســجامًا مــع  مبــدأ أن “اإلقتصــاد المتطــور بحاجــة إلــى تأميــن متطــور” حيــث يعتبــر 

هــذا المبــدأ مطلــب أساســي فــي تعزيــز التوعيــة التأمينيــة، وتتمثــل منهجيــة التوعيــة التأمينيــة لتعزيــز الثقــة 

مــا بيــن حملــة وثائــق التأميــن وشــركات التأميــن، وهنــا يأتــي دور االتحــاد وذلــك مــن خــال اعطــاء التأميــن 

دفعــة تنشــيطية بيــن الحيــن واالخــر لتعزيــز ثقــة المواطنيــن بشــركات التأميــن ومنتجاتهــا، وهــذا مــا يحــاول 

جاهــدًا االتحــاد تنفيــذه علــى أرض الواقــع مــن خــال بــذل كافــة الجهــود وتســخير كافــة اإلمكانيــات والعمــل 

بــروح الفريــق الواحــد بالتنســيق مــع شــركات التأميــن لزيــادة الوعــي التأمينــي بكافــة أشــكاله، عــاوة علــى 

الــدور المهــم للتأميــن فــي حمايــة الممتلــكات العامــة والخاصــة .

 باإلضافــة إلــى أن التأميــن يعتبــر صناعــة عالميــة فــا يســتطيع ســوق التأميــن األردنــي اإلنطــواء علــى 

نفســه وعــدم التواصــل مــع األســواق العالميــة، حيــث يرتبــط قطــاع التأميــن بعاقــات  طيبــة مــع مختلــف 

القطاعــات اإلقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة، ويعتبــر وســيلة للتواصــل بيــن قيــادات هــذه القطاعــات مــن 

خــال مناقشــة كافــة المواضيــع المشــتركة وتعميــق أوجــه التعــاون فيمــا بينهــا، وتبــادل الخبــرات، ويســعى 

االتحــاد جاهــدًا مــن خــال عقــد مؤتمــر العقبــة الدولــي للتأميــن  بشــكل دوري مــرة كل ســنتين والــذي 

يعتبــر واحــدًا مــن أهــم المؤتمــرات التأمينيــة اإلقليميــة ال بــل العالميــة، وذلــك للنجــاح الكبيــر الــذي حققــه 
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باســتقطاب مشــاركة واســعة مــن كبــرى شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن العربيــة والعالميــة إلــى مناقشــه 

العديــد مــن المواضيــع المتعلقــة بالتأميــن وآخــر المســتجدات الفنيــة والقانونيــة بكافــة أشــكالها.

تقييم الوضع اإلقتصادي قبل جائحة كورونا

 إن الوضــع االقتصــادي حــول العالــم لألســف فــي تدهــور مســتمر نتيجــة جائحــة كورونــا، وهــذا األمــر 

ينعكــس ســلبًا بشــكل مباشــر علــى ســوق التأميــن األردنــي، حيــث أن ســوق التأميــن فــي األردن هــو ســوق 

صغيــر وقــدرة المواطــن الشــرائية ضعيفــة ، بالتالــي البــد مــن وضــع خطــط لضبــط النفقــات، وإعــادة النظــر 

فــي السياســات المتبعــة نتيجــة للظــروف اإلقليميــة المســتجدة، لنتمكــن مــن الصمــود واإلســتمرار فــي 

ظــل التحديــات الضاغطــة والعقبــات الكثيــرة التــي تواجــه القطــاع، األمــر الــذي أدى الــى تراجــع القطــاع عــن 

ــة األخــرى، ممــا أدى إلــى تكبــد خســائر كبيــرة خــال الســنوات االخيــرة، حيــث  ــة القطاعــات اإلقتصادي بقي

أن التأميــن االلزامــي للمركبــات يشــكل التحــدي األكبــر لقطــاع التأميــن بســبب خســائره والنزيــف المســتمر 

نتيجــة هــذا النــوع مــن التأميــن الــذي كبــد الشــركات خســائر زادت عــن 250 مليــون دينــار منــذ إقــرار مبــدأ 

التأميــن اإللزامــي وبــدء العمــل بنظــام التأميــن اإللزامــي  للمركبــات عــام 1985.

ــة  ــوق المحلي ــم الس ــًا بحج ــر قياس ــدد كبي ــذا ع ــن وه ــركة تأمي ــم )24( ش ــاع يض ــر أن القط ــر بالذك  والجدي

الصغيــرة  التــي  تبلــغ قرابــة ال 612 مليــون دينــار ســنويا فقــط ، األمــر الــذي يجعــل عمليــة اندمــاج الشــركات 

هــو  أحــد الحلــول المقترحــة فــي الســوق لزيــادة كفــاءة الشــركة ماليــًا ورفــع قدرتهــا اإلحتفاظية مــن األخطار،  

وبالتالــي إثــراء القطــاع بخدمــات نوعيــة جديــدة ومميــزة.

المقاالت32

 “يحــرص االتحــاد علــى عقــد المؤتمــرات والنــدوات التــي تناقــش مســتجدات 

الــدورات  وعقــد  التدريــب  فــي  دوره  جانــب  إلــى  والعالمــي  العربــي  التأميــن 

فــي  العامليــن  احتياجــات  لتلبيــة  تدريبيــة مصممــة  التدريبيــة وفقــًا لخطــة 

شــركات التأميــن إلســتثمارها لخدمــة المواطنيــن بالشــكل األمثل واألنســب”



الوضع اإلقتصادي لسوق التأمين بعد أزمة )جائحة كورونا(

يواجــه قطــاع التأميــن فــي األردن مجموعــة مــن التحديــات مــن أبرزهــا  المتعلقــة باإلطــار اإلقتصــادي للبلــد 

والقــدرة الشــرائية للمؤسســات واألفــراد خصوصــًا فــي ظــل األزمــة الحاليــة بســبب جائحــة كورونــا، ونظــرًا 

لتدنــي األوضــاع اإلقتصاديــة التــي يمــر بهــا األردن أســوة بجميــع دول العالــم العربيــة واألجنبيــة والتــي تمثــل 

ــع  ــن وض ــد م ــهرين،  الب ــة الش ــدت لقراب ــي امت ــاق الت ــرة اإلغ ــال فت ــاد خ ــل لإلقتص ــلل كام ــبه ش ــة ش حال

اســتراتيجيات للتعامــل مــع الظــرف الراهــن بــكل موضوعيــة واقتــدار حيــث يعتبــر قطــاع التأميــن مــن أهــم 

القطاعــات التــي تســاعد فــي التنميــة اإلقتصاديــة فــي الدولــة،  وانطاقــًا مــن أهميــة قطــاع التأميــن والــدور 

الحيــوي الــذي يلعبــه فــي المســاهمة فــي دفــع عجلــة اإلقتصــاد الوطنــي، ومــن أجــل اســتمرار العمــل فــي 

ســوق التأميــن األردنــي وتقليــل اآلثــار اإلقتصاديــة التــي تمــر فيهــا المملكــة مــن أوضــاع اقتصاديــة صعبــة 

للغايــة االمــر الــذي أدى إلــى تراجــع اإلســتثمارات الجديــدة  ومحدوديــة المشــاريع  الخاصــة بالبنيــة التحتيــة، 

وتوقــف قطاعــات عــن العمــل لفتــرة طويلــة ووجــود قطاعــات مــا زالــت مغلقــة حتــى تاريخــه، والتــي شــكلت 

ــه، كان ال  ــي بكافــة قطاعات ــاء علــى اإلقتصــاد األردن ــار الســلبية التــي  ســببها هــذا  الوب جــزءا مهمــًا مــن اآلث

بــد مــن قيــام الحكومــة بإصــدار عــدد مــن أوامــر الدفــاع والقــرارات اإلقتصاديــة لتحفيــز اإلقتصــاد وتقليــل 

األضــرار علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة.

ما هي أبرز التحديات التي واجهت شركات التأمين في ظل الجائحة 

حــاول قطــاع التأميــن فــي األردن مواكبــة التطــور الســريع للحــدث وبحــث اآلليــات التــي يمكــن مــن خالهــا 

توظيــف الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة وذلــك لدعــم اإلقتصــاد الوطنــي، حيــث أن شــركات التأميــن تحــاول 

حســب إمكانياتهــا التقليــل مــن اآلثــار الســلبية لتوقــف النشــاط اإلقتصــادي، وذلــك عــن طريــق اإلســتمرار 

فــي تقديــم الخدمــات بواســطة العمــل عــن بعــد.

أبرز التحديات والمعيقات التي واجهت قطاع التأمين وأثرت بشكل سلبي على أدائه:
ــرادات شــركات التأميــن مــن توقــف عجلــة اإلقتصــاد وانخفــاض النفــظ و تراجــع مؤشــرات •  تأثــرت إي

ــة. ــة والمحلي ــات العالمي البورص

إرتفــاع المخاطــر اإلئتمانيــة مــن جــراء تعطــل األعمــال ، األمــر الــذي انعكــس علــى قــدرة الشــركات علــى • 

دفــع أقســاط التأميــن أو تأجيــل ســدادها لشــركات ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض الســيولة والتدفقــات 
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المقاالت34

النقديــة األمــر الــذي أثــر ســلبًا علــى دفــع التعويضــات المســتحقة للمؤمــن عليهــم ذوي العاقــة 

فحــوادث الســيارات مــا زالــت موجــودة و المراجعــات الطبيــة ال تــزال موجــودة.

مصاريــف شــركات التأميــن ضمــن المصاريــف العموميــة ورواتــب الموظفيــن والتــي تــم صرفهــا فــي • 

فتــرة الحجــر الصحــي كاملــة مــن دون وجــود إيــرادات ) تدفــق نقــدي( نتيجــة تعطــل األعمــال والجديــر 

بالذكــر بــأن الشــركات التــي ليــس لديهــا ســيولة كافيــة ســوف تتعــرض ألخطــار كبيــرة والتأثيــر كان جليــًا  

عليهــا، إضافــة إلــى أن عــدم ســداد األقســاط والتباطــؤ وانخفــاض األقســاط المكتتبــة لــه أثــر كبيــر فــي 

رجــوع عــدد مــن الشــيكات برســم التحصيــل خــال هــذه الفتــرة )شــيكات المرتجعــة(.

ــذاك  •  ــرة آن ــي الفت ــة، ف ــي الدول ــادي ف ــاط اإلقتص ــرة النش ــع وتي ــن تراج ــج ع ــذي نت ــل ال ــف التحصي ضع

وبالتالــي تراجــع عوائــد األقســاط التأمينيــة تبعــًا لذلــك فــي فــروع التأميــن التــي ترتبط بعدد من األنشــطة 

العامــة والســيارات  التأمينــات  الطيــران وقطــاع  البحــري وقطــاع  النقــل  اإلقتصاديــة مثــل )قطــاع 

ــي (. ــاع الطب والقط

كمــا أن التأثيــر قــد شــمل أربــاح شــركات التأميــن مــن خــال  قيــام عــدد مــن الشــركات بتأجيــل توزيــع • 

األربــاح عــن أعمــال عــام 2019  أو تخفيضهــا  أو تعليقهــا أيضــًا أســوة بكافــة القطاعــات المختلفــة والتــي 

كان جــزء منهــا يعانــي مــن ضعــف اإلنتــاج، فــي ظــل عــدم توفــر خطــط لــدى الشــركات للتغلــب علــى 

تلــك اآلثــار المترتبــة علــى فيــروس كورونــا و الصــورة غيــر واضحــة فــي المــدة الزمنيــة النتهــاء تفشــي 

المــرض .

إضافــة إلــى أن شــركات التأميــن ال تغطــي األوبئــة فــي العقــود الجديــدة باعتبارهــا )جائحــة( وهــذا يعنــي • 

ال عــاج لهــا فكيــف بإمكانهــا تغطيــة تكاليــف العــاج دون وجــود لقــاح ل )كورونــا( وفــي ظــل تلــك 

الظــروف تتكفــل الدولــة فــي الرعايــة الصحيــة، لربمــا فــي المســتقبل القريــب و بعــد انجــاء األزمــة يتــم 

اصــدار وثائــق جديــدة تأمينيــة لمواكبــة المتغيــرات لتكيــف العقــود بشــكل أوضــح وأوســع.

أبرز اآلثار اإليجابية التي حصلت خال فترة التعامل مع فيروس )كورونا(

فــي ظــل الظــروف التــي فرضهــا وبــاء كورونــا أصبــح لزامــًا علــى الشــركات العمــل مــن خــال المنصــات • 

اإللكترونيــة الخاصــة بشــركات التأميــن أو المنصــات األخــرى التــي تشــكل قنــوات للتوزيــع والمبيعــات 

ــة الخاصــة بهــا حتــى  ــل المنصــات اإللكتروني ــة فــي تفعي ــات اإلقتصادي ــد مــن الكيان ــدأت العدي حيــث ب

الموجوديــن داخــل  أعــداد األشــخاص  لتقليــل كثافــة  العمــل بشــكل منتظــم، كبديــل  انجــاز  يتــم 



 “لربمــا فــي المســتقبل القريــب و بعــد انجــاء األزمــة يتــم إصــدار وثائــق جديــدة 

تأمينيــة لمواكبــة المتغيــرات لتكيــف العقــود بشــكل أوضح وأوســع”
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الشــركة ســواًء كان هــؤالء األشــخاص مــن اإلدارة العليــا للشــركة أو مــن موظفيــن أو عمــاء، حيــث 

أن شــركات التأميــن جميعهــا تمتلــك منصــات إلكترونيــة خاصــة بهــا تتمثــل بالمواقــع اإللكترونيــة 

ــخ(،  ــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي )فيســبوك،توتير، لنكــدإن ..... ال ــكل شــركة اضافــة ال الخاصــة ب

وتســتخدم الشــركات هــذه المنصــات لتســويق منتجاتهــا ووضــع نصــوص لبعــض الوثائــق بطريقــة 

مبســطة بحيــث يســهل علــى العمــاء اختيــار الوثيقــة التــي تناســب احتياجاتهــم، إضافــة إلــى األنشــطة 

ــق  ــد وثائ ــدار و تجدي ــتهلك، واص ــى المس ــج إل ــن المنت ــة م ــة التأميني ــب الخدم ــي تصاح ــويقية الت التس

التأميــن و دفــع التعويضــات مــا أمكــن )للحفــاظ علــى ســامة العمــاء والعامليــن بهــذه الشــركات 

ــرادات(. وتحقيــق الحــد االدنــى مــن اإلي

تــم صــرف رواتــب العامليــن فــي قطــاع التأميــن بشــكل كامــل أثنــاء فتــرة الحجــر الصحــي رغــم عــدم • 

وجــود تدفــق  كالمعتــاد فــي اإليــرادات الماليــة لشــركات التأميــن أثنــاء فتــرة الحجــر، حيــث جــاءت هــذه 

الخطــوة للمحافظــة علــى الموظفيــن العامليــن لــدى شــركات التأميــن ومــن منطلــق التمســك وعــدم 

اإلســتغناء عــن العامليــن فــي هــذا القطــاع قــدر اإلمــكان والذيــن يشــكلون رأس المــال البشــري فيهــا.

إن  قيــام الكثيــر مــن المؤسســات المؤمنــة بســداد األقســاط  المترتبــة عليهــا لشــركات التأميــن وعــدم • 

التباطــؤ كان لــه أثــر كبيــر فــي انعــاش الســوق وتزويــده بايــرادات مــن شــأنها دفــع التعويضــات . 
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َوْقــع جائحــة كورونــا علــى المجتمــع وعلــى األفــراد، كمــا علــى المؤّسســات بمختلــف أنواعهــا، بــات وقعــًا 

مدّمــرًا تزايــد وتضّخــم مــع مــرور األيــام واألســابيع واألشــهر. وإذا كانــت التداعيــات طاولــت الــكّل مــن دون 

اســتثناء، فإّنهــا ترّكــزت بشــكل صــارخ علــى الوضــع اإلقتصــادي العالمــي، وألّول مــّرة بهــذه الحــّدة فــي 

ــخ الحديــث. التاري

ــاء  ــذا الوب ــبب ه ــًا بس ــم عالمي ــال المعّم ــة األقف ــى أّن أزم ــة، إل ــارت، بداي ــة أش ــام المتعاقب ــت األرق وإذا كان

ــإن  ــة، ف ــدول عام ــواق ال ــتوى أس ــى مس ــة، وعل ــن 25 و30 بالمئ ــت بي ــة تراوح ــًا بالحرك ــّجل انخفاض ــد س ق

اإلنتكاســة التــي طاولــت أســواق الشــرق األوســط وآســيا الوســطى َبــَدْت مضاعفــة بســبب العمالــة األجنبّية 

التــي ُأجبــرْت علــى المغــادرة مــع توّقــف األعمــال وتعليــق اإلســتثمارات، بينهــا دولــة عظمــى هــي بريطانيــا 

لــم تتمّكــن مــن الصمــود، فســّرحت مؤّسســاتها عّمــااًل أجانــب، ومــن كانــوا مــن المواطنيــن ُألزمــوا بإجــازات 

ــة بانتظــار أن يمــّر اإلنكمــاش الحــاّد وتعــود األمــور إلــى طبيعتهــا. لكــن Covid-19 ظــّل فــي المرصــاد  جبرّي

وأطــّل برأســه مــن جديــد ليعيــد إدخــال األســواق فــي دوامــة الشــلل. وإذا كانــت دول الشــرق األوســط وآســيا 

بــدت األكثــر تأثيــرًا فــإلّن أســعار البتــرول، المــادة التــي ُتبنــى عليهــا ميزانيــات معظــم الــدول العربّيــة كــي ال 

نقــول كّلهــا، تراجعــت 50 بالمئــة مــن قيمتهــا، وهــذا اإلنخفــاض هــو األدنــى مــن نوعــه منــذ عشــرين عامــًا.

 
ــن واإلعــادة  ــي التأمي ــدة، منهــا واحــدة علــى قطاَع فــي ظــّل هــذا الواقــع المأســاوي، أجريــت دراســات عدي

ْيــن، أظهــرت أّن تداعيــات جائحــة كورونــا علــى قطــاع التأميــن المباشــر ســتأخذ وقًتــا ال يقــّل عــن  العالميَّ

ســنَتْين وقــد تمتــّد إلــى خمــس ســنوات، وهــذا مــا يجــب أن تعرفــه الشــركات. وإلــى ذلــك، أشــارت الدراســة 

نفســها إلــى أّن معيــدي التأميــن ســيتأّثرون مــن ناحيــة الخســائر اإلكتتابّيــة أكثــر مــن تأّثرهــم باإلســتثمارات، 

ال ســيما فــي مجــال التأمينــات العامــة علــى وجــه الخصــوص، وفــي التأمينــات علــى الحيــاة وإن بنســبة أقــّل.
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علــى أّن هــذه الخســائر تبقــى غيــر محــّددة بشــكل واضــح، وثّمــة مــن يتوّقــع وصولهــا إلــى حــدود مئــة مليــار 

دوالر ورّبمــا 150 مليــارًا. وبالفعــل، فمنّصــات البورصــة العالمّيــة والعربّيــة وشاشــات وســائل اإلعــام 

الغربــي والعربــي دأبــت منــذ أشــهر علــى نشــر أرقــام جديــدة تكشــف خســائر شــركات معيــدي التأميــن التــي 

بــدأت تعــي أّن الفصليــن الثالــث والرابــع مــن هــذا العــام ســيكونان ُمثَقليــن بالخســائر، وربمــا تمــّدد هــذا 

الواقــع إلــى 2021 وحتــى 2022.

مــن األمثلــة علــى حجــم خســائر معيــدي التأميــن، هــي أّن شــركة Swiss Re أعلنــت فــي بيــان لهــا، أّنهــا فــي 

ــي  ــة للفصــل الثان ــج المالي ــرة، إذا أضيفــت إليهــا خســائر النتائ ــدت خســائر كبي ــع األّول مــن 2020، تكّب الرب

لهــذا العــام، قــد تصــل الحصيلــة إلــى 1،1 مليــار دوالر! 

 
ــة  ــا الصافي ــت أّن مداخيله ــا صّرح ــة، أّواًل، عندم ــدت متفائل ــد ب ــّية، فق ــادة الفرنس ــركة اإلع ــا SCOR، ش أّم

ــن  ــنة. لك ــذه الس ــن ه ــع األّول م ــي الرب ــك ف ــورو وذل ــون ي ــه 162 ملي ــا قيمت ــة، أي م ــى 24 بالمئ ــت إل ارتفع

ســرعان مــا تبّيــن لهــا، وهــي رابــع أكبــر معيــد تأميــن فــي العالــم، أّن خســائرها فــي الربــع الثانــي قــد وصلــت 

إلــى 136 مليــون يــورو، وكّل ذلــك بســبب الجائحــة.

ــن  ــي م ــع الثان ــي الرب ــورو ف ــون ي ــى 700 ملي ــل ال ــائر تص ــجيل خس ــن تس ــت ع ــد أعلن ــا Munich Re  فق أّم

ــا. ــات كورون ــراء تداعي ــنة ج الس

وباإلنتقــال إلــى المعيــد QBE، فقــد ســّجل خســائر وصلــت إلــى 750 مليــون دوالر فــي النصــف األّول مــن 

الســنة فــي فــروع تأمينّيــة مختلفــة.

لذلــك، وفــي ظــّل هــذه األوضــاع اإلقتصادّيــة غيــر المســبوقة لقطاَعــي التأميــن المباشــر واإلعــادة، فــإّن علــى 

ــة،  ــا العربي ــم كافــة، وال ســّيما فــي دولن ــن فــي دول العال ــة علــى شــركات التأمي ــات اإلشــراف والرقاب هيئ

أن تلعــب دورًا انقاذيــًا باختراعهــا حلــواًل ومخــارج كــي ال تتهــاوى أعمــدة هــذا القطــاع، مــع التشــّدد الرقابــي 

ومضاعفتــه، فضــًا عــن ضــرورة إطاقهــا حمــات لتنشــيط القطــاع والتدقيــق فــي كيفّيــة ســير العملّيــات 

التأمينّيــة بشــكل ســلس وواضــح، منعــًا النهيــار البعــض مــن الشــركات التــي تفتقــر إلــى خّطــة عمــل تمنحها 

اإلســتمرارّية، فــي ظــّل هــذه الكارثــة وأي كارثــة مــن نــوع آخــر قــد تحصــل. 

لقــد بــدا فيــروس Covid-19 بمثابــة جــرس إنــذار لتحذيــر الشــركات وإلزامهــا بخطــط إنقاذّيــة بديلــة إذا مــا 

ــة برّمتهــا،  حصلــت كارثــة، وإذا اســتمّرت  الفيروســات فــي التوالــد، فــإن مســتقبل القطاعــات اإلقتصادّي

وأّولهــا قطــاع التأميــن، ســيكون مظلًمــا للغايــة إن لــم يتــّم تــدارك األمــور. ومــا تجــدر معرفتــه هنــا هــو أّن  

هيئــات التصنيــف العالمّيــة Rating Agencies، وعلــى رغــم نظرتهــا الســلبية لقطــاع التأميــن، فــإّن رقابــة 

متشــّددة ودائمــة ســتؤّدي إلــى إعــادة نظــر تلــك الشــركات فــي تصنيفهــا مــن ســلبي إلــى إيجابــي، ومنهــا: 

AM Best، S&P، FITCH وغيرهــا.



التأمين على الحياة بين القبول والرفض

يعتبــر فقــدان الدخــل بســبب الوفــاة أو العجــز هاجســًا لــدى رب األســرة الــذي يحــاول أن يتعايــش مــع هــذا 

الهاجــس ويتوخــى كل الســبل الممكنــة لتحقيــق أقصــى درجــات الطمأنينــة بالتدبــر وإيجــاد دخــل بديــل 

ألســرته بعــد وفاتــه وذلــك عــن طريــق ادخــاره مبلــغ مالــي أثنــاء حياتــه األمــر الــذي يشــق عليــه  يضــع علــى 

ــر مبرمجــة وال مدروســة. ــة غي كاهلــه نفقــات شــهرية إضافي

التأميــن علــى الحيــاة يتخطــى هــذا الصــدع فــي مســتقبل األســرة والــذي يحــدث بعــد وفــاة رب األســرة ليوفــر 

ــًا عــن فقــدان هــذا الدخــل يتناســب هــذا التعويــض مــع  ــك بمنحهــا تعويضــًا مادي ــاة الكريمــة وذل لهــا الحي

مقــدار الخســارة الماديــة التــي حدثــت.

ــن  ــر الزم ــوره عب ــأته وتط ــه ونش ــًا لقيام ــر  أساس ــاة تعتب ــى الحي ــن عل ــا التأمي ــي يتواله ــة الت ــذه المهم إن ه

ــاة  ــا الحي ــر به ــي تزخ ــراد الت ــات األف ــس حاج ــي تام ــاق الت ــى اإلط ــات عل ــم التأمين ــن أه ــوم م ــح الي ليصب

لضمــان الدخــل البديــل أو  اإلدخــار مبلــغ يعجــز عــن توفيــره الشــخص إال مــن خــال برنامــج مالــي مرتبــط 

بالتأميــن علــى الحيــاة أو لتقديــم هــذا التأميــن كأحــد الضمانــات الشــخصية لســداد ديــن شــخصي أو 

ــن  ــة التأمي ــا تكمــن أهمي ــه بســبب الوفــاة، ومــن هن ــه فــي حــال فقــد دخل ــه بســداد دين قــرض بنكــي تكفل

علــى الحيــاة اقتصاديــًا واجتماعيــًا بحيــث يحافــظ التأميــن علــى الحيــاة علــى حفــظ الحقــوق بعــد الوفــاة عــن 

طــرق ســداد القــروض لألشــخاص ومؤسســات اإلقــراض المختلفــة ممــا يســاعد علــى اســتمرارية دوران 

عجلــة اإلقتصــاد بالشــكل الصحيــح وعــدم تعثرهــا  مــن جهــة وعــدم اللجــوء إلــى طــرق أخــرى لتحصيــل هــذه 

مدير دائرة التأمين على الحياة 
شركة ترست  للتأمين

خليل نضال 
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ــدى األفــراد  ــه يخلــق الشــعور باألمــان ل ــة وخيمــة كمــا أن ــة واإلقتصادي الحقــوق وتكــون عواقبهــا اإلجتماعي

مــن األخطــار التــي تهــدد أســرهم بفقــدان الدخــل ليكونــوا أفــرادًا فاعليــن ومؤثريــن فــي المجتمــع كمــا أن 

التأميــن علــى الحيــاة يتطلــع بأهميــة تنطــوي علــى تكويــن محفظــة إّدخاريــة لألفــراد المســاهمين لتكــون 

لهــم ســندًا وعونــًا لمواجهــة تحديــات الحيــاة مــن جهــة أو لتضمــن لهــم حيــاة رغــدة وشــيخوخة كريمــة مــن 

جهــة أخــرى وذلــك مــن خــال برامــج التأميــن الحيــاة اإلدخاريــة أو مــا يســمى “برامــج تكويــن رأس المــال” 

حيــث أن هــذه البرامــج تعــد إدخــارًا اجباريــًا وأقــل عرضــة لســحب هــذه المدخــرات قبــل موعدهــا،  باإلضافــة 

إلــى وجــود الحمايــة الفوريــة و بمنظــور آخــر فــإن هــذه  البرامــج تتبناهــا الــدول و الحكومــات فــي مختلــف 

ــدول  ــذه ال ــره ه ــذي تعتب ــي ال ــان االجتماع ــة أو الضم ــات اإلجتماعي ــام التأمين ــكل نظ ــى ش ــم عل دول العال

أفضــل البرامــج لحــل المشــاكل اإلجتماعيــة المتأتيــة مــن فقــدان الدخــل وأفضــل وســيلة لضمــان حصــول 

ــه. المتضــرر للتعويــض المســتحق ل

يقــف البعــض أمــام هــذا المنتــج بقبــول وســكينة وارتيــاح داخلــي أمــا البعــض اآلخــر فيقابلــه برفــض 

وامتعــاض ونفــور أمــا األفــراد المصفقيــن لــه يعتبرونــه المــاذ والمنقــذ لمشــكلة ماليــة ال يكونــوا موجوديــن 

ــاة  ــوع األول اليؤمــن فكــرة التأميــن علــى الحي ــاة فهــم نوعــان: الن ــن للتأميــن علــى الحي لحلهــا أمــا الرافضي

لضعــف الثقافــة واإلطــاع علــى تطــور الحلــول الماليــة عبــر الزمــن ومواكبتهــا للمشــاكل الماليــة التــي تحدث 

لألفــراد، أمــا النــوع الثانــي فانــه يعــزو رفضــه إلــى قناعــات دينيــة وروحانيــة معينــة مرتبطــة بالغيــب واآلجــال.

ــى %2 مــن اجمالــي  ــاة فــي فلســطين هــو األدنــى بيــن الــدول حيــث تصــل إل إن نســبة التأميــن علــى الحي

المحفظــة التأمينيــة مقارنــة مــع الــدول المجــاورة علــى ســبيل المثــال األردن يشــكل تأميــن الحيــاة %14 مــن 

إجمالــي المحفظــة التأمينيــة وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  يشــكل تأميــن الحيــاة %38 مــن اجمالــي 

المحفظــة التأمينيــة. 

ــرق  ــن ط ــاة ع ــد الوف ــوق بع ــظ الحق ــى حف ــاة عل ــى الحي ــن عل ــظ التأمي  “ يحاف

ــاعد  ــا يس ــة مم ــراض المختلف ــات اإلق ــخاص ومؤسس ــروض لألش ــداد الق س

ــا” ــدم تعثره ــح وع ــكل الصحي ــاد بالش ــة اإلقتص ــتمرارية دوران عجل ــى اس عل
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التحديات والحلول المبتكرة

يعتبــر الســوق الفلســطيني ســوقًا واعــدًا رغــم مــا يحيــط بــه مــن تحديــات وعوائــق تحــدق فــي مســيرة نمــوه 

وتطــوره حيــث إن انتــاج التأميــن علــى الحيــاة علــى مدار العشــر ســنوات األخيرة شــهد نمــوًا ملحــوًظ مدعومًا 

بتأمينــات الحيــاة الخاصــة بالمقترضيــن التــي أصبحــت بنــاًء إلــى تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية 

إجباريــة وجــزءًا أســاس فــي الضمانــات التــي يأخذهــا المصــرف علــى األفــراد لمنحهــم تســهيات نقديــة .

 

حيــث تتمثــل هــذه التحديــات التــي تقــع علــى عاتــق شــركات التأميــن بنشــر الوعــي التأمينــي بشــكل عــام 

والتأميــن علــى الحيــاة بشــكل خــاص علــى اعتبــاره ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة يحافــظ فيــه المواطــن علــى 

ممتلكاتــه ودخلــه مــن األخطــار المختلفــة ومواكبــة تطــور التأميــن العالمــي وطــرح منتجــات تأمينيــة للتأميــن 

ــة الكفــاءة  ــة عالي ــاة تتناســب مــع حاجــة المجتمــع الفلســطيني وذلــك باإلعتمــاد علــى كــوادر فني علــى الحي

ــة  ــة اإلقتصادي ــن الناحي ــطيني م ــا الفلس ــة مجتمعن ــع طبيع ــب م ــة تتناس ــويقية ناجع ــط تس ــاد خط واعتم

لــكل الشــرائح المجتمعيــة  وعمــل شــراكات اســتراتجية مــع  واإلجتماعيــة عبــر وســائل مبتكــرة تصــل 

مؤسســات اقتصاديــة وماليــة أخــرى خاصــة فــي غيــاب الضمــان اإلجتماعــي الــذي يتطلــع علــى توفيــر 

ــاة الكريمــة للمواطــن بعــد ســن التقاعــد. الحي

المقاالت40



هيئة الرقابة على التأمين:

ــم  ــات لدع ــة التحدي ــا مواجه ــع عليه ــًا يق ــون أيض ــوة القان ــن ق ــه م ــا تمثل ــن بم ــى التأمي ــة عل ــة الرقاب إن هيئ

وجــود وصمــود واســتمرارية شــركات التأميــن مــن جهــة وعلــى الحفــاظ علــى توفيــر أفضــل خدمــة تأمينيــة 

للمواطــن وذلــك مــن خــال إصــدار النصــوص القانونيــة المختلفــة  وبالتنســيق مــع كل مؤسســات دولــة 

فلســطين بحيــث أنهــا يجــب تراعــي فــي نفــس الوقــت حقــوق شــركات التأميــن مــن اإلحتيــال والغــش 

والخــداع أو مــن تســريب التأمينــات المحليــة إلــى خــارج فلســطين ممــا يتــرك اثــارًا ســلبية علــى شــركاتنا 

المحليــة أو مــن تســريب هــذه التأمينــات إلــى مؤسســات ليــس لهــا عاقــة بالتأميــن لتحــل محــل شــركات 

التأميــن. لــذا فــإن هيئــة الرقابــة علــى التأميــن يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية جمــة فــي حمايــة المواطــن بتوفيــر 

ــادل  ــق ع ــال تطبي ــن خ ــن م ــركات التأمي ــة ش ــه وحماي ــاج إلي ــذي يحت ــن ال ــى التأمي ــول عل ــة للحص ــة آمن بيئ

لألســعار ومنــع أي تدخــل أجنبــي فــي الســوق الفلســطيني أو حتــى تدخــل مــن أي مؤسســة غيــر مرخــص 

ــان  ــي ف ــتوى اإلجتماع ــى المس ــا عل ــطيني، أم ــع الفلس ــي المجتم ــن ف ــال التأمي ــن بأعم ــل بالتأمي ــا بالعم له

مهمــة الرقابــة علــى التأميــن تكمــن فــي بــث ثقافــة التأميــن علــى الحيــاة بيــن اأُلســر  مــع بيــان أهميتــه فــي 

اإلحتفــاظ علــى اإلســتقرار اإلجتماعــي والحفــاظ علــى هــذه اأُلســر مــن التفــكك والضيــاع.

إن التأميــن علــى الحيــاة ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة لألفــراد والمؤسســات علــى حــد ســواًء ممــا يشــكله 

مــن حمايــة مجتمعيــة وحمايــة اقتصاديــة والبــد للجميــع الحصــول عليــه كل بمــا يتناســب مــع حالتــه الماديــة 

والبرنامــج الــذي يتناســب مــع وضعــه اإلجتماعــي ســواء كان ألجــل حمايــة دخلــه أو ألجــل تكويــن وادخــار مبلغ 

مالــي محــدد وبغــض النظــر عــن شــركة التأميــن التــي تقــوم باإلكتتــاب هــي شــركة ذات طابــع إســامي أو ال 

حتــى نحقــق الغايــة مــن التأميــن وهــي الحمايــة للجميــع.
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التخطيط اإلستراتيجي لشركات التأمين

التعريف األشمل للتخطيط اإلستراتيجي:

 هــو عبــارة عــن تخطيــط بعيــد المــدى للشــركة ويمكــن أن يكــون لمــدة عــام أو ثاثــة أعــوام وربمــا أكثــر ويأخــذ 

فــي اإلعتبــار عنــد البــدء بالتخطيــط المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة ويحــدد القطاعــات والشــرائح 

الســوقية المســتهدفة بوضــع أســلوب فعــال للمنافســة.

وفــي أغلــب األحيــان التخطيــط اإلســتراتيجي يجيــب دائمــًا علــى ســؤال “إلــى أيــن تذهــب وتتجــه الشــركة” 

مــع األخــذ فــي اإلعتبــار الرؤيــة المســتقبلية للشــركة وعاقتهــا الداخليــة ) دوائرهــا (  مــع البيئــة التــي تحيــط 

بهــا )بيئــة العمــل( .

تكمن أهمية التخطيط اإلستراتيجي لشركات التأمين في :

تحديد نقاط القوة والضعف لدى الشركة.. 1

رسم خريطة طريق متكاملة نحو المستقبل للشركة بوضع أهداف قابلة للتحقق والقياس. . 2

اإلستفادة من مواطن القوة لدى الشركة.. 3

معالجة وتجنب نقاط الضعف لدى الشركة.. 4

تحديد الفرص من أجل خوض المنافسة والعمل على تصحيح األخطاء.. 5

موسى عطية 
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اإلستفادة من تجارب المنافسين وتحديد الفرص اإلستثمارية المتاحة.. 6

تحديد المخاطر و مصادر التهديد و العمل على تجنبها.. 7

كما يساعد التخطيط اإلستراتيجي للشركات في :

تحقيــق التفاعــل اإليجابــي مــع التغيــرات الحادثــة فــي ظــروف و بيئــة األعمــال مــا يوفــر مرونــة فــي . 1

التنظيــم و ســرعة فــي توظيــف المعلومــات.

اإلستفادة الحقيقية من الكفاءات المتوفرة لدى الشركة.. 2

التمكن من اإلستفادة من المستحدثات التكنولوجية في تسيير األعمال و رفع كفاءة األداء.. 3

  علــى ســبيل المثــال نطــرح هنــا مثــااًل وهــو كيــف لشــركات التأميــن مــن اإلســتفادة مــن الثــورة التكنولوجيــة 

الهائلــة التــي تتقــدم فــي مــا يعــرف فــي تطبيقــات الهاتــف المحمــول وكيف يمكــن للشــركات وضمن خطة 

مســتقبلية مــن تطبيــق وتهيئــة البيئــة مــن أجــل ادخــال هــذه التكنولوجيــا فــي العمــل كمثــال واإلســتفادة من 

تطبيقــات الموبايــل فــي زيــادة ســرعة معالجــة الحــوادث وأيضــا زيــادة مبيعــات الشــركات مــن خــال ايجــاد 

آليــة لطريقــة الدفــع وتهيئــة البيئــة القانونيــة لذلــك بالتعــاون مــع األطــراف المشــرعة.

 “التخطيــط اإلســتراتيجي يجيــب دائمــًا علــى ســؤال “إلــى أيــن تذهــب وتتجــه 

وعاقتهــا  للشــركة  المســتقبلية  الرؤيــة  اإلعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  الشــركة” 

الداخليــة ) دوائرهــا (  مــع البيئــة التــي تحيــط بهــا )بيئــة العمــل( “
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وتزيــد أهميــة وجــود تخطيــط اســتراتيجي للشــركات بســبب  تنــوع الظــروف المؤثــرة علــى 
بيئــة أعمالهــا و التــي تشــمل عوامــل كثيــرة منهــا :

معدالت النمو اإلقتصادي و معدالت التضخم في بيئة العمل.. 1

سداد اإللتزامات.. 2

معدل األجور.. 3

مستوى دخل الفرد و مستويات المنافسة.. 4

الموارد البشرية التي تتواجد في الشركات و مستوى التأهيل و طبيعة التغير في نمط الحياة.. 5

نشاط العماء و قدراتهم الشرائية و المستويات التعليمية.. 6

المهارات الفنية المتاحة و طبيعة استخدام الموارد المادية المتاحة.. 7

التطور التكنولوجي الهائل في مجال األنظمة والمعلومات .. 8

كمــا و يســاعد التخطيــط اإلســتراتيجي للشــركات فــي تحديــد القيمــة المضافــة التــي تتحقــق خــال العمــل 

ــداع لحــل مشــكات العمــل و التحســين  ــد مــن اإلب ــاج المزي ــكار و طبيعــة إنت وتشــجيع ورفــع مســتوى اإلبت

المســتمر للكفــاءة اإلنتاجيــة و تحقيــق األهــداف.

و يتسم التخطيط اإلستراتيجي للشركات بضرورة التحقق دائمًا من :

سامة القرارات التي يتم اتخاذها .. 1

اإلشراف المستمر على تنفيذ تلك القرارات.. 2

متابعــة تنفيــذ مراحــل عمليــة التخطيــط  مــن أجــل تحقيــق األهــداف الموضوعــة والموافــق عليهــا مــن . 3

مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العليــا .

التركيز على الفاعلية و التعاون و التركيز على الكفاءة و توظيف الخبرات المتنوعة .. 4

مســاعدة العامليــن كافــة علــى تفهــم أهــداف التخطيــط اإلســتراتيجي المطلــوب تحقيقهــا و المكانــة . 5

الســوقية التــي ترغــب الشــركات بالوصــول إليهــا .
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المســاهمة فــي تحديــد اإلطــار العــام للعمــل فــي الشــركات و تصميــم رؤيــة عمــل مدروســة تركــز علــى . 6

المســتقبل و تتناســب مــع التوجــه المســتقبلي للشــركات و تعبــر بصياغــة محكمــة عــن الرؤيــة المتفــق 

. عليها

اإلستعداد للتعامل مع متغيرات بيئة األعمال و استشراف تحديات المستقبل .. 7

اإلطار الزمني :

كمــا يســاهم التخطيــط اإلســتراتيجي للشــركات فــي تلبيــة متطلبــات التنافســية فــي بيئــة األعمــال و 

تحديــد مقــدار التقــدم الــذي تحققــه الشــركات فــي الوصــول ألهدافهــا وفــق اإلطــار الزمنــي المحــدد بشــكل 

يعكــس رؤيــة واضحــة و متكاملــة عــن اإلطــار العملــي المنظــم داخــل المؤسســة و دقــة و وضــوح الغايــات 

ــز الشــركات عــن بعضهــا البعــض و تعبــر عــن مســتوى التنظيــم اإلداري داخــل العمــل و القــدرة  التــي تمي

علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي إطــار السياســات العامــة للشــركات.

 

 القياس ومعرفة النتائج:

علــى  المخططــون ومــن لهــم عاقــة بذلــك مراجعــة الخطــط باســتمرار والتعديل عليهــا ومواكبــة التطورات 

المحيطــة ســواء فــي بيئــة العمــل الداخليــة أو الظــروف التي تعمــل فيها مثــل التأثير اإلقتصادي والسياســي 

وغيرها .

وال حــرج فــي حــال حــدوث أي تأثيــر أن يتــم تعديــل الخطــة بمــا يتناســب مــع التأثيــر الجديــد ويحفــظ الشــركة 

مــن أي خســارة أو خطــر قــد تواجهــة ان اســتمرت علــى الخطــة بــدون تعديــل.

ــة  ــي بمثاب ــتقبلية ه ــل مس ــط عم ــع خط ــتراتيجي ووض ــط اإلس ــول أن التخطي ــتطيع أن أق ــة أس ــي النهاي ف

ــود  ــن وج ــل ع ــدى ال يق ــر بم ــن خط ــا م ــو يحميه ــركة وه ــدم الش ــام لتق ــار الع ــتقبلية واإلط ــة المس المظل

ــها. ــركة نفس ــن للش ــادة تأمي ــات إع اتفاقي
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أن مصطلح اإلصابات الجسمانية العرضية

 )Accidental Bodily Injury( 

هــو تعبيــر شــائع اإلســتعمال فــي وثائــق التأميــن ضد 

المســؤولية، ويقصــد بــه تحديــدًا األضرار الجســمانية 

التــي تلحــق باألشــخاص تمييــزًا لهــا عــن األضــرار 

الماديــة التــي تلحــق بالممتلــكات .

هل تعلم؟
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ر  خبــا دأ تحــا ال ا

جانــب مــن اجتمــاع عقــده االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن اليــوم مــع اللجنــة القانونيــة لمناقشــة بعــض 
ــة  ــة باللجن ــات الخاص ــن اإلجتماع ــلة م ــن سلس ــاع ضم ــذا اإلجتم ــي ه ــن، ويأت ــون التأمي ــي قان ــة ف ــا المتعلق القضاي

القانونيــة

اجتماع مع اللجنة القانونية

ــد  ــم جدي ــن اآلن بتصمي ــي  لاتحــاد الفلســطيني لشــركات التأمي الموقــع اإللكترون
وأســهل, ليوفــر لكــم كل المعلومــات التــي تحتاجونهــا عــن االتحــاد وعــن شــركات 

ــة التــي يقدمهــا االتحــاد. ــدورات التدريبي ــواع التأمينــات المختلفــة، وال التأميــن وأن
pif.org.ps

اجتماع مع المجلس األعلى للقضاء اجتماع تسوية المطالبات

عقــد اجتمــاع يــوم الخميــس 09 كانــون الثانــي 2020 مع رئيس 
مجلــس القضــاء األعلــى المستشــار عيســى أبــو شــرار ورئيــس 
وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن 
واألميــن العــام لاتحــاد لمناقشــة بعــض األمــور الخاصــة فــي 

قطــاع التأميــن.

عقــد االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن اجتمــاع مــع لجنــة 
تســوية المطالبــات وذلــك لمناقشــة العديــد مــن األمــور التــي 

تهــم الطرفيــن.

عام 2020عدد 20
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توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع 
االتحــاد األردني

زار وفــدًا من ســوق التأمين الفلســطيني 
ــس  ــس مجل ــنطي رئي ــور الش ــة أن برئاس
لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد  إدارة 
التأميــن، أمــس الثاثــاء، االتحــاد األردنــي 
نائــب  وبحضــور  التأميــن،  لشــركات 
مشعشــع  أحمــد  األســتاذ  الرئيــس 
األســعد  نهــاد  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
العــام  واألميــن  الدويــكات،  وســعيد 
لاتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن 
نســرين الحنبلــي؛ لبحــث أوجــه التعــاون 
واإلطــاع  الطرفيــن  بيــن  المشــترك 
علــى التجربــة األردنيــة فــي إصــدار وثائــق 
وتوقيــع  للمركبــات  اإللزامــي  التأميــن 

بينهمــا. المشــترك  التعــاون  اتفاقيــة 

ويأتــي توقيــع هــذه اإلتفاقيــة إيمانــًا مــن الجانبيــن بأهميــة التعــاون المشــترك فــي قطــاع التأميــن الــذي يلعــب دورًا هامــًا وحيويــًا فــي حمايــة 
األفــراد والمؤسســات والمدخــرات الوطنيــة، وبهــدف اإلطــاع علــى التجربــة األردنيــة فــي مجــال إصــدار وثائــق التأميــن اإللزامــي وآليــة عمــل 
المكتــب الموحــد األردنــي.  وتــم خــال الزيــارة توقيــع اتفاقيــة تعــاون بهــدف تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن واإلســتئناس بتجــارب 
البلديــن فــي مجــال التخطيــط اإلســتراتيجي مــن خــال الوقــوف علــى الخطــط والبرامــج والمشــاريع فــي مجــاالت التأميــن وإعــادة التأميــن، 
إضافــة إلــى التعــاون الثنائــي فــي إطــار القوانيــن والتشــريعات التــي تحكــم أعمــال التأميــن فــي كا البلديــن واإلســتفادة مــن خبــرات البلديــن 

فــي تطويــر واســتحداث هــذه التشــريعات بمــا يخــدم صناعــة التأميــن فــي البلديــن.

وضمــن الجولــة الميدانيــة التــي قــام بهــا الوفــد الفلســطيني برفقــة مديــر االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن الســيد ماهــر الحســين ونائبــه 
الدكتــور مؤيــد ومســاعديه األســتاذ ماهــر عــواد واألســتاذ رائــد المومنــي تضمنــت زيــارة إلــى مديريــة إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات 
فــي - مــاركا عمــان- تــم خالهــا تقديــم عــرض مــن مديــر إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات، وذلــك لإلطــاع علــى ارتبــاط عمــل دائــرة 
الترخيــص مــع االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن وآليــة عمــل إصــدار الوثائــق، كذلــك زيــارة إلــى مكتــب االتحــاد داخــل حــرم ترخيــص مــاركا 

ضمــن الجولــة الميدانيــة.
وبــدوره أعــرب الشــنطي عــن اعتــزازه بالــدور الــذي يبذلــه االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن فــي مجــال اإلرتقــاء بالعمــل التأمينــي مــن خــال  

تدريــب الكــوادر التأمينيــة علــى الصعيديــن: المحلــي والعربــي ضمــن البرامــج التــي يقيمهــا، وعلــى صعيــد متصــل أضــاف الشــنطي بــأن هــذا 
مــا لمســه مــن خــال مشــاركة كــوادر الســوق الفلســطيني فــي برامــج االتحــاد كافــة تمثلــت بمشــاركة )54( مشــاركًا خــال عــام )2019(، 
ــاطات  ــج والنش ــة البرام ــي مهني ــة ف ــواق التأميني ــن األس ــرة بي ــة كبي ــن ثق ــن م ــركات التأمي ــي لش ــاد األردن ــه االتح ــع ب ــا يتمت ــك لم ــي ذل ويأت

التدريبيــة التــي يقيمهــا علــى مســتوى المنطقــة العربيــة بشــكل مميــز.
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وفــدًا مــن ســوق التأميــن الفلســطينية يــزور إدارة 
المركبــات والســواقين فــي عّمــان ترخيــص 

زار وفــدا فلســطينيًا مــن ســوق التأميــن الفلســطيني برئاســة أنــور الشــنطي رئيس مجلــس إدارة االتحاد الفلســطيني لشــركات 

التأميــن، ادارة ترخيــص المركبــات والســواقين، أمــس الثاثــاء، ضمــن جولــة تدريبيــة فــي العاصمة األردنيــة عمان.

ــر االتحــاد  ــر ادارة ترخيــص المركبــات والســواقين الدكتــور ســالم الشماســين، الوفــد الفلســطيني برفقــة مدي واســتقبل مدي

األردنــي لشــركات التأميــن ماهــر الحســين ونائبــه الدكتــور مؤيــد ومســاعديه األســتاذ ماهــر عــواد واألســتاذ رائــد المومنــي والتــي 

ــم عــرض مــن  ــي تــم خالهــا تقدي ــات فــي - مــاركا عمــان- والت ــة إدارة ترخيــص الســواقين والمركب ــى مديري ــارة إل تضمنــت زي

مديــر إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات، وذلــك لإلطــاع  علــى ارتبــاط عمــل دائــرة الترخيــص مــع االتحــاد األردنــي لشــركات 

التأميــن وآليــة عمــل إصــدار الوثائــق، كذلــك زيــارة إلــى مكتــب االتحــاد داخــل حــرم ترخيــص مــاركا ضمــن الجولــة الميدانيــة.

علــى  ع  طــا إل ا
التجربة األردنية

عام 2020عدد 20
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اجتماع مع اللجنة الصحية

ــوم  ــاع ي ــن اجتم ــركات التأمي ــطيني لش ــاد الفلس ــد االتح عق
ــك  ــري وذل ــة الطــب المخب ــي 2020 مــع نقاب ــون الثان 22 كان
لمناقشــة العديــد مــن األمــور التــي تهــم الطرفيــن، والعمــل 
علــى تنظيــم العاقــة بيــن االتحــاد ونقابــة الطــب المخبــري.

اجتماع مع الجامعة العربية المفتوحة اجتماع مع نقابة البصريات

اللجنــة  اجتمــاع  مــن  جانــب 
“لجنــة  االتحــاد  عــن  المنبثقــة 
اإلســتعام  نظــام  متابعــة 
المركبــات  لتأميــن  الموحــد 
الثاثــاء  يــوم  والحــوادث” 
الموافــق 9/6/2020 فــي مقــر 
لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد 

. ميــن لتأ ا

عقــد اجتمــاع بيــن االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن و 
نقابــة أخصائــي البصريــات الفلســطينيين، وذلــك لمناقشــة 

ــن ــم الطرفي ــي ته ــور الت ــض األم بع

اجتماع نظام اإلستعام الرقمي الموحد

التأميــن  لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد  بيــن  اجتمــاع  عقــد 
والجامعــة العربيــة المفتوحــة وذلــك لبحــث ســبل التعــاون بيــن 

الطرفيــن وتمهيــدًا لتوقيــع مذكــرة تفاهــم.
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ر  خبــا دأ تحــا إل ا
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اســتضاف االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن يــوم الثاثاء الثامن مــن أيلول 2020 الجامعــة العربية المفتوحة- فلســطين، 

وذلــك لتوقيــع مذكــرة التفاهــم وتعزيز التعاون المشــترك بيــن الطرفين.

ــن  ــركات التأمي ــطيني لش ــاد الفلس ــام لاتح ــن الع ــي األمي ــرين الحنبل ــيدة نس ــن  الس ــن كل م ــة م ــذه اإلتفاقي ــع ه ــي توقي ويأت

والســيد د. نــزار دويــكات مديــر الجامعــة العربيــة المفتوحــة،  وذلــك إيمانــًا مــن الجانبيــن بأهميــة التعــاون المشــترك فــي قطــاع 

التأميــن الــذي يلعــب دورًا هامــًا وحيويــًا فــي حمايــة األفــراد والمؤسســات والمدخــرات الوطنيــة، وبهــدف تدريــب الطــاب 

ــادة  ــة تؤهلهــم للري الفلســطينيين وتطويرهــم ودمجهــم فــي ســوق العمــل ليصبحــوا منافســين وذي قــدرات وكفــاءة عالي

والتميــز فــي مجــاالت عــدة.

توقيع اتفاقية التعاون مع الجامعة العربية المفتوحة 
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وتــم خــال الزيــارة، توقيــع مذكــرة التفاهــم  التــي تهــدف إلــى تطويــر وتعزيــز التعــاون المعرفــي وتبــادل المعلومــات والدراســات 

ــر محتــوى المقــررات الدراســية التــي  ــن وذلــك مــن خــال تطوي ــة المتخصصــة فــي التأمي ــر البرامــج التدريبي ــرات وتطوي والخب

تنفذهــا الجامعــة العربيــة المفتوحــة- فلســطين بمــا يتوافــق مــع ســوق العمــل، تطويــر الخبــرات المنقولــة فــي مجــاالت 

التدريــب، تهيئــة وتنميــة مهــارات طلبــة الجامعــة العربيــة المفتوحــة- فلســطين لســوق العمــل قبــل تخرجهــم ممــا يعــزز الخبــرة 

العمليــة لديهــم، باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص عمــل للمتدربيــن الذيــن يثبتــون قدراتهــم وكفائتهــم العاليــة.

وأشــار األميــن العــام لاتحــاد إلــى أهميــة هــذه اإلتفاقيــة والتــي تتوافــق مــع الخطــة اإلســتراتيجية لاتحــاد والتــي تعمــل علــى 

تطويــر وتدريــب الــكادر البشــري لإلرتقــاء بمخرجــات يكــون فيهــا الطلبــة اكتســبوا خبــرة تمكنهــم مــن الدخــول واإلندمــاج بســوق 

العمــل الفلســطيني. 

وفــي الختــام، تــم توقيــع اتفاقيــة التعــاون المشــترك والتــي تنــص فــي أهــم بنودهــا علــى التعــاون المشــترك لمــا فيــه مصلحــة 

الطرفيــن وفتــح آفــاق التدريــب لطــاب الجامعــة. 

يثمــن االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، واألميــن العــام لاتحــاد الجهــود المبذولــة مــن الجامعــة العربيــة المفتوحــة 

ــة  ــوادر المؤهل ــداده باالك ــطين، وإم ــي فلس ــن ف ــاع التأمي ــم قط ــي دع ــي ف ــاع التعليم ــة دور القط ــى أهمي ــد عل ــا، وتأك وطلبته

والمتخصصــة فــي هــذا المجــال. 
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قطاع التأمين في فلسطين يتبرع بما يقارب المليون دوالر كدعم لصنوق 
وقفة عز ووزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة جائحة فيروس كورونا

صــرح رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن بــأن قطــاع التأميــن فــي فلســطين قــد تبــرع لصنــدوق وقفــة 
عــز ولــوزارة الصحــة الفلســطينية مــا يقــارب المليــون دوالر والــذي يشــكل %7 مــن أرباحهــا الســنوية،  منهــا 500000 شــيكل 
مقدمــة مــن الوطنيــة للتأميــن و 300000 شــيكل مقدمــة مــن المشــرق للتأميــن لدعــم الجهــود المختلفــة لمكافحــة فايــروس 
ــن  ــطين للتأمي ــن فلس ــة م ــيكل مقدم ــن و 150000 ش ــة للتأمي ــت العالمي ــن ترس ــة م ــي مقدم ــا و 100000 دوالر أمريك كورون
ــغ 100000  ــة ومبل ــوزارة الصح ــة ل ــدات طبي ــتلزمات ومع ــراء مس ــن لش ــة للتأمي ــن األهلي ــة م ــي مقدم و 120000 دوالر أمريك
دوالر أمريكــي مقدمــة مــن التكافــل للتأميــن و 100000 دوالر أمريكــي مقدمــة مــن العالميــة للتأميــن ومبلــغ 150000 شــيكل 
ــغ 300000  ــن مبل ــدوق وقفــة عــز. كمــا وقــدم االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأمي ــن لدعــم  صن ــن للتأمي مقدمــة مــن تمكي
ــوزارة الصحــة الفلســطينية لشــراء معــدات ومســتلزمات طبيــة ووقائيــة، لمســاعدة العامليــن فــي القطــاع الصحــي  شــيكل ل
لاســتمرار فــي جهودهــم لمواجهــة الجائحــة، وحمايــة األطبــاء والممرضيــن العامليــن فــي مختلــف القطاعــات الصحيــة فــي 
ــة التــي تتمثــل  محافظــات الوطــن. كمــا وقدمــت شــركات التأميــن الفلســطينية – كا علــى حــدة- بعــض المســاعدات العيني
فــي مســتلزمات ومعــدات طبيــة ووقائيــة وأجهــزة تنفــس لــوزارة الصحــة، مــواد تعقيــم وتنظيــف لألجهــزة األمنيــة ووزارة النقــل 
والمواصــات،  طحيــن لمســاندة حملــة المليــون رغيــف وذلــك لدعــم صنــدوق طــوارئ محافظــة رام اللــه والبيــرة، ســيارات 
ودراجــات ناريــة لوازارتــي النقــل والمواصــات والعمــل، باإلضافــة الــى أيــام عمــل مــن موظفــي الشــركات و طــرود غذائيــة 
للعائــات الفلســطينية. وذلــك إيمانــًا منــا بأهميــة تضافــر جهــود القطاعــات الحكوميــة والخاصــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا 
والحــد مــن انتشــارها فــي فلســطين والعالــم أجمــع، والحــد مــن آثارهــا علــى األرواح والمقــدرات فــي هــذه المرحلــة العصيبــة.

كمــا وعبــر األميــن العــام لاتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن أن هــذه المبــادرة جــزء مــن المســؤولية اإلجتماعيــة لاتحــاد تجــاه 
المجتمــع الفلســطيني، والتــي تقــع ضمــن أهــم األهــداف واإلعتبــارات التــي يقــوم عليهــا االتحــاد، كمــا وجــه الشــكر واإلمتنــان 
ــوه مــن  ــع القائميــن عليهــا علــى مــا يبذل ــع الجهــات الرســمية والحكومــة الفلســطينية والشــرطة الفلســطينية وجمي إلــى جمي

جهــد كبيــر فــي ســبيل الحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا فــي فلســطين. 

وتأتــي هــذه المبــادرة التــي هــي واجــب علــى كافــة القطاعــات اإلقتصاديــة للوقــوف مــع الوطــن والمواطــن فــي هــذه المحنــة، 
لمســاعدة  الحكومــة الفلســطينية ووزارة الصحــة الفلســطينية فــي ظــل هــذه األزمــة التــي أصابــت اإلقتصــاد الوطنــي، وتوطيــد 
التكاتــف والتكامــل بيــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص تعزيــزًا لصمــود أبنــاء شــعبنا ورعايــة لصحتهــم وســامتهم خــال 

جائحــة فايــروس كورونــا.
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االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ينصب مظات داخل مدارس مخيم الجلزون

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ينصب مظات داخل مخيم باطة

تعزيــزًا لــدوره بالمســؤولية 
ــاد  ــام االتح ــة، ق اإلجتماعي
لشــركات  الفلســطيني 
مــع  بالتعــاون  التأميــن 
الاجئيــن  شــؤون  لجنــة 
داخــل  مظــات  بنصــب 
نابلــس،  مخيــم باطــة - 
ــين  ــل تحس ــن أج ــك م وذل
وزيــادة  المروريــة،  البيئــة 
الســامة المروريــة داخــل 

لمخيــم. ا

ــن بالتعــاون مــع “منتــدى تحســين مخيــم  ــة، قــام االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأمي ــدوره بالمســؤولية اإلجتماعي ــزًا ل تعزي
الجلــزون” بنصــب مظــات داخــل مــدارس مخيــم الجلــزون” مدرســة إنــاث الجلــزون األساســية، ذكــور الجلــزون األساســية، 
الطفــل  نــادي  روضــة  أمــام  “درابزيــن”  لألطفــال  وآمــان  حمايــة  منطقــة  تجهيــز  تــم  األساســية”.كما  الجلــزون  مدرســة 
الفلســطيني، ودهــان الشــوارع وأرصفــة الطــرق، وذلــك مــن أجــل تحســين البيئــة المروريــة، وزيــادة الســامة المروريــة داخــل 
المخيــم. ويمــارس االتحــاد عملــه منــذ أواخــر التســعينيات، وهــو مؤسســة فلســطينية غيــر ربحيــة تتمتــع بالشــخصية اإلعتباريــة 
المســتقلة، تهــدف إلــى تعزيــز الثقــة بصناعــة التأميــن، وتحقيــق التعــاون مــع الجهــات الرســمية المختصــة وكل مــن لــه عاقــة 

بقطــاع التأميــن محليــا وعربيــًا ودوليــًا.
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محاضــرات وتدريبات
عام 2020عدد 20

العاملــة فــي فلســطين وعددهــا والعمالة الفلســطينية المباشــرة وغير المباشــرة التــي تعمل في القطــاع،  ورأس المــال المدفوع، 
أقســاط التأميــن المكتتبــة وإجمالــي التعويضــات المدفوعــة وغيرهــا. كمــا وذكــرت الســيدة حنبلــي أن قطــاع التأميــن يعــد من أهم 

القطاعــات اإلقتصاديــة فــي فلســطين حيــث يشــكل مــا يقــارب 1.9 مــن اجمالــي الناتــج المحلــي.

ثــم ناقشــت الســيدة نســرين أوضــاع شــركات التأميــن فــي ظــل األزمــة، حيــث أكــدت علــى إلتــزام شــركات التأميــن بقــرار مجلــس 
ــي  ــن ف ــركات التأمي ــتمرار ش ــات(، واس ــن المركب ــة تأمي ــوارئ ) خاص ــرة الط ــال فت ــات خ ــول التأمين ــريان مفع ــد س ــوزراء بتمدي ال
التواصــل المســتمر مــع العمــاء وتقديــم الخدمــات لهــم بــدون انقطــاع مــن خــال تشــكيل  لجــان طــوارئ تعمــل علــى مدار الســاعة 
فــي كل شــركة. كمــا وتحدثــت عــن التحديــات التــي تواجههــا شــركات التأميــن فــي ظــل هــذه األزمــة ومنهــا: صعوبــة تحصيــل 
األقســاط والديــون خــال هــذه الفتــرة، وكذلــك الشــيكات الراجعــة؛ حيــث بلغت نســبة الشــيكات الراجعــة لبعض شــركات التأمين 

مــا يقــارب 60٪.

وتحدثــت الســيدة  نســرين عــن مســاهمة  االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، وكذلــك شــركات التأميــن الفلســطينية 
ومســؤوليتها اإلجتماعيــة فــي مواجهــة جائحــة الكورونــا حيــث قدم االتحاد الفلســطيني لشــركات التأميــن مبلغ 300,000 شــيكل 
لــوزارة الصحــة الفلســطيني وقدمــت شــركات التأميــن الفلســطينية مــا يقــارب المليــون دوالر والــذي يشــكل مــا يقــارب %7 مــن 

أرباحهــا الســنوية كدعــم لصنــدوق وقفــة عــز لمواجهــة هــذه الجائحــة.

وفــي النهايــة ناقــش األميــن العــام لاتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، أوجــه اســتفادة شــركات التأميــن مــن هــذه الجائحــة 
ــال  ــاب األجي ــن وإكس ــة التأمي ــي صناع ــة ف ــال القادم ــا األجي ــتفيد منه ــات تس ــع بيان ــر، أي جم ــض المخاط ــال تروي ــن خ ــك م وذل
القادمــة مهــارات التعامــل مــع األزمــات، وابتــكار منتجــات جديــدة تائــم الخطــر بتكلفــة مائمــة مــع الوضــع اإلقتصــادي الحالــي، 

محاضرة األمين العام لاتحاد مع الجامعة العربية المفتوحة

عقــدت الجامعــة العربيــة المفتوحــة محاضــرة إلكترونيــة 
وحلقــة نقــاش تفاعلية ضيفتها األســتاذة نســرين الحنبلي 
- األميــن العــام لاتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، 
الوعــي  ورفــع  المعرفــة  تعزيــز  إلــى  المحاضــرة  هدفــت 
التأمينــي لطــاب برنامــج التأميــن وإدارة المخاطــر فــي 
الجامعــة، واطاعهــم علــى واقــع التأميــن فــي فلســطين 
بشــكل عــام وأوضــاع شــركات التأميــن فــي ظــل جائحــة 

ــا. ــروس كورون في

 وضحــت الســيدة نســرين للطلبــة واقــع القطــاع التأمينــي 
فــي فلســطين مــن عــدة نواحــي كأنــواع شــركات التأميــن 
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تدريب التٔامين السيبراني

تدريب التأمين البحري

االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن 
التأميــن  بعنــوان  تدريبيــة  دورة  يعقــد 
عبــر  بأنواعــه(  النقــل  )تأميــن  البحــري 
بالتعــاون  المرئــي  اإلتصــال  تقنيــات 
بمشــاركة   ،Apex أبيكــس  شــركة  مــع 
موظفيــن مــن جميــع شــركات التأميــن 

. لفلســطينية ا

لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد  عقــد 
التأميــن دورة تدريبيــة بعنــوان *التأميــن 
اإلتصــال  تقنيــات  عبــر  الســيبراني* 
أبيكــس  شــركة  مــع  بالتعــاون  المرئــي 
Apex، بمشــاركة موظفيــن مــن جميــع 

الفلســطينية. التأميــن  شــركات 

تغييــر الثقافــة والوعــي التأمينــي والتأكيــد علــى أن التأميــن هــو الســند فــي الشــدة، واإلســراع بالتحــول الرقمــي وكذلــك اعتمــاد 
سياســات وآليــات تنظيميــة مبتكــرة لتقويــة أســواق التأميــن وتحقيــق المعاملــة العادلــة للعمــاء.

يثمــن االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، واألميــن العــام لاتحــاد الجهــود المبذولــة  من الجامعــة العربية المفتوحــة وطلبتها، 
وتأكــد علــى أهميــة دور القطــاع التعليمــي فــي دعــم قطــاع التأميــن فــي فلســطين، وإمــداده بالكــوادر المؤهلــة والمتخصصــة فــي 

هــذا المجال.



ــن  ــن يضــم شــركات التأمي ــي للتأمي أن االتحــاد العــام العرب

وإعــادة التأميــن  العربيــة، ويتمتــع بشــخصية اعتباريــة. وقــد 

تأســس ســنة 1964 لدعــم الروابط بين أســواق التأميــن العربية 

وتعزيــز ســبل التعــاون فيمــا بينهــا عــن طريــق إعــداد وتجميــع 

التشــريعات  وتنســيق  والبحــوث  والدراســات  اإلحصائيــات 

واألنظمــة التأمينيــة وتنظيــم لقــاءات دوريــة للتعــارف وتبــادل 

اآلراء والخبــرات وإصــدار مجلــة فنيــة باســم “التأميــن العربــي” 

االتحــاد  وعضويــة  التأميــن.  لغــة  تعريــب  فــي  والمســاهمة 

مفتوحــة لــكل مؤسســات وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن 

ــاهمين  ــى مس ــمالها إل ــن رأس ــة %51 م ــود ملكي ــي تع الت

يحملــون جنســية احــدى الــدول العربيــة.

هل تعلم؟
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شركات التأمينأخبار 
عام 2020عدد 20

جانب من اجتماع عقده 

االتحاد الفلسطيني 

لشركات التأمين اليوم مع 

اللجنة القانونية لمناقشة 

بعض القضايا المتعلقة في 

قانون التأمين، ويأتي هذا 

االجتماع ضمن سلسلة من 

االجتماعات الخاصة باللجنة 

القانونية

اجتماع مع اللجنة القانونية

شركة التأمين الوطنية
عدد 20

التأمين الوطنية NIC تنظم رحلة سفر لموظفيها ووكائها إلى مدينة دبي

كرمــت شــركة التأميــن الوطنيــة مجموعــة مــن موظفيهــا ووكائهــا وعائاتهــم مــن خــال تنظيــم رحلــة ســفر لمــدة ســتة أيــام إلــى مدينــة 
دبــي وذلــك تقديــرًا لجهودهــم التــي بذلوهــا فــي ســبيل خدمــة عمــاء الشــركة خــال عــام 2019، وقــد رافــق أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة 

هــذا الوفــد لإلشــراف واإلهتمــام بهــم خــال رحلــة الســفر.
أكــد مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة nic أحمــد مشعشــع أن هــذه الرحلــة عبــارة عــن عربــون محبــة وامتنــان لشــركاء الشــركة أيــًا كانــوا 
موظفيــن أو وكاء لمــا بذلــوه مــن جهــود لإلرتقــاء فــي أداء شــركة التأميــن الوطنيــة لتحافــظ علــى مركــز الصــدارة فــي الســوق الفلســطيني.

وأضــاف مشعشــع “ أن النجــاح الــذي حققتــه شــركة التأميــن الوطنيــة خــال عــام 2019 يعــود إلــى العمــل الجماعــي لموظفي وكاء الشــركة 
حيــث ســاهموا معنــا بتحقيــق أهدافنــا لهــذا العــام، وتعتبــر نتائــج أعمــال الشــركة خــال 2019 أكبــر دليــل علــى مــدى التزامهــم برؤيتنــا نحــو 

تحقيــق الجــودة واإلمتيــاز لضمــان النجاح المســتدام”.
وتابــع مشعشــع، “ أتمنــى دوام الشــراكة واإلســتمرارية فــي تحقيــق النجــاح لشــركة التأميــن الوطنيــة ونســعى دائمــًا لنكــون فــي المقدمــة 

حيــث أن هــذا النــوع مــن المحفــزات لموظفينــا أو وكائنــا مســتمر لضمــان تقديــم األفضــل لعمــاء الشــركة ومســتقبلها”.
يذكــر أن شــركة التأميــن الوطنيــة المســاهمة العامــة NIC هــي مــن أولــى شــركات التأميــن الفلســطينية التــي تأسســت عــام 1992، 
ــق  ــركة وف ــل الش ــذا وتعم ــًا، ه ــن 27 عام ــر م ــدار أكث ــى م ــطين عل ــي فلس ــن ف ــاع التأمي ــي قط ــدارة ف ــز الص ــى مرك ــركة عل ــت الش وحافظ
محــركات اســتراتيجية للنمــو المســتمر وذلــك مــن خــال شــبكة فروعهــا ومكاتبهــا ووكائهــا المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء فلســطين، 

باإلضافــة إلــى تعزيــز دورهــا الريــادي فــي التنميــة المجتمعيــة مــن خــال اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة للشــركة.
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دعمًا لجهود الحكومة:  مجموعة التأمين الوطنية NIC تتبرع بـمبلغ نصف مليون شيكل

مبادرة ريادية وطموحة:  شركة التأمين الوطنية NIC تتوسع إقليميًا في جمهورية مصر العربية

رام اللــه - دعمــت مجموعــة التأميــن الوطنيــة NIC، جهــود الحكومــة الفلســطينية وخطــة الطــوارئ التــي أطلقتهــا منــذ الشــهر الماضــي 
لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا وذلــك بالتبــرع بمبلــغ نصــف مليــون شــيكل مــن خــال اإلجتمــاع مــع دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد 

اشــتية يــوم أمــس فــي مقــر رئاســة الــوزراء.
ــة  NIC قــررت تخصيــص هــذا  ــة NIC محمــد مســروجي، أن مجموعــة التأميــن الوطني وأكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة التأميــن الوطني
الدعــم فــي الوقــت الحالــي انطاقــًا مــن مســؤوليتنا اإلجتماعيــة اتجــاه شــعبنا الفلســطيني وتكاتــف القطــاع الخــاص مــع الحكومــة لدعــم 

خططهــا لمواجهــة حالــة الطــوارئ التــي تمــر فــي البــاد ومــد العــون للحــد مــن انتشــار الفيــروس ومواجهتــه بكافــة الســبل.
مــن جانبــه أوضــح مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة  NIC أحمــد مشعشــع أنــه منــذ إعــان حالــة الطــوارئ فــي البــاد قامــت الشــركة فــي 
إطــاق خطــة الطــوارئ خاصــة بهــا والتــي تســاعد اســتمرار عمــل الشــركة عــن بعــد وتقديــم أفضــل الخدمــات لعمائنــا مــن خــال قنواتهــا 
اإللكترونيــة العديــدة، باإلضافــة إلــى تحديــد دور المجموعــة كعنصــر فعــال فــي خدمــة المجتمــع الفلســطيني لنكــون يــدًا واحــدة فــي مواجهــة 

هــذا الوبــاء.
يذكــر أن شــركة التأميــن الوطنيــة المســاهمة العامــة NIC هــي مــن أولــى شــركات التأميــن الفلســطينية التــي تأسســت عــام 1992، 
ــق  ــركة وف ــل الش ــذا وتعم ــًا، ه ــن 27 عام ــر م ــدار أكث ــى م ــطين عل ــي فلس ــن ف ــاع التأمي ــي قط ــدارة ف ــز الص ــى مرك ــركة عل ــت الش وحافظ
محــركات اســتراتيجية للنمــو المســتمر وذلــك مــن خــال شــبكة فروعهــا ومكاتبهــا ووكائهــا المنتشــرة فــي جميــع إنحــاء فلســطين، 

باإلضافــة إلــى تعزيــز دورهــا الريــادي فــي التنميــة المجتمعيــة مــن خــال اســتراتيجية المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركة.

فــي مبــادرة رياديــة وطموحــة، أعلنــت شــركة التأميــن الوطنيــة رســميًا عــن خبــر اســتثمارها اإلســتراتيجي فــي تأســيس شــركة تأميــن جديــدة 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة تحــت إســم “ مــدى للتأميــن “ وبرأســمال مدفــوع بلــغ 150 مليــون جنيــه مصــري وبالشــراكة اإلســتراتيجية 
مــع “ مجموعــة الســويدي “ التــي تعــد مــن كبــار المســتثمرين فــي جمهوريــة مصــر العربيــة فــي مجــال الطاقــة واإلســتثمار واإلعمــار داخــل 
القطــر المصــري واألســواق العالميــة ويأتــي هــذا اإلفصــاح بعــد اســتام خطــاب الموافقــة الرســمي مــن هيئــة الرقابــة الماليــة فــي جمهورية 

مصــر العربيــة علــى الموافقــة المبدئيــة لتأســيس شــركة “ مــدى للتأميــن “.
وتعتبــر هــذه الخطــوة تطــورًا هامــًا لصناعــة التأميــن الفلســطيني بشــكل عــام ولشــركة التأميــن الوطنيــة NIC بشــكل خــاص، وتأتــي هــذه 
ــركة  ــت ش ــي عمل ــر الت ــن وإدارة المخاط ــى للتأمي ــر المثل ــق المعايي ــتراتيجي وتطبي ــط اإلس ــدؤوب والتخطي ــل ال ــة للعم ــوة كمحصل الخط
التأميــن الوطنيــة NIC علــى تبنيهــا وتعظيمهــا خــال أكثــر مــن 27 عامــًا مــن العمــل الحثيــث مــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة وبرعايــة حكيمــة 
ــاء  ــة للشــركة لبن ــرة المتنوعــة التــي أثــرت هــذا التوجــه ودعمــت األفــكار الريادي مــن مجلــس إدارة الشــركة الــذي يجمــع بيــن الحكمــة والخب

قصــة نجــاح فلســطينية جديــدة داخــل الوطــن وخارجــه.
ومــن ناحيــة أخــرى أفــاد مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة NIC الســيد أحمــد مشعشــع أنــه مــن المتوقــع أن تباشــر الشــركة الجديــدة 
“ مــدى للتأميــن “ أعمالهــا اعتبــارًا مــن األول مــن شــهر أيار/مايــو 2020 حــال اســتكمال أعمــال تجهيــز المقــرات والــكادر الوظيفــي للشــركة 

والحصــول علــى تصريــح مزاولــة األعمــال للشــركة.
يذكــر أن شــركة التأميــن الوطنيــة المســاهمة العامــة NIC هــي مــن أولــى شــركات التأميــن الفلســطينية التــي تأسســت عــام 1992، 
ــق  ــركة وف ــل الش ــذا وتعم ــًا، ه ــن 27 عام ــر م ــدار أكث ــى م ــطين عل ــي فلس ــن ف ــاع التأمي ــي قط ــدارة ف ــز الص ــى مرك ــركة عل ــت الش وحافظ
محــركات اســتراتيجية للنمــو المســتمر وذلــك مــن خــال شــبكة فروعهــا ومكاتبهــا ووكائهــا المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء فلســطين، 

باإلضافــة إلــى تعزيــز دورهــا الريــادي فــي التنميــة المجتمعيــة مــن خــال اســتراتيجية المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركة.
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المشــرق للتأميــن أكثرمــن 27 عامــًا مــن الخبــرة الواســعة والمتينــة فــي قطــاع التأميــن توظفهــا مــن أجــل تقديــم خدمــات تأميــن 

ــد مــن الخدمــات  ــر العدي ــن بتوفي متنوعــة تناســب اإلحتياجــات المختلفــة للســوق الفلســطيني. وقــد قامــت المشــرق للتأمي

اإللكترونيــة والرقميــة الجديــدة باالضافــة إلــى الخدمــات المعمــول بهــا لمســاعدة جمهــور مؤمنيهــا علــى إنجــاز معاماتهــم 

وتجديــد تأميناتهــم وطلــب الجديــد منهــا، دون الحاجــة للحضــور شــخصيًا لتتمــة اإلجــراءات خاصــة فــي ظــل انتشــار فايــروس 

كورونــا، وإعــان حالــة الطــوارئ فــي البــاد وذلــك للحــّد مــن انتشــار الوبــاء. 

ــة دون  ــا اإللكتروني ــق صفحته ــن طري ــا ع ــن لجمهوره ــرق للتأمي ــا المش ــة منحته ــة متنوع ــة ورقمي ــات إلكتروني خدم
الحاجــة للحضــور إلــى مقراتهــا، باالضافــة الــى اطــاق خاصيــة التبليــغ عــن الحــوادث الكترونيــًا مــن أجــل تســهيل عمليــة التواصــل 

مــع مؤمنيهــا وخدمتهــم بأفضــل الطــرق وأســرعها. ووفــرت الشــركة خدمــة واتســاب تشــات مــن أجــل ســهولة التواصــل 

والمتابعــة، باإلضافــة إلــى أرقــام الشــركة ووســائل التواصــل اإلجتماعــي المتاحــة علــى مــدار 24 ســاعة لإلجابــة علــى األســئلة 

واإلستفســارات.

عدد 20

شركة المشرق للتأمين

المشــرق للتأميــن أكثرمــن 27  عامــًا من الخبرة الواســعة والمتينة في قطاع التأمين

عام 2020

 “توفيــر العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة والرقميــة الجديــدة باإلضافــة إلــى الخدمــات 

تأميناتهــم  إنجــاز معاماتهــم وتجديــد  بهــا لمســاعدة جمهــور مؤمنيهــا علــى  المعمــول 

وطلــب الجديــد منهــا، دون الحاجــة للحضــور شــخصيًا لتتمــة اإلجــراءات “
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تركيــز الجهــود المبذولــة فــي مجــال المشــاركة المجتمعيــة وتوجيههــا نحــو مفهــوم الشــراكة مــع المجتمــع المحلــي لمواجهــة 

أزمــة فيــروس كورونــا، باعتبارهــا مــن أهــم محــاور الحوكمــة.  مــع اإلشــارة إلــى أهميــة المبــادرات التــي نفذتهــا المشــرق 

للتأميــن التــي تمثلــت فــي التخفيــف مــن اآلثــار اإلقتصاديــة لبعــض الشــرائح اإلجتماعيــة األكثــر تضــرًرا مــن هــذه الجائحــة ومنها 

انجــاح جهــود محافظــة رام اللــه البيــرة فــي حملــة “المليــون رغيــف”، وتدعيــم المجهــود الطبــي فــي القــرى والمــدن، وتفعيــل 

آليــات عمليــة لدعــم الفــرق الصحيــة. 

تدابيــر وإجــراءات إحترازيــة أخذتهــا الشــركة للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا شــملت تعقيــم جميــع الفــروع والمكاتــب التابعــة 

لهــا، وتوزيــع المعقمــات فيهــا، باإلضافــة إلــى حمــات توعويــة أطلقتهــا بالتعــاون مــع عــدة جهــات مختصــة. كمــا تواصــل 

المشــرق للتأميــن نشــر اإلرشــادات الواجــب اتباعهــا عــن طريق وســائل التواصــل اإلجتماعــي، وأنتاج األفــام التوعويــة القصيرة، 

والرســائل.

كمــا احتفلــت المشــرق للتأميــن باليــوم الوطنــي للتوعيــة بالتأميــن، برعايــة برنامــج خــاص بهــذه المناســبة تــم بثه عبر 
أثيــر شــبكة أجيــال اإلذاعيــة، تحــدث فيــه المديــر العــام للشــركة نهــاد أســعد عــن أهميــة معرفــة جوانــب وحقــوق عديــدة فــي هــذا 

القطــاع وبخاصــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي قــد يكلفهــا أي خطــأ انهيــار المنشــاة بأكملهــا. وقــد شــارك فــي 

اللقــاء الســيد أمجــد جــدوع  مديــر عــام اإلدرة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال مؤكــدًا علــى ضــرورة  تأميــن األعمــال 

والمنشــآت مــن أجــل اإلســتمرارية  فــي حــال حــدوث حــوادث مســتقبًا يمكــن لهــا أن تعيــق ســير عمــل المنشــأة أو المؤسســة.

تدابير وإجراءات إحترازية أخذتها الشــركة للحد من انتشــار فايروس كورونا

تركيــز الجهــود المبذولة في مجال المشــاركة المجتمعية 
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جــاء ذلــك خــال زيــارة د. غنــام اليــوم مقــر الشــركة فــي رام اللــه،  وكان فــي اســتقبالها مديــر عــام الشــركة نهاد أســعد بمشــاركة 

الرئيــس التنفيــذي للشــركة أيــوب زعــرب عبــر تقنيــة اإلتصــال المرئــي زووم المتواجــد فــي العاصمــة األردنيــة - عمــان وكــوادر 

وطواقــم وموظفــي الشــركة، والذيــن قامــوا بتكريمهــا  بتســليمها درع تقديــري تقديــرًا لجهودهــا المثابــرة وزيارتهــا للشــركة.

المشــرق للتأميــن رســمت البســمة لــكل مــن تلقــى مســاعداتها وقامــت المحافظــة غنــام بتفقــد أقســام الشــركة واطلعــت 

علــى الخدمــات التــي تقدمهــا فــي كافــة المجــاالت والمياديــن، ومشــاريعها اإلســتثمارية وقالت:”باســم المحافظــة وكوادرهــا 

نشــكر شــركة المشــرق للتأميــن لمــا رســمته مــن بســمة علــى وجهــه كل مــن تلقــى مســاعدتها وخدماتهــا خــال جائحــة كورونــا 

وقبلهــا، وتأتــي زيارتنــا اليــوم لمقــر الشــركة وتفقــد أقســامها تأكيــدًا علــى العاقــة الطيبــة التــي تربطنهــا بهــا”.

القطــاع الخــاص اليــد اليمنــى لمؤسســات الســلطة الوطنيــة واسترشــدت د. غنــام بمــا يقولــه دائمــًا رئيــس دولــة فلســطين 

محمــود عبــاس “أبــو مــازن” :”القطــاع الخــاص هــو اليــد اليمنــى لمؤسســات الســلطة الوطنيــة وال يمكننــا اإلســتمرار بــدون 

ــذا  ــر ل ــى تقصي ــم أدن ــهد منك ــم نش ــة فل ــال الجائح ــن خ ــدأ م ــم يب ــد ول ــن بعي ــذ زم ــا من ــت “تعاونن ــض”، وأضاف ــا البع بعضن

عدد 20

شركة المشرق للتأمين

محافــظ محافظــة رام اللــه والبيــرة د. ليلــى غنام تثني على جهود وعمل وخدمات المشــرق للتأمين 

عام 2020

محافــظ محافظــة رام اللــه والبيــرة د. ليلــى غنــام 

تثنــي علــى جهــود وعمــل وخدمــات المشــرق للتأميــن 

ــا ومــا قبلهــا وبدورهــا اإلنســاني  خــال جائحــة كورون

مــن  المســتفيدين  كل  علــى  البســمة  رســم  فــي 

خدماتهــا، كمــا أشــادت بالتعــاون الوطيــد والوثيــق 

مــع الشــركة والتواصــل المســتمر لتقديــم الخدمــات 

وإن  ســعادة  العطــاء  وقالــت:”  لمحتاجيهــا  الازمــة 

شــاء الّلــه نكــون دائمــًا ســعداء بعطائنــا”.
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نشــكركم اليــوم ونشــيد بجهودكــم وعطاءكــم فــي المشــرق للتأميــن ولــكل منتــٍم منكــم للوطــن وللشــركة التــي تربطنــي بـــ 

ــة”. %90 منهــم عاقــة شــخصية طيب

وتابعت:”شــكرًا للمشــرق للتأميــن والنتماءكــم ولجهودكــم وليــس فقــط خــال هــذه الجائحــة ودائمًا نحــن على تعــاون وتواصل 

ونحــرص علــى اإلســتمرار بهــذا النهــج، وال يفوتنــا أن نؤكــد لكــم أنكــم اليــوم صنعتــوا لنــا يومنــا ولمســنا الفــارق النوعــي فــي 

زيارتنــا لمؤسســتكم وشــركتكم مــن بيــن زياراتنــا الكثيــرة والمتعــددة للكثيــر مــن النــاس والمؤسســات والشــركات”.

مــن جهتــه أشــاد مديــر عــام شــركة المشــرق للتأميــن نهــاد أســعد، بــدور المحافظــة د. ليلــى غنــام وبمبادراتهــا المســتمرة فــي 

زيــارة المواطنيــن وكافــة الفئــات والشــرائح اإلجتماعيــة والقطاعــات المهنيــة فــي مواقعهــم ومؤسســاتهم ومــن بينهــا شــركة 

المشــرق للتأميــن كجــزء مــن تواصلهــا مــع القطــاع الخــاص، وأثرهــا علــى رفــع معنويــات كــوادر وموظفــي وطواقــم الشــركة.

وقال:”باســم مجلــس اإلدارة والمجلــس التنفيــذي وجميــع الموظفيــن فــي المشــرق للتأميــن، نشــكرك علــى هــذه المبــادرة ولنا 

الفخــر أن نكــون شــريك أساســي مــع مؤسســة المحافظــة والمحافظــة وذلــك إليماننــا المطلــق بأهميــة المبــادرات التــي تقــوم 

بهــا المحافظة.

أمــا الرئيــس التنفيــذي لشــركة المشــرق للتأميــن أيــوب زعــرب فرحــب خــال مشــاركته مــن  العاصمــة األردنية/عمــان عبــر تقنيــة 

اإلتصــال المرئــي زووم، بالمحافظــة د. ليلــى غنــام فــي مقــر الشــركة فــي رام اللــه واطاعهــا على أنشــطتها وخدماتهــا وتفقدها 

لكافــة أقســامها وأجنحتها.

وقال:”نقــدم جــل خدماتنــا ونحــث علــى مســاعدة بعضنــا البعــض فــي كافــة المياديــن والمجــاالت ومــع تقديرنــا العالــي لزيارتكــم 

وكلماتكــم الحــارة وحضوركــم المميــز لشــركتنا إال أنــه ال شــكر علــى واجــب نقــوم بــه ونقدمــه”.
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عام 2020عدد 20

شركة ترست للتأمين

فــي ظــل جائحــة الكورونــا، كوفيــد 19 التزمــت مجموعــة ترســت العالميــة للتأميــن بمســؤوليتها األخاقيــة اتجــاه المجتمــع 

الفلســطيني كونهــا إحــدى كبــرى شــركات القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــال عــدة مبــادرات ارشــادية وتوعويــة وتقديــم 

مســاعدات نقديــة وعينيــة للجهــات المختلفــة أهمهــا؛ التبــرع ب 100 ألــف دوالر لصنــدوق وقفــة عــز، تقديــم 100 بدلــة وقايــة 

طبيــة باإلضافــة لمســتلزمات طبيــة لخــط دفاعنــا األول وهــم األطبــاء والممرضيــن مــن خــال اتحــاد المستشــفيات والمراكــز 

الطبيــة واألهليــة والخاصــة، تقديــم مبالــغ ماليــة لمحافظــات رام اللــه، ونابلــس وغرفــة تجــارة وصناعــة  جنيــن، وتقديــم ســيارة 

ودراجتيــن ناريتيــن لــوزارة العمــل لتســهيل الحركــة والتنقــل وســيارة لــوزارة النقــل والمواصــات.

خــال أشــهر األزمــة وتعطيــل العمــل للحــد مــن انتشــار الفايــروس والــذي فرضتــه الحكومــة الفلســطينية تحــت شــعار )خليــك 

بالبيــت(، تــم دفــع رواتــب ومســتحقات موظفــي الشــركة بشــكل كامــل باإلضافــة لبونــص تــم دفعــه للموظفيــن كدعــم لهــم 

ولعائاتهــم فــي األوضــاع التــي تمــر بهــا البــاد وأبنــاء شــعبنا.

تجــدر اإلشــارة بأنــه يجــري تعقيــم فــروع ومكاتــب الشــركة بشــكل دوري وتــم فــرض إجــراءات الســامة علــى موظفــي وعمــاء 

ــن  ــد م ــكل دوري للتأك ــن بش ــوائية للموظفي ــات عش ــل فحوص ــم عم ــك يت ــروس. كذل ــل الفاي ــن نق ــة م ــك للوقاي ــركة وذل الش

الســامة العامــة بالشــركة.

ترست للتأمين تتمسك بمسؤوليتها المجتمعية خال الجائحة

للتأميــن  العالميــة  ترســت  مجموعــة  التزمــت   19 كوفيــد  الكورونــا،  جائحــة  ظــل   “فــي 

بمســؤوليتها األخاقيــة اتجــاه المجتمــع الفلســطيني كونهــا إحــدى كبــرى شــركات القطــاع 

الخــاص“
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ــن  فــي نابلــس/ الســيد  ــة للتأمي ــر فــرع شــركة ترســت العالمي ــة ومدي ــة نابلــس/ المهنــدس ســميح طبيل ســعادة رئيــس بلدي

زيــاد لبــادة، يوقعــان اتفاقيــة إحالــة عطــاء تأميــن مركبــات وآليــات ومعــدات البلديــة لشــركة ترســت. نفخــر بهــذه الثقــة وســنبقى 

ملتزمــون بخدمــة وحمايــة ممتلــكات المواطــن الفلســطيني ومؤسســاتنا وشــركاتنا. 

جريــن  جريــن  شــركة  تأمينــات  اتفاقيــة  توقيــع  مــن  جانــب 

شــركة  لــدى  أريحــا  مدينــة  فــي   )PETROL( للمحروقــات 

ترســت العالميــة للتأميــن ممثلــة بمديــر فرعهــا فــي أريحــا 

الســيد/ عبدالــرٔووف الفــارس. تفخــر شــركة ترســت العالميــة 

مســتوى  علــى  انتشــارًا  األوســع  الشــركة  بأنهــا  للتأميــن 

الوطــن مــن خــال فروعهــا ومكاتبهــا ووكاء ووســطاء التأميــن 

التابعيــن لهــا والمنتشــرين فــي كافــة محافظــات ومناطــق 

التأميــن ومتابعــة عمائهــا. الوطــن لتســهيل عمليــة 

)PETROL( توقيــع اتفاقيــة تأمينات شــركة جرين جرين  للمحروقات

توقيــع اتفاقيــة مع بلدية نابلس
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أثــرت أزمــة كورونــا علــى قطــاع التأميــن فــي فلســطين شــأنه شــأن باقــي القطاعــات، حيــث تأثــر حجــم إنتــاج الشــركات خــال 

فتــرة الطــوارئ وبســبب تــردي األوضــاع اإلقتصاديــة وتعطــل العديــد مــن القطاعــات عــن العمــل واإلنتــاج أدى ذلــك الــى تأثــر 

ــن  ــد م ــت العدي ــد حقق ــن فق ــطين للتأمي ــركة فلس ــد ش ــى صعي ــواء، وعل ــد س ــى ح ــراد عل ــركات واألف ــن الش ــد م ــل للعدي الدخ

اإلنجــازات خــال فتــرة الطــوارئ، حيــث أن الشــركة كان لديهــا خطــة طــوارئ معــدة مســبقًا تتضمــن آليــة ســير العمــل وتقديــم 

الخدمــة للزبائــن دون انقطــاع، وقامــت الشــركة بالتبــرع لصالــح صنــدوق وقفــة عــز دعمــًا للحكومــة وشــركائها للحــد مــن تفشــي 

وباء”كورونــا”  بمبلــغ 150,000 شــيكل. كمــا قامــت الشــركة بالتعــاون مــع محافظــة رام اللــه والبيــرة بـــ 10 طــن طحيــن دعمــًا 

للعائــات المحتاجــة فــي ظــل تفشــي فايــروس “كورونــا”.

عدد 20

شركة فلسطين للتأمين

فلســطين للتأمين وجائحة الكورونا

عام 2020

 “وقامــت الشــركة بالتبــرع لصالــح صنــدوق 
وقفــة عــز دعمــًا للحكومــة وشــركائها للحــد 
مــن تفشــي وباء”كورونــا”  بمبلــغ 150,000 
بالتعــاون مــع  الشــركة  شــيكل.كما قامــت 
محافظــة رام اللــه والبيــرة بـــ 10 طــن طحين 
دعمــًا للعائــات المحتاجــة فــي ظــل تفشــي 

فايــروس “كورونــا”
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خدمــات تأمينية حديثة

تركيــز الجهــود المبذولة في مجال المشــاركة المجتمعية 

للتأميــن  فلســطين  شــركة  مســؤولية  مــن  وانطاقــًا 

وخصوصــًا  المجتمــع  فئــات  مختلــف  تجــاه  اإلجتماعيــة 

األشــخاص ذوي اإلحتياجــات الخاصــة، تــم افتتــاح مختبــر 

ــه  ــة رام الل ــية بمدين ــم األساس ــة الص ــي مدرس ــوب ف حاس

بالشــراكة مــع محافظــة رام اللــه والبيــرة، وبحضــور عطوفــة 

الدكتــورة ليلــى غنــام ورئيــس مجلــس ادارة الشــركة الســيد 

محمــد أبــو عــوض والقائــم بأعمــال المديــر العــام الســيد 

حمــزة شــروف.

تســعى الشــركة إلطــاق مجموعــة مــن الخدمــات التأمينيــة 

تأميــن  خدمــة  بإطــاق  الشــركة  قامــت  حيــث  الحديثــة، 

شاشــات الهواتــف الذكيــة بالشــراكة مــع شــركة BCI وكيــل 

للتخطيــط  باإلضافــة  فلســطين،  فــي   Samsung شــركة 

ــًا،  ــا قريب ــتعد إلطاقه ــي تس ــدة الت ــات الجدي ــض الخدم لبع

ــدف  ــي ته ــات الت ــن السياس ــة م ــاد مجموع ــة العتم باإلضاف

إلرتقــاء بمســتوى الخدمــة المقدمــة للزبائــن وتعزيــز صــورة 

الشــركة أمــام الجمهــور.
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ــد  ــة تجدي ــى المتخصصــة فــي قطــاع التأميــن فــي فلســطين، اتفاقي ــدة واألول ــة للتأميــن، الشــركة الرائ وقعــت الشــركة األهلي

تأميــن لمــدة ســنتين مــع بلديــة رام اللــه، حيــث تــم توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر البلديــة بيــن الســادة الدكتــور محمــد الســبعاوي 

رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للشــركة األهليــة والمهنــدس موســى حديــد رئيــس بلديــة رام اللــه، وذلــك بحضــور 

ــر العــام للشــؤون الماليــة فــي الشــركة األهليــة، الســيد ســعيد دويــكات مســاعد  كل مــن: الســيد مريــد شــراب مســاعد المدي

المديــر العــام للتطويــر والعاقــات العامــة فــي الشــركة األهليــة، الســيد أحمــد ابــو لبــن مديــر البلديــة والطاقــم التنفيــذي فــي 

بلديــة رام اللــه.

وبمناســبة توقيــع هــذه اإلتفاقيــة، صــرح د.محمــد الســبعاوي، الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة األهليــة: “ يأتــي توقيــع هــذه 

اإلتفاقيــة مــع بلديــة رام اللــه تكريســًا للعاقــة المميــزة التــي تربطنــا بالبلديــة والتــي تكللــت بتجديــد توقيــع اتفاقيــة تأميــن لمــدة 

ســنتين  إبتــداًء مــن شــهر ينايــر2020 ، وتعتبــر هــذه اإلتفاقيــة حلقــة جديــدة فــي سلســلة اتفاقيــات طويلــة األمــد قمنــا بتوقيعهــا 

عدد 20

شركة األهلية للتأمين

األهليــة للتأميــن وبلديــة رام الله توقعان اتفاقية تجديد تأمين لمدة ســنتين
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مــع كبــرى المؤسســات العاملــة فــي الوطــن كبلديــة رام اللــه ونابلــس وبيتونيــا وغيرهــا “.

إن المجموعــة األهليــة تؤمــن بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه مجالــس إدارة البلديــات والعامليــن بهــا، لذلــك تجدهــا حريصــة كل 

الحــرص علــى تقديــم أفضــل الخدمــات.

وثمــن د. الســبعاوي قــرار مجلــس بلديــة رام اللــه بإعــادة إحالــة عطــاء التأمينــات علــى الشــركة األهليــة للتأميــن، حيــث يأتــي هــذا 

القــرار تتويجــًا للتعــاون المشــترك والجهــود المبذولــة بيــن الطرفيــن والــذي امتــد مــن العــام 2015، كمــا ويعكــس ثقــة الجمهــور 

العاليــة بالخدمــات التأمينيــة التــي تقدمهــا شــركتنا ألبنــاء هــذا الوطــن الغالــي”.

وأضــاف د. الســبعاوي :” أن توقيــع اتفاقيــات تأميــن طويلــة األمــد مــع مؤسســات عريقــة كبلديــة رام اللــه هــو اشــارة واضحــة 

علــى ثقــة المؤسســات وكبــرى الشــركات بالمجموعــة األهليــة للتأميــن وداللــة علــى الخدمــات المميــزة التــي تقدمهــا الشــركة 

ــيجها  ــن نس ــي م ــون رئيس ــم مك ــركة ه ــن الش ــر أن زبائ ــا نعتب ــبعاوي أنن ــر د. الس ــث أعتب ــطيني، حي ــن الفلس ــوق التأمي ــي س ف

ونســعى دومــًا لتقــدم خدمــات تأمينــي تلبــي متطلباتهــم وتفــوق توقعاتهــم.

ــة علــى  ــد واإلدارة التنفيذي ــًا بالمهنــدس موســى حدي ــة مراســم التوقيــع شــكر د.الســبعاوي المجلــس البلــدي ممث وفــي نهاي

الثقــة الغاليــة بالخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة األهليــة للتأميــن، وأكــد علــى مضــي الشــركة األهليــة للتأميــن قدمــًا فــي تقديــم 

كل مــا هــو مميــز للمواطــن الفلســطيني.

وقعــت الشــركة األهليــة للتأميــن إحــدى شــركات التأميــن 

المبتكــرة  التأميــن  حلــول  توفيــر  فــي  والمختصــة  الرائــدة 

لمؤمنيهــا مــن األفــراد والمؤسســات فــي فلســطين اتفاقيــة 

تأميــن مــع مستشــفى جمعيــة الهــال األحمــر فــي مدينــة 

العامليــن  لطاقــم  خدمــات  توفيــر  بهــدف  وذلــك  البيــرة 

بالمستشــفى. وتــم توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر المستشــفى 

بمدينــة البيــرة.

األهليــة للتأميــن ومستشــفى جمعية الهال األحمــر يوقعان اتفاقية تعاون

ووقــع اإلتفاقيــة عــن الشــركة ونيابــة عــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة األهليــة للتأميــن د. محمد الســبعاوي الســيد ســعيد دويكات 

مســاعد المديــر العــام للتطويــر اإلســتراتيجي والعاقــات العامــة واألســتاذ علــي الفاحيــن الرئيــس التنفيذي للمستشــفى وذلك 

بحضــور ناصــر غنيــم مستشــار ومنســق عــام الشــؤون الفنيــة واعــادة التأميــن وخيــر الســرطاوي مديــر دائــرة االنتــاج والفــروع 

وحمــد دار ســليمان نائــب مديــر التأميــن الصحــي وصهيــب زكارنــة مــن المجموعــة األهليــة.
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عدد 20

شركة األهلية للتأمين

“األهليــة للتأميــن” و” االتحــاد لإلعمــار واإلســتثمار” و”وزارة التنميــة اإلجتماعيــة” يوقعــون اتفاقيــة بقيمــة 212,400 شــيكل 

لدعــم األســر المتضــررة جــراء وبــاء كورونــارام اللــه، 21 نيســان 2020: وقعــت شــركة األهليــة للتأميــن وشــركة االتحــاد لإلعمــار 

واإلســتثمار ووزارة التنميــة اإلجتماعيــة اتفاقيــة لدعــم صمــود األســر الفقيــرة، تقــوم بموجبهــا الشــركتان بتوزيــع 5,500 ســلة 

“األهليــة للتأميــن” و” االتحاد لإلعمار واإلســتثمار” و”وزارة التنمية اإلجتماعية”

وحضــر عــن مستشــفى جمعيــة الهــال األحمــر األســتاذ مــراد دار علــي المديــر المالــي والمستشــارة القانونيــة إكــرام حجيــر ونائــب 

المديــر المالــي بســام انجار.

ويأتــي توقيــع هــذه اإلتفاقيــة فــي إطــار تعزيــز الخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقدمهــا الشــركة األهليــة للتأميــن لمؤمنيهــا 

واإلســتجابة لطموحاتهــم ومتطلباتهــم لتتــواءم مــع توجيهــات ورؤيــة رئيــس واعضــاء مجلــس اإلدارة فــي زيــادة حجــم النمــو 

ــا. ــدة مؤمنيه ــع قاع ــركة وتوس ــي الش ــاج ف واإلنت

وتعليقــًا علــى توقيــع اإلتفاقيــة قــال د. محمــد الســبعاوي الرئيــس التنفيــذي للشــركة األهليــة للتأميــن ورئيــس مجلــس إدارتهــا 

أن توفيــر خدمــات التأميــن لنخبــة فــي المؤسســات الفلســطينية المرموقــة كمستشــفى جمعيــة الهــال األحمــر يعتبــر مصــدر 

فخــر لنــا فــي الشــركة األهليــة للتأميــن.

ونحــرص دائمــًاً علــى مصالــح المؤمنيــن وهــي علــى رأس أولوياتنــا وتشــكل هــذه اإلتفاقيــة فرصــة جديــدة للتأكيــد علــى مســتوى 

وجــودة الخدمــات التــي نوفرهــا لمؤمنينــا مــن أفــراد ومؤسســات والتــي تميزنــا بهــا علــى مــدى” خمســة وعشــرين عامــًا”

عام 2020
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غذائيــة بقيمــة 212,400 شــيكل علــى 5,500 أســرة فلســطينية، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن األســر األكثــر تضــررًا جــراء 

األزمــة اإلقتصاديــة الناجمــة عــن وبــاء كورونــا، تحــت عنــوان “ســلة الرحمــن”، ضمــن قوائــم وزارة التنميــة االجتماعيــة.

ووقــع اإلتفاقيــة اليــوم فــي مقــر الــوزارة فــي رام اللــه، وزيــر التنميــة اإلجتماعيــة د.أحمــد مجدالنــي، والســيد عدنــان الصبــاح نائــب 

المديــر العــام لشــؤون اإلنتــاج والــوكاء لشــركة األهليــة للتأميــن بالنيابــة عــن الدكتــور محمــد الســبعاوي رئيــس مجلــس إدارة 

الشــركتين، بحضــور الســيدة نــداء طويــل ديســي الرئيــس التنفيــذي للعمليــات لشــركة االتحــاد لإلعمار واإلســتثمار، ووكيــل وزارة 

التنميــة اإلجتماعيــة الســيد داود الديــك، والوكيــل المســاعد للرعايــة اإلجتماعيــة الســيد أنور حمام، والســيد خير الســرطاوي مدير 

دائــرة اإلنتــاج والفــروع لشــركة األهليــة للتأميــن، والســيد بشــار العــزة عضــو مجلــس إدارة شــركة االتحــاد لإلعمــار واإلســتثمار، 

واألنســة نبــراس عــرار مــن قســم العاقــات العامــة فــي شــركة االتحــاد لإلعمــار واإلســتثمار.

هــذا وســتقوم شــركتي االتحــاد لإلعمــار واإلســتثمار واألهليــة للتأميــن بتوزيــع الســات الغذائيــة خــال اليوميــن القادميــن فــي 

مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حســب قوائــم العائــات األكثــر تضــررًا والمســجلة رســميًا لــدى وزارة التنميــة 

اإلجتماعيــة، والتــي يبلــغ عددهــا 78 ألــف عائلــة حتــى تاريخــه.

ــات  ــن المؤسس ــد م ــع العدي ــا م ــرى توقعيه ــي ج ــات الت ــة واإاتفاقي ــذه اإلتفاقي ــأن ه ــًا ب ــادرة، قائ ــذه المب ــي ه ــن د. مجدالن وثّم

األخــرى، تشــكل َدفعــة حقيقيــة للــوزارة، وستســاعدها فــي مواجهــة أزمة اإلنكشــاف للعديد من األســر، وللقطاعــات اإلجتماعية 

األكثــر تضــررًا.

وأعــرب د.مجدالنــي عــن اإلعتــزاز بمبــادرة شــركتي األهليــة للتأميــن واالتحــاد لإلعمار واإلســتثمار التي تأتي في ســياق المســؤولية 

الوطنيــة واإلجتماعيــة، والتــي تذهــب لمســاعدة األســر الفقيــرة والمهمشــة واألســر التــي تعرضــت لإلنكشــاف جــراء أزمــة تفشــي 

فيــروس كورونــا. مشــيرا أن هــذه االتفاقيــة تأتــي تكريســًا للجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة والقطــاع الخــاص فــي مواجهــة جائحــة 

كورونــا والحــد مــن انتشــارها فــي فلســطين، وتوفيــر مــوارد للدعــم والصمــود وشــبكة األمــان اإلجتماعــي للشــرائح المتضــررة 

مــن هــذا الوبــاء.

مــن جهتــه قــال د. محمــد الســبعاوي أن إطــاق حملــة “ســلة الرحمــن” يأتــي مــن حــرص شــركتي األهليــة للتأميــن واالتحــاد 

لإلعمــار واإلســتثمار علــى المســاهمة فــي المســؤولية المجتمعيــة والوطنيــة، وتوطيــد التكاتــف والتكامــل بيــن مؤسســات 

ــا. ــة لصحتهــم وســامتهم خــال أزمــة كورون ــاء شــعبنا و رعاي ــزًا لصمــود أبن القطــاع العــام والخــاص تعزي

وشــّدد علــى أن خروجنــا فــي فلســطين مــن هــذه األزمــة العالميــة بأقــل األضــرار يحتــم علينــا التعامــل مــع األزمــة كفرصــة ألداء 

واجبنــا اإلنســاني واألخاقــي كأفــراد وكمؤسســات.

ــس ادارة  ــس مجل ــب رئي ــذي ونائ ــس التنفي ــبعاوي، الرئي ــد الس ــدس خال ــاها المهن ــي أرس ــة الت ــداد للسياس ــة امت ــذه الحمل وه

ــة. ــة والوطني ــة المجتمعي ــم التنمي ــي دع ــهام ف ــي اإلس ــتثمار ف ــار واإلس ــاد لإلعم ــركة االتح ش

ومــن الجديــر بالذكــر، أن هــذه الخطــوة جــاءت إثــر قيــام الشــركتين بالتبــرع بحاويتيــن ســعة عشــرين قــدم لــكل حاويــة تحتــوي 

علــى قفــازات وكمامــات طبيــة لــوزارة الصحــة الفلســطينية بمبلــغ نصــف مليــون شــيكل.
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الســيد أحمــد شــحادة ناجــي- مســاعد المديــر العــام للشــؤون الماليــة واإلداريــة ويحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، • 

ولديــه مــا يزيــد عــن عشــرين عــام مــن الخبــرة فــي الصيرفــة اإلســامية، ويحمــل شــهادة محاســب قانونــي إســامي معتمــد.

ــة علــى الفــروع ويحمــل درجــة الماجســتير فــي •  ــال والرقاب ــرة المخاطــر واإلمتث ــر دائ ــد الرحمــن عــودة – مدي ــذر عب الســيد من

العلــوم الماليــة واإلداريــة، ولديــه مــا يزيــد عــن ثاثيــن عــام مــن الخبــرة فــي القطــاع المصرفــي خاصــة فــي اإلئتمــان، الرقابــه، 

المخاطــر إدارة الفــروع.

الســيد مصطفــى محمــد زايــد ويحمــل شــهادة الدبلــوم فــي التجــارة وادارة المكاتــب ولديــه مــا يزيــد عــن خمســة وثاثيــن • 

ســنة خبــرة فــي قطــاع التأميــن واإلدارة خاصــة اإلكتتــاب وإعــادة التأميــن والتعويضــات.

انتخــاب مجلــس ادارة جديــد لألعــوام األربــع القادمــة إثــر اجتمــاع الهيئة العامــة المنعقد بتاريــخ 16/04/2020  برئاســة المهندس 

محمــد العامــور وعضويــة كل من:

•       السيد / حسام األتيرة – نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة.

•       السيد / عماد السعدي – عضو مجلس اإلدارة.

•       السيد / صالح احميد – عضو مجلس اإلدارة.

•       السيد / عبدالغني عطاري – عضو مجلس اإلدارة.

•       السيد / يعقوب الكالوتي – عضو مجلس اإلدارة.

عدد 20

شركة التكافل للتأمين

انضمــام مجموعــة مــن الكوادر ذوي الخبرة إلى شــركة التكافل للتأمين

عام 2020

انتخــاب مجلــس إدارة جديد لألعوام األربع القادمة 
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أظهــرت البيانــات الماليــة المدققــة للشــركة بــأن صافــي أربــاح الشــركة بعــد الضريبــة للنصــف األول مــن هــذا العــام  قــد بلــغ 

1,328,276$ فــي حيــن انخفــض العجــز فــي صنــدوق المتكافليــن 563,882$ خــال النصــف األول مــن العــام 2020 مــع 

التــزام الشــركة برفــع المخصصــات واإلحتياطيــات المطلوبــة للحفــاظ علــى ســامة ومتانــة المركــز المالــي للشــركة وتأتــي هــذه 

النتائــج المميــزة رغــم كافــة الظــروف التــي أحاطــت بعمــل الشــركة وقطــاع التأميــن عامــة فــي النصــف األول مــن هــذا العــام 

وعلــى رأســها تحديــات فايــروس كورونــا – COVID19 بجانــب قيــام الشــركة باإليفــاء بالتزاماتهــا كافــة تجــاه المتكافليــن حملــة 

الوثائــق والموظفيــن علــى حــد ســواء  .

تعويضــات التكافــل المدفوعة خال جائحة كورونا

األرباح الصافية لشــركة التكافل الفلســطينية 

ــل الشــركة خــال النصــف األول مــن العــام  ــات الشــركة المدققــة أن قيمــة التعويضــات المدفوعــة نقــدًا مــن قب أظهــرت بيان

الحالــي 2020 مبلــغ $11,126,160 منهــا مبلــغ $4,839,915 خــال الربــع الثانــي )جائحــة كورونــا( وهــذا أظهــر مــدى وقــدرة 

ــطيني  ــعب الفلس ــاء الش ــا أبن ــر به ــي يم ــة الت ــروف الصعب ــذه الظ ــي ه ــق( ف ــة الوثائ ــن )حمل ــاه المتكافلي ــركة تج ــزام الش والت

ــاج والتدفــق النقــدي. ــى وتراجــع اإلنت ــرة الطــوارئ األول بالرغــم مــن توقــف عجلــة العمــل خــال فت
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عدد 20

شركة العالمية المتحدة للتأمين

اجتمــاع الهيئة العامة

عام 2020

عقــدت الشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي لمســاهميها اليــوم اإلثنيــن الموافــق 18/5/2020 

 Video( ــر وســائل التواصــل المرئــي ــرة وعب ــة البي ــة فــي 31/12/2019 فــي مقــر الشــركة فــي مدين ــة المنتهي عــن الســنة المالي

Conference( متخذيــن كافــة وســائل الوقايــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة وتعليمــات وزارة الصحــة لمواجهــة فايــروس كورونــا. 
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التــزام ووفاء بالعهد

بدايــة نتمنــى لدولتنــا الفتيــة وشــعبنا العزيــز أن تــزول هــذه الغمــة عــن بلدنــا وعــن  البشــرية جمعــاء ، وإن الشــركة العالميــة المتحدة 

للتأميــن مســتمرة علــى نهجهــا الــذي اعتمدتــه منــذ البدايــة اتجــاه كل مــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات خاصــة فــي مواجهــة تبعــات 

هــذا الوبــاء .

وانطاقــًا مــن حّســنا الوطنــي وإيمانــًا والتزامــًا منــا بالمســؤولية المجتمعيــة التــي تقــع علــى عاتقنــا تجــاه دولتنــا وشــعبنا ، قامــت 

ــة وموظفيهــا بتقديــم مبلــغ -/100,000 دوالر  ــة المتحــدة للتأميــن ممثلــة بمجلــس إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذي الشــركة العالمي

أمريكــي ) مائــة ألــف دوالر أمريكــي( باإلضافــة إلــى قيمــة يــوم عمــل مــن جميــع موظفــي الشــركة تبــرع لصنــدوق وقفــة عــز كمــا 

قدمــت العديــد مــن المســاعدات للمحافظــات وعلــى المســتوى الفــردي وهــذه ليســت منــة وإنمــا التــزام وواجــب وطنــي، ونؤكد 

أن الشــركة ستســتمر بالمســاهمة فــي مســؤولياتها المجتمعيــة ودعــم الجهــود المبذولــة مــن قبــل جميــع جهــات اإلختصــاص 

فــي حكومتنــا الرشــيدة لتخفيــف وطــأة أعبــاء هــذه الجائحــة علينــا جميعــًا.  

إن قطــاع التأميــن يشــكل جــزء رئيســي وداعــم فــي إقتصادنــا الوطنــي ، ونحــن ســنكون داعميــن دائميــن لهــذا اإلقتصــاد الفتــي 

الــذي ينــوء تحــت وطــأة العديــد مــن التحديــات وأبرزهــا هــذه الجائحــة التــي تطــال جميــع أرجــاء المعمــورة .

نتمنى أن تمر هذه الفترة بسام وأن يحمي الله عز وجل الوطن والمواطنين .

متمنين السامة للجميع .

جمال الحمود

رئيس مجلس اإلدارة

 “ونحــن ســنكون داعميــن دائميــن لهــذا اإلقتصــاد الفتــي الــذي ينــوء تحــت وطــأة العديــد مــن 
التحديــات وأبرزهــا هــذه الجائحــة التــي تطــال جميــع أرجــاء المعمــورة “
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عدد 20

شركة العالمية المتحدة للتأمين

التــزام ووفاء بالعهد

عام 2020

إيمانــًا مــن الشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن بــأن موظفيهــا هــم الركيــزة التــي تقــوم عليهــا ودعمــًا لقدرتهــم علــى الصمــود 

فــي ظــل هــذه الظــروف اإلســتثنائية والصعبــة فــإن الشــركة بــإذن اللــه ســوف تحافــظ علــى جميــع موظفيهــا وتقــدم لهــم كل 

الدعــم ضمــن اإلمكانــات المتاحــة لمواجهــة اإللتزامــات المترتبــة عليهــم تجــاه عائاتهــم كمــا اتخــذت كافــة اإلجــراءات الوقائيــة 

حفاظــًا علــى ســامة العامليــن فــي الشــركة وعائاتهــم تماشــيًا مــع التعليمــات الصــادرة عــن فخامــة رئيــس دولــة فلســطين 

ودولــة رئيــس الــوزراء ومعالــي وزيــرة الصحــة وباقــي الجهــات الرســمية. 

ــاج  ــوادث وع ــة الح ــال تغطي ــن خ ــم م ــى حقوقه ــاظ عل ــا والحف ــاه مؤمنيه ــام تج ــا الت ــا والتزامه ــا تأكيده ــركة هن ــد الش وتعي

المصابيــن واإليفــاء بجميــع اإللتزامــات المترتبــة عليهــا .

نتمنى أن تمر هذه الفترة بسام وأن يحمي الله عز وجل الوطن والمواطنين .

متمنين السامة للجميع .

جمال الحمود

رئيس مجلس اإلدارة
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بمناســبة مــرور عشــرة أعــوام علــى تأســيس الشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن، تــم اطــاق الموقــع اإللكترونــي الجديد للشــركة 

www.gui.ps  حيــث بإمكانكــم اإلطــاع علــى أفضــل الخدمــات والحلــول التأمينيــة مــن تأميــن المركبــات والتأمينــات العامــة 

والتأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة والحــزم التأمينيــة .والتواصــل مــع فروعنــا ومكاتبنــا ووكائنا المنشــورة فــي الموقــع اإللكتروني.

 Facebook, Instagram, YouTube  channel, كمــا يحتــوي الموقــع علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي الخاصــة بشــركتنا مــن

Facebook messenger ,WhatsApp  . كمــا وفرنــا لكــم حاســبة أقســاط تأميــن المركبــات والشــبكة الطبيــة وطلــب التوظيــف 

وطلبــات التأميــن اإللكترونيــة .باإلضافــة إلــى كافــة البيانــات الماليــة الســنوية للشــركة منــذ تأسيســها. وآخــر األخبــار والفعاليــات 

التــي قامــت بهــا الشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن.

إطــاق الموقع اإللكتروني  لشــركة العالميــة المتحدة للتأمين

  www.gui.ps

http://www.gui.ps
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ــة  ــركات مجموع ــدى ش ــش إح ــركة ريت ــام وش ــا الع ــاوي مديره ــد الريم ــيد/ محم ــة بالس ــن ممثل ــن للتأمي ــركة تمكي ــت ش وقع

اإلتصــاالت الفلســطينية ممثلــة بالســيد / هشــام زيــد مديــر عــام الشــركة، اتفاقيــة تقديــم خدمــات مركــز اإلتصــال الموحــد 

الخــاص بالتبليــغ عــن الحــوادث الطارئــة.

عدد 20

شركة تمكين للتأمين

تمكيــن للتأميــن وشــركة ريتــش توقعان اتفاقية تقديم خدمــات مركز اإلتصال الموحد الخاص 
بالتبليــغ عن الحوادث

عام 2020عام 2020
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مــن خــال هــذه الخدمــة ســيتم ربــط الرقــم المجانــي )1800202202( الخــاص بخدمــة شــركة تمكيــن لإلســتجابة والمســاندة 

الفوريــة بمقســم شــركة ريتــش التــي بدورهــا ســتقوم باســتقبال مكالمــات التبليــغ عــن الحــوادث التــي قــد تحــدث مــع 

المشــتركين “ حملــة الوثائــق التأمينيــة “ علــى مــدار الســاعة، وســتقوم شــركة ريتــش ضمــن آليــة عمــل ســريعة باســتخدام 

التقنيــات الحديثــة بإبــاغ محققــي الحــوادث المنتشــرين فــي جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عبــر الهاتــف 

ــة.  ــن كل حال ــة ع ــة مفصل ــر دوري ــى تقاري ــة إل ــي، باإلضاف ــد اإللكترون ــة والبري ــائل النصي والرس

وأكــد الريمــاوي بــأن هــذه الخدمــة تأتــي انســجامًا مــع رســالة الشــركة بهــدف رفــع مســتوى الجــودة فــي خدمــات مــا بعــد البيــع 

المقدمــة للمشــتركين مــن خــال تحقيــق ســرعة اإلســتجابة لهــم وتقديــم المســاندة الفوريــة فــي حــال وقــوع الحــادث – ال قــّدر 

اللــه – علــى مــدار الســاعة. 

ُمشــيرًا إلــى أن مــا تتضمنــه هــذه اإلتفاقيــة مــن بنــود يضمــن التــزام شــركة تمكيــن للتأميــن بمؤشــرات األداء الخاصــة بخدمــة 

اإلســتجابة الفوريــة مــن حيــث الســرعة وحتميــة اإلســتجابة، ومعــدالت رضــى المشــتركين، حيــث أن هــذه الخدمــة لــن تتوقــف 

بمجــرد التبليــغ عــن الحــادث بــل ستســتمر لاطمئنــان علــى ســامة المشــترك فــي اليــوم الــذي يلــي الحــادث والحصــول علــى 

تغذيــة راجعــة وتقييــم لعمليــة المســاندة التــي حصــل عليهــا مــن موظفــي دائــرة التعويضــات فــي الشــركة.

وقــد أشــاد مديــر عــام شــركة ريتــش الســيد هشــام زيــد علــى أهميــة هــذه الشــراكة مــع شــركات التأميــن فــي فلســطين وذلــك 

لتعزيــز أهميــة القطــاع الخدماتــي المحليــة، حيــث يعتبــر قطــاع التأميــن إحــدى أهــم القطاعــات المخدومــة والمميــزة مــن قبــل 

شــركة ريتــش المتخصصــة فــي مجــال خدمــة العمــاء والتميــز بهــم.

 “مــا تتضمنــه هــذه اإلتفاقيــة مــن بنــود يضمــن التــزام شــركة تمكيــن للتأميــن 
بمؤشــرات األداء الخاصــة بخدمــة اإلســتجابة الفوريــة مــن حيــث الســرعة وحتميــة 

اإلســتجابة، ومعــدالت رضــى المشــتركين“
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أطلقــت شــركة تمكيــن للتأميــن خدمــة “ تأميــن ســهل “ 

حيــاة   “ بطاقــة  عبــر  التأميــن  لتقســيط   Easy Insurance

ســهلة” الصــادرة عــن البنــك اإلســامي العربــي، تحت شــعار 

“ التأميــن فــوري والدفــع أقســاط” حيــث تتيــح هــذه الخدمــة 

ــة  تقســيط قيمــة وثيقــة التأميــن علــى دفعــات شــهرية لغاي

١٢ شــهرًا دون أيــة عمــوالت إضافيــة، وذلــك عبــر الماكينــات 

اآلليــة الخاصــة المتوفــرة فــي جميــع فــروع ومكاتــب الشــركة 

المنتشــرة فــي جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة.

ومــن جهتــه أكــد الســيد محمــد الريمــاوي مديــر عــام الشــركة 

تمكيــن للتأميــن تطلــق خدمة “ تأمين ســهل” بالتعاون مع البنك اإلســامي العربي

بــأن تمكيــن للتأميــن تســعى دائمــًا لتطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا بمــا يتائــم مــع إحتياجــات ومتطلبــات المشــتركين مــن خــال 

محوريــن أولهمــا تســهيل الحصــول علــى الخدمــات التأمينيــة باإلضافــة إلــى ضمــان ســرعة اإلســتجابة والتعويــض، كمــا أكــد 

ــي  ــزة ف ــات الممي ــن الخدم ــد م ــا العدي ــينتج عنه ــتراتيجية س ــراكة إس ــة لش ــي بداي ــامي العرب ــك اإلس ــع البن ــاون م ــى أن التع عل

المســتقبل القريــب.

ــة الشــرعية علــى إنســجام الخدمــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية  ــة الرقاب ــأن الشــركة حصلــت علــى موافقــة هيئ مشــيرًا ب

الغــراء والمعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية باإلضافــة الــى موافقــة 

اإلدارة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.

وأضــاف أن خدمــة “تأميــن ســهل” تــم إطاقهــا تحــت شــعار “ التأميــن فــوري والدفــع أقســاط” هــي إحــدى تطبيقــات رؤيــة 

ــن  ــات التأمي ــى خدم ــول عل ــهيل الحص ــن تس ــة تضم ــات إضافي ــتحداث خدم ــال إس ــن خ ــا م ــي خدماته ــز ف ــي التمي ــركة ف الش

عدد 20

شركة تمكين للتأمين
عام 2020
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تمكيــن للتأمين تســدد جميع التزاماتها المســتحقة تجــاه الزبائن والموردين للنصف 
األول من العام  

ــة باإلضافــة إلــى تســهيل التواصــل والتفاعــل مــع شــركائها. وســرعة التعويــض واإلســتجابة الفوري

بــدوره بَيــن المديــر العــام للبنــك اإلســامي العربــي الســيد هانــي ناصــر مــدى أهميــة توفيــر هــذا النــوع مــن الخدمــات المصرفيــة 

ــاء تقديــم طلبــات التمويــل وأيضــًا  لعمــاء البنــك، والتــي مــن شــأنها توفيــر حلــول تقســيط ســريعة وســهلة للعمــاء دون عن

بــدون عمــوالت، وأوضــح أن التعــاون المشــترك بيــن البنــك وشــركة تمكيــن للتأميــن هــو إمتــداد للشــراكة اإلســتراتيجية بتقديــم 

الخدمــات المصرفيــة والتأميــن اإلســامي للجمهــور الفلســطيني والمجــاز مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

انســجامًا مــع فلســفة الشــركة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه شــركاؤها الزبائــن والمورديــن وســرعة اإلســتجابة والتعويض، شــركة 

تمكيــن للتأميــن تقــوم بتســديد جميــع التزاماتهــا تجــاه الزبائــن والموردين كمــا بتاريــخ 30/6/2020م.

وبــدوره أكــد الســيد محمــد الريمــاوي مديــر عــام الشــركة بــأن الوفــاء بالتزامــات الشــركة عقيــدة راســخة ضمــن األهــداف 

اإلســتراتيجية وفلســفة الشــركة وأدبياتهــا، حيــث تــم تســديد كافــة اإللتزامــات المســتحقة علــى الشــركة كمــا فــي 30 حزيــران 

مــن العــام الحالــي، لصالــح شــركاؤنا مــن الزبائــن والمورديــن مــن هيئــات ومراكــز طبيــة وكراجــات ومــزودي القطــع وشــركات 

ــر الســيارات وخافــه. تأجي

مشــيرًا بأنــه علــى الرغــم مــن الظــروف اإلقتصاديــة الحاليــة بســبب جائحــة كورونــا، اال أن الشــركة ودأبــًا علــى نهجهــا فــي تمكيــن 

ــد عــن مليــون دوالر امريكــي  ــارك، ســددت مــا يزي ــد األضحــى المب ــة وقــرب حلــول عي زبائنهــا ومورديهــا خــال الظــروف الحالي

)$1,000,000( وذلــك تجســيدًا لعاقــة الشــراكة اإلســتراتيجية بيــن الشــركة وزبائنهــا ومورديهــا وكل المتعامليــن معهــا.

ويأتــي ذلــك فــي إطــار قناعــة الشــركة بــأن هــذه الخطــوة ستســاهم بــكل تأكيــد فــي تحريــك وتنشــيط عجلــة اإلقتصــاد وهــذا 

واجــب علينــا وعلــى كل المؤسســات والشــركات فــي كل القطاعــات للخــروج بأقــل الخســائر مــن أزمــة كورونــا.

مضيفــًا، بهــذا نكــون قــد جســدنا شــعار الشــركة قــواًل وفعــًا “ الوعــد والوفــاء والســند” فأهــم مــا يميــز تمكيــن للتأميــن وفاءهــا 

بوعودهــا وكونهــا ســند حقيقــي لــكل مــن المؤمــن لهــم والمورديــن وجميــع المتعامليــن معهــا. 



ــخ.  ــون الصحــة والســامة بمواقــع العمــل ... ال أن قان

لســنة 1974 هــو قانــون إنجليــزي يحــدد القواعــد التــي 

يجــب علــى أربــاب العمــل اتباعهــا لحمايــة العامليــن 

الراحــة والطمأنينــة  مــن األخطــار الصحيــة ولتوفيــر 

لهــم. كمــا يحــدد أيضــًا القواعــد التــي يتعيــن اتباعهــا 

ــة. ــار الصحي ــن األخط ــور م ــة الجمه ــبيل حماي ــي س ف

هل تعلم؟
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اإلحصائيات



اإلحصائيات 90

Q1 الربع األول

عدد الموظفين

عدد الوكاء والمنتجين

عدد الفروع والمكاتب

1428

254

158

1508

337

166

مفتاح البيان



91 اإلحصائيات

Q1 الربع األول

إجمالي التعويضات 
المدفوعة )$(

رأس المال المدفوع )$(

إجمالي األقساط 
المكتتبة )$(

45,496,880

90,000,000

81,941,922

45,629,394

94,460,000

79,884,713
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أهميــة التأمين



أنواع التأمين94

ــى األزمــات والحــوادث - ال قــدر  ــاة أي إنســان مــن التعــرض إل ال تخلــو حي
اللــه -، ومــن أفضــل الطــرق لإلســتعداد لمواجهــة هــذه المخاطــر هــي 

األشــتراك فــي برامــج تأمينيــة تتناســب مــع إحتياجاتــك وإمكانياتــك.

توجــد برامــج تأميــن تمنحــك الحمايــة وتغطــي المخاطــر التــي قــد تتعــرض 
لهــا نتيجــة اإلصابــة بالعجــز الكلــي أو األمــراض المســتعصية - ال قــدر الّلــه 

يخطــئ بعــض األشــخاص فــي فهــم المعنــى الحقيقــي للتأميــن علــى 
ســيارته ويعتقــد أن المــال الــذي ينفقــه فــي دفــع أقســاط التأميــن هــو 
ــه. ولكــن وعلــى النقيــض مــن ذلــك،  ــه وعــبء مالــي إضافــي علي خســارة ل
يســاعدك اإلشــتراك فــي هــذا النــوع مــن التأميــن علــى تفــادي أعبــاء ماليــة 

ــر ثقــًا فــي حــال وقــوع حــادث مــروري. أكث
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إعداد: إيمان عابد

 تصميم: © نتالي نجار



التأميــن،  مــرآة  مجلــة  التأميــن  لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد  يصــدر 
وتعنــى  ونشــاطاته،  االتحــاد  أخبــار  تتنــاول  دوريــة  مجلــة  وهــي 
والعربــي.   الفلســطيني  التأميــن  بقطــاع  متعلقــة  قضايــا  بطــرح 
البنــاء  لبنــات  مــن  لبنــة  التأميــن”  مــرآة   “ مجلــة  تكــون  أن  نســعى 
الفائــدة  وتعميــم  الشــراكة  وتعزيــز  التأميــن،  قطــاع  صــرح  فــي 
وأنواعــه. أشــكاله  بكافــة  التأميــن  خدمــات  مــن  المســتفيدين  علــى 

pif.org.ps
info@pif.org.ps
pal.insurance 

+97022413133/4

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين


