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لمحة
عن االتحاد
ً
دائمــا إلــى
بشــخصية اعتباريــة مســتقلة ،تســعى
تتميــز
مؤسســة فلســطينية غيــر ربحيــة،
ّ
ّ

تحقيــق المصلحــة العامــة لالقتصــاد الوطنــي ،مــن خــال تمثيلــه الوحيــد لشــركات التأميــن

العاملــة فــي فلســطين ،والعمــل علــى حمايــة مصالــح أعضائــه ،وتطويــر صناعــة التأميــن،
وتشــريعاته ،ورفــع مســتوى الوعــي التأمينــي لــدى الجمهــور.

4

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
أهداف االتحاد:
تبنــي أســس ممارســة المهنــة ،وتمكيــن أعضــاء االتحــاد للتقيــد بهــا ،ومراقبــة ســلوكهم المهنــي مــن أجــل ترســيخ
ّ
•
تقاليــد المهنــة وأخالقياتهــا بينهــم.
• نشر الوعي التأميني ،ورفع القيمة األدبية للعمل في صناعة التأمين.
• توحيــد األســس المهنيــة وتطويرهــا لعقــود التأميــن بكافــة أنواعهــا ،ووضــع تعريفــات أســعار تمثــل الحــدود الدنيــا ألنــواع
التأمينــات االختياريــة ،بمــا يتناســب ودرجــات المخاطــر واألســعار العالميــة لهــذه التأمينــات ،بعــد موافقــة هيئــة ســوق رأس
المال.
والمســتردة ،وتأمينــات المشــاركة ،ووضــع آليــات تســوية الحســابات بيــن
• تســوية قضايــا التعويضــات المشــتركة
ّ
األعضــاء.
ً
وفقا لحاجة السوق الفلسطيني ،بعد موافقة هيئة سوق رأس المال.
• إنشاء تجمعات التأمين الفنية
• التنســيق بيــن شــركات التأميــن العاملــة بالســوق ،وحــل الخالفــات التــي قــد تنشــأ بينهــا ،ووضــع الضوابــط واللوائــح
الالزمــة لتحقيــق ذلــك.
• تشكيل لجان التحقيق والتحكيم والمتابعة ،وإقرار مبادئ ممارساتها العلمية وإجراءات تطبيقها.
المختصــة ،وكل مــن لــه عالقــة
• تعزيــز الثقــة بصناعــة التأميــن ،وتحقيــق التعــاون ،والتنســيق مــع الجهــات الرســمية
ّ
بقطــاع التأميــن محليـ ًـا وعربيـ ًـا ودوليـ ًـا.
• عقــد النــدوات والمؤتمــرات المهنيــة ،وإجــراء البحــوث العلميــة وإعــداد اإلحصائيــات ،وإصــدار النشــرات الدوريــة متضمنة
البيانــات والمعلومــات عــن ســوق التأميــن الفلســطيني ،والتــي مــن شــأنها خدمــة قطــاع التأمين.
• مشــاركة الســلطات الرســمية فــي إعــداد التشــريعات التأمينيــة الالزمــة مــن أجــل اســتصدار القوانيــن ،واللوائــح،
واألنظمــة ،والقــرارات التــي تضمــن اســتقرار ســوق التأميــن وارتقائــه وتطويــره.
• المشــاركة فــي االتحــادات التأمينيــة العربيــة ،واإلقليميــة ،والدوليــة ،إضافــة إلــى الهيئــات األخــرى ذات العالقــة،
والعمــل علــى تنظيــم اجتماعــات فنيــة وإداريــة وقانونيــة وماليــة فــي فلســطين.
• االشــتراك والتعــاون مــع اإلدارة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية والمؤسســات ذات العالقــة
لتأســيس معهــد متخصــص فــي التأميــن وفقـ ًـا ألحــكام القانــون.

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

5

أنورالشنطي

مديرعامشركةترستالعالميةللتأمين /رئيسمجلسادارةاالتحاد

اإلقتصــاد الفلســطيني يعــد إقتصـ ً
ـادا تابعـ ًـا ،ال بــد من صمام
أمان وحماية الســتمرارية عيش المواطن الفلســطيني!
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩا ﺗﺎبعـ ً ـا ﻭﻫﻨﺎ  
ﻻ
ً
ﻣﻦ أهـم أﻫﺪﺍﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﺪ
أﻗﺼﺪ تبعيتــه ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻪ مثــل ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ تســتحدث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ أو ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﻤﻮﻫﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ يوفــره ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ لألﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ أﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ،ﻛﻤﺎ أﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ أ 
ﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ً 
ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻴﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﺎﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻧﺘﻌﺎﺵ
ً
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻀﺦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ـك أن خصوصيـة الوضـع الفلســطيني يضعنـا دائمـ ً ـا أمــام تحديــات فريــدة ومختلفـة مقارنـة بأســواق التأمين اإلقليميـة والعالمية ،
ال شـ َّ 
فالشــارع الفلســطيني فـي تغيـر دائـم وعــدم اســتقرار ممـا يحـد مـن وضـع اســتراتيجيات بعيــدة األمـد أو اي دراســات واضحـة المعالــم.
ـدرا هامـ ً ـا إلنتــاج قطــاع التأمي ـن
باإلضاف ـة إل ـى هيمن ـة الجان ـب االســرائيلي عل ـى كثي ـر م ـن المجــاالت الت ـي م ـن الممك ـن أن تع ـد مصـ ً 
الفلســطيني وإرباحــه ،والتقلبــات السياســية الت ـي بوســعها أن تزي ـد الخســائر ونس ـب التعويضــات رغ ـم ذل ـك قطــاع التأمي ـن صام ـد
ومســتقر أمــام هــذه التحديــات ويحافـظ علـى تطــوره الدائـم.
إن الســيطرة االســرائيلية علــى المناطــق تزيــد مــن الحصــار والتضييــق علــى معيشــة الفلســطيني وتضــع العراقيــل لمنــع أي نمــو
لالقتصــاد الفلســطيني ،بهــدف تهجيــر المواطــن الفلســطيني واجبــاره علــى الخــروج مــن أرضــه.
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كيف يساهم قطاع التأمين في تحسين الوضع االقتصادي الفلسطيني؟
طبيعــة عمــل شــركات التأميــن قائمــة علــى أســاس إدارة الخطــر وخلــق التــوازن بيــن مصلحــة الشــركة والمؤمــن لــه مــن حيــث االكتتــاب
التأمينــي والتغطيــة التأمينيــة الصحيحــة والفعالــة بمــا يضمــن تعويــض المؤمــن لــه فــي حــال وقــوع حــادث ادى الــى خســائر ماديــة
أو جســدية ،ومبــدأ التأميــن قائــم علــى جبــر الضــرر الناتــج عــن خســائر بســبب حــادث مغطــى بالتأميــن ،وعليــه فــإن هــذا المبــدأ لوحــده
يضمــن اســتمرارية دوران العجلــة االقتصاديــة بشــكل آمــن وبمــا يتيــح للمســتثمر الفلســطيني التجــرؤ علــى االســتثمار فــي مشــاريع
اقتصاديــة عمالقــة مــن شــأنها توفيــر فــرص عمــل للمواطــن وتحقــق عائــد أربــاح مناســب للمســتثمر وهــو مطمــأن لوجــود شــبكة آمــان
تحميــه مــن المخاطــر الطبيعيــة والحــوادث التــي قــد تهــدد مســتقبل هــذا االســتثمار.

ما هي التحديات التي تواجه قطاع الـتأمين؟
التحــدي األكبــر واألخطــر الــذي يهــدد شــركات التأميــن هــو احتماليــة انهيــار المنظومــة االقتصاديــة والسياســية لمناطــق الســلطة
الفلســطينية والتــي مــن شــأنها أن يهــدد االســتثمار بشــكل عــام فــي فلســطين ،وبالتحديــد النظــام المالــي الفلســطيني والــذي يشــكل
التأميــن جــزء مهــم فيــه.
وبالتالــي ان اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي والتأخيــر فــي تســوية الحــل النهائي للقضية الفلســطينية والتهديدات األمريكية واإلســرائيلية
بخصــوص تقويــض عمــل الســلطة مــن شــأنه تهديــد اســتمرار عمــل القطــاع الخــاص الفلســطيني بشــكل عــام بســبب االنكمــاش
االقتصــادي والسياســي وانعــدام الرؤيــة المســتقبلية لــه.
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القطــاع التأمينــي فــي فلســطين يعتبــر محــركا لعجلــة
التنميــة االقتصاديــه
ً
محــركا لعجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي كل دولــة ،الرتباطــه الوثيــق بالقطاعــات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
يعتبــر قطــاع التأميــن
والسياســية كافــة ،مــن خــال الــدور الرئيســي الــذي تمارســه شــركات التأميــن فــي المنظومــة االقتصاديــة بشــكل عــام فــي تقليــل
المخاطــر وتعويــض المتضرريــن بمــا يــؤدي إلــى تطــور النشــاط االقتصــادي واســتقراره كمــا يوفــر قطــاع التأميــن الحمايــة لهــذه
القطاعــات عنــد تعرضهــا لحــوادث أو كــوارث طبيعيــة ،باإلضافــة إلــى االســهامات فــي النمــو االقتصــادي ،مــن خــال العمــل علــى
تجميــع حصيلــة معتبــرة مــن المــوارد الماليــة وتوظيفهــا فــي مجــاالت شــتى فــي الحيــاة االقتصاديــة .كمــا يعتبــر التأميــن أداة لحمايــة
أصحــاب المشــاريع االقتصاديــة لمواجهــة الخســائر المفاجئــة التــي تضطرهــم إلــى زيــادة أســعار الســلع ،ممــا يــؤدي الــى اختــال التــوازن
فــي تكلفــة الســلعة الــذي يعتبــر عامــا مــن عوامــل حفــظ التــوازن فــي االقتصــاد الكلــي .كمــا يضمــن أيضــا حمايــة األفــراد والمجتمــع
خاصــة عنــد «تأميــن العامليــن ضــد إصابــات العمــل» ممــا يمكنهــم وعائالتهــم مــن القــدرة علــى العيــش واالســتمرار عنــد تعرضهــم
إلصابــة أو عجــز أو وفــاة .ويوفــر قطــاع التأميــن إيــرادا لشــركات المركبــات فيمــا يتعلــق بالصيانــة ،وللقطــاع الطبــي ،إذ تعتمــد شــركات
التأميــن علــى آالف المورديــن فــي القطــاع الطبــي ،والمستشــفيات ،والصيدليــات ،واألطبــاء ،والمختبــرات ،والمراكــز الطبيــة ،إذ
تحصــل هــذه المؤسســات علــى إيــراد شــهري مــن شــركات التأميــن .باإلضافــة إلــى تأميــن العديــد مــن الوظائــف للعامليــن فــي شــركات
التأميــن أو المهــن المســاندة لهــا مثــل الــوكالء ،والوســطاء ،ومحققــي التأميــن ،ومخمنــي التأميــن.

كحــام لبقيــة
إن أبــرز تحديــات قطــاع التأميــن انخفــاض مســتوى الوعــي التأمينــي بشــكل عــام ،وعــدم إدراك أهميــة قطــاع التأميــن
ٍ
القطاعــات االقتصاديــة والتغلــب علــى هــذا التحــدي يتطلــب جهـ ً
ـودا مشــتركة وبرامــج توعويــة دائمــة مــن جميــع األشــخاص القائميــن
علــى هــذه الصناعــة كالجهــات الرقابيــة وشــركات التأميــن ،واتحــاد شــركات التأميــن ،والــوكالء وغيرهــم مــن أجــل خلــق وبنــاء ثقافــة
تأمينيــة لــدى كافــة المتعامليــن والمســتفيدين مــن هــذا القطــاع ،ألن انخفــاض الوعــي التأمينــي يترتــب عليــه تأثيــر ســلبي علــى نتائــج
ـرا فــي بداياتــه ،ولكــن بدأنــا مؤخـ ً
شــركات التأميــن ،إذ أن التأميــن لــم يشــهد اهتمامـ ًـا كبيـ ً
ـرا بلمــس اهتمــام أكبــر فــي ظــل وجــود هيئــة
ســوق رأس المــال الفلســطينية وهــذا أمــر مبشــر؛ ألنــه عندمــا تكــون الجهــات المشــرفة مدركــة ألهميــة القطــاع ســتكون القــرارات
والتعليمــات والقوانيــن الصــادرة مالئمــة للواقــع ومســتمدة مــن التحديــات التــي نعيشــها .وهنــا فــإن القوانيــن الموجــودة مــن أفضــل
القوانيــن ،لكنهــا بحاجــة إلــى بعــض التعديــات ،بحكــم الوضــع الفلســطيني واإلنقســام وغيــاب المجلــس التشــريعي أدى إلــى عرقلــة
هــذا الموضــوع.
قلــة التخصصــات ذات العالقــة بالتأميــن فــي الجامعــات الفلســطينية ،إذ بــدأت الجامعــات مؤخــرا بالتركيــز فــي هــذا المجــال؛
وحصلــت علــى التراخيــص الالزمــة لوجــود تخصــص فرعــي أو رئيســي للتأميــن ،وهــذا بــدوره سيســاعد فــي تحســين مســتوى العامليــن
والمســتفيدين فــي قطــاع التأميــن والمتعامليــن معــه.
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قطــاع التأميــن مــن أهــم المؤسســات الماليــة التــي
تختــص بــإدارة حركــة األمــوال
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،إذ ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  
ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭالتــي ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺣﺮﻛﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ،
ً
ﻣﺠﺎﻻ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﺳﻢ« ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ »ﻭﺗﺸﻤﻞ :ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ً
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺬﺍ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
ّ
ل ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻊ
ﻭتمث ْ 
ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺃﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ.
ً
ﻋﺎئــدا
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﺎ ﻭإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ 
ً
ومنذ ما ﻳﻘﺎﺭﺏ 25
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ عمــل ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.
االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام يم ـر بمجموع ـة م ـن الظــروف الصعبــة ،والت ـي تتمث ـل بغيــاب االســتقرار السياس ـي واالقتصــادي
الــازم لتشــجيع وتنمي ـة االســتثمار.
كمـا أن هنــاك تحديـ ً ـا اضافيـ ً ـا يواجـه مختلـف الشــركات العاملـة فـي الســوق الفلســطينية مثـل ضعـف الوعـي بالثقافـة التأمينيـة علـى
الصعي ـد العــام بي ـن المواطنيــن ،وعــدم المعرف ـة بأنــواع التأمي ـن وتفاصي ـل الخدمــات التأميني ـة واألحــكام والشــروط الت ـي يخض ـع له ـا
ي
كل نــوع مـن أنــواع التأميــن ،وعــدم فصـل القضــاء فـي القضايـا التأمينيـة بالســرعة الالزمــة،باإلضافـة إلـى التحديــات أو المخاطـر التـ 
تواجـه الشــركات العاملـة فـي هــذا القطــاع والمتمثلـة بدخــول منافســين جــدد لتقديـم خدمــات التأميـن فـي الســوق الفلســطيني.
علـى الرغـم مـن جميـع الظــروف ،اســتطاعت شــركة فلســطين للتأميـن أن تبنـي القواعـد األساســية التي تنطلـق منها مهامهـا وأعمالها
وأن تترجــم طموحاتهــا علــى أرض الواقــع بمــا يتماشــى مــع مجمــل السياســات واالجــراءات الرقابيــة .إذ أن األنظمــة والتعليمــات
والقــرارات تالئـم التطــور النوعـي فـي صناعـة التأميـن فـي األســواق العالميـة واالقليميـة.
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يلعــب التأميــن دور مهــم وفعــال فــي تجميــع رؤوس
األمــوال وتوســيع نطــاق االئتمــان

د .محمدالسبعاوي
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تمث ـل الوظيف ـة األساســية للتأمي ـن ف ـي من ـح األمــان لألفــراد والمؤسســات ض ـد األخطــار ،حي ـث ان اســتبعاد الخط ـر أو نقل ـه للغيــر
(وخاصـة األخطــار الكبيــرة)يتيـح للمؤسسـة جهدهـا لمـا يمكنهـا مـن الوقــوف فـي وجـه التحديــات والمنافســة ويســاعد التأميـن علـى
توســيع نطــاق االئتمــان الــذي يع ـد ضروري ـا لــكل المشــروعات وعل ـى ســبيل المثــال قــروض العقــار ،حي ـث يمتن ـع المقــرض ع ـن
المنـح إال إذا كان هنــاك تأميـن علـى العقــار وكذلـك تأميـن علـى الحيــاة أحيانـا وبذلـك يكــون قـد تـم التخفيـض مـن المخاطـر كمــا
وســاهم التأمي ـن بزيــادة نشــاط المؤسســات األخــرى.
ع رؤوس األمــوال مــن خــال جمــع األقســاط مــن
تكويــن رؤوس أمــوال،بمــا أن التأميــن يلعــب دور مهــم وفعــال فــي تجميــ 
المؤمنيــن )أي يحقــق ايــراد  للشــركة)وبيــن ســداد االلتزامــات المتمثلــة بتعويــض قيمــة المخاطــر والنفقــات األخــرى والقيــا 
م
باالســتثمارات األخــرى فــي تلــك األمــوال فإنهــا تعــود علــى المجتمــع بفوائــد اقتصاديــة جمــة.
تحســين ف ـي ميــزان المدفوعــات ،وذل ـك ع ـن طري ـق زيــادة اإلنتــاج ،فمث ـا المبال ـغ المتحصل ـة م ـن عمــات صعب ـة مقاب ـل خدمــا 
ت
تأمينيــة ســواء داخليــا أو خارجيــا ،أوعــن طريــق عائــد اســتثمارات خارجيــة أو عــن طريــق اســترداد مبالــغ إعــادة التأميــن ،والتــي تزيــد
قيمتهــا كلمــا زادت الخدمــات التأمينيــة التــي تقدمهــا الشــركات  كلمــا زاد قيــد المقبوضــات كلمــا تحقــق فائــض فــي ميــزان
المدفوعــات .عــدا عـن قيــام الشــركات بتوزيـع أربــاح علـى المســاهمين والتـي تشــجع المســتثمرين ،وينتـج عـن ذلـك زيــادة بفــرص
العم ـل وزيــادة بحج ـم الــواردات للفــرد والمؤسس ـة والــوزارة .
بـا شـك أن قطــاع التأميـن مبنـي علـى المخاطــر ،خاصـة فـي األجــواء التـي نعيشــها فـي فلســطين،إذ لـم تقتصـر هــذه المخاطـ ر
علــى الجانــب الفنــي ومــا تغطيــه الشــركات مــن خــال شــرائها للخطــر،بــل يمتــد األمــر الــى أبعــد مــن ذلــك خصوصــا مــع وجــود
ى
ـرا علـ 
ـرا كبيـ ً
ن واضحـة وصارمــة ،وعــدم اإلســتقرار السياسـي الحالـي فـي فلســطين ،الــذي يشــكل خطـ ً
اإلحتــال وعــدم توفـر قوانيـ 
قطــاع التأميــن ،وتواج ـد اإلحتــال ،وعــدم قــدرة أجهــزة الدول ـة ف ـي الســيطرة عل ـى جمي ـع المناط ـق الجغرافي ـة الت ـي تغطيه ـا وثائ ـق
التأمي ـن .
ل
صغـر الســوق التأمينيــة ،ووجــود منافسـة ســعرية كبيــرة ،وضعـف الوعــي ،والمعرفـة التأمينيـة لبعـض األفــراد والمؤسســات حــو 
ـة إلـى تراجـع الدخـل وارتفــاع نســبة البطالـة فـي المجتمـع.
أهميـة التأميــن ،إضافـ ً 
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الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا المنطقــة تنعكــس
سـ ً
ـلبا علــى بيئــة االســتثمار واألعمــال

جمالعواد
مديرعامشركةالتكافلالفلسطينيةللتأمين /عضومجلسادارةاالتحاد

بالرغ ـم م ـن تــردي األوضــاع السياســية ف ـي المنطق ـة وانعكاســاتها الســلبية عل ـى الوض ـع االقتصــادي ،إال أن قطــاع التأمي ـن يســاهم
بشــكل كبي ـر ف ـي تحســين الوض ـع االقتصــادي ،وذل ـك م ـن خــال عــدة جوانــب:

األول ،حمايـة رأس المــال الخــاص بالمشــاريع واالســتثمارات القائمـة مـن خــال أعمــال التأميـن المباشــر عليهــا ،والتـي تضمـن بقــاء
هــذه المؤسســات والعامليـن بهـا واســتمراريتها فـي العمـل حيـن تتعــرض للحــوادث المختلفـة .
وثانيـ ًـا،تعتب ـر شــركات التأمي ـن م ـن أه ـم المســتثمرين ف ـي القطــاع الخــاص عب ـر اســتثمار أمــوال الشــركات ف ـي مختل ـف القطاعــات ،
ـدا م ـن فــرص العم ـل لهــذه
فاســتثمار هــذه الشــركات ف ـي الســوق المحلي ـة يزي ـد م ـن قــدرة االقتصــاد الفلســطيني بالتال ـي خل ـق مزيـ ً 
القطاعــات.
ـلبا عل ـى االقتصــاد االقليم ـي بشــكل عــام عل ـى فلســطين بشــكل خــاص ؛
إن الظــروف الصعب ـة الت ـي تم ـر به ـا المنطق ـة تنعك ـس سـ ً 
ـلبا علـى قطــاع التأميـن خاصـة وأن ســوق التأميـن الفلســطيني محــدود
ويؤثـر ذلـك فـي بيئـة االســتثمار واالعمــال بالتالـي ينعكـس سـ ً 
وتحيـط بـه ظــروف سياســية واقتصاديـة صعبـة .
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قطــاع التأميــن يســاعد علــى توفيــر فــرص عمــل وجــذب

رؤوس األمــوال الــى فلســطين

جمالالحمود
مديرعامشركةالعالميةالمتحدةللتأمين /عضومجلسادارةاالتحاد

يعتب ـر قطــاع التأمي ـن ركيــزة أساســية ف ـي االقتصــاد الفلســطيني ألن ـه يوف ـر التغطيــات التأميني ـة لممتلــكات األفــراد والمؤسســا 
ت
وتوفيــر تغطيــات فــي مجــاالت التأميــن الصحــي والحيــاة والحــوادث الشــخصية،حيــث يحمــي التأميــن األفــراد والمؤسســات مــن
تبعــات الخســارة المادي ـة الناتج ـة ع ـن الحــوادث والمخاط ـر الت ـي تواجهه ـم.
كمـا يوفـر قطــاع التأميـن فــرص عمـل مـن خــال التوظيـف فـي شــركات التأميـن العاملـة فـي فلســطين وتســاعد أيضـ ً ـا فـي جــذ 
ب
رؤوس األمــوال إلـى البــاد حيـن يشــعر المســتثمر باألمــان لوجــود غطــاء يحمـي اســتثماراته .وتســاهم شــركات التأميـن الفلســطينية
باســتثماراتها المحلي ـة ف ـي تطــور االقتصــاد الفلســطيني باســتمرار كم ـا تســهم ف ـي تحم ـل جــزء م ـن المســؤولية المجتمعي ـة مم ـا
يســاعد فـي اقتصــاد الوطـن .
إن التحديــات التـي تواجـه قطــاع التأميـن تتمثـل فـي المنافسـة غيـر الفنيـة فـي الســوق ،باإلضافـة إلـى محدوديـة حجـم ســوق التأميـن
الفلســطيني وصغــره  ووجــود طاقـة اســتيعابية فائضـة نتيجـة زيــادة عــدد شــركات التأميـن العاملـة عـن الحاجـة الفعليـة للســوق ممـا
ـلبا علـى المنافسـة وعلـى نتائـج أعمــال الشــركات .
يؤثـر سـ ً 
ومــن ناحيــة أخــرى ،اســتمرار التقلبــات السياســية المحليــة واالقليميــة وعــدم وجــود بــوادر انتعــاش فــي العمليــة السياســية فــي
الحركـة االقتصاديـة فـي الســوق فـي ظـل غيــاب المشــاريع التنمويـة واالســتثمارية والضغوطــات العاليـة التـي تمــارس علـى الســلط ة
الوطني ـة الفلســطينية وتوق ـف دع ـم المشــاريع القائمــة،مم ـا يح ـد م ـن امكاني ـة تطــور أعمــال قطــاع التأمي ـن.
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محمدالريماوي
مديرعامشركةتمكينللتأمين /عضومجلسادارةاالتحاد
اقتصاديــا أن القطــاع المالــي يعتبــ ر
ً
قطــاع التأميــن جــزء مــن القطــاع المالــي الفلســطيني بجانــب البنــوك ،ومــن المتعــارف عليــه
المحــرك ألي عمليـة تنميـة اقتصاديـة فـي كل اقتصاديــات العالـم الرأســمالية ،اإلشــتراكية ،واالقتصاديــات المختلطــة ،باعتقــادي أن
القطــاع المالـي أهـم قطــاع كونـه المحفـز والمحــرك ألي عمليـة تنميـة اقتصاديـة ثـم يأتـي أيضـا دور قطــاع التأميـن بشــكل أهـم فـي
القطــاع المال ـي كون ـه يعتب ـر القطــاع الحام ـي للثــروة القومي ـة الفلســطينية وقطــاع التأمي ـن يوف ـر مظل ـة حماي ـة للممتلــكات العام ـة
وممتلــكات األفــراد والممتلــكات الخاص ـة.

تحديــات وصعوبــات البيئــة التأمينيــه ...تجديــد وتطويــر

ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إذ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ،ﻛﻲ ﺗﻨﺴﺠﻢ مع ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،يجــب علينــا ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ أﻭ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ.

ﻧﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﻓﺮﺽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ فيمــا يتعلــق بتأميــن ﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺭ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﻜﻦ 
ّ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 20%ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  120ﺃﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ،

ﺍﻟﻤﺆ َﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﻻ 
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ  8-7ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ

ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻮﻕ ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺠﻢ  –ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  280ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  
ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  1,9%ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ً
ﺟﺪﺍ! ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ 5% ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻛﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ .15-12%
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻲ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،وﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ  
ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺇلزاميـ ً ـا ﻷﻧﻪ ﻳﻼﻣﺲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ  
ﻋﻠﻰ
ً
ﺟﺰﺀا ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ً
ﺍﻹﻋﻼﻡ ،إذ اﻥ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ،ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻹﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ

ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ )ﻭﷲ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﻨﺖ(ﺃﻭ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ..ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻭﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺇﺫ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ.

13

ﻫـــﻞ ﺗﻌﻠــﻢ؟!

136

أﻟﻒ

ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺸﺄة ﻗﻄﺎع
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

14

65%

ﻣﺠﻤﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

180

3

دﻳﻨﺎر

ً
أرﻗﺎﻣﺎ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ دون ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺤﻤﻞ
وﺣﺒﺲ ﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

14

اﻷﻃﻔﺎل

أﺷﻬﺮ

ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ دون رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة ﺣﺒﺲ ﻣﺪﺗﻪ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ 180دﻳﻨﺎر أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻪ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻪ

اﻹﺷﺎرات

ﺳﻨﺔ

وﺑﻄﻮل ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 150ﺳﻢ ووزن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  35ﻛﻐﻢ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻠﻤﻮا اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﺠﻤﻬﻢ

ذات اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪاﺋﺮي ﺗﻌﻄﻲ اﻷواﻣﺮ
وذات اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺜﻠﺚ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻳﻬﺪف اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ أداء أﻗﺴﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﺳﺪاده ﻷﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻪ اﻟﻰ ﺣﺎدث ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺻﺎﺑﺔ
و/أو ﻣﺮض و/أو ﻋﺠﺰ و/أو وﻓﺎة و/أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
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شكيبأبــوزيــد /األمين العام لإلتحاد العام العربي للتأمين

واقعالتأمينفيالبلدانالعربية
يجرنــا إلــى المقارنــة مــا بيــن اإلنجــازات الهامــة التــي حققتهــا بعــض االســواق والمجموعــات التأمينيــة
الحديــث عــن واقــع التأميــن فــي البلــدان العربيــة ُّ
ً
والشــركات ،واالنتقــادات الت ـي يســهل توجيهه ـا إل ـى صناع ـة التأمي ـن ف ـي مجمله ـا والت ـي تخ ـص أساسـ ـا نســبة مســاهمتها ف ـي النات ـج القوم ـي الخــام الت ـي
المؤم ـن لهــ ـم.
مازال ـت ضعيف ـة وضع ـف التوطي ـن ف ـي بع ـض البلــدان والعالق ـة الموتــورة م ـع عمــوم
َّ
االنجازات:

البـد أن نضـع نصـب أعيننـا الواقـع االقتصــادي الصعـب فـي العديـد مـن البلــدان والتوتــرات الجيوسياســية التـي تعيـق نمـو التأميـن فـي بعـض البلــدان؛ لكـن
ً
ملحوظـا فـي عــدد مـن البلــدان خصوصـ ً ـا فـي الســعودية ،واالمــارات ،المغــرب ومصـر وحافظـت
إن صناعـة التأميـن شــهدت إزدهـ ًـارا
هــذا ال يمنعنـا مـن القــول ََّ 

علـى مســتويات مقبولـة مـن النمـو فـي البلــدان األخــرى كلبنــان،االردن وبقيـة دول الخليــج ،لكـن تدهــور بعـض العمــات فـي )مصــر ،الجزائــر ،ســوريا ،تونــس،

الســودان( بســبب االوضــاع االقتصاديـة والسياســية يجعـل نســبة النمـو بالــدوالر االمريكـي ضعيفــة ،إن لـم تكـن ســالبة.

عمومـ ًـا ،هنــاك مجموعــات نجح ـت ف ـي االنتشــار اقليميـ ً ـا وحت ـى خــارج المنطق ـة العربي ـة )تركيــا ،برمــودا ،إفريقيــا ،ســريالنكا)كان ـت قــادرة عل ـى التفــوق عل ـى
المجموعــات االجنبيــة ،التـي لـم تنجـح عمومـ ً ـا فـي االســتحواذ علـى حصـص كبيــرة مـن االســواق ،فعلـى ســبيل المثــال نجحـت مجموعـة الخليـــــج الكويتيـــــة،

 و )(Orient AL futtaimاإلماراتيــة  ،ترسـت للتأميـن وإعــادة التأميــن ،ســهم المغربيـة قبـل اســتحواذ  Sanalamعليهـا ،وفـــا المغربيــة،ميـد جلـف اللبنانيــة ..
ـدا التعاونيــة)بوبـا ،(Bupa)عمــان للتأميـن وأبـو ظبـي الوطنيـة
إلــخ؛ ونجحـت العديـد مـن الشــركات الوطنيـة فـي تبـ ُّـوء أول الترتيـب بمبالـغ أقســاط عاليـــــة جــــ ً 

ن )(SAA,CAAT,CAARف ـي الجزائــر (COMAR, STAR) ،ف ـي تونــس ،قط ـر للتأميــن ،الكوي ـت للتأميــن ،العماني ـة
،والشــركات االساســية ف ـي بقي ـة البلــدا 

المتحــدة،مص ـر للتأمي ـن ...

هــذه المجموعــات والشــركات نجحـت فـي التفــوق محليـ ً ـا واقليميـ ً ـا بفعـل عــدة عوامـل اهمهـا االدارة المتمكنـة التـي تتمتـع بنظــرة اســتيراتيجية طويلـة االمــد،
ف
تراك ـم الخبــرة الناجح ـة وإعــادة انتاجه ـا ف ـي بلــدان آخــرى،م ـع اســتعمال التجرب ـة كرافع ـة leverageللمض ـي قدمـ ً ـا إل ـى االمــام،اإللمــام باألســواق والتكي ـ 

ـدا لضمــان
معه ـا واالمكانيــات االســتثمارية الت ـي يوفره ـا الحج ـم الكبي ـر بالمقارن ـة م ـع محدودي ـة إمكانيــات الشــركات الصغيــرة ،والعنص ـر البشــري مه ـم جـ ً 

اســتمرارية الشــركات وتطوره ـا.

السؤال التالي الذي يطرح نفسه :وماذا بعد؟ هل حققت هذه النجاحات القفزة النوعية التي نصبو إليها؟

ع
إذا كانـت بعـض األهــداف قـد تحققـت فـي بعـض االســواق كالتأمينــات االجباريـة علـى الســيارات (المســؤولية المدنيــة)،والتأميـن الطبــي ،وبعـض الفــرو 

االلزاميــة،إال أن باقيـة الفــروع الغيـر اإللزاميـة تحتــاج إلـى تطويـر أكثـر وإلـى إرادة قويـة وخطـط مـن المســؤولين علـى االســواق والشــركات .

إعتدنـا منـذ زمــان إســتعمال عبــارة «غيــاب الوعـي التأمينـي» كشــماعة نعلـق عليهـا كل مظاهـر عجزنـا عـن إنجــاز تقــدم كبيـر فـى بعـض المجــاالت؛ هــذا ال يعنـي
ـودا أو كافيـ ً ـا فلمــاذا؟ ومـن المســؤول يـا تــرى؟
ان الوعـي موجــود لــدى كل الفئــات اإلجتماعيـة والعمريـة لكـن إذا لـم يكـن الوعـي التأمينـي موجـ ً 
ال يمكن إال أن نلوم أنفسنا ليس على سبيل جلد الذات ،لكن كمسؤولين في قطاع التأمين ماذا فعلنا من أجل رفع مستوى الوعي التأميني؟

وماذا نسينا أو كنا غير قادرين على فعله؟

ـرا بالذكـر أو كافيـ ً ـا فـى العقــو د
هــذا هـو الســؤال الجوهــري الــذي ينبغـي اإلجابـة عنـه قبـل الخــوض فـى غمــار النقــاش حــول الفــروع التـى لـم تحــرز تقدمـا جديـ ً 

األخيـرة .

خــال إســتعراضنا للتحديــات البـد مـن اإلشــارة إلـى دور التأميــن ،ليـس فقـط علـى مســتوى حمايـة الممتلــكات واألشــخاص ولكـن علـى مســتوى مســاهمة

ي
التأمي ـن ف ـي الدف ـع بعجل ـة اإلقتصــاد؛ إذا ســلمت الحكومــات بأهمي ـة التأميــن ،وإعتبرت ـه أكث ـر م ـن خدمــة،فم ـن الممك ـن أن يؤخ ـذ عل ـى محم ـل الج ـد ف ـ 

ت
مخططــات التنميـة والسياســات اإلقتصاديـة ؛ وهــذا ســيحدث -ال محالـة -نقلـة نوعيـة علـى مســتوى التعامـل مـع القطــاع إذ تصبـح تنميتـه وتطويــره ذا 
أهميـة قصــوى.


اإلدخار عصب اإلستثمار ،وبالتالى فإن تطوير منتجات التأمين على الحياة وتشجيع اإلدخار أساسيان كإحـدى الروافد األساسية لصناعة التأمين؛
ى
التأمينــات غي ـر اإلجباري ـة تبق ـى عصي ـة عل ـى التطويــر ،ألن العالق ـة م ـع التأمي ـن كان ـت والتــزال مبني ـة أساسـ ً ـا عل ـى اإلجباري ـة ،وهن ـا يأت ـي دور التســويق ف ـ 

شــركات التأميــن،لكـن قبـل تســويق ذلـك األهـم تطويـر منتجــات ،وهنـا يبــرز جليـ ً ـا ضعـف شــركاتنا ،فالقليـل مـن الشــركات قــادر علـى اإلســتثمار فـى تطويـــر
ن
هــذه المنتجـــــات ،بســبب صغـر حجـم الشــركات عــدم امتالكهـا علـى إمكانيــات بشــرية ماديـة وإكتواريـة كافيـة .الفــروع الجديــدة تبقـى محصــورة فـي عــدد مـ 
المخاطـر وتتعاطاهـا القلـة مـن الشــركات نظـ ًـرا ألن إكتتابهـا يتطلـب تغطيــات إعــادة تأميـن صعبـة اإلســتحصال وقــدرات فنيـة؛ 
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ف ـي المحصل ـة :فــإن صناع ـة التأمي ـن ف ـى المنطق ـة العربي ـة وإن عرف ـت تقدمـ ً ـا ملحوظـ ً ـا ،فه ـى الزال ـت تعان ـى م ـن ضع ـف نم ـو التأمينــات الغي ـر اإلجباري ـة

ومنتجــات اإلدخــار .
آفاقالتطور

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


الوضعالديموغرافي

إســتثنائيا حســب منظمــة اليونســيف،بحيــث ســيكون عــدد العامليــن
ً
ً
وضعــا
فــي الفتــرة مــا بيــن  2020وحتــى ســنة 2050 ســتعرف المنطقــة العربيــة
والقادريــن علــى العمــل أكثــر بكثيــر مــن عــدد الذيــن هــم تحــت الســن القانونيــة للعمــل باإلضافــة إلــى المتقاعديــن أى الغيــر النشــيطين .

هــذه النافــذة ((window of opportunityتعتبـر فرصـة تاريخيـة وجـب إســتثمارها مـن أجـل تطويـر وتســويق منتجــات للشــرائح الشــابة وللطبقــات المتوســطة

التـى ســتزيد الطلـب علـى التأميـن وبالخصــوص فـي فــروع تأمينــات األشــخاص،الصحـة والممتلــكات الشــخصية (ســيارات /بيــوت) .

ـيا ودول الخلي ـج ســتزيد م ـن الطل ـب عل ـى التأمي ـن
عل ـى مســتوى الفــروع األخــرى،فالنهض ـة العمراني ـة واإلقتصادي ـة الت ـى تعرفه ـا الــدول المســتقرة سياسـ ً 
ـابقا ألن البنيـة التحتيـة -علـى األقـل فـي دول الخليـج شــبه مكتملـة،ولكـن تظافـر عاملـي التضخـم وزيــادة
بوتيــرة أقـل مـن التـى عهدناهـا فـي دول الخليـج سـ ً 
عــدد الســكان فـى كل البلــدان،ســيزيدان مـن الطلـب علـى التأميـن .

لكــن هل هذا يكفي لكى ترتفع نسبة التأمين في الناتج القومـــي الخـــام إلــى  5أو 6 %؟

زخمـا للتأميـن إذا تـم إســتغاللها،لكـن هــذا ليـس كافيـ ً ـا لكـي يحقـق
كمـا ســبق وذكرنـا سـ ً 
ـابقا فــإن النافــذة الديموغرافيـة تعتبـر فرصـة ذهبيـة يمكـن أن تعطـي ً

التأميـن نســبة نمـو مضطــردة وعلـى مــدى فتــرة زمنيـة طويلـة بحيـث نتمكـن فـى نهايتهـا مـن بلــوغ نســبة  5أو  6 %فـى الناتـج القومـي الخــام .

ى
هن ـا يأت ـى دور اإلرادة السياســية عل ـى المســتوى الحكوم ـي ،بحي ـث تتحــول الدوائ ـر المســؤولة ع ـن التأمي ـن م ـن دور المراق ـب أو المشــرف عل ـى التأمي ـن إل ـ 

ـا ف ـا ضي ـر م ـن زيــادة عــدد التأمينــات اإلجباري ـة إذا كان الغــرض منه ـا حماي ـة المواط ـن والممتلــكات  ؛
دور المحف ـز لتطوي ـر التأمي ـن بشــتى الوســائل؛ مثـ ً 
لكـن األهـم هـو إيجــاد آليــات لتشــجيع التأميــن،نذكـر منهـا علـى ســبيل التأميـن المتناهـي الصغـرMicro- Insurance ،وتشــجيع المؤسســات اإلقتصاديـ ة
الصغيــرة والمتوســطة علـى التأميـن علـى ممتلكاتهـا وتوفيـر تغطيـة تأمينيـة للمســتخدمين،كمـا أن العجـز المالـي لصناديـق التقاعـد البـد وأن ُيـــواجه بحلــول
تأمينيـة لتشــجيع اإلدخــار .

لكـن هــذا ال يكفـي لســداد الفجــوة التأمينيـة مـا بيـن أخطــار المؤمـن عليهـا واألخطــار التـى يمكـن أن تكب ـد خســائر فادحـة ف ـى األرواح والممتلــكات وأهمه ـا
أساســيا فــى اإلقتصــاد
ً
ً
دورا
الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث البيئيــة التــى يتســبب فيهــا اإلنســان؛ كمــا أن طبيعــة بعــض البلــدان التــى تلعــب فيهــا الزراعــة

تقتض ـي قــرارات جريئ ـة عل ـى مســتوى الحكومــات ورص ـد ميزانيــات،الســؤال الــذي يطــرح نفس ـه ه ـو م ـن أي ـن ســتدبر الحكومــات هــذه الميزانيــات ف ـى ظ ـل

أوضــاع إقتصاديـة صعبـة ؟ الجــواب يكــون بســؤال آخـر مــاذا لـو حلـت الكــوارث ولـم تكـن لنـا تغطيــات؟ يبقـى مـن األفضـل إيجــاد حلــول تأمينيـة بتعــاون مـا

A
بيــن القطاعيــن العـــــام والخــاص) (Private Public Partnershipوتوفيــر إمكانيــات بشــكل تراكمــي )(Fundsأو علــى شــكل lternative Risk Transfer
حت ـى نس ـد الفجــوة التأميني ـة .


هنــاك مجــاالت أخــرى لتطويـر التأميـن فـى المنطقـة العربيـة كالتأميـن التعاونـي التقليــدي علـى أسـس اإلنتمــاء لمجموعـة أو شــريحة معينـة أو بســبب مصالـح

مشــتركةAffinityوهــذا يه ـم باألســاس التأمي ـن الطب ـي والتأمينــات الصغيــرة .إن وجــود هــذا النــوع م ـن التأمينــات ع ـن طري ـق تعاونيــات يزي ـد م ـن إهتمــام

النــاس بالتأميـن وتحســين وعيهـم.

ن
كمـا إن العمـل علـى تحســين صــورة وأداء التكافـل مـن شــأنه أن يســاعد فـى التغلـب علـى البعـض مـن العوائـق التـى تجعـل شــرائح معينـة ال تشــتري التأميـ 

إال بســبب إجباريتـه وليـس طواعيـة وعـن ســابق إقتنــاع .

الخالصة:
ال
عمومـ ً ـا واقـع التأميـن فـى المنطقـة العربيـة ليـس قاتمـا أبــدا ،هنــاك إنجــازات ونجاحــات ولكـن هــذا ال يلغـي ضــرورة العمـل علـى سـد الفجــوة التأمينيـة أو 

ي
والعم ـل عل ـى اإلســتفادة م ـن الفــرص الت ـى تتيحه ـا لن ـا التركيب ـة الديموغرافي ـة ثانيـ ًـا .والفوائ ـض المالي ـة ف ـى بع ـض الــدول ثالثـ ًـا .كم ـا أن التطــور الطبيع ـ 
إلقتصــادات بلدانن ـا يطــرح تحديــات ســيكون م ـن الضــرورى عل ـى صنــاع القــرار التأمين ـى مواكبته ـا .

ً
سويا .
هذا لن يتم إال إذا توفرت لدى كل األطراف ذات العالقة مع التأمين الرغبة واإلرادة السياسية للعمل

يبق ـى التعلي ـم أو التكوي ـن ف ـى النهاي ـة أح ـد المفاتي ـح األساســية لتطوي ـر التأمي ـن والوســيلة األمث ـل إلدمــاج الشــباب ف ـى برام ـج التأميــن،خاص ـة وأن الثــورة

الرقمي ـة فرض ـت عل ـى الــكل العم ـل بطــرق مختلف ـة للتســويق وإلكتتــاب اإلخطــار .

فكم ـا ان هنــاك صعوبــات جم ـة وتحديــات ومنافس ـة وأوضــاع إقتصادي ـة وإضطرابــات جيوسياســية ،هنــاك فــرص ممكن ـة للجمي ـع وفــرص ســترى النــور
تدريجيـ ً ـا وتتبلــور م ـع تطــور اإلقتصاديــات والتكنولوجي ـا والت ـي ال منــاص لقطــاع التأمي ـن م ـن مواكبته ـا .
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التأمين في فلسطين
بــدأت صناعـة التأميـن فـي فلســطين قبـل إســتالم الســلطة الوطنيـة الفلســطينية ،ثـم أصبحـت تحـت إشــرافه فـي العــام 1993م غيـ ر
وصح ـة اإلشــراف عل ـى العم ـل والتقاع ـس ف ـي وض ـع الضواب ـط والرقاب ـة الالزم ـة لدع ـم
ان هــذا القطــاع كان ضعيفـ ً ـا لغيــاب االليــات
ّ
هــذا المرفـق االقتصــادي مـن أجـل ثقـة المواطـن وتحفيــزه علـى التأميـن والــذي ســيؤدي بالنتيجـة إلـى المســاهمة فـي نمـو االقتصــاد
الفلسطيني .
قانونيــا فــي اإلشــراف
ً
وبقــي الحــال كذالــك إلــى أن تأسســت «هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية» وأصبحــت الجهــة المخولــة
والتنظي ـم والرقاب ـة عل ـى أعمــال هــذا القطــاع ف ـي أواخ ـر العــام 2004م .ولق ـد ســاعد صــدور قانــون التأمي ـن رق ـم )(20لعــام 2005م
ف ـي إعــادة تنظي ـم قطــاع التأمي ـن.
ً
وقام ـت «هيئ ـة ســوق رأس المــال الفلســطينية» ،بصفته ـا الجه ـة المخول ـة قانونيــا ،عب ـر اإلدارة العام ـة للتأميــن ،بوض ـع سياســات
مفصلـة تهــدف إلـى تطويـر وتنميـة قطــاع التأميــن ،وإعــداد األنظمـة الالزمــة ،وتوفيـر المنــاخ المالئـم لنمـو صناعـة التأميـن وتقدمهــا،
ّ
بمـا يعــود بالنفـع العــام علـى مجمـل النشــاط االقتصــادي فـي فلســطين ،بالتعــاون والتنســيق مـع الجهــات المعنيـة.
ســاهم ايضـ ً ـا ف ـي نم ـو صناع ـة التأمي ـن انشــاء االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن PIFف ـي أواخ ـر التســعينات إذ ان ـه يعم ـل عل ـ 
ى
المختصـة بالتأميــن ،والتعــاون مـع مـن لـه صلـة بســوق التأميـن .علـى الرغـم مـن حداثـة االتحــاد وعــدد
التنســيق مـع الجهــات الرســمية
ّ
الشــركات األعضــاء العاملـة اال ان دوره لـم يتجاهلـه أحــد ،بـل اســتطاع كسـب كرسـي فـي مجلـس إدارة االتحــاد العــام العربـي للتأميـن.
علين ـا واج ـب وطن ـي ومهن ـي ف ـي دع ـم هــذا القطــاع لــذا نح ـن ف ـي شــركة فنشــرش فــارس ملتزمــون بتدري ـب الكفــاءات الفلســطيني ة
الت ـي تعم ـل ف ـي شــركات التأمي ـن الفلســطينية إذ نقي ـم عــدة ورشــات عم ـل ف ـي فلســطين واليونــان نعـ ّـرف ونشــرح فيه ـا مختل ـف
المنتجــات التأمينيـة .كذلـك تقــوم الشــركة بتمريـن وتدريـب موظفـي شــركات التأميـن الفلســطينية فـي مركزنـا فـي أثينـا ويتـم أثنــاء
فتــرة التدري ـب عل ـى مبــادئ وأس ـس التأميــن ،إضاف ـة ال ـى شــرح انــواع التأمي ـن وضرورته ـا ف ـي حياتن ـا أليومي ـة مم ـا يســهل عليه ـم
التوعي ـة التأميني ـة عن ـد المواط ـن.
بالتأكيــد ،دور شــركة فنشــرش فــارس يتعـ ّـدى حــدود التدريـب ألننـا نقــوم بــدور أساسـي فـي تأميـن التغطيــات المناســبة التـي تحتاجهـا
شــركات التأميـن العاملـة فـي فلســطين .ونقــوم بتقديـم الحلــول المالئمـة لتغطيـة االخطــار المعقــدة.
وال ش ـك ان شــركات التأمي ـن الفلســطينية تقــوم بــدور مه ـم ف ـي توعي ـة المواط ـن وتعويض ـه ع ـن األضــرار الت ـي تح ـل بممتلكات ـه أو
اســتثماراته؛ ولكنه ـا تحتــاج ال ـى دع ـم المؤسســات العربي ـة خصوصـ ً ـا الفلســطينية الت ـي تعم ـل ف ـي األســواق الدوليــة ،كم ـا تحتــاج
الـى دعـم االتحــاد العربـي للتأميـن مـن أجـل ضمــان التســهيالت للمشــاركة فـي ورشــات العمـل والمؤتمــرات التـي تقــام فـي الــدول
العربي ـة.
َّ
ي
مم ـن يعملــون ف ـي القطــاع المصرف ـي والصناع ـ 
أخيـ ً 
ـرا
نتمن ـى المثابــرة عل ـى توزي ـع هــذه المجل ـة ووصوله ـا إل ـى أكب ـر عــدد ممك ـن َّ
ي التأمينــي عنــ د
والتجــاري ونرجــو تلويــن المجلــة باالخبــار ،وتســليط الضــوء علــى المنتجــات التأمينيــة التــي تــؤدي الــى زيــادة الوعــ 
المواطــن.
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السالمةالمرورية
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:


ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ
ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﺎﺋﺪﻫﺎ 

ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ
ً
ﺑﺎﻟﻐﺎ بمرفق ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺗﻔﺮﻋﺎﺗﻪ،
ً
ً
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻄﺎ ﺍﷲ
ﻭﺣﻴﻮﻳﺘﻪ ﻭﺃﺛﺮه ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻭﺣﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ،ألنــه يتعلــق ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ  
ﺃﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻭﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ .ﻭﻧﺤﻦ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ
ﻳﺠﺐ أال ﺗﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ،ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ علــى
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ الناجمــة ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟشــأن ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟـﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻭﻳﻼﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ ومآســيها ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺘﻨﺎ ﻓﻲ
الخمس ـة أعــوام الماضي ـة .
ﺃﻟﻢ
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻣﻦ  
ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﻘﻴﺖ ﺫﻛﺮﺍﻫﺎ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﺟﻤﻴﻊ
ﻻﺣﻘﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ
ً
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ
ﻟﺤﻈﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﻗﺔ
ﻭنجاعــت ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺍﻟﻌﻼﺝ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ 
ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ

ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻭﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ 
ﺗﻘﺪﻣﺎ
ً
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻷﺻﺒﺢ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﻟﻮﻓﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﺍﻟناجمــة ﻋﻦ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ .
ﻭلعــل ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ
ّ

ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ  ،ﺑﻞ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭباســتمرار
ﺍﻹﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻧﻔﺴﻲ ّ
ﻳﻌﻜﺮ
ً
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ
ﺻﻔﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺰﺍﺟﻪ طيلة ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﺗﺄﺧﺮ ﺃﻭ ﻓﺸﻞ ﻣﺨﻄﻄﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ .
ً
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ

ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ مســتاء

ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ َحصــدت فــي هــذا ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﺗُ ﺮﻙ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﺰﻑ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﻋﺔ
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ 
ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺿﺪ
ً
ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎدﺙ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻲ

ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ لعــدم ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺍﻷﻫﻞ ﺑﺎﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ

ﺇﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻭﻋﺪﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺃﻓﺮﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻘﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬة ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺔ عبر ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ف
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ بتكثيــ 
ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ الطــرق وﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ 
ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،كمــا ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻗﺪ
ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺃﻥ
ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ بالفتــرة نفســها ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ  2019-9-11ﺣﻮﺍﻟﻲ 
150342ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ  18,3%ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ .ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ  1419ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 -8,2%ﺍﻱ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
إننــا ﻧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ فــي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ  
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻫﺬه ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ .
ﻭﺣﻔﻆ

ﻭﻧﺤﻦ ﺇﺫ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ 
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ،ننطلق ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ أن ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﻦ
ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﻟﻨﺎ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﻢ  
ً
ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ً
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻔﻈﻪ
ﺍﷲ ،ﻭﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺠﻨﺐ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻛﻞ ﺳﻮﺀ.
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فتــح خــط ســاخن لشــركات التأميــن األردنيــة
مــع وزارة الداخليــة وإدارة التأميــن
وزيــر الصناعــة والتجــارة يبحــث الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه قطــاع التأميــن مــع مجلــس إدارة االتحــاد
األردنــي لشــركات التأميــن والمــدراء العامــون لشــركات التأميــن
بحــث وزيــر الصناعــة والتجــارة معالــي الدكتــور طــارق الحمــوري المشــاكل والتحديــات التــي تواجــه قطــاع التأميــن فــي المملكــة مــن
خــال اجتمــاع مشــترك عقــد فــي مقــر الــوزارة يــوم الخميــس الموافــق  22/8/2019وبحضــور عطوفــة الســيد يوســف الشــمالي أميــن
عــام الــوزارة ومديــر إدارة التأميــن عطوفــة الســيد وائــل محاديــن وعطوفــة محافــظ العاصمــة الدكتــور ســعد شــهاب وبحضــور المهنــدس
ماجــد ســميرات رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن وعــدد مــن الســادة أعضــاء المجلــس ومديــر االتحــاد األســتاذ
ماهــر الحســين ،إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الســادة المــدراء العاميــن لشــركات التأميــن وعــدد مــن رؤســاء مجالــس اإلدارة ونــواب المــدراء
والذيــن يمثلــون ( )18شــركة تأميــن عاملــة فــي المملكــة مــن اصــل ( )24شــركة.
وتنــاول اإلجتمــاع الــذي اســتغرق أكثــر مــن ســاعتين أهــم المشــاكل والصعوبــات التــي تعتــرض عمــل شــركات التأميــن وانخفــاض ربحيــة
هــذا القطــاع والعائــد علــى االســتثمار فيــه ،والمشــاكل والخســائر التــي تواجــه شــركات التأميــن فــي فــرع التأميــن اإللزامــي للمركبــات
منــذ عشــرات الســنوات المتمثلــة بافتعــال الحــوادث ،وانتهــاج البلطجــة ،واالبتــزاز علــى شــركات التأميــن ،وشــراء الكــروكات مــن عــدد
مــن المحاميــن ،ومطالبــة الشــركات بمبالــغ أعلــى مــن الضــرر الحقيقــي ،عــاوة علــى أهميــة إعــادة النظــر فــي التشــريعات التــي تنظــم
آليــة العمــل بالتأميــن اإللزامــي للمركبــات.
ثمــن المهنــدس ماجــد ســميرات رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد خطــوة الــوزارة بالدعــوة لهــذا االجتمــاع مــن أجــل تشــخيص
ومــن جانبــه َّ
المشــاكل والعقبــات التــي تعتــرض عمــل القطــاع وتحــد مــن تطــوره ومســاهمته بشــكل فاعــل فــي االقتصــاد الوطنــي ،واعتبــره فرصــة
لتبــادل األفــكار والمقترحــات والحلــول للنهــوض بهــذا القطــاع وايجــاد حلــول عمليــة قابلــة للتطبيــق لحمايــة قطــاع التأميــن الــذي يوفــر
الحمايــة التأمينيــة والمجتمعيــة للمواطنيــن وتســديد التعويضــات لمســتحقيها فــي الوقــت المناســب.
كمــا أكــد معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة الدكتــور طــارق حمــوري وعطوفــة الدكتــور ســعد شــهاب محافــظ العاصمــة علــى أهميــة قطــاع
التأميــن ودوره فــي االقتصــاد الوطنــي واألمــن المجتمعــي وأكــد علــى وقــوف أجهــزة الدولــة مــع تطبيــق القانــون وتوفيــر الحمايــة لهــذه
المؤسســات التــي تشــغل آالف األردنييــن وتقــدم التعويضــات لمســتحقيها ،وكذلــك التنســيق مــع وزارة الداخليــة ومديريــة األمــن
العــام علــى انفــاذ القانــون واتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة بحــق أي جهــة أو أشــخاص يهــددون أمــن البلــد بشــكل عــام أو أمــن أي
مؤسســة وطنيــة تعمــل علــى خدمــة المواطنيــن.
وفــي نهايــة اإلجتمــاع تــم االتفــاق علــى تكليــف اللجنــة المشــتركة المشــكلة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة وقطــاع التأميــن بتقديــم
مقترحــات للصعوبــات والمشــاكل والتحديــات التــي تعتــرض عمــل الشــركات لمناقشــة الحلــول المناســبة لهــا وفتــح خــط اتصــال
ســاخن مــع األجهــزة الرســمية لــردع أي اعتــداءات علــى أي مــن شــركات التأميــن أو موظفيهــا ليتمكنــوا مــن أداء مهامهــم وخدمــة
المواطنيــن ودفــع التعويضــات لمســتحقيها ليتمكنــوا مــن االســتمرار بحياتهــم ومواصلــة أعمالهــم.
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عزامعياش /مدير دائرة إعادة التأمين /ترست للتأمين

التأمين ضد العنف السياسي
تعتبـر وثيقـة التأميـن ضـد العنـف السياسـي مـن الوثائـق المســتحدثه فـي ســوق التأمين العالمي عامة والســوق العربـي خاصه،
إذ تغطـي هــذه الوثيقـة الخســارة الناجمـة عـن األضــرار المباشــره لإلرهــاب واألعمــال التخريبيــة ،والشــغب ،واإلضرابــات المدنيــة ،
واألفعــال المتعمــدة ،والثــورات ،واإلنقالبــات السياســية ،والعصيــان المســلح ،واإلضرابــات العماليـه .وبمـا أن اتفاقيــات إعــادة
التأميــن لوثائــق تأميــن الحريــق والممتلــكات تســتثني تغطيــة الحــرب واإلرهــاب السياســي ،وبعــد تنامــي األعمــال اإلرهابيــه
ف ـي العال ـم وخاص ـه بع ـد أحــداث الحــادي عش ـر م ـن ســبتمبر؛ كان الب ـد م ـن إســتحداث وثيق ـة تأمي ـن ض ـد العن ـف السياس ـي
لحمايــة األعمــال والممتلــكات ،وتضــم وثيقــة التأميــن ضــد العنــف السياســي ســبعة مــن التغطيــات :اإلرهــاب ،التخريــب،
أعمــال الشــغب و /أو االضطرابــات المدنيــه ،األعمــال الخبيثـه المتعمــده ،التمــرد والثــورات ،االنقالبــات السياســيه والحــرب أو
الحــروب األهليــه ،كمـا انـه يمكـن ان تمتـ د الوثيقـه لتغطـي الخســارة بســبب توقـف األعمــال و خســارة الربـح الناتـج عـن العنـف
السياسـي و المســؤوليه تجــاه الغيـر ). (T3L
وقـد ازداد الطلـب علـى تغطيـة وثيقـة تأميـن اإلرهــاب السياسـي بعـد هجمــات الحــادي عشـر مـن ســيبتمبر علـى برجـي التجــاره
العالمـي فـي الواليــات المتحــده األمريكيــه ،ومـن ثـم توســعت لتصبـح  أشــمل بتغطياتهـا الســبعه أو مـا يعــرف وثيقـة العنـ 
ف
السياسـي الكاملـه .
ويشــهد ســوق التأمي ـن العالم ـي قفــزه كبيــره ف ـي حج ـم األقســاط المكتتب ـه فاق ـت  150مليــون دوالر مابي ـن عام ـي  2001و
 2002وليســتمر هــذا النمـو مـن عــام الخـر مـع انخفــاض حجـم االقســاط فـي بعـض األعــوام النســحاب بعـض معيــدي التأميـن
بســبب التغيــرات الساســيه وتكبدهـم لخســائر كبيــره.
ـدودا لغيــاب الوعـي التأمينـي لهــذا النــوع مـن التأميـن
ً
أمـا فـي ســوق التأميـن العربـي ال يــزال نمـو هــذه المحفظـه التأمينيـه محـ
وإرتفــاع أســعاره مقارنـه مـع أنــواع التأميـن األخــرى ،إذ يعتبـر هــذا النــوع مـن التأميـن حديثـا بــدأ بالدخــول إلـى بعـض االســواق
العربي ـه بع ـد م ـا يعــرف بالربي ـع العرب ـي وتعــرض كثي ـر م ـن الــدول العربي ـه للهجمــات اإلرهابي ـه والحــروب األهلي ـه واالنقالبــات
السياســيه ممـا أدى الـى زيــادة الطلـب عليهـا بالرغـم مـن إرتفــاع أســعاره ،إذ أن زيــادة التعــرض للخطـر يزيـد مـن إرتفــاع األســعار.
امـا فـي ســوق التأميـن الفلســطيني فمـا زال اإلقبــال علـى هــذا النــوع مـن التأميـن قليـل مقارنـة مـع أســواق التأميـن المجــاوره
وذل ـك لقل ـة الثقاف ـه التأميني ـه والوع ـي بأهمي ـة وثائ ـق العن ـف السياســي ،عل ـى الرغ ـم م ـن إرتفــاع خطــورة تعــرض الممتلــكات
واألعمــال للخســاره نتيجـة العنـف السياسـي فـي ظـل عــدم اإلســتقرار األمنـي والسياسـي بســبب اإلحتــال االســرائيلي وخاصـ ة
فـي قطــاع غــزة .وكذلـك تعــرض ممتلــكات المواطنيـن وبيوتهـم وأعمالهـم فـي الضفـة إلعتــداءات المســتوطنين والمعروفـة
باسـم عصابــات « تدفيـع الثمـن» ،مازالـت هــذه المحفظـة تشـق طريقهـا نحـو النمـو مـن عــام الـى اخـر فـي الســنوات االخيــرة
ي لهــذا النــوع مـن التأميـن
وذلـك بعـد أن بــدأت شــركات االتصــاالت والبنــوك بطلبهـا ممـا أدى الـى زيــادة الوعـي التأمينـ 
فـي فلســطين فـي منطقـه جغرافيـه تعتبـر األعلـى خطــورة فـي العالـم بحسـب التصنيـف العالمــي
“ IHS POLITICAL VIOLENCE RISK INDEX”نتيجــة للصــراع المســتمر وعــدم وجــود حــل سياســي مــع
اإلحتــال االســرائيلي وهــذا انعكــس بشــكل ملحــوظ علــى أســعار وثائــق التأميــن ضــد العنــف السياســي
باإلضافــة الــى انســحاب عــدد كبيــر مــن معيــدي التأميــن االختيــاري مــن المنطقــة ورفضهــم قبــول اســناد
ن
الخطـر لهـم مـن قبـل شــركات التأميـن الفلســطينية فـي ظـل حالـة عــدم االســتقرار السياسـي فـي فلســطي 
ق
خاصـة والمنطقـة العربيـة ومـع ذلـك ال يــزال يســعى ســوق التأميـن الفلســطيني لزيــادة محفظتـة مـن وثائـ 
التأميــن ضــد العنــف السياســي و إســتحداث انــواع جديــدة كالتأميــن اإللكترونــيCYBER INSURANCE
ن
والتأميـن الزراعـي ممـا يســهم فـي تطويـر قطــاع التأميـن وزيــادة الحمايـة لإلقتصــاد الفلســطيني بالرغـم مـ 
كل الصعوبــات الت ـي يواجهه ـا هــذا القطــاع.
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التأمينالزراعيفيفلسطين مابينالتطلعاتوالمعوقات
مقدمة
يبقـى القطــاع الزراعـي واالســتثمار فيـه محــور االهتمــام الحكومـي فـي كل الــدول المتقدمـة و الناميـة علـى حـد ســواء ،وذلـك يعــو د
إلـى قضايـا اســتراتيجية علـى رأســها مســألة االمـن الغذائـي المرتبـط باالمـن القومــي ،وعلـى اعتبــار أن القطــاع الزراعـي اســفنجة الفقـ ر
والبطالــة لقدرتــه علــى اســتيعاب العديــد مــن االيــدي العاملــة ولقدرتــه علــى توفيــر مدخــات االنتــاج للقطاعــات االنتاجيــة الكبيــر ة
االخــرى.
م ـن هن ـا فالقطــاع الزراع ـي أح ـد أه ـم مكونــات االقتصــاد الفلســطيني م ـن خــال مســاهمته ف ـي النات ـج المحل ـي اإلجمالــي ،وتوفي ـ ر
فــرص العمــل ومســاهمته فــي الصــادرات الســلعية الوطنيــة .ليــس ذلــك فحســب فللقطــاع الزراعــي أهميــة خاصــة بالنســب ة
للفلســطينيين إذ مــا يــزال عنــوان الصمــود والتصــدي والتشــبث بــاألرض الفلســطينية المســتهدفة بالمصــادرة واالســتيطان مــن
ـيا حقيقيـ ًـا
ـرا سياسـ ً 
االحتــال اإلســرائيلي ،الــذي بممارســاته واعتداءات ـه المتواصل ـة عل ـى األراض ـي والميــاه الفلســطينية يشــكل خطـ ً 
بالنســبة لبرامــج التنميــة الزراعيــة.
ى
ـدرا دائمـ ً ـا لألضــرار والخســائر الزراعي ـة حت ـ 
عــاوةً  عل ـى المخاط ـر السياســية ،فق ـد شــكلت المخاط ـر البيئي ـة الطبيعي ـة والمناخي ـة مصـ ً 
حقيقيــا يهــدد نجــاح برامــج تنميــة وتطويــر القطــاع الزراعــي علــى مــر الســنين الماضيــة .وبرغــم محــاوالت وزارة الزراعــ ة
ً
ً
عبئــا
باتــت
والحكومــات الفلســطينية المتعاقبـة لحشـد المــوارد الماليـة الالزمـة للتخفيـف مـن آثــار هــذه المخاطــر ،إال أن غيــاب مؤسسـة وطنيـ ة
متخصصـة تعنـى بهــذا العــبء الوطنـي باعـد مـا بيـن التدخــات الحكوميـة وقلـل مـن فــرص نجــاح تلـك الجهــود نتيجـة تراكـم الخســائ ر
وتباط ـؤ عجل ـة التنمي ـة الزراعي ـة.
ي
األمـر الــذي دفـع الحكومـة إلـى إنشــاء صنــدوق درء المخاطـر والتأمينــات الزراعيـة ليكــون مؤسسـة رائــدة فـي مجــال إدارة المخاطـر التـ 
تهــدد العمـل الزراعـي والحـد مـن آثارهـا مـن خــال توظيـف التدخــات واألدوات واألســاليب العلميـة المتاحـة فـي هــذا المجــال ،سـ ً
ـعيا
إلـى تحســين البيئـة االســتثمارية والتمويليـة للقطــاع الزراعـي وتســريع عجلـة التنميـة فيـه.
المخاطرالتيتواجهالقطاعالزراعي
قــدرت بع ـض الدراســات أن المخاط ـر ف ـي الزراع ـة أكث ـر بعشــرين مــرة م ـن القطاعــات األخــرى كالتأمي ـن الصح ـي أو تأمي ـن المركبــات ،
ـداء م ـن االنتــاج مــرورا بالتصني ـع و التســويق.
وتشــمل المخاط ـر مســتويات عــدة ف ـي سلســلة المنت ـج ابتـ ً 
يتعــرض القطــاع الزراعــي فــي فلســطين الــى عــدة مخاطــر ،كالمخاطــر الطبيعيــة و المناخيــة و مخاطــر قــوى الســوق كالعــرض  و
الطلــب ،و المخاطــر السياســية الناجمــة عــن االحتــال و عــدم الســيطرة علــى األراضــي المصنفــة ج.
ـرا للموق ـع الجغراف ـي لفلســطين ف ـي حــوض البح ـر المتوس ـط و تحديــدا ف ـي الجنــوب فه ـي معرض ـة أكث ـر لمخاط ـر الجفــاف  و
ونظـ ً 
الصقي ـع.
آثارا سلبية على القطاع الزراعي في األراضي الفلسطينية أدت إلى:
شكلت هذه المخاطر ً 
•تضرر العدید من المزارع و منشآت األعمال الزراعیة و تراكم الخسائر.
•انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي.
•تشوه في عملیة التنمیة المستدامة.
•تراجع االستثمار في القطاع الزراعي وترك العمل فیه لصالح قطاعات أخرى.
•ارتفاع أعباء و تكالیف تعویض المتضررین على الحكومة.
•تذبذب دخل صغار المزارعین وفقدان العدید منهم لفرص عملهم.
يظهـر ذلـك كلـه حاجـة المزارعيـن إلـى نظــام تأميـن زراعـي يحميهـم مـن مخاطـر خســارة اإلنتــاج و يعيدهـم الـى حلقـة االنتــاج الزراعـي
مــرة أخــرى ،فالتأميـن الزراعـي يشــكل شــبكة األمــان للمزارعيــن ،ويعتبـر أداة جاذبـة لإلســتثمار فـي القطــاع الزراعــي ،و عامـا مشــجعا
لمؤسســات التمويـل واإلقــراض كمـا أنـه يعــزز الممارســات الزراعيـة الصحيحـة لتقليـل المخاطـر.
أهميةالتأمينالزراعي
•يعطى المزارعين اإلحساس باألمان والثقة.
•يوفر بعض الحماية من مخاطر اإلنتاج.
•يشجع المزراعين على زيادة اإلستثمار فى التكنولوجيا الجديدة.
•يوفر مناخ مشجع للتمويل المصرفى الريفىي.
•دعم الدولة للتأمين يتوافق مع شروط منظمة التجارة الدولية.
•يؤدي إلى تحسين األداء وتبني شروط اإلنتاج الزراعي الصحيحة.
•يعفى الحكومة من التعويضات العشوائية عند وقوع الكوارث الزراعية.
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• الوقاي ـة والمن ـع واألمــان :ف ـي الحقيق ـة إن التأمي ـن يمن ـع وقــوع الخط ـر ولكن ـه يســهم ف ـي الح ـد م ـن الخســارة الت ـي يســببها وقــو 
الخط ـر.
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الخســارة إذا م ـا ت ـم توزيعه ـا عل ـى مجموع ـة م ـن النــاس تصب ـح األعبــاء الت ـي تصي ـب كل واح ـد منه ـم ضئيل ـة.
ن
كبيــرا بالتأميــن ،مــن خــال إعــادة اســتثمار األمــوال المتجمعــة مــ 
ً
ً
انتفاعــا
• دعــم االقتصــاد الوطنــي :ينتفــع االقتصــاد الوطنــي
أقســاط التأمي ـن ف ـي المشــروعات المثمــرة ،وتقدي ـم القــروض ،ومن ـح التســهيالت االئتماني ـة لزيــادة اإلســتثمار ف ـي هــذا القطــاع ،
والت ـي تســهم عمليـ ً ـا ف ـي دع ـم عملي ـة التنمي ـة الزراعي ـة.
• ضمــان الحـد األدنـى لإلســتقرار اإلقتصــادي :يســهم التأميـن إلـى خفـض مســتوى المخاطــرة وضمــان الحـد األدنـى مـن اإلســتقرار
اإلقتصــادي للمنتجيــن ،وخاصـة فـي الحــاالت غيـر اإلعتياديـة التـي يمـر بهـا اإلنتــاج الزراعـي.
دورصندوقدرءالمخاطروالتأميناتالزراعيةفيمواجهةالمشاكلوالمخاطر
ج
ج )برنام ـ 
بنــاء عل ـى التوجهــات االســتراتيجية لصنــدوق درء المخاط ـر والتأمينــات الزراعي ـة لألعــوام  2017-2022اعتمــدت ثــاث برام ـ 
ت
ادارة المخاطــر الزراعيــة،برنامــج تطويــر بيئــة االعمــال الزراعيــة،البرنامــج المالــي واالداري)إذ يتركــز عمــل االدارة العامــة للتأمينــا 
الزراعيــة علــى برنامــج إدارة المخاطــر الزراعيــة والــذي ينبثــق عنــه مجموعــة مــن المخرجــات اهمهــا بنــاء اطــار شــامل إلدارة مخاطــ ر
ل
الكــوارث الزراعي ـة يبلــور ويوائ ـم التدخــات م ـا قب ـل وأثنــاء وم ـا بع ـد وقــوع الكــوارث الزراعي ـة معايي ـر فني ـة إلزامي ـة معتمــدة م ـن قب ـ 
األعمــال والمنشــآت الزراعي ـة لرف ـع مســتوى الجاهزي ـة لمواجه ـة المخاط ـر الزراعيــة ،قطــاع تعويضــات زراعي ـة مأس ـس يســاهم ف ـي
التعافـي مـن آثــار األضــرار الزراعيــة،ســوق تأميـن زراعـي وشــراكات متبلــورة تخفـف المخاطـر الزراعيــة ،أنظمـة رصـد وتحليـل المخاطـر
واإلنــذار المبك ـر .
وعلي ـه قام ـت االدارة العام ـة للتأمينــات الزراعي ـة بتنفي ـذ العدي ـد م ـن األنشــطة والمشــاريع الت ـي تنســجم م ـع التوجهــات االســتراتيجية
العامـة للمؤسسـة وتحقـق اهدافهـا ومـن أهـم االنجــازات التـي تـم تنفيذهـا بهــدف بلــورة نظــام تأميـن زراعـي.
قام ـت االدارة العام ـة للتامي ـن بتشــكيل اللجن ـة التوجيهي ـة لتنفي ـذ خارط ـة الطري ـق لتطوي ـر نظــام التأمينــات الزراعي ـة ف ـي فلســطين
ن )إعــداد خارط ـة طري ـق لتطوي ـر نظــام
وكان ـت الخطــوة األول ـى الت ـي تبع ـت نتائ ـج دراس ـة تطوي ـر نظــام التأمي ـن الزراع ـي ف ـي فلســطي 
تأمي ـن زراع ـي ف ـي فلســطين)،حي ـث ت ـم تشــكيل اللجن ـة بنــاء عل ـى توجيهــات معال ـي وزي ـر الزراع ـة الدكتــور ســفيان ســلطان و رئي ـس
صنــدوق درء المخاط ـر عطوف ـة الدكتــور ناص ـر الجاغــوب ،بواق ـع ممث ـل واح ـد ع ـن كل مؤسس ـة م ـن المؤسســات التالي ـة:
• وزارة الزراعة
• االتحاد العام للفالحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين
• هيئة رأس سوق المال الفلسطينية
• المؤسسة الفلسطينية لالقراض الزراعي
• االغاثة الزراعية
• االتحاد العام لشركات التأمين
رافقذلكالعديدمناألنشطة:
عقد ورشة عمل للمانحين ضمن مجموعة عمل القطاع الزراعي واطالق خارطة الطريق النشاء التأمين الزراعي.
ت ـم تموي ـل اســتقدام خبيــرة دولي ـة مســتقلة م ـن قب ـل برنام ـج تطوي ـر األســواق الفلســطيني ة )(PMDPحي ـث قام ـت باعــداد خارط ـة
طري ـق عملي ـة ومفصل ـة النشــاء بوليص ـة تأمي ـن زراع ـي خــال عــام  .2019
ح
بنــاء علــى تقريــر الخبيــرة الدوليــة تــم اعــداد وثيقــة شــروط مرجعيــة لفريــق الخبــراء المطلوبيــن النشــاء بوليصــة التأميــن وتــم فتــ 
مباحثــات مــع مؤسســة اوكســفام والتــي بدورهــا وافقــت علــى تمويــل اســتقدام الخبــراء الدولييــن.
تم عقد ورشة عمل تدريبية للمهندسين الزراعيين والكوادر العاملة في الصندوق حول التأمينات الزراعية.
تـم زيــارة الواليــات المتحــدة االمريكيـة واالطــاع علـى عمليــات التأميـن الزراعـي واألسـس التـي تحكمهـا ومســاهمة الدولـة فيهـا ودور
القطــاع الخــاص ودور الحكومـة وآليــات العمـل بحصـر األضــرار والبرامـج المســاعدة لبرامـج التأمينــات الزراعيـة وغيرهـا.
ت ـم زيــارة لشــركة ترســيم ف ـي تركي ـا لالطــاع عل ـى عمليــات التأمي ـن الزراع ـي واألس ـس الت ـي تحكمه ـا وآليــات العم ـل بحص ـر االضــرار
والبرام ـج المســاعدة لبرام ـج التأمينــات الزراعي ـة وغيره ـا.
توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كجهة مسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في فلسطين.
انجــاز دراس ـة لالحتياجــات التأميني ـة والتمويلي ـة للمزارعي ـن بالتعــاون م ـع المؤسس ـة الفلســطينية لالقــراض الزراعــي م ـن جان ـب آخ ـر
وبالتــوازي م ـع الجهــود أعــاه قام ـت االدارة العام ـة للتأمينــات الزراعي ـة ف ـي الصنــدوق بإجــراء اســتطالع للــرأي حــول رغب ـة المزراعي ـن
فــي الحصــول علــى خدمــات التأميــن الزراعــي والتمويــل فــي فلســطين ،وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســة الفلســطينية لإلقــراض
ن
الزراعـي بهــدف معرفـة مــدى رغبـة العامليـن فـي القطــاع الزراعـي فـي الحصــول علـى خدمــات التأميـن والتمويـل وتوجهــات المزارعيـ 
ورغباته ـم وغي ـر ذل ـك م ـن المؤشــرات األولي ـة للمؤسســتين .
حيــث تــم اصــدار تقريــر اســتطالع الــرأي حــول الخدمــات التأمينيــة والتمويليــة المنفــذ مــن الصنــدوق وبالتعــاون مــع المؤسســة
الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي ،وم ـن بي ـن أه ـم النتائ ـج ه ـي رغب ـة  80%م ـن المبحوثي ـن لالنضمــام ال ـى برنام ـج التأمي ـن الزراع ـي.
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السيدة نسرين الحنبلي

األمين العام لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

التأميــن وســيلة األمــان التــي تتفــق مع روح
العصــر الــذي أصبحــت مخاطــره كثيرة
وعيـ ًـا مــن االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن بالــدور الهــام الــذي يقــوم بــه قطاع التأمين فــي حماية األفراد والمؤسســات
وانطالقــا مــن إدراك االتحــاد ألهميــة التعــاون مــع الجهــات الشــريكة ،يعمــل
والمــوارد الماليــة الالزمــة للتنميــة اإلقتصاديــة،
ً
دائمـ ًـا علــى التواصــل والتشــبيك بيــن القطاعــات الفاعلــة فــي تطويــر صناعــة التأميــن.
ونحــن فــي االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن نثمــن عاليـ ًـا الجهــود المبذولــة مــن شــركات التأميــن الفلســطينية ،ومــن
الجهــات الشــريكة فــي دعــم مســيرة االتحــاد للنهــوض فــي قطــاع التأميــن فــي فلســطين ،كمــا نؤكــد دائمـ ًـا علــى أهميــة
الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص لمــا لهــذه العالقــة التكامليــة مــن أهميــة فــي التنميــة المســتدامة ،وفــي النهــوض
باالقتصــاد الوطنــي الفلســطيني ،لذلــك نحتــاج دائمـ ًـا إلــى بحــث وتطويــر متجدديــن علــى مســتوى السياســات االقتصاديــة
المالئمــة والبنــى التحتيــة مــن أجــل الرقــي فــي صناعــة التأميــن.
آملين أن نكون قد ُو ّفقنا بإيصال رسالتنا في مجلة مرآة التأمين.
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تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين
ندوة عربية حول متطلبات معايير المحاسبة الدولية نهاية شهر ايلول

»المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17عقد التأمين ورقم ( )16إدارة عقود اإليجار«
وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والتأمين ضد حوادث األمن السيبراني
تحــت رعايــة معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن الدكتــور طــارق حمــوري ،يقيــم االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن
وبالتعــاون مــع شــركة إرنســت ويونــغ -األردن نــدوة عربيــة بعنــوان «المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم ( )17عقــد التأميــن
ورقــم ( )16إدارة عقــود اإليجــار وحوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات والتأميــن ضــد حــوادث األمــن الســيبراني» وذلــك يومـــي
األربعــــاء والخميــس  25-26/9/2019فــي فنــدق انتركونتننتــال -عمــان -األردن.
حيــث يأتــي عقــد هــذه النــدوة الهامــة لتناقــش محــاور غايــة فــي األهميــة لقطــاع التأميــن والشــركات العاملــة فيــه ،إضافــة
إلــى االهتمــام مــن الجهــات الرقابيــة بتطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة علــى القطاعــات الماليــة بشــكل عــام وشــركات
التأميــن بشــكل خــاص مــن ضمــن االجــراءات الرقابيــة لضمــان المــاءة الماليــة لشــركات التأميــن وقدرتهــا علــى الوفــاء
ً
ـا لقطــاع التأميــن للتحضيــر للمرحلــة
بالتزاماتهــا المســتقبلية وانسـ
ـجاما مــع توجهــات مجلــس ادارة االتحــاد بصفتــه ممثـ ً
القادمــة التــي تلــزم شــركات التأميــن بتطبيــق هــذه المعاييــر ومســاعدتها فــي االســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب العالميــة
بهــذا الخصــوص لضمــان التطبيــق الصحيــح لهــذه المعاييــر.
وســتتناول مواضيــع النــدوة كافــة جوانــب المعيــار المحاســبي رقــم ( )17المتعلــق بعقــود التأميــن والمعيــار المحاســبي
رقــم ( )16إدارة عقــود االيجــار وكذلــك موضــوع حوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات والتأميــن ضــد حــوادث األمــن الســيبراني
وارتباطهــا بعمــل شــركات التأميــن.
ويشــارك فــي النــدوة أكتــر مــن  130مشــارك مــن العامليــن فــي شــركات التأميــن مــن المــدراء المالييــن ومــدراء التدقيــق
الداخلــي ومدققــي الحســابات والعامليــن فــي دوائــر تكنولوجيــا ونظــم المعلومــات أيضــا مــن الجهــات المحليــة مــن البنــوك
األردنيــة وشــركات اإلستشــارات اإلكتواريــة وادارة المخاطــر التأمينيــة ،أيضــا مشــاركة واســعه مــن البنــك المركــزي االردنــي
وادارة التـــأمين فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن والعديــد مــن المشــاركين مــن المؤسســات المحليــة ذات العالقــة.
وســيغطي مواضيــع النــدوة المتعلقــة بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  17والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  16نخبــة مــن
المحاضريــن مــن كــوادر وخبــراء شــركة إرنســت ويونــغ -األردن مــن العامليــن فــي الســوق األردنــي واألســواق العربيــة وهــم
كل مــن الســيد بــال قمــر – مديــر رئيســي – خدمــات االستشــارات المحاســبية والماليــة والســيد كافــي باثر – اكتواري والســيد
مايــكل ميركوتــر – مديــر رئيســي اكتــواري والســيد وائــل علــي – مديــر -خدمــات االستشــارات المحاســبية والماليــة إضافــة
الــى محاضــر مــن البنــك المركــزي األردنــي وهــو الســيد نــادر قاحــوش ،رئيــس مفتشــين /إدارة الرقابــة علــى المعلومــات
والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا فــي دائــرة الرقابــة علــى الجهــاز المصرفــي فــي البنــك المركــزي األردنــي ،والــذي ســيغطي
موضــوع الحاكميــة واألمــن الســيبراني.
ـتقبال علــى شــركات التأميــن
ويذكــر أن المعيــار المحاســبي رقــم ( )17مــن المعاييــر المحاســبية الجديــدة التــي ســتفرض مسـ
ً
العالميــة والعربيــة والمحليــة والتــي ســيكون لهــا أثــر واضــح علــى البيانــات الماليــة لشــركات التأميــن لتعكــس الموقــف
المالــي لهــذه الشــركات بشــكل أكثــر دقــة.
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إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني
يؤمــن جميــع عمالــه عــن
فــي المــادة ( )116مــن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة 2000م“ :يجــب علــى صاحــب العمــل أن ّ
إصابــات العمــل لــدى الجهــات المرخصــة فــي فلســطين”.
تصنــف علــى أنهــا إصابــة عمــل
ّ
ماهيتهــا ،وماهيــة اإلصابــات واألمــراض التــي
عنــد الحديــث حــول إصابــة العمــل ال بـ ّـد مــن معرفــة
ّ
بحســب القانــون الفلســطيني؛ عــرف قانــون العمــل الفلســطيني إصابــة العمــل بأنهــا“ :الحــادث الــذي يقــع للعامــل أثنــاء العمــل أو بســببه
أو أثنــاء ذهابــه لمباشــرة عملــه أو عودتــه منــه ،ويعتبــر فــي حكــم ذلــك اإلصابــة بأحــد أمــراض المهنــة التــي يحددهــا النظــام” ,وعليــه فــإن
مفهــوم إصابــة العمــل ال يقتصــر فقــط علــى النتيجــة المباشــرة لحــادث أثنــاء أداء المهنــة ،وإنمــا يتعــدى ذلــك ليشــمل األمــراض التــي
تســببها المهنــة ،كمــا أن النطــاق الزمنــي يســري مــن اللحظــة التــي يقــرر فيهــا العامــل الذهــاب لعملــه إلــى حيــن عودتــه منــه.
عنــد وقــوع إصابــة عمــل علــى صاحــب العمــل تقديــم اإلســعافات األوليــة الالزمــة للمصــاب ونقلــه إلــى أقــرب مركــز للعــاج ،وتبليــغ
ً
الشــرطة فــور وقــوع أيــة إصابــة ّأدت إلــى وفــاة العامــل ،أو ألحقــت بــه ضـ ً
ـمانيا حــال دون اســتمراره فــي العمــل ،وإخطــار وزارة
ـررا جسـ
المؤمــن لديهــا خطيـ ًـا عــن كل إصابــة عمــل خــال  48ســاعة مــن وقوعهــا ويســلم المصــاب صــورة عــن اإلخطــار.
العمــل والجهــة
ّ
فــإذا تســببت إصابــة العامــل بعجــز مؤقــت ،أفقدتــه القــدرة علــى أداء عملــه بشــكل مؤقــت ،فإنــه يســتحق أن يتقاضــى  75%مــن األجــرة
اليوميــة التــي كان يتقاضاهــا بحــد أقصــى  180يومـ ًـا أي حوالــي ســتة أشــهر ،ولــم يعالــج المشــرع الفلســطيني المـ ّـدة التــي تزيــد عــن
أن عقــد العمــل الفــردي ينتهــي حــال أصيــب العامــل بعجــز أقعــده عــن العمــل لمــدة تزيــد
ذلــك ،لكــن قانــون العمــل ذكــر فــي موضــع آخــر ّ
ـاء علــى تقريــر طبــي صــادر عــن اللجنــة الطبيــة ،مــع عــدم وجــود مركــز شــاغر يالئــم قدراتــه المهنيــة ووضعــه الصحــي
عــن ســتة أشــهر ،بنـ ً
فإمــا أن يســتمر بدفــع األجــرة ،وإمــا أن يمتنــع عــن دفعهــا بعــد انقضــاء ســتّ ة
ـارات،
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الجديــد ،وعليــه فــإن
ّ
شــهور ،إلــى حيــن عــودة العامــل لعملــه أو أن ينهــي عقــد العمــل ،وفــي جميــع الحــاالت ال يجــوز اإلخــال بالحقــوق العماليــة األخــرى ،أو
مــا يســتحقه بــدل مــا أنفقــه مــن مصاريــف عالجيــة ،ومصاريــف مكوثــه فــي المستشــفى واالنتقــال إليــه.
وقــد فـ ّـرق قانــون العمــل بيــن العجــز الدائــم الجزئــي والعجــز الدائــم الكلــي ،ففــي الحالــة األولــى ،ورغــم عــدم تطــرق المشـ ّـرع الفلســطيني
لتعريــف واضــح لــكل منهمــا ،إال أن الفقــه قــد اســتنتج الفــارق بينهمــا ،ويتمثــل فــي أن العامــل فــي حالــة العجــز الدائــم الجزئــي ،يحتفــظ
ببعــض قــواه الجســدية التــي تتيــح لــه ممارســة عملــه المعتــاد لكــن بشــكل محــدود ،أمــا العجــز الدائــم الكلــي فإنــه يقطــع قــدرة العامــل
علــى العمــل والكســب.
يســتحق العامــل تعويضـ ًـا نقديـ ًـا لمــرة عــن العجــز الجزئــي الدائــم بمجمــوع نســب العجــز التــي أصيــب بهــا ،بمــا ال يتجــاوز التعويــض المقــرر
للعجــز الكلــي الدائــم ،وقــد حــدد القانــون مقــدار التعويــض النقــدي فــي حالــة العجــز الكلــي الدائــم أو الوفــاة بأجــرة  3500يــوم عمــل ،أو
 80%مــن أجــره األساســي حتــى بلوغــه ســن الســتين أيهمــا أكثــر ،كمــا أنــه يحســب التعويــض المســتحق وفقـ ًـا ألحــكام هــذا القانــون علــى
أســاس متوســط األجــر آلخــر ثالثــة أشــهر.
ويســقط الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض بالتقــادم مــع مــرور ســنتين علــى اإلصابــة دون عــذر مشــروع ،كمــا ال يســتحق العامــل أي
تعويــض إذا ثبــت أن اإلصابــة ناتجــة عــن فعــل متعمــد أو أنــه كان تحــت تأثيــر الخمــر أو المخــدرات أثنــاء اإلصابــة مــا لــم تــؤدي إلــى الوفــاة
أو عجــز تزيــد نســبته عــن .35%
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عضو لجنة أمانة سر فرع رام الله
“اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين”

31

هل التأمين الصحي يستنزف أرباح شركات التأمين؟
الصحــي فــي فلســطين والعالــم ال يــزال وســيبقى عبئـ ًـا علــى شــركات التأميــن العاملــة فــي األســواق والحكومــات ،بســبب
التأميــن
ّ
الضعــف بمثابــة حجــر عثــرة أمــام محــاوالت شــركات
الثقافــة التأمينيــة للمســتفيدين ومــزودي الخدمــات الطبيــة الضعيفــة ،وهــذا ّ
التأميــن تقديــم هــذه الخدمــة اإلنســانية.
إن ســلوك المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي مــن أهــم الجوانــب التــي ينبغــي وضعهــا تحــت المجهــر ،بهــدف اســتنتاج الحلــول خدمـ ًـة
ّ
لــكل األطــراف ،فبعــض المســتفيدين يظنــون أنّ ــه بمجــرد حصولهــم علــى بطاقــة التأميــن الصحــي ،ســيحصلون علــى الخدمــات الطبيــة
كافــة ،ســواء كانــت ضروريــة أم غيــر ضروريــة ،دون مراعــاة عقــود التأميــن مــن حيــث التغطيــات واألســقف واالســتثناءات ،وال يقبلــون
ّ
يوضــح التغطيــات التــي وافــق عليهــا،
ـا
ـ
وهن
ـتفيدين،
ـ
المس
ـن
ـ
م
ـتفيد
ـ
مس
ألي
ـض
ـ
رف
أي
يؤيــد صاحــب العمــل هــذا االعتقــاد ،إذ لــم ّ
ّ
وطلبهــا نيابـ ًـة عــن المســتفيدين ،ثــم يضــع اللــوم علــى شــركات التأميــن لتجنــب االحتــكاك مــع مســؤولهم.
ومــن الســلوكيات التــي تؤثــر سـ ً
الصحــي االختيــار الســلبي للمســتفيدين ،بســبب الســلوكيات المضــادة لالختيــار
ـلبا علــى عقــود التأميــن ّ
األصحــاء ،فالمرضــى يميلــون أكثــر إلــى االلتحــاق بالتأميــن،
ـتفيدين
ـ
المس
ـن
ـ
م
ـى
ـ
أعل
ـة
ـ
صحي
ـر
ـ
مخاط
مــن المســتفيدين الذيــن لديهــم
ّ
وهنــا يجــب علــى شــركات التأميــن مكافحــة االختيــار الســلبي بالتأميــن الصحــي مــن جــذوره ،وإيجــاد حلــول للحــد مــن ســوء االســتخدام
مــن بعــض المســتفيدين ،وبعــض مــزودي الخدمــات الطبيــة.
أن لديهــم مــن
و الجــزء اآلخــر مــن المشــكلة ،قيــام بعــض مــزودي الخدمــات الطبيــة بإجــراءات مبالــغ فيهــا لمرضــى التأميــن ،معتقديــن ّ
يتكفــل بالتكاليــف نيابــة عنهــم ،بالتالــي يقومــون بإســهاب الطلــب علــى األدويــة والفحوصــات التــي ليــس لهــا ضــرورة ،وتغييــر بعــض
أطبــاء التشــخيص الطبــي لصالــح المريــض ،مــن أجــل وصــف مــا هــو غيــر مشــمول فــي عقــد المســتفيد خدمـ ًـة لــه علــى حســاب
شــركات التأميــن.
قصــرت بتقديــم الخدمــة كاملــة ،وانزعــاج بعــض األطبــاء مــن
وتكــون النتيجــة انزعــاج المســتفيد بســبب اعتقــاده أن شــركة التأميــن ّ
شــركات التأميــن بســبب التدخــل فــي القــرارات التــي ّيتخذهــا األطبــاء ،وحصــول خســائر أكبــر لــدى شــركات الـــتأمين.
ـزود الخدمــات الطبيــة ،والمؤمــن عليــه أي المســتفيد ،وشــركة التأميــن .ولــكل
الصحــي الثالثــة :مـ ّ
يكمــن الحــل فــي أطــراف التأميــن ّ
الصحــي ،فعلــى ّ
كل منهــم العمــل بــروح الفريــق مــن أجــل المصلحــة المشــتركة ،وضمــان تقديــم
طــرف دور كبيــر فــي إنجــاح التأميــن ّ
الصحــي واســتمراريته مــن شــركات التأميــن بــكل نزاهــة ودون تقصيــر.
خدمــة التأميــن ّ
كل ذلــك ،لحمايــة حقــوق المســتفيدين والنهــوض بالتأميــن الصحــي ،وإزالــة كل مــا يؤثــر سـ ً
ـلبا عليــه مــن خــال التــزام مــزودي الخدمــات
الطبيــة وتطبيقهــا يعـ ُّـد أحــد مفاتيــح النجــاح فــي الحـ ّـد مــن اإلفــراط واإلســراف والهــدر غيــر
الطبيــة بمســؤولياتهم ،فأخالقيــات المهنــة
ّ
المبــرر ،ورفــع التوعيــة التأمينيــة لــدى المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي ،للحــد مــن ســوء االســتخدام المباشــر أو غيــر المباشــر ،إذ
أن أقســاط
ومبالــغ فيهــا ،بحجــة ّ
إن بعــض المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي تكــون معالجاتهــم ألهــداف غيــر ســليمة ،أو فيهــا هــدر ُ
التأميــن مســتقطعة مــن رواتبهــم ،وهــذا يخالــف مفاهيــم التأميــن ويعــود عليهــم سـ ً
ـلبا فــي المســتقبل مــن خــال ارتفــاع أقســاط
التأميــن أو انخفــاض التغطيــات التأمينيــة.

سيمون شحادة

مدير دائرة التأمين الصحي والعائلي
“تمكين للتأمين”

32

إدارة المخاطر في شركات التأمين
الفلسطينية
المكونــات الرئيســية فــي القطــاع المالــي واالقتصــادي الفلســطيني ،خاصــة بعــد التوســع
يعتبــر قطــاع التأميــن الفلســطيني مــن
ّ
أن لشــركات التأميــن دور أساســي فــي حمايــة الممتلــكات ،إذ تضمــن الوفــاء بالتعويضــات
فــي شــركات التأميــن وأعمالهــا .كمــا ّ
للمؤمنيــن لديهــا.
وااللتزامــات
ّ
الفعــال فــي تطويــر االقتصــاد الوطنــي وحمايتــه
اكتتــاب التأميــن يحتــوي علــى كثيــر مــن المخاطــر التــي تحــول دون أن يكــون لــه الــدور
ّ
مهمــا كان نــوع التأميــن .لذلــك تقــوم شــركات التأميــن بتوزيــع األخطــار مــن خــال إعــادة التأميــن فــي األســواق العالميــة ،ممــا يــؤدي
إلــى حمايــة االقتصــاد الوطنــي مــن األخطــار الكبيــرة التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا.
ً
ومــن هنــا يبــرز الــدور األساســي لدائــرة إدارة المخاطــر فــي شــركة التأميــن ،إذ أن اســتحداث هــذه الدوائــر يعـ ّـد جديــدا فــي قطــاع التأميــن
ـي مــن الهيئــات التنظيميــة لقطــاع التأميــن والقطــاع المصرفــي.
الفلســطيني ألهميتــه بشــكل رئيســي ،وكونــه متطلــب أساسـ ّ
وتهــدف دائــرة المخاطــر فــي شــركات التأميــن إلــى العمــل علــى مواجهــة أخطــار التأميــن والحــد منهــا ،ورفــع مســتوى الخدمــة والجــودة
مــن خــال الوســائل التــي تــدار بهــا عمليــات تقييــم الخطــر لــدى الشــركة .وتجــري عمليــة دراســة الخطــر مــن خــال الحــد مــن اآلثــار
طبــق ،وتبيــان أنهــا ضمــن الحــدود المقبولــة لشــراء خطرهــا واالكتتــاب بهــا.
الســلبية عبــر مجموعــة مــن المهــام التــي تُ ّ
عدة من ضمنها:
وتقسم المخاطر في شركات التأمين إلى مجموعات ّ
• المخاطــر الفنيــة :تتمثــل المشــاكل الفنيــة فــي توقــف أو بــطء ســير أعمــال الشــركة نتيجــة خلــل فــي األنظمــة التــي تســتخدمها
الشــركة لعمليــات االكتتــاب أو فــي خطــوط االتصــال بيــن فــروع الشــركة .
• مخاطــر االكتتــاب :تتمثــل فــي اختيــار سياســة اكتتــاب للخطــر التــي تقرهــا الشــركة حســب أهدافهــا وقدرتهــا الماليــة واالداريــة والفنيــة
فــي نشــوء هــذه المخاطــر ،مثــل عــدم مصداقيــة البيانــات وعــدم االلتــزام بسياســة االكتتــاب والضعــف فــي تقييــم الخطــر .
المؤمنيــن بشــكل فــوري أو فــي الوقــت المحــدد فيمــا يســمى
• مخاطــر الســيولة :تتمثــل فــي عــدم القــدرة علــى دفــع التزاماتهــا تجــاه
ّ
بخطــر انخفــاض المــاءة الماليــة للشــركة ،وتفــرض لــه هيئــة ســوق رأس المــال نســب محــددة ،ويجــب علــى شــركات التأميــن عــدم
االنخفــاض عنــه الســتكمال ســير أعمالهــا باالكتتــاب.
المؤمنيــن بتســديد األقســاط التأمينيــة وتزايــد نســبة الشــيكات البنكيــة الراجعــة ،ممــا يــؤدي
• مخاطــر االحتيــال :تتمثــل فــي عــدم التــزام
ّ
إلــى أخطــار نقــص الســيولة وتكبــد الخســائر لــدى شــركات التأميــن.
• مخاطــر إقليميــة :تتمثــل بالعقوبــات التــي يفرضهــا االحتــال علــى الشــعب الفلســطيني ممــا يؤثــر سـ ً
ـلبا فــي االقتصــاد الفلســطيني
والــذي ينعكــس علــى القطــاع التأمينــي مــن حيــث المحافــظ التأمينيــة واالســتثمارية.
ولــكل نــوع مــن هــذه المخاطــر إجــراءات وسياســات واضحــة ومحـ ّـددة ،مــن أجــل تجنــب الحــد األكبــر مــن الخطــر .أحيانـ ًـا تُ جــرى بعــض
الخطــط المتعلقــة بالخطــر فــي حــال كانــت هنــاك احتماليــة كبيــرة فــي وقــوع الخطــر.
وبالرغــم مــن الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه دائــرة المخاطــر فــي شــركات التأميــن ،إال أن هنــاك بعــض المعيقــات التــي تواجههــا وتحــد
مــن إجراءاتهــا مثــل:
• التنافــس الكبيــر فــي قطــاع التأميــن الفلســطيني رغــم محدوديــة أنــواع التأمينــات المطبقــة فيــه ،ممــا يــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى
التوجــه نحــو بعــض التأمينــات الخطــرة ،مــن أجــل حفــظ مكانــة الشــركة ومحفظتهــا فــي الســوق الفلســطيني.
• عــدم توفــر الســيولة الكافيــة لتطبيــق خطــط المخاطــر ،خاصــة فــي الجوانــب الفنيــة التــي بحاجــة إلــى تكلفــة باهظــة للعمــل علــى
تطبيقهــا.
ومــن هنــا فــإن تطويــر دوائــر المخاطــر فــي شــركات التأميــن الفلســطينية يــؤدي إلــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة مــن شــركات
التأميــن ،والحــد مــن الخســائر التــي يتعــرض لهــا هــذا القطــاع.

خير أبو زعرور

مدير المخاطر واالمتثال
شركة فلسطين للتأمين
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احصائيات
ﻋﺪد
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

1,463

Q2/ 2019

ﻋﺪد اﻟﻮﻛﻼء
واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ

283

Q2/ 2019

ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع
واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

158

Q2/ 2019
34

1,304

Q2/ 2018

253

Q2/ 2018

143

Q2/ 2018

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ 2019

81,490,883

Q2/ 2018

85,709,109

Q2/ 2019

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة 2019

79,581,398

Q2/ 2018

84,403,753

Q2/ 2019

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع

90,000,000

Q2/ 2018

90,950,000

Q2/ 2019

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

151,409,279
155,999,650

Q2/ 2018
Q2/ 2019
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بارتفاعبلغتنسبته113%عنالعامالماضي

التأمينالوطني ةNICتفصحعنبيناتهاالمالية
فيالنصفاألوللعام2019

ـا بأحــكام نظــام
أفصحـت شــركة التأميـن الوطنيـة عـن بياناتهـا الماليـة المرحليـة المراجعـة والموحــدة للنصـف االول مـن عــام 2019 عمـ ً 
اإلفصــاح الســاري عـن بورصـة فلســطين.
ولقـد أشــار مديـر عــام شــركة التأميـن الوطنيـة NICأحمـد مشعشـع إلـى أن البيانــات الماليـة للتأميـن الوطنيـة فــي  30/06/2019تشــير
إلـى أن صافـي األربــاح بعـد الضريبـة قـد بلغـت  3,955,669دوالر أمريكــي ،مقارنـة مـع صافـي أربــاح بعـد الضريبـة بمقــدار 1,855,509
دوالر أمريكـي للفتــرة نفســها مـن العــام  2018بارتفــاع بلغـت نســبته  113.19%
وأضــاف مشعش ـع أن مجمــوع الموجــودات بل ـغ 113,017,064دوالر أمريك ـي بع ـد أن وص ـل  105,235,355دوالر أمريك ـي ف ـي نهاي ـة
العــام  2018بارتفــاع بلغ ـت نســبته  7.39%وبل ـغ مجمــوع المطلوبــات  71,951,157دوالر أمريك ـي بع ـد أن وص ـل  65,182,184دوالر
أمريك ـي نهاي ـة العــام  2018بارتفــاع بلغ ـت نســبته  10.38%
ي )منه ـا حقــوق جهــات غي ـر مســيطرة بمقــدار  1,566,634دوالر
وتاب ـع «مجمــوع حقــوق الملكي ـة فق ـد بل ـغ  41,065,907دوالر أمريك ـ 
أمريكــي)بع ـد أن وص ـل  40,053,171دوالر أمريك ـي (منه ـا حقــوق جهــات غي ـر مســيطرة بمقــدار  1,550,454دوالر أمريكــي) ف ـي نهاي ـة
«2.5
العــام  2018بارتفــاع بلغ ـت نســبته  3%
وعبـر مشعشـع «إن هــذه النتائـج تشــير إلـى العمـل الــدؤوب للشــركة بطاقـم عملهـا بحسـب الخطـة الســنوية الممنهجـة التـي وضعتهـا
إدارة الشــركة بدايــة العــام ،ونحــن نحصــد نتائــج هــذه الخطــة التــي تثبــت القيــادة لشــركة التأميــن الوطنيــة فــي صناعــة التأميــن داخــل
الســوق الفلســطيني وال يــزال هنــاك فرص ـة نجــاح أخــرى ف ـي النص ـف األخي ـر للج ـد واالجتهــاد واالســتمرار بالعم ـل م ـن أج ـل المحافظ ـة
علـى نتائجنــا ،بـل زيادتهـا فـي العــام القــادم للمحافظـة علـى قــوة شــركة التأميـن الوطنيـة وزيــادة قدرتهـا علـى تعويـض عمالئهـا فـي حــال
تعرضه ـم لحــوادث بأنــواع التأمي ـن كاف ـة».
يذكـر أن شــركة التأميـن الوطنيـة المســاهمة العامـة NICمـن أولـى شــركات التأميـن الفلســطينية التـي تأسسـت عــام  1992وحافظـ 
ت
علـى مركـز الصــدارة فـي قطــاع التأميـن فـي فلســطين علـى مــدار أكثـر مـن  26عامـ ًـا ،وتعمـل الشــركة وفـق محــركات إســتراتيجية للنمـو
المســتمر مـن خــال شــبكة فروعهـا ومكاتبهـا ووكالئهـا المنتشــرة فـي جميـع أنحــاء فلســطين ،باإلضافـة الـى تعزيـز دورهـا الريــادي فـي
التنميـة المجتمعيـة عبـر اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيـة للشــركة.
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ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻴﻮﺑﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻀﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ
ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﺠﺴﻴﺪ
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .ﻟﺬﺍ ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺧﻤﺲ
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ ﺭﻛﺰﺕ
ً
ﺣﻈﺎ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ واألقــل
ﻛﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ واألطفــال ﻭﺫﻭﻱ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ “ ﺍﻷﻣﻞ” بتوفيــر ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺧﻴﺎﻃﺔ
ﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
ُسـ ّـلمت ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ –
ً
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺮﺅﻳﺔ
ﻧﻬﺎﺩ ﺃﺳﻌﺪ ﺃﻥ هــذه ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺄﺗﻲ
ً
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ لعطائهــا ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ
ً
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻴﻮﺑﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ
ً
ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ.

ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ تســاهم فــي
تطويــر قطــاع التعليــم والريــادة
واالبــداع
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺿﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ً
ﻣﻨﺤﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ علــى اســتكمال
ﺩﺭﺍﺳـﺘﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ عدة ﻣﻦ
ﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻤﺆﺳﺴﺎﺕ تعليميــه.
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ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﺰ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺫﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻭﺍﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﺭﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺫﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ
ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﺴﻴﺮ.
ً
ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺮﻋﻰ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ
ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻟﻴﺎﻟﻲ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
 2019/8/7ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ
 Tedx An-Najahﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ً
ﺟﺰﺀا ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ إلــى تعريــف ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﺑﻠﻨﺞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ” ﻭﻫﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ “ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ” ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻣﺘﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.
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ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ « ﺗﺮﺳﺖ» ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺑﻮﺭﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
ً
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩأ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺮﺳﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .ﻭﺗﻌﺪ ﺗﺮﺳﺖ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ 17ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
«ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ» ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﻡ .1989

ﻛﺮﻣﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ ،ﻟﺪﻭﺭه ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
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“ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ” ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﻃﻼﻕ
ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ “ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ” ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻻﻃﻼﻕ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ “ﺃﻧﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ”،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭ  25ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﺑﻴﻞ
ﺍﻟﻔﻀﻲ.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺪﺓ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،وﺃﺷﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1994ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ
ﻋﻴﺪﺓ “ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻭﺃﻥ
ﻧﻜﻮﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،
وعــد عمالئنــا ووكالئنــا
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
َ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﺩ ﺩﺍﺋﻢ،
ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮﻥ أﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻨﺎ
ً
ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ”.
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أقيم ﻣﺨﻴﻢ ﺻﻴﻔﻲ لألﻃﻔﺎﻝ
ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺧﻀﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ بالشراكة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،التي
ساهمت ﺑﻤﺒﻠﻎ  2,000ﺷﻴﻜﻞ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻧﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺨﻴﻢ ﻭﺟﻨﺎﺡ األلعاب ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ،
ﺑﺎإلﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄته.

ﻓﺨﻮﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺩﺍﻭﺩ
ﺍﻟﺰﻳﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻊ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺰﻳﺮ ﻧﺎﺋﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺣﻤﺰﺓ ﺷﺮﻭﻑ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

تســعى الشــركة الــى تطويــر النظــم والبرامــج المســتخدمه ،وزيــادة التنــوع بالمنتجــات التأمينيــه حيــث تقــوم الشــركه
حاليــا بالعمــل علــى ادخــال “التأميــن علــى الحيــاه” اضافــه الــى منتجاتهــا التأمينيــه األخــرى والعمــل علــى تطويــر
البرامــج الخاصــه بالتأميــن الصحــي ،كمــا وقامــت الشــركة خــال هــذا العــام بعقــد العديــد مــن ورش العمــل
لموظفيهــا مــن اجــل تطويــر كفــاءة الموظفيــن لمواكبــة تطــورات العمــل.
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قامــت الشــركة األهليــة للتأميــن خــال العــام الحالــي 2019م ،وضمــن خطتهــا التوســعية وتلبيــة لحاجــة الســوق
الفلســطيني بالتوســع واالنتشــار فــي جميــع محافظــات الوطــن  ،حرصــا منهــا علــى الوصــول الــى زبائنــا أينمــا
وجهــزت هــذه الفــروع بأحــدث األجهــزة وأفضــل الكــوادر البشــرية ومــن
كانــوا ،وفتحــت فــروع ومكاتــب جديــده ،
ّ
هــذه الفــروع -:

ﻓﺮع رﻓﻴﺪﻳﺎ
 -ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻓﺮع اﻟﺒﻴﺮة

ﻓﺮع ﺣﻮارة

ﻓﺮع ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ

ﻓﺮع اﻟﺤﺮس
 -اﻟﺨﻠﻴﻞ
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انتخب مجلس ادارة شركة التكافل للتأمين
ً
رئيسا للمجلس
المهندس محمد العامور

انتخــب مجلــس ادارة شــركة التكافــل للتأميــن المهنــدس محمــد العامــور رئيسـ ًـا للمجلــس وذلــك خــال االجتمــاع الــذي عقــد فــي رام
اللــه خلفـ ًـا للمرحــوم األســتاذ باســل طــه ليشــكل إضافــة نوعيــة للشــركة نظــرا لتعــدد خبراتــه ومســيرته المعروفــة فــي قطــاع األعمــال.
وجــاء انتخــاب العامــور بتوافــق أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن رأوا فيــه روحــا عاليــة فــي اإلصــرار علــى القيــادة نحــو التميــز والريــادة ،وهــو
مــا تحتاجــه التكافــل فــي المرحلــة المقبلــة بعــد أن غــدت تســتحوذ علــى حصــة هامــة فــي قطــاع التأميــن فــي فلســطين.
وبتتبــع الســيرة الذاتيــة للعامــور فهــو حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن الجامعــة األردنيــة عــام ،1981
وشــغل فــي الســابق منصــب أميــن ســر اتحــاد المقاوليــن الفلســطينيين وفــي دورة أخــرى نائــب الرئيــس  ،عضــو مجلــس إدارة مؤسســة
المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية.
وأعــرب مجلــس إدارة التكافــل عقــب انتخــاب العامــور أن توليــه منصبــه الجديــد يشــكل بصمــة إيجابيــة جديــدة للشــركة التــي تتطلــع
لالســتفادة مــن خبراتــه المتعــددة فــي إثــراء أعمــال الشــركة والســير بهــا نحــو آفــاق جديــدة لتحقيــق الخطــط الطموحــة التــي تصبــوا إليهــا
التكافــل.
وأضــاف “ فــي عصــر الرقمنــة والفضــاءات المفتوحــة لــم يعــد ممكنـ ًـا الوقــوف عنــد مرحلــة والحديــث بأننــا وصلنــا  ،نحــن فــي عالــم
القمــم الالمتناهيــة  ،والتكافــل باتــت أهــا ألن ترفــع عامــا بعــد عــام ســقف تطلعاتهــا نحــو األفضــل”.
وأكــد العامــور “ أن التكافــل بمــا تحملــه مــن قيــم ومنطلقــات باتــت تشــكل مدرســة فــي عالــم التأميــن اإلســامي  ،وهــذا لــم يكــن ليتــم
لــوال وجــود طاقــم مــن العامليــن األكفــاء  ،فالشــركة تســمو بكادرهــا المميــز ،وتقــدر العنصــر البشــري فيهــا وتســتثمر فيــه بمــا يســتحق

أنهــت الشــركة تطويــر البنيــة التحتيــة ألنظمــة المعلومــات فــي الشــركة حرصـ ًـا منهــا علــى تقديــم أفضــل خدمــة

للمتكافليــن وضمــان أمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل  ،وهــذا جــزء مــن خطــة الشــركة األوســع التــي تمهــد
إلســتقبال انظمــة ماليــة حديثــة ســيبدأ العمــل فيهــا مــع بدايــة العــام  ،2020فاالســتمرار فــي البنيــة التقنيــة

واألنظمــة الحديثــة مــن أولويــات اســترايجيات الشــركة لمــا لــه مــن دور وحساســية فــي تطويــر صناعــة التكافــل
والرقــي بهــا.
48

غالف كتاب التأمين التكافلي
ً
حديثــا عــن شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن كتــاب بعنــوان :التّ أميــن التّ كافلــي اإلســامي كمــا تجريــه شــركة َّ
التكافــل
صــدر
الفلســطينية للتّ أميــن ،للمؤلــف األســتاذ الدكتــور إســماعيل شــندي ،عضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي الشــركة ،وأســتاذ الفقــه
ّ
اإلســامي المقــارن فــي جامعــة القــدس المفتوحــة ،وقــد تنــاول الباحــث فــي هــذا الكتــاب التّ أميــن التّ كافلــي اإلســامي مــن حيــث؛
ومكوناتــه ،وحكمــه ،وتكييفــه الفقهــي ،واألســس والقواعــد التــي يعمــل علــى وفقهــا،
معنــاه ،وأهميتــه ،وأهدافــه ،ونشــأته ،وتطـ ّـوره،
ّ
والفــروق الجوهريــة بينــه وبيــن التّ أميــن التّ جــاري ،والمشــكالت التــي تواجهــه ،كمــا عـ ّـرف بشــركة التّ كافــل الفلســطينية للتّ أميــن ،مــن
ّ
حيــث؛ ّ
وموظفوهــا،
والرســالة ،واالســتراتيجية ،واألهــداف ،والهيــكل التّ نظيمــي للشــركة ،وفروعهــا ومكاتبهــا
النشــأة ،والمبـ ّـرراتّ ،
تقدمهــا ،والمســؤولية المجتمعيــة التــي تقــوم بهــا ،ثــم ختــم الكتــاب بالحديــث عــن كيفيــة تطبيــق التّ أميــن
والخدمــات التّ أمينيــة التــي ّ
التّ كافلــي اإلســامي فــي شــركة التّ كافــل الفلســطينية ،فعــرض للتّ أميــن التّ كافلــي العائلــي (التّ أميــن علــى الحيــاة) فــي شــركة التكافــل
والرقابــة الشــرعية
الفلســطينية للتأميــن ،والفائــض التّ أمينــي ،والعجــز فــي صنــدوق المشــتركين وطــرق معالجتــه ،وإعــادة التّ أميــنّ ،
علــى أعمــال الشــركة.
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أخبار الشركة العالمية
المتحدة للتأمين 2019

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

شــاركت الشــركة العالميــة المتحــدة
للتأميــن فــي المنتــدى الســنوي
المشــترك الرابــع لمســؤولي مكافحــة
غســيل األمــوال وتمويــل االرهــاب فــي
فلســطين واألردن ،والــذي ُعقــد فــي
عمــان فــي شــهر آب ،وقــد مثــل الشــركة
الســيد /محمــود ســحويل – مســاعد
الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة
واالداريــة
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ُو ّقعــت اتفاقيــة تطويــر أنظمــة (ايمــز) مــع شــركة تكنــو ســيس فــي شــهر  18/4/2019بحضــور رئيــس هيئــة المديريــن الســيد عثمــان
بازيــان و المديــر االقليمــي للمشــاريع الســيد حســان قاســمية عــن شــركة تكنوســيس و ومديــر دائــرة أنظمــة المعلومــات الســيد
عبداللطيــف ســمير حشــايكه و نائبــه الســيد باســم حورانــي عــن الشــركة العالميــة للتأميــن
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻔﻮﺯ ﺑﻌﻄﺎﺀ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺧﻄﺎﺭ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ

 Ooredooﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

تمكين للتأمين تعلن عن شعارها
الجديد بمناسبة مرور عام
على إطالق خدماتها
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
“ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ” ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ إﺷﻬﺎﺭ
ً
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺃﻳﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ.
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برعاية حصرية من شركة “تمكين للتأمين”
كلية الدعوة وأصول الدين /جامعة القدس
نظمت فعاليات المؤتمر العلمي “التأمين
التعاوني :واقع وآفاق”

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘأﻣﻴﻦ ﺗﺘﺴﻠﻢ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺑﻠﻐﺖ 97%
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أخبار االتحاد

ورشة عمل الحوادث المرورية
عقــدت فــي رام اللــه يــوم أمــس الســبت التاســع مــن تشــرين الثانــي
 2019ورشــة عمــل حــول الحــوادث المروريــة “معالجتهــا وفنيــات
التحقيــق فيهــا” ينظمهــا االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن
والشــرطة الفلســطينية بحضــور معالــي الوزيــر المهنــدس عاصــم
ســالم وزيــر النقــل والمواصــات والعقيــد الحقوقــي أبــو زنيــد أبــو
زنيــد مديــر عــام شــرطة المــرور والســيد أشــرف مشــعل رئيــس نيابــة
مكافحــة الجرائــم المروريــة والســيد أمجــد جــدوع مديــر عــام اإلدارة
العامــة للتأميــن ورئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة االتحــاد الفلســطيني
لشــركات التأميــن.
رحــب الســيد أنــور الشــنطي رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد الفلســطيني
لشــركات التأميــن فــي الحضــور .حيــث شــارك فــي الورشــة 130
ً
شــخصا مــن العامليــن فــي دوائــر الحــوادث والتعويضــات والدوائــر
القانونيــة والدوائــر ذات العالقــة فــي مجــال التأميــن مــن شــركات
التأميــن الفلســطيني وضبــاط إدارة المــرور ومــدراء أفــرع المــرور
وضبــاط حــوادث الطــرق فــي المحافظــات.
تناولــت الورشــة عــدة مواضيــع حــول الحــوادث المروريــة وأهميــة
التحقيــق فــي الحــوادث وتحليــل الحــادث فــي حــال وجــود إصابــات
جســدية (الكــروكا) وطــرق كشــف الحــوادث المــزورة ومخالفــات
التأميــن و أهــم المعطيــات واألســس القانونيــة والفنيــة فــي تحديــد
المســؤولية فــي الحــادث مــن ناحيــة جمــع األدلــة وتحليــل الحــادث
ً
وفقــا ألحــدث الطــرق.
كمــا وتتنــاول موضــوع ماهيــة تطوير خطــط الضبط المــروري وتغييرها
بنــاء علــى المســتجدات فــي ملــف حــوادث الســير و األثــر
باســتمرار
ً
القانونــي المترتــب علــى التقريــر لحــادث الســير وبحــث امكانيــة ادخــال
بيانــات الحــادث الكترونيــا ،وربطهــا ومتابعتهــا مــع األطــراف الشــريكة
كمــا وتــم التطــرق إلــى تجــارب دول مجــاورة ،باإلضافــة إلــى مناقشــة
موضــوع التقاريــر وتبديــل الشــفتات وســرعة تجــاوب الشــرطة ودور
الجهــات الشــريكة فــي تعزيــز الثقافــة المروريــة والتأمينيــة وتوفيــر بيئــة
مروريــة آمنــة.
وتطــرق معالــي الوزيــر المهنــدس عاصــم ســالم إلــى ضــرورة بحــث
الســبب والمســببات والعوامــل التــي تــؤدي إلــى حــدوث الحــوادث
وتطــرق إلــى أهميــة دور ومســؤولية وزارة النقــل والمواصــات فــي
طريقــة صــرف الرخــص ودور كل مــن وزارتــي األشــغال العامــة ووزارة
الحكــم المحلــي فــي تأهيــل البنيــة التحتيــة والشــوارع ســواء داخــل
المــدن أو خارجهــا.
كمــا وأضــاف معالــي الوزيــر ســالم إلــى أهميــة تعزيــز الثقافــة عنــد
المواطــن الفلســطيني فــي المدارس والجامعــات باإلعالم والندوات،
التــي بدورهــا تحــذر النــاس فيهــا مــن المآســي التــي تنتــج عــن الحــوادث
المروريــة لتكــون رادع لــدى المواطــن الفلســطيني لاللتــزام بقوانيــن
الســير والتعليمــات.
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وأشــار العقيــد الحقوقــي أبــو زنيــد أبــو زنيــد إلــى أن القضيــة المروريــة أصبحــت تكتســي صفــة عالميــة ،وأنــه مــن واجبنــا مســاعدة
القطــاع الخــاص علــى القيــام باألعبــاء التــي يواجههــا خاصــة فــي موضــوع التأمينــات ،وأن التأميــن ليــس مــال مبــاح هــو رأس مــال
وطنــي يجــب الحفــاظ عليــه ودعمــه وأن يكــون اإلختصــاص مــن التأميــن هــو علــى أصــول قانونيــة ثابتــة وبحــق وليــس بباطــل .كمــا
وأكــد العقيــد الحقوقــي أبــو زنيــد علــى أهميــة هــذا اللقــاء مــن أجــل الحــد مــن الحــوادث المروريــة وتعميــم حالــة الســلوك المــروري
اإليجابــي علــى الطرقــات ،حيــث أننــا نطمــح بــأن يكــون هنــاك صفــر حــوادث وفــاة فــي المســتقبل.
كمــا وأكــد الســيد أنــور الشــنطي أنــه ال دولــة بــدون اقتصــاد وال اقتصــاد مــن دون تأميــن ،فــي بعــض دول العالــم تــم تصنيــف القطــاع
المالــي كعنصــر محــرك لالقتصــاد بمكونيــه البنــوك والتأميــن ،مــع أن التأميــن هــو األهــم ألنــه بــدون تأميــن وبــدون شــركات تأميــن
قــادرة ومتمكنــة فــا مشــاريع جيــدة جديــدة وال ممتلــكات آمنــة وال قــروض ناجــزة وال مســتقبل واعــد.
هــذا ودعــا الســيد أنــور الشــنطي إلــى التعــاون مــع المديريــة العامــة إلدارة المــرور مــن أجــل خلــق بيئــة مروريــة آمنــة نحافــظ فيهــا علــى
الممتلــكات الفلســطينية وعلــى العنصــر البشــري الفلســطيني.
أمــا الســيد أشــرف مشــعل أكــد أن النيابــة العامــة و نيابــة مكافحــة الجرائــم المروريــة تدعــم و تســاند كل القطاعــات فــي وطننــا الكريــم،
وتحــدث عــن األثــر اإليجابــي لقطــاع التأميــن فــي شــب الضــرر وتخفيــف مــن األعبــاء علــى المواطنيــن فــي المصائــب ،كمــا وأشــار أن
حيــاة الســير علــى الطــرق فــي فلســطين لهــا أهميــة عاليــة فــي مقيــاس الســامة العامــة ،لذلــك فــإن النيابــة العامــة تقــف بــكل جديــة
خلــف أي مشــروع أو اجــراءات أو اقتراحــات تدعــم هــذه الغايــة وهــي تحقيــق أعلــى نســبة ســامة مروريــة.
كال
نتــج عــن هــذه الورشــة توصيــات عــدة شــأنها بشــأن رفــع الســامة المروريــة واتفــق الحضــور علــى أن يتــم متابعــة هــذه التوصيــات ً
حســب اختصاصــه.
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الدكتــور محمــد اشــتيه رئيــس مجلــس الــوزراء يســتقبل فــي
مكتبــه رئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة االتحــاد لشــركات التأميــن
الفلســطينية واألميــن العام لالتحاد والمــدراء العامون وممثلي
شــركات التأميــن فــي فلســطين بحضــور الســيد محمــد أبــو
عــوض رئيــس مجلــس ادارة شــركة فلســطين للتأميــن
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االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يعقد اجتماعه
السنوي وينتخب مجلس ادارته الجديد للدورة 2019-2020
عقــدت الهيئــة العامــة لالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن اجتماعهــا الســنوي يــوم اإلثنيــن الموافــق العشــرون مــن أيــار للعــام 2019
فــي مقرهــا الدائــم فــي مدينــة رام اللــه ،وقــد تــرأس االجتمــاع الســيد أنــور الشــنطي رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد ،بحضــور الســيد أمجــد
جــدوع مديــر عــام اإلدارة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ،وقــد ُأقـ ّـر فــي االجتمــاع البيانــات الماليــة عــن الســنة
الماليــة المنتهيــة فــي الثالــث عشــر مــن كانــون األول لعــام  2018م ،والموافقــة علــى تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي المســتقل،
وتقريــر مجلــس إدارة االتحــاد عــن أعمالــه خــال ســنة 2018م ،وإبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد ،وانتخــاب مدقــق حســابات
االتحــاد للســنة الماليــة  ،2019كمــا ُ
انتخــب فــي االجتمــاع مجلــس إدارة جديــد للــدورة ( )2020 – 2019مكــون مــن ثمانــي شــركات مــن
أعضــاء الهيئــة العامــة البالــغ عددهــم عشــرة شــركات ،إذ تشـ ّـكل المجلــس مــن شــركة التأميــن الوطنيــة ،وشــركة المشــرق للتأميــن،
وشــركة ترســت العالميــة للتأميــن ،وشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن ،وشــركة فلســطين للتأميــن ،وشــركة التكافــل الفلســطينية
للتأميــن ،والشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن ،وشــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن.
وفــور انتهــاء اجتمــاع الهيئــة العامــة ،عقــد مجلــس اإلدارة الجديــد اجتماعــه األول لتوزيــع المناصــب اإلداريــة ،فانتُ خــب باإلجمــاع الســيد
أنــور الشــنطي ،المديــر العــام لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن رئيسـ ًـا للمجلــس ،والســيد أحمــد مشعشــع مديــر عــام شــركة التأميــن
الوطنيــة نائبـ ًـا للرئيــس ،والســيد محمــود ســحويل مســاعد الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة واإلداريــة فــي الشــركة العالميــة المتحــدة
ً
ً
ً
ماليــا ،وعضويــة كل مــن شــركة المجموعــة
مراقبــا
أمينــا للســر ،والســيد نهــاد أســعد مديــر عــام شــركة المشــرق للتأميــن
للتأميــن
األهليــة للتأميــن وشــركة فلســطين للتأميــن وشــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن وشــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن.
وفــور انتخابــه رئيسـ ًـا لمجلــس إدارة االتحــاد للــدورة ( )2019-2020تقــدم الســيد أنــور الشــنطي بالشــكر والتقديــر لمجلــس إدارة اإلتحــاد
علــى ثقتهــم العاليــة إلعــادة انتخابــه مــرة أخــرى فــي رئاســة االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن ،وأكــد علــى أنــه ســيبذل قصــارى
جهــده فــي تحقيــق أهــداف االتحــاد وتنميــة قطــاع التأميــن فــي فلســطين شـ ً
ـاكرا جميــع األعضــاء علــى دعمهــم الدائــم والمســتمر،
مؤكـ ً
ـدا لهــم اســتكمال مســيرته تجــاه تنميــة قطــاع التأميــن فــي فلســطين وتطويــره ،والتواصــل مــع مختلــف الجهــات الرســمية ذات
العالقــة ،باإلضافــة إلــى تعزيــز العالقــة مــع هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية لتجــاوز العقبــات التــي تواجــه تطويــر قطــاع التأميــن
فــي فلســطين.
ً
يذكــر أن أنــور الشــنطي يشــغل حاليــا العديــد مــن المناصــب ،فإضافــة لكونــه رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد والمديــر العــام لشــركة ترســت
ً
أيضــا منصــب المديــر العــام وعضــو مجلــس إدارة شــركة ترســت العقاريــة والمديــر العــام وعضــو
العالميــة للتأميــن ،فإنــه يشــغل
مجلــس إدارة شــركة ترســت للســياحة والســفر وغيرهــا مــن المناصــب األخــرى.
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ً
عاما على
ذكرى مرور 71
النكبة الفلسطينية
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شــارك االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن

ـطينية فــي “أســبوع المــرور العربــي” الــذي ينظمــه
الفلسـ
ّ
المجلــس األعلــى للمــرور وشــرطة المــرور الفلســطينية
فــي شــهر أيــار مــن كل عــام ،بهــدف الوصــول إلــى بيئــة

مروريــة آمنــة ،وتعزيــزً ا لــدور شــرطة المــرور فــي الحفــاظ

علــى أرواح المواطنيــن ،وللتأكيــد علــى ضــرورة التعــاون
الدائــم بيــن الشــرطة والمواطــن ،وزيــادة الوعــي لــدى
الســائقين فــي الســياقة الصحيحــة للحــد مــن الحــوادث
المأســاوية.

أسبوع
المرور
العربي
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المؤتمر الوطني األول لتفتيش العمل في فلسطين
تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء معالــي الدكتــور محمــد اشــتية و بحضــور وزيــر العمــل معالــي الســيد نصــري ابــو جيــش
جانــب مــن مشــاركة “االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن” فــي “المؤتمــر الوطنــي األول لتفتيــش العمــل في
فلسطين” تحت شعار “تطوير منظومة التفتيش في فلسطين” حيث إنعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات أريحا.
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جانــب مــن اجتمــاع رئيــس وأعضــاء مجلــس
إدارة االتحاد الفلســطيني لشــركات التأمين
واألميــن العــام لالتحــاد مــع االداره العامــه
لشــرطة المــرور الفلســطينية بحضــور
العقيــد الحقوقــي أبــو زنيــد ويهــدف
اإلجتمــاع الــى بحــث التعــاون المشــترك
والتأكيــد علــى العالقــة االســتراتيجية بيــن
االتحــاد وإدارة المــرور لمــا فيــه مصلحــة
الوطــن والمواطــن.
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بهــدف اإلطــاع علــى التجربــة
األردنيــة في إصــدار مخططات
ً
إلكترونيــا
الحــوادث المروريــة
« »E Krokaشــارك وفــد مــن
االتحــاد الفلســطيني لشــركات
التأميــن فــي زيــارة اســتطالعية
لــأردن الشــقيق نظمتها هيئة
ســوق رأس المــال  ،بالتنســيق
مــع االتحــاد األردنــي لشــركات
التأميــن
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رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن
واألميــن العــام لالتحــاد يجتمعــون مــع معالي وزير النقــل والمواصالت
المهنــدس عاصــم ســالم

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

64

االتحــاد الفلســطيني لشــركات
التأميــن يعقــد ورشــة تدريبيــة
بعنــوان «موضــوع المســؤولية
المدنيــة والحريــق» ،مــع شــركة
 FenChurch Farisاليونانيــة
المختصــة بوســاطة واستشــارات
التأميــن واعــادة التأميــن ،حيــث
شــارك بالورشــة ممثليــن عــن
جميــع شــركات التأميــن.
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عقد برنامج تدريبي بعنوان

«الخطط االستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها»

الذي يستهدف الموظفين في شركات التأمين
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سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان
فعالية اليوم العربي للشمول المالي
أطلقــت ســلطة النقــد الفلســطينية ،وهيئــة ســوق رأس المــال فعاليــة اليــوم العربــي للشــمول المالــي ،بحضــور معالــي محافــظ
ســلطة النقــد الســيد عــزام الشــوا ،والمديــر التنفيــذي لمنتــدى شــارك الشــبابي الســيد بــدر زماعــرة ،وعــدد مــن مــدراء ســلطة
النقــد والمــدراء العاميــن فــي الهيئــة والمــدراء العاميــن واإلقليمييــن للبنــوك ومؤسســات اإلقــراض العاملــة فــي فلســطين،
باإلضافــة إلــى مــدراء عــدد مــن شــركات التأميــن واالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن ،والتأجيــر التمويلــي واألوراق الماليــة،
وقــد ُن ّ
ظمــت هــذه الفعاليــة بالتعــاون مــع منتــدى شــارك الشــبابي.
ُأطلقــت فعاليــة اليــوم العربــي للشــمول المالــي ،فــي قريــة الشــباب فــي كفــر نعمــة بمدينــة رام اللــه ،وفــي جامعــة غــزة فــي
قطــاع غــزة ،حيــث حضــر عــدد مــن طلبــة الجامعــات ،وأقيــم لهــم نشــاط “تحــدي الشــمول المالــي” الــذي يحتــوي علــى مجموعــة
مــن األنشــطة والتحديــات التفاعليــة التــي تتعلــق باألمــور الماليــة والمصرفيــة ،إلطالعهــم علــى مفهــوم الشــمول المالــي
وأهدافــه.
وفــي افتتــاح الفعاليــة ّأكــد معالــي الســيد عــزام الشــوا أن ســلطة النقــد اتخــذت منــذ عـ ّـدة ســنوات مجموعــة مــن اإلجــراءات
والخطــوات التــي تعمــل علــى تعزيــز نســب الشــمول المالــي فــي فلســطين ،مــن خــال تعزيــز القــدرات الماليــة لفئــات المجتمــع
كافــة ،وتطويــر البنيــة التحتيــة واألنظمــة واألطــر الرقابيــة التــي تســاعد علــى تحســين انتشــار الخدمــات المصرفية ،خاصــة خدمات
ّ
وموجهــة
خاصــة
َّ
التقنيــات الماليــة الحديثــة ،وتشــجيع االبتــكار فــي هــذا المجــال ،بمــا يشــمل إعــداد منتجــات وخدمــات مصرفيــة ّ
للفئــات المســتهدفة ،واتخــاذ المبــادرات فــي تعزيــز البيئــة القانونيــة لحمايــة حقــوق مســتهلكي هــذه الخدمــات والمنتجــات.
وأعلــن معالــي المحافــظ الشــوا خــال الفعاليــة عــن إطــاق تعليمــات حســاب الشــمول المالــي في فلســطين ،التــي تمكن فئات
المجتمــع المختلفــة ،خاصــة األفــراد مــن ذوي الدخــل المحــدود والمتوســط والريادييــن والعامليــن مــع المنصــات اإللكترونيــة
االقليميــة والدوليــة مــن فتــح حســاب مصرفــي بشــروط محــددة ومواصفــات مميــزة.
وأشــار معالــي المحافــظ إلــى أن تلــك التعليمــات تتيــح للمواطنيــن المؤهليــن قانونيـ ًـا لفتــح حســاب مصرفــي مــن اســتخدام
المنتجــات والخدمــات المصرفيــة األساســية األخــرى ،بهــدف تعزيــز ثقافــة االدخــار لديهــم ،وتســهيل إجــراء معامالتهــم الماليــة
المختلفــة ،بالتالــي تحســين مســتواهم المعيشــي ،بمــا ينعكــس إيجابـ ًـا علــى االســتقرار المالــي ،والتنميــة االقتصاديــة الشــاملة.
وقــد أشــار مديــر عــام الهيئــة الســيد بــراق النابلســي أن الهيئــة تعمــل علــى تعزيــز الشــمول المالــي مــن خــال القيــادة المشــتركة
مــع ســلطة النقــد وبمشــاركة القطاعــات الماليــة ذات العالقــة ،لتوجيــه الجهــود والمبــادرات الراميــة إلــى زيــادة نســبة الشــمول
المالــي فــي فلســطين والبالغــة  36%لتصبــح  50%مــع نهايــة العــام  ،2025كمــا أكــد الســيد النابلســي أن الهــدف الرئيســي
لهــذه المبــادرات تذليــل العراقيــل أمــام فئــة الشــباب الفلســطيني ،لتســهيل النفــاذ إلــى الخدمــات الماليــة والوصــول إلــى مصــادر
التمويــل ،وتشــجيع األفــكار الخالقــة لديهــم مــن خــال زيــادة الوعــي والثقافــة الماليــة لــدى هــذه الفئــة الهامــة التــي تشــكل ثلــث
إن إدمــاج فئــات المجتمــع كافــة فــي القطــاع المالــي الرســمي ،وتحديـ ً
ـدا فئــة الشــباب لــه الشــأن
المجتمــع الفلســطيني ،إذ ّ
الكبيــر فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد ،وبالتالــي تحـ ّـدي البطالــة الــذي يعتبــر أحــد أســمى أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول
المالــي.
وأضــاف الســيد النابلســي أن الهيئــة تقــوم بتطويــر منتجــات وخدمــات ماليــة مــن شــأنها تعزيــز الشــمول المالــي مثــل التأميــن
متناهــي الصغــر وغيــره مــن المنتجــات التــي تســتهدف الفئــات المعنيــة بالشــمول المالــي فــي المجتمــع ،كمــا تعمــل الهيئــة
علــى مراجعــة األطــر القانونيــة الناظمــة وتطويرهــا لعمــل قطاعاتهــا ،لتكــون أكثــر مالءمــة لمتطلبات الشــمول المالــي ،باإلضافة
إلــى تنفيذهــا للمبــادرات الخاصــة ببنــاء قــدرات المواطنيــن والمجتمــع الفلســطيني ،مثــل حملــة التأميــن الشــاملة التــي أطلقتهــا
الهيئــة فــي بدايــة العــام .كمــا أكــد الســيد النابلســي علــى تركيــز الهيئــة باســتكمال الجهــود المتعلقــة بتنشــيط قطــاع التأجيــر
التمويلــي ،كأداة تمويليــة بديلــة وهامــة لتلبيــة احتياجــات ريــادي األعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
مــن جهتــه أكــد المديــر التنفيــذي لمنتــدى شــارك الشــبابي الســيد بــدر زماعــرة علــى أهميــة رفــع وعــي الشــباب تجــاه القضايــا
الماليــة والمصرفيــة مــن خــال سلســلة الفعاليــات المكثفــة الخاصــة بالشــمول المالــي والتــي تعتمــد علــى المنهــج التفاعلــي
ذات الطابــع الشــبابي.
واعتبــر زماعــرة أن اســتضافة قريــة الشــباب فــي كفــر نعمــة فعاليــات اإلطــاق تحمــل أكثــر مــن مدلــول هــام وإيجابــي يســاهم
فــي إيصــال المفاهيــم للشــباب بطــرق سلســلة.
يشــار إلــى أن اليــوم العربــي للشــمول المالــي فعاليــة ســنوية أقـ ّـره مجلــس محافظــي المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد
العربيــة ،يقــام برعايــة صنــدوق النقــد العربــي فــي الـــسابع والعشــرين مــن نيســان كل عــام ،بهــدف تعزيــز الشــمول المالــي لــدى
كافــة فــي الــدول العربيــة.
فئــات المجتمــع ّ
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ً
مشاركا من  25دولة
550
في مؤتمر العقبة الدولي للتأمين 2019
صـ ّـرح المهنــدس ماجــد ســميرات رئيــس االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن ورئيــس اللجنــة التنظيميــة لمؤتمــر العقبــة 2019م بــأن
المؤتمــر الدولــي الســابع “مؤتمــر العقبــة  ”2019الــذي يعقــده االتحــاد األردنــي لشــركات التأميــن بالتعــاون مــع االتحــاد العــام العربــي
فــي منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة فــي فنــدق االنتركونتننتــال للفتــرة  ،15-17/4/2019يشــهد مشــاركة كثيفــة مــن كبــرى
المختصيــن بالتأميــن ،وبحضــور
شــركات التأميــن المحليــة والعربيــة والعالميــة ،باإلضافــة إلــى حضــور مميــز مــن القانونييــن والخبــراء
ّ
وســطاء ووكالء التأميــن ومسـ ّـوي الخســائر والعديــد مــن ممثلــي الشــركات والمؤسســات التــي ترتبــط أعمالهــا بالتأميــن ،إذ يصــل
عــدد المشــاركين إلــى  550مشـ ً
ـاركا مــن  25دولــة وهــي :البحريــن ،الكويــت ،االمــارات ،مصــر ،العــراق ،فلســطين ،لبنــانُ ،عمــان ،قطــر،
الســودان ،ســوريا ،تونــس ،اليمــن ،المغــرب ،ألمانيــا ،ليبيــا ،الســعودية ،الكويــت ،باإلضافــة إلــى مشــاركة فاعلــة ونوعيــة مــن مجلــس
إدارة االتحــاد العــام العربــي للتأميــن ممثلــة بنائــب رئيــس االتحــاد العــام العربــي للتأميــن الســيد ماكــس زكار ممثــل الســوق اللبنانــي
والســادة األعضــاء ممثلــي اتحــادات وشــركات التأميــن العربيــة ممثلــي تســعة أســواق تأمينيــة عربيــة.
ّ
وأضــاف ســميرات بــأن المؤتمــر الــذي يقيمــه االتحــاد فــي منطقــة العقبــة ،لــم يعــد مقتصـ ً
ـرا علــى التأميــن البحــري مثلمــا كان فــي
بداياتــه ،فأثنــاء الــدورة الســابقة للمؤتمــر كان توجــه مجلــس إدارة االتحــاد والقائميــن علــى المؤتمــر فــي االتحــاد بتوســيع أعمــال
المؤتمــر فــي عــام 2017م لتشــمل مواضيــع مختلفــة تهـ ُّـم الصناعــة التأمينيــة وفــي مختلــف فــروع التأميــن ،مــن أجــل توســيع قاعــدة
المشــاركين فــي المؤتمــر ،واســتقطاب أكبــر عــدد مــن قيــادات التأميــن المحليــة والعربيــة والعالميــة ،إذ ســيتناول المؤتمــر خــال دورتــه
الحاليــة التأميــن الزراعــي ،التأميــن اإللكترونــي ،ومخاطــر تحــول الشــركات للتأميــن الرقمــي والــذي يعتبــر أمـ ً
ـرا فــي غايــة األهميــة بســبب
التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة واالســتخدام الواســع للتكنولوجيــا فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ،كمــا يتنــاول المؤتمــر
ـاال كبيـ ً
فــي إحــدى جلســاته التأميــن التكافلــي الــذي شــهد مؤخـ ً
ـرا مــن شــركات التأميــن العالميــة واألســواق العربيــة،
ـرا اهتمامـ ًـا وإقبـ ً
ويســتحوذ علــى نســبة أكبــر مــن أعمــال أســواق التأميــن العالميــة ،ويناقــش المؤتمــر موضــوع تأميــن المخاطــر مقابــل رأس المــال،
وتأميــن الكــوارث الطبيعيــة وتســعيرها ،ودور هيئــات اإلشــراف والرقابــة فــي تطويــر صناعــة التأميــن عالميـ ًـا وعربيـ ًـا.
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أوضــح ســميرات أن أهــم مــا يميــز المؤتمــر فــي دورتــه الحاليــة ،إطــاق جائــزة البحــوث التأمينيــة التــي ُخ ّصصــت للتأميــن اإللكترونــي،
وأعلنــت عنهــا اللجنــة التنظيميــة للمؤتمــر بهــدف تشــجيع الباحثيــن لتقديــم أفــكار ومقترحــات حــول أهميــة تحــول شــركات التأميــن
للتأميــن اإللكترونــي ،لمناقشــتها مــع الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية علــى قطــاع التأميــن ،والوقــوف علــى المتطلبــات والمحــددات
القانونيــة بهــذا الشــأن ،كمــا تهــدف هــذه األبحــاث إلــى توفيــر قاعــدة بيانــات للشــركات ،واالنطــاق منهــا فــي إعــداد دراســات جــدوى
االنتقــال لإلصــدار اإللكترونــي والــذي أصبــح متطلبـ ًـا أساسـ ّـي ًا فــي صناعــة التأميــن ،مــن أجــل مواكبــة التطــور اإللكترونــي والتكنولوجــي
كافــة ومنهــا صناعــة التأميــن.
الــذي تشــهده الصناعــات ّ
ويذكــر بــأن هــذا المؤتمــر مــن أضخــم المؤتمــرات التأمينيــة التــي تنظــم بشــكل دوري فــي المنطقــة وبمشــاركة عالميــة وعربيــة،
ويحظــى باهتمــام كبيــر مــن شــركات التأميــن العالميــة والعربيــة.
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اجتماع يضم كل من وزير العمل أبو جيش ،مدير
عام التفتيش ،رئيس وأعضاء االتحاد الفلسطيني
لشركات التأمين و األمين العام لالتحاد
وذلــك فــي إطــار التعــاون المشــترك لتعزيــز الســامة المهنيــة والصحيــة ،وجــرى االتفــاق بيــن
الجانبيــن علــى تكثيــف ورش العمــل التوعويــة فــي هــذا المجــال ،باإلضافــة الــى توفيــر اللــوازم
اللوجســتية لتســهيل عمليــة التفتيــش علــى المنشــآت وزيــادة نجاعتهــا وفعاليتهــا ،وذلــك تجنبـ ًـا
لإلصابــات وحفاظـ ًـا علــى أرواح العمــال ،وزيــادة لإلنتاجيــة.
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الجامعــة العربيــة المفتوحــة تعقــد نــدوة حــول
“واقــع وتحديــات قطــاع التأميــن فــي فلســطين”

رام اللــه – فلســطين :عقــدت الجامعــة العربيــة المفتوحــة – فــرع فلســطين نــدوة حــول “واقــع وتحديــات قطــاع التأميــن فــي فلســطين”
باســتضافة كال مــن األســتاذ أنــور الشــنطي رئيــس اتحــاد شــركات التأميــن و األســتاذة نســرين الحنبلــي أميــن عــام األتحــاد بحضــور
أعضــاء الهيئــة اإلداريــة والتدريســية وطــاب كليــة دراســات األعمــال.
وفــي بدايــة النــدوة رحــب د .خالــد عليــوي مديــر الجامعــة العربيــة المفتوحــة بالضيفيــن الكريميــن وأثنــى علــى عطائهمــا فــي خدمــة قطــاع
التأميــن فــي فلســطين .كمــا اسـ ُـتهلت النــدوة بملخــص قدمــه د .نــزار دويــكات حــول تخصــص التأميــن وإدارة المخاطــر الــذي يطــرح
للمــرة األولــى علــى مســتوى الجامعــات الفلســطينية.
وبــدوره شــكر أ .الشــنطي إدارة الجامعــة العربيــة المفتوحــة – فــرع فلســطين علــى اســتضافتهم إللقــاء هــذه النــدوه والتــي تهــدف إلــى
دعــم وتطويــر صناعــة التأميــن والمهــن المرتبطــة بهــا ،إضافــة إلــى ترســيخ مفاهيــم العمــل التأمينــي واﻹســهام فــى توفيــر الخبــرات
والكــوادر الفنيــة للســوق.
واســتعرض أ .الشــنطي خــال النــدوة نبــذة حــول ســوق التأميــن الفلســطيني مــن حيــث كافــة فروعــه وأنواعــه موضحــا الفــروق بيــن
التأميــن التجــاري والتكافلــي ،إلــى جانــب بعــض اﻹحصائيــات حــول محافــظ الشــركات واﻷقســاط المكتتبــة ،فضــا عــن إشــارته إلــى
بعــض المعيقــات والتحديــات لهــذا القطــاع.
وأوضــح أيضــا أ .الشــنطي أن مجــاالت العمــل لخريجــى برنامــج إدارة التأميــن والمخاطــر تتنــوع فــى كافــة اﻹدارات الفنيــة بالتأميــن مثــل
اﻹدارة االكتواريــة وإدارة االكتتــاب وادارة المخاطــر ،إدارة المبيعــات والتســويق ،فضــا عــن فــرص العمــل اﻷخــرى المتوفــرة بالبنــوك
واالســتثمار وغيرهــا.
مــن جانبهــا اســتعرضت أ .نســرين الحنبلــي بشــكل مختصــر آليــة عمــل اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن العاملــة فــي هــذا القطــاع،
ودوره فــي تطويــر هــذا القطــاع بالتعــاون مــع الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية لهــذا القطــاع.
وفــي الختــام ،شــكر د .خالــد عليــوي مديــر الجامعــة الضيفيــن علــى مــا قدمــوه مــن معلومــات ثريــة حــول واقــع وتحديــات قطــاع التأميــن
في فلســطين.
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