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يتزامن إصدار العدد الثامن عشر من مجلة “مرآة التأمني” مع بداية العام الجديد 2016 والذي نأمل أن يحمل يف طياته الخري والتقدم والتطور لقطاع 
التأمني الفلسطيني ولجميع العاملني فيه.

عام مىض عىل قطاع التأمني الفلسطيني بكل ما حواه من أحداث، استمرت فيه املنافسة بني شركات التأمني خاصة يف فرع تأمني املركبات وامتدت 
لتشمل مختلف فروع التأمني، األمر الذي انعكس سلباً عىل البيانات املالية للشركات خالل الربع الثالث من العام 2015 والتي شهدت تراجعاً كبرياً 

خاصة يف النتائج التشغيلية منها.

عام آخر يأيت عىل قطاع التأمني الفلسطيني ُيجمع فيه جميع القائمني والعاملني يف هذا القطاع من أن استمرار وضع القطاع عىل ما هو عليه أمر 
القطاعات  وأبرز  أهم  ُيعد من  الحيوي والذي  القطاع  لنهضة هذا  التصويبية والتصحيحية  اتخاذ اإلجراءات  بد من  وأنه ال  لم يعد مقبوالً مطلقاً 
االقتصادية الحاضنة للرثوة القومية الفلسطينية، األمر الذي يتطلب تكثيف وتعاون وتعاضد جهود جميع القائمني عىل هذا القطاع من شركات 
تأمني والجهة الرقابية املناط بها مسؤولية اإلشراف والرقابة عىل قطاع التأمني ممثلة بهيئة سوق رأس املال الفلسطينية وجميع مكونات املنظومة 
التأمينية الفلسطينية تجاه رسم السياسات واإلجراءات التي من شأنها تصويب وضع قطاع التأمني ليتمكن من النهوض والتطور لتعزيز وتحسني 

مستوى خدماته املقدمة للجمهور.

إننـا نأمـل ومـع بدايـة العـام امليـالدي الجديـد 2016 أن يتمكـن قطـاع التأمـني الفلسـطيني مـن تذليـل العقبـات التـي تواجهـه والتـي تحـد مـن إمكانيـات 
الـالزم عـىل قاعـدة  القطـاع االهتمـام  ايـالء هـذا  أيضـاً  الصلـة والتـي يتطلـب منهـا  الرسـمية وذات  الجهـات  يتمكـن مـن تعزيـز عالقاتـه مـع  تطـوره وأن 
الشـراكة مـن خـالل توفـري البنيـة التحتيـة السـليمة واملواتيـة وبيئـة العمـل املتكاملـة األركان والعناصـر والتـي مـن شـأن توفريهـا تمكـني قطـاع التأمـني 
بـه  املواطـن  ثقـة  مـن  ويعـزز  العاملـة  األيـدي  تشـغيل  عـىل  ومقدرتـه  مسـاهمته  وزيـادة  االقتصاديـة  التنميـة  يف  الحقيقـي  دوره  أخـذ  مـن  الفلسـطيني 

ويسـاهم يف رفـع مسـتوى خدماتـه.

أسرة التحرير

عام جديد وأمل في بداية جديدةكلمة العدد
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وال  العربي،  املستوى  التأمني عىل  اتحادات وجمعيات  وابرز  أهم  أحد 
نبالغ إذا قلنا عىل املستوى العالم لالنجازات التي حققها خالل مسريته 
التي امتدت من عام 1956 عندما كان اسمه الجمعية األردنية لشركات 
التأمني لحني صدور اإلرادة امللكية السامية يف عام 1989 ليصبح اتحاد.

خالل  من  األخرية  سنوات  العشرة  خالل  اإلتحاد  انجازات  أهم  وترتكز 
الكرتوين  الوثائق  وإصدار   2005 عام  للمركبات  اإللزامي  التأمني  أتمتة 
وتوزيعها عىل الشركات online وما كان لهذا النظام من اثر عىل نوع 
الكرتونياً  املقدمة للعمالء لتزويدهم بوثائق مطبوعة ومتوفرة  الخدمة 
والشركات  املواطنني  عىل  يسهل  مما  إصدارها  لحظة  منذ  النظام  عىل 
الرجوع لها بكل يسر وسهولة وما شكله هذا النظام من قاعدة بيانات 
مما  وبياناتها  وتفاصيلها  السيارات  أعداد  عن  للشركات  ومعلومات 
يفيدها بشكل كبري يف االكتتاب بالتأمني الشامل ناهيك عن تقليص فرتة 
خالل  اإلتحاد  يصدرها  التي  الوثائق  عن  الشركات  مستحقات  تسديد 

فرتة قصرية ال تتجاوز األسبوع.

مع  االتفاق  أيضاً  لتشمل  الفرتة  هذه  خالل  اإلتحاد  انجازات  وتوالت 
 E- Kroka الكرتونيا  املرور  تقارير حوادث  العام إلصدار  األمن  مديرية 
منذ العام 2013 وتوفري قاعدة بيانات عن الحوادث املرورية والحوادث 
اثر  من  له  كان  وما  بأول  أوال  الحوادث  وصور  املركبات  عىل  املسجلة 
واحتساب  باالكتتاب  الدقة  وزيادة  املفتعلة  الحوادث  من  الحد  عىل 
االكتتاب  يعتمد عليه يف  املركبات  املخصصات وتكوين سجل ألصحاب 
والتمكن من تعديل التشريع املتعلق بالتأمني اإللزامي عام 2010 لتمكني 
الحوادث  مرتكبي  عىل  القسط  قيمة  من   50% إضافة  التأمني  شركات 
التي تسببت  املركبات  التي تسببت بأضرار مادية و %100 عىل  املرورية 

ماهر الحسين
مدير اإلتحاد األردني لشركات التأمين

مرآة التأمني ويف إطار سعيها الدائم للتواصل مع كافة أطراف العالقة 
ماهر  السيد/  مع  العدد  هذا  يف  تلتقي  التأمني  صناعة  يف  واملؤثرين 
الحسني مدير اإلتحاد األردين لشركات التأمني، حيث كان اللقاء التايل:

بداية أرجو أن اشكر اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني عىل استضافتي 
وأبارك  اإلتحاد،  عن  تصدر  التي  التأمني  مرآة  مجلة  صفحات  عىل 
والدور  اإلتحاد  برسالة  والتعريف  التأمينية  التوعية  نشر  يف  جهودكم 
وللحقيقة  والعاملي،  الوطني  االقتصاد  يف  التأمني  قطاع  يلعبه  الذي 
انه استطاع أن  إال  إنشائه  الفلسطيني وبالرغم من حداثة  فإن اإلتحاد 
ملسناه  األمر  العربي، وهذا  الصعيد  املتميزة عىل  اإلتحادات  أحد  يكون 
من خالل تعامالتنا املستمرة مع هذا اإلتحاد وما عكس من انطباعات 
ايجابية للمتعاملني معه نظراً للمهنية العالية واملصداقية التي يتعامل 
بها واإلدارة املتعاونة التي تقوم عىل إدارة هذا الصرح، متمنني له مزيدا 

من التقدم والنجاح.

من هو ماهر الحسين على الصعيدين الشخصي والمهني؟. 1

فيما يتعلق بماهر الحسني شخصيا، أنا من مواليد عام 1969 ومتزوج 
والدي  يعمل  حيث  قانونية،  عائلة  إىل  وانتمي  وبنت  لولدين  وأب 
وإخواين يف مكتب محاماة خاص بالعائلة والذي عملت فيه لفرتة من 

الزمن إضافة إىل كوين شريك يف هذا املكتب.

أما عىل الصعيد املهني، فأنا احمل شهادة ماجستري يف التأمني والنقل 
دبلوم  عىل  وحاصل  بريطانيا  يف  ساوثهامبتون  جامعة  من  البحري 
دراسات عليا يف القانـون االنجليزي / جامعـة ويلـز وكذلك أحمل شهادة 
ومستشار  كمحامي  وعملت  األردنية  الجامعة  من  قانون  بكالوريوس 
قانوين لعدد من الجهات الرسمية والخاصة، ومن ضمنها هيئة التأمني 
يف مراحلها التأسيسية، وأنا عضو يف نقابة املحامني الدوليني وعضو يف 
التأمني  لقوانني  العربية  الرابطة  رئيس  ونائب  األردنيني  املحامني  نقابة 
اإلتحاد األردين  للتأمني واشغل منصب مدير  العربي  العام  اإلتحاد  يف 
تاريخه ويل مساهمات كثرية  العام 2002 وحتى  التأمني منذ  لشركات 
التأمني  يف  املتخصصة  والندوات  املؤتمرات  من  العديد  يف  املشاركة  يف 
وساهمت يف إلقاء املحاضرات يف املجال ذاته ويف تأمني املركبات ومواضيع 
وكذلك  والخارجية،  املحلية  الجهات  من  العديد  لدى  وفنية  قانونية 
املشاركة يف صياغة مجموعة من تشريعات التأمني خالل عميل يف هيئة 
فرتة  شكل  الذي  للمركبات  اإللزامي  التأمني  نظام  وبضمنها  التأمني 
انتقالية يف مسرية التأمني اإللزامي يف اململكة وكان احد أهم اإلجراءات 

التصحيحية للتشريع وبما يضمن العدالة لكافة األطراف.

ما هو الدور المحوري لإلتحاد األردني لشركات التأمين . 2
اتحادكم  ُيساهم  وكيف  األردني  التأمين  سوق  في 

في تطوير سوق التأمين في األردن؟

املستمرة  جهوده  بفضل  التأمني  لشركات  األردين  اإلتحاد  أن  شك  ال 
واإلدارات املتعاقبة والرغبة بالتطوير والتحديث املستمر وتقديم خدمات 
إضافية ومكملة للمواطنني وشركات التأمني األعضاء يف اإلتحاد جعله 
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نسبة خصم  امللتزم  السائق  منح  إىل  إضافة  دائم  أو عجز كيل  بوفيات 
التأمينية  قدرها %15 ملن لم يسجل حوادث أو مخالفات خالل السنة 
السابقة وإعادة العمل مرة أخرى بفتح الحادث أو اإلعفاء الذي الغي 
عام 2001، حيث أثرت هذه اإلجراءات عىل الحد من نزيف الخسائر يف 

التأمني اإللزامي للمركبات

التأمني  بني شركات  تقاص  غرفة  إنشاء  اإلتحاد  انجازات  تضمنت  كما 
التأمني  لشركات  األردين  لإلتحاد  الجديد  النظام  صدور  أعقاب  يف 
السابق رقم 30 لسنة  النظام  الذي حل محل  رقم )107( لسنة 2008 
1989حيث تضمن النظام يف أهدافه الفقرة )ز( من املادة )4( التي أشارت 
إىل غرفة التقاص ودورها يف تسوية الذمم املالية بني أعضاء اإلتحاد من 
خالل التقاص، حيث استطاعت هذه الغرفة حل عدد كبري من األمور 
املالية العالقة بني الشركات وبإشراف مباشر من اإلتحاد واللجنة املالية، 
الرسمية  واملؤسسات  الدوائر  من  عدد  مع  اتفاقيات  التوقيع  تم  كما 
منها دائرة الجمارك وإجراء ربط الكرتوين معهم للتدقيق عىل املركبات 
اتفاقية  الداخلة للمملكة وتبادل املعلومات معهم إضافة إىل  األجنبية 
مع أمانة عمان الكربى لتحصيل املخالفات املرورية من املركبات األجنبية 
من  املخالفات  وتحصيل   2015 شباط  شهر  منذ  الحدودية  املعابر  عىل 
األردنية منذ شهر كانون أول 2015 يف 4 مراكز ترخيص األمر  املركبات 
الذي يعزز من تواجد اإلتحاد دوره يف تحصيل حقوق شركات التأمني 
الطريق  عىل  املساعدة  خدمة  بيع  وكذلك  الخدمات،  نوعية  وتحسني 
SMS للمركبات األجنبية بالتعاون مع إحدى الشركات املتخصصة منذ 
عام 2012 وهو ما يعزز من موارد ودخل اإلتحاد وقدرته عىل االستثمار 

يف تطوير القطاع.

التدريب  مجال  يف  اإلتحادات  وانجح  ابرز  من  اإلتحاد  يعترب  شك،  وال 
للتأمني  الخامس  الدويل  املؤتمر  بضمنها  التأمينية  املؤتمرات  وتنظيم 
يتجاوز  العقبة وبحضور  الذي يعقد مرة كل سنتني يف مدينة  البحري 
الـ )350( مشارك حيث سينعقد هذا املؤتمر بدورته السادسة عام 2017 
إن شاء الله، حيث يشمل الربنامج الثقايف لإلتحاد سنويا ما يزيد عن 
من  عدد  إىل  إضافة  عمل،  وورش  ودورات  ندوات  بني  نشاطات   )10(
ومجمع  الحافالت  لتامني  اإلتحاد  يديرها  التي  التأمينية  املجمعات 

الحدود للمركبات غري األردنية ومجمع عطاءات التأمني اإللزامي.

ومنذ طلع عام 2016، ووفقا التفاقية التعاون املشرتك ما بني اإلتحاد 
وإدارة ترخيص املركبات والسواقني لتبادل املعلومات، لن يتم استقبال 
أي وثيقة تامني للتسجيل أو تجديد ترخيص مركبة إال إذا كانت الكرتونية 
ومن خالل نظام اإلتحاد األردين األمر الذي يعزز من دور اإلتحاد وتبادل 

البيانات بني إدارة الرتخيص واإلتحاد.

قطاع . 3 تواجه  التي  والتحديات  الصعاب  أبرز  هي  ما 
التأمين األردني؟ وكيفية التغلب عليها؟

لألسف تكمن املشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع التأمني يف األردن يف 
نظرا  وذلك  للمركبات  اإللزامي  التأمني  يف  املستمرة  الخسائر  موضوع 

حجم  تتناسب  أن  ودون  الدولة  من  واملسؤوليات  األسعار  لتحديد 
يعترب  والذي  املركبة  مالك  يدفعه  الذي  القسط  حجم  مع  املسؤوليات 
الخصوصية  للمركبات  دينار   )92( مبلغ  يتجاوز  ال  حيث  عربيا،  األقل 
 2010 عام  إقراره  تم  هذا  السعر  بان  علما  والضرائب،  الرسوم  شامل 
أجور  وزيادة  التضخم  معدالت  من  بالرغم  تاريخه  حتى  يعدل  ولم 
والكلف  الطبية  املعالجة  وكلفة  الغيار  قطع  أسعار  وارتفاع  االصالح 
اإلدارية املتزايدة من رواتب وأجور ومصاريف، وبرأي القطاع فإن الحل 
السوق  لسياسة  وفقا  لتكون  اإللزامي  التأمني  أسعار  تحرير  يف  هو 
كفيلة  اململكة  يف  تامني  شركة   24 ووجود  والطلب  والعرض  املفتوح 
أن  نعتقد  حيث  االحتكار،  لتجنب  وضمان  املطلوبة  املنافسة  بإحداث 
إقرار تحرير األسعار سيدفع الشركات إىل التنافس يف الخدمة والحفاظ 
يكفي  الذي  السليم  الفني  السعر  الحصول عىل  حال  العمالء يف  عىل 
البقاء  سيكون  النهاية  ويف  الوثائق،  هذه  عن  الناشئة  االلتزامات  لسد 

واالستمرار ملن يقدم خدمات أفضل ويعمل بطريقة مهنية سليمة.

ما هو تقييمكم لسوق التأمين األردني ونتائج أعمال . 4
شركات التأمين األردنية؟

انخفض عدد شركات التأمني العاملة يف سوق التأمني األردين كما يف 
الهيئة  عام 2014 من )28( شركة تأمني إىل )25( شركة بعد أن قررت 
 2013 أيار  يف  اختيارياً  الشركة  تصفية  للتأمني  جراسا  لشركة  العامة 
ويف مطلـع عام 2014 قررت هيئة التأمني )سابقاً( )إدارة التأمني حالياً( 
تصفية كل من الشركـة العربية األملانية للتأمني وشركة الربكة للتكافل 

ليصبح عدد الشركات )25( شركة تأمني.

ويف عام 2015 ونتيجة اندماج الشركة األوىل للتأمني مع شركة الريموك 
للتأمني انخفض عدد الشركات العاملة يف السوق إىل )24( شركة.

الحاصلة  السوق  العاملة يف  التأمني  يف عام 2014 وصل عدد شركات 
عىل إجازة ملمارسة أعمال تأمني املركبات )21( شركة من مجموع )24( 
أعمال  ملمارسة  إجازتها  إيقاف  تأمني  )3( شركات  أن طلبت  شركة بعد 
تعمل يف  واحدة  تأمني  بأن شركة  علماً   2011 عام  منذ  املركبات  تأمني 

السوق متخصصة يف تأمينات الحياة.

وقد أظهرت النتائج اإلجمالية لسـوق التأمني األردين يف عام 2014 عن 
أعمال )25( شركة تامني )داخل األردن( نمواً يف أقساط التأمني املكتتبة 
بنسبة %7.1 حيث وصل إجمايل األقساط إىل مبلغ 525.7 مليون دينار 
بلغت نسبة  دينار عام 2013، يف حني  مقارنة مع مبلغ 490.9 مليون 
والتي   2012 عام  مع  مقارنة   2013 عام  يف  القطاع  حققها  التي  النمو 

بلغت 6.3%.

يف حني يف جانب التعويضات ارتفع إجمايل التعويضات املدفوعة لسوق 
التأمني يف عام 2014 إىل مبلغ 372.9 مليون دينار, محققاً ارتفاع بنسبة 
%17.6 مقارنة مع عام 2013، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التعويضات 

املدفوعة لكافة فروع التأمني باستثناء فرع تأمني اإلئتمان.
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التأمني داخل  أعمال  أرباح  األرباح والخسائر وصل إجمايل  ويف جانب 
 34.9 مبلغ   2014 عام  يف  تأمني  شركة   )25( لـ  الفنية(  )األرباح  األردن 
مليون دينار وبلغ إجمايل أرباح شركات التأمني قبل الضريبة والرسوم 
مبلغ 41.1 مليون دينار فيما بلغ ربح الشركات بعد الضريبة والرسوم 
عام 2014 مبلغ 33.1 مليون دينار مقارنة مع عام 2013 وصلت إىل 18.4 

مليون دينار محققاً ارتفاع بنسبة قدرها %79.3 عن عام 2013.

وقد بلغت إجمايل املوجودات 842.5 مليون دينار عام 2014 مقارنة مع 
797.7 مليون دينار يف نهاية عام 2013 وبنسبة ارتفاع قدرها %5.6، كما 
مقابل   2014 عام  نهاية  دينار  مليون   524.4 االستثمارات  إجمايل  بلغ 
يف  بنسبة 5%،  ارتفاع  محققا   2013 عام  نهاية  يف  دينار  مليون   499.8
مبلغ  إىل  التأمني  لشركات  املدفوع  املال  رأس  إجمايل  انخفض  حني 
268.3 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 281.3 مليون دينار عام 2013 بنسبة 
انخفاض %4.6 وبمقدار 13.033.342 دينار، حيث قامت شركتي تأمني 
بخفض رأسمالها بمقدار 15 مليون دينار فيما قامت شركتي تأمني برفع 

رأسمالها بمقدار 2 مليون.

في . 5 التأمين  لشركات  األردني  اإلتحاد  دور  هو  ما 
المكتب الموحد؟ وما هي آليات عمل هذا المكتب؟ 
وما هو تقييمكم لتجربة المكتب الموحد في سوق 

التأمين األردني؟

يعترب املكتب املوحد احد الكيانات الرئيسية العاملة تحت إطار اإلتحاد، 
حيث ينظم عمل املكتب ومهامه ومسؤولياته بموجب تعليمات املكتب 
املوحد رقم 6 لسنة 2011 علما بأن املكتب تأسس يف اململكة عام 1987 
شركات  عىل  الوثائق  وتوزيع  اإللزامي  التأمني  إصدار  عملية  لتنظيم 

التأمني وكذلك توزيع حصتها من األقساط.

وبموجب التعليمات السارية يتوىل اإلتحاد إصدار وثائق التأمني اإللزامي 
من خالل املكتب املوحد بالدور سواء للمركبات األردنية أو األجنبية وذلك 
من خالل توزيعها بشكل الكرتوين عىل شركات التأمني، علما بأن حامل 
وثيقة  باسمها  الصادرة  التأمني  يراجع شركة  املتضرر  أو  التأمني  وثيقة 
التأمني، حيث يتقاىض اإلتحاد عمولة عن اإلصدار يحددها مجلس إدارة 
اإلتحاد وبما يكفي للوفاء بااللتزامات اإلدارية واملالية عىل املكتب املوحد.

لتنظيم  القطاع  حققها  التي  االنجازات  أهم  من  املوحد  املكتب  ويعترب 
وتطوير العمل وضمان حصول شركات التأمني عىل مستحقاتها املالية 
معلومات  قاعدة  بناء  وكذلك  بأول،  أوال  األقساط  من  حصتها  عن 
للمركبات لدى جهة واحدة مركزية تستفيد منها الشركات، إضافة إىل 
الخربات املرتاكمة لكادر املكتب املوحد وتعامله مع الجمهور والشركات 
الجهات،  التأمني لدى مختلف  بحرفية عالية مما يعزز من دور قطاع 
وقد استثمر اإلتحاد يف املكاتب الــ )33( التابعة للمكتب سواء عىل املعابر 
الحدودية أو يف مراكز الرتخيص يف مختلف محافظات اململكة من حيث 
الكوادر  وتدريب  االلكرتوين  والربط  والربامج  واألجهزة  املعماري  البناء 

املؤسسات  جميع  واحرتام  بثقة  يحظى  املكتب  جعل  مما  باستمرار 
خاص  وبشكل  تشاركية  عالقات  وبناء  معه  يتعاملون  الذين  واألفراد 
مع هيئة الرقابة عىل التأمني وإدارة ترخيص السواقني واملركبات وإدارة 
للمكتب  األبيض  للسجل  نظرا  الجمارك  ودائرة  عمان  وأمانة  السري 

والذي لم يشبه أي مخالفات أو تجاوزات منذ إنشائه.

لمخططات . 6 االلكتروني  النظام  تجربة  تقيمون  كيف 
استفادة  مدى  وما  األردن؟  في  المركبات  حوادث 
شركات التأمين األردنية من العمل بهذا النظام؟ وهل 

تم تطبيقه في جميع محافظات المملكة؟

إن نظام إصدار مخططات الحوادث املرورية الكرتونيا الذي نفذه اإلتحاد 
مع إدارة السري منذ نهاية عام 2013 أصبح أالن يغطي كافة محافظات 

اململكة األردنية الهاشمية بتعاون ما بني اإلتحاد وإدارة السري.

 E-kroka وقد بدأ العمل رسمياً بإصدار مخططات الحوادث الكرتونياً 
وفقاً  التطبيق  يف  تدريجياً  التوسع  ثم  ومن  عمان  يف   1/10/2013 من 
والزرقاء  اربد  من  بدًء  اململكة  محافظات  كافة  يف  مدروسة  لخطة 
بأنه سبق اإلعالن الرسمي عن  والبلقاء ومن ثم باقي املحافظات علماً 
بدء العمل باملشروع فرتة تجريبية تم خاللها اختبار النظام وإدخال عدد 
كبري من الحوادث ويأيت هذا املشروع الذي كلف اإلتحاد انجازه ما يزيد 
التأمني  لشركات  األردين  اإلتحاد  من  وتربع  بتمويل  دينار  )مليون(  عن 
ومتابعته  مستقبالً  املشروع  بهذا  العمل  ديمومة  تمويل  إىل  باإلضافة 

وصيانته وكلفة التوسع يف التطبيق يف باقي املحافظات.

وقد حقق املشروع فوائد كثرية ومتعددة لكل من اإلتحاد ومديرية األمن 
العام وكما يل:

لإلتحاد والشركات أ. 

من 	  حالياً  التأمني  شركات  تتمكن  بالنظام  العمل  بدء  بعد 
التي  الحوادث  كلف  عن  املرتتبة  التعويضات  قيمة  معرفة 
بأول  أوالً  التأمني  شركات  لدى  املؤمنة  املركبات  عىل  تسجل 
مما يساعد يف احتساب التزامات شركات التأمني املستقبلية 
كافية  مالية  مخصصات  وأخذ  احتياطيات  وبناء  أكرب  بدقة 

ملواجهة هذه االلتزامات.

األخرية 	  السنوات  يف  تشهد  التأمني  شركات  ميزانيات  بدأت 
للحوادث  املخصصات  وكفاية  بصحة  يتعلق  فيما  أكرب  دقة 
تحت التسوية والحوادث التي ما زالت قيد النظر من شركات 
املايل  املركز  يعكس  مما  املحاكم  لدى  منظورة  أو  التأمني 
للشركة بدقة أكرب وكذلك احتساب قيم الحوادث غري املسددة 
من شركات التأمني ومعرفة املبالغ التي تم دفعها من خالل 
استخراج تقارير يومية، شهرية أو سنوية من النظام ووفقاً 
للحاجة، وأهمية هذه املعلومات يف تحديد سياسة الشركات 

يف االكتتاب والتسعري وقبول األخطار.
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عىل 	  املرتتبة  واملالية  اإلدارية  الكلف  خفض  يف  النظام  ساهم 
شركات التأمني من خالل تقليص كلفة الكشف عىل الحوادث 
وتصويرها كون صور املركبة املتضررة يتم أخذها يف املوقع من 
املخطط  ينظم  الذي  الحوادث(  )مندوب  املروري  املحقق  قبل 
لتصوير  الحوادث  موظف  تكليف  عن  واالستغناء  الكرويك 
جميع الحوادث كون املعلومات أصبحت متوفرة عىل النظام.

يسهل النظام العمل عىل موظفي دوائر الحوادث يف شركات 	 
مطبوعة  الكرتونية  نسخ  مع  التعامل  خالل  من  التأمني 
تقرير  نموذج  مع  مقارنة  الحاسوب  جهاز  عىل  ومتوفرة 
الحادث الذي كان يعبأ يدوياً من قبل املحقق املروري والتغلب 
عىل الصعوبات التي كان يتم مواجهتها لتحليل الخطوط غري 

الواضحة يف الكثري من مخططات الحوادث.

أي 	  أن  هو  التأمني  قطاع  ملسها  التي  املهمة  الفوائد  من 
تعديل عىل مخططات الحوادث لن يتم إال من قبل مديرية 
من  للتأكد  الرسمية  اإلجراءات  يف  السري  بعد  العام  األمن 
عىل  التعديالت  رصد  من  الشركات  وتمكني  التعديل  صحة 

مخططات الحوادث أوالً بأول.

شركات 	  عىل  اإلحتيال  عمليات  من  الحد  يف  النظام  ساهم 
التأمني وقيام بعض ضعيفي النفوس من استغالل شركات 
التعويض  قيمة  عىل  بالحصول  عليها  واالحتيال  التأمني 
لنفس املركبة املتضررة من أكرث من شركة تأمني، حيث كانوا 
يعمدون سابقاً إىل الحصول عىل مخططات هذه الحوادث يف 
عدد من املحافظات لعلمهم بعدم وجود ربط بني الشركات 

والجهات املعنية.

نعتقد أن هذا النظام قد ساهم فعال يف التخفيف من شراء 	 
كلف  تخفيض  إىل  يؤدي  مما  املحامني  بعض  من  الحوادث 
بعض  ألن  نظراً  لألضرار  الحقيقية  الكلفة  ودفع  املطالبات 
املحامني كانوا يعمدون إىل طلب كشف خبري مستعجل من 
املحكمة باالتفاق مع بعض الخرباء بحيث يتم املبالغة بقيمة 
يقوموا  أنفسهم  املتضررين  من  كثري  أصبح  حيث  الضرر، 
ملف  وإنهاء  التعويض  لتسوية  التأمني  شركة  بمراجعة 

الحادث بسرعة ومباشرة مع شركة التأمني املعنية.

التأمني االستعالم عن سجل 	  وفقا للنظام تستطيع شركات 
الحادث عىل املركبة املؤمنة لدى الشركة بغض النظر عن قيام 
املتضرر أو صاحب املركبة بإبالغ الشركة من عدمه، األمر الذي 
يساعد شركات التأمني يف بناء منظومة عمل داخلية ملتابعة 
الحوادث املسجلة لديها واالتصال مع املتضررين مباشرة دون 
تدخل خرباء أو وسطاء لتخفيف كلفة الحوادث وتمكينها من 
تحديد السعر الفني السليم يف التأمني الشامل أو التكمييل 

وفقا لهذا السجل.

أهمية املشروع ملديرية األمن العام / إدارة السري ب. 

الرقمية 	  الخريطة  عىل  الجغرايف  باملوقع  الحوادث  ربط 
باستخدام تقنية GPS و)GPRS( املربوطة باألقمار الصناعية.

وتوفري 	  الكرتونيا  بالحادث  املشرتكة  املركبات  وتصوير  رسم 
هذه املعلومات يف قاعدة معلومات لدى إدارة السري.

إعداد دراســات مرورية دقيقة حول مواقع الحوادث وأنواع 	 
املتوفــرة  املعلومــات  باســتخدام  الســائقني  وأعمــار  املركبــات 

عــىل النظــام.

وسرعة 	  بسهولة  الحوادث  معلومات  اسرتجاع  عىل  القدرة 
املساعدة يف اكتشاف السيارات املطلوبة واملعمم عليها.

الســـري 	  إدارة  كـــوادر  مـــن  امليـــدان  يف  العاملـــني  كفـــاءة  رفـــع 
املخطـــط  تشـــوب  كانـــت  التـــي  الفرديـــة  األخطـــاء  بعـــض  وتـــاليف 

الورقـــي. الكـــرويك 

فيه 	  يقع  الذي  املكان  يف  الخانقة  املرورية  االزدحامات  تقليل 
الحادث املروري.

الحصول عىل معلومات دقيقة حول مكرري الحوادث املرورية 	 
بما فيها مكان وقوع الحادث وأرشفتها الكرتونياً.

توفري قاعدة معلومات عن الحوادث املرورية ومرتكبيها.	 

القضاء عىل ظاهرة افتعال الحوادث املرورية وتكرارها قصداً.	 

منع ازدواجية تسجيل الحوادث املرورية.	 

أماكن 	  تحديد  املروري  التحقيق  إلدارة  أيضاً  النظام  يؤمن 
مكان  من  محطة  اقرب  تكليف  وبالتايل  التحقيق  محطات 
إىل  الوصول  إىل  يؤدي  مما  الحادث  متابعة  بمهمة  الحادث 
مكان الحادث بأسرع وقت ممكن وهذا يؤمن خدمة أفضل 

وأسرع للمواطن ومراقبة أفضل ألداء املحقق املروري.

ما هو أثر دمج هيئة التأمين األردنية في وزارة الصناعة . 7
عالقة  تقيمون  وكيف  األردنية؟  والتموين  والتجارة 

اإلتحاد األردني لشركات التأمين مع إدارة التأمين؟

ال شك أن قرار اندماج هيئة التأمني يف وزارة الصناعة والتجارة اثر سلبا 
رقابية  كانت جهة  امللغاة  التأمني  هيئة  لكون  التأمني وذلك  عىل قطاع 
متخصصة ومستقلة للرقابة عىل القطاع وبتمويل من شركات التأمني 
حيث تدفع شركات التأمني رسم قدره 6.5 باإللف عن األقساط املكتتبة 
 7.5 البدايات  يف  كانت  النسبة  بان  علماً  إنشائها،  منذ  الهيئة  لصالح 
الهيئة وتأسيسها، ومن املفرتض أن تصرف هذه  باأللف لغايات إنشاء 
دراسات  وإجراء  الكوادر  وتدريب  وتنظيمه  القطاع  تطوير  العوائد عىل 

تخدم القطاع.
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الصناعة  وزارة  إدارات  ضمن  تامني  إلدارة  وتحويلها  الهيئة  اندماج  إن 
والتجارة أيضا اثر سلبا بسبب زيادة البريوقراطية وعدم السرعة يف إصدار 
القرارات وخاصة املصادقة عىل ميزانيات شركات التأمني السنوية ونصف 
املالية، واالهم  األوراق  ملخالفات من هيئة  الذي يعرضها  األمر  السنوية 
مقارنة  النصف  بمقدار  أصبح  الذي  التأمني  إدارة  يف  الكادر  عدد  تقليل 
مع الهيئة وغياب الحوافز واملزايا التي تجتذب ذوي الخربات واملؤهالت، 

ومحدودية التدريب كل هذه األمور ال شك انعكست سلبا عىل القطاع.

تشاركية  عالقة  فهي  التأمني  إدارة  مع  اإلتحاد  لعالقة  بالنسبة  أما 
القطاع  التي تصب يف مصلحة  املشرتكة  األمور  لبحث  واتصال مستمر 

وسبل تطويره.

كيف تقيمون عالقة اتحادكم مع اإلتحاد الفلسطيني . 8
لشركات التأمين؟

اإلتحاد  مع  التأمني  لشركات  األردين  اإلتحاد  عالقة  لله  الحمد 
الفلسطيني لشركات التأمني هي عالقة أخوية وتعاون وتنسيق متواصل 
بني اإلتحادين، ونحن يف اإلتحاد نثمن عالياً الجهود الكبرية التي يقوم 
ونشاطات  لفعاليات  والتسويق  الرتويج  يف  الفلسطيني  اإلتحاد  بها 
اإلتحادات التأمينية وحرص السوق الفلسطيني عىل املشاركة فيها بوفد 
باإلتحادين  دفع  الذي  األمر  وهو  األردين،  اإلتحاد  لجهود  دعما  كبري 
اإلتحاد  يقوم  حيث  الطرفني  بني  مشرتك  تعاون  اتفاقية  لتوقيع 
األردين بمعاملة املشاركني من السوق الفلسطيني يف نشاطات اإلتحاد 
واملؤتمرات والدورات التدريبية أسوة باملشاركني من السوق األردين من 
يدفعها  التي  الرسوم  من  اقل  عادة  تكون  وايت  االشرتاك  رسوم  حيث 

املشاركون من خارج اململكة.

وقد شهدت السنوات األخرية لقاءات واجتماعات مستمرة بني القائمني 
عىل اإلتحادين أثمرت عن تبني اإلتحاد الفلسطيني لنظام إصدار وثائق 
من  تعديله  بعد  األردين  اإلتحاد  يستخدمه  الذي  الكرتوين  التأمني 
السوق  متطلبات  مع  يتوافق  وبما  األردن  يف  امللكية  العلمية  الجمعية 

الفلسطيني وبيئة العمل، وكان هناك محاوالت ونقاشات لالستفادة من 
نظام إصدار الحوادث املرورية الكرتونيا عىل أمل أن تنجح هذه املساعي.

اإلتحاد  نشاطات  دعم  عن  يتواىن  لم  األردين  اإلتحاد  فإن  وباملقابل 
الفلسطيني وحرصه عىل املشاركة وتقديم أوراق عمل يف مؤتمري فلسطني 
املنعقدين عام 2012 و 2014 ناهيك عن مشاركة وفد كبري برئاسة رئيس 
اإلتحاد األردين لشركات التأمني آنذاك السيد عثمان بدير والسادة أعضاء 
 2014 مؤتمر  يف  لإلتحاد  مديرا  بصفتي  أنا  وبمشاركتي  اإلدارة  مجلس 
وتقديم ورقة عمل حول نظام إصدار تقارير الحوادث الكرتونيا ألمر الذي 

يؤكد بما ال يدعم مجاال للشك أخوية العالقات بني الطرفني.

بحسن  تميز  الذي  املؤتمر  هذا  يف  بمشاركتي  كثريا  سعدت  وللحقيقة 
االستقبال وكرم الضيافة وشعورنا أننا يف بلدنا ملا أحاطنا به زمالؤنا يف 
السوق الفلسطيني من اهتمام ورعاية، تدفعنا إىل الرغبة باملشاركة يف 

نشاطات اإلتحاد القادمة.

استعدادنا  عىل  مجددا  نؤكد  التأمني،  مرآة  مجلة  صفحات  عىل  ومن 
للنهوض  الفلسطيني  اإلتحاد  مع  والتعاون  الجهود  من  مزيد  لبذل 
لتطوير  املطلوبة  بالخربات والتجارب  لرفده  التأمني واستعدادنا  بقطاع 
القطاع ووضع كافة إمكانياتنا لتوفري التدريب والتأهيل الالزم للكوادر 
متخصصة  برامج  بتنفيذ  سواء  الفلسطيني  التأمني  سوق  يف  العاملة 
للعاملني يف داخل السوق يف األردن أو إيفاد خرباء ومحاضرين للتحدث 

يف املواضيع واملستجدات التي يحتاجها السوق الفلسطيني.

ما هي رسالتكم لسوق التأمين الفلسطيني؟. 9

نتمنى للعاملني يف السوق الفلسطيني كل التوفيق يف حياتهم العملية 
واألخوات  لإلخوة  أفضل  مستقبل  إىل  وإياكم  ونتطلع  والشخصية 
الحرية  راية  وتعلوا  االحتالل  من  تتحرر  أن  بعد  الشقيقة  فلسطني  يف 
والعنفوان  الحرية  ملؤها  كريمة  بحياة  وبناته  أبناؤه  لينعم  والعدالة 
بنصر من الله، ونؤكد تعاوننا مع جميع الزمالء واستعدادنا عىل وضع 

كافة إمكانياتنا وخرباتنا تحت تصرفهم لغد أفضل.
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أهمية تدريب وتطوير الثروة البشرية في بيئة العمل

التنمية  إن  ككل.  املجتمع  يف  التنمية  بإجمايل  يتأثر  أيضاً  هذا  أن  شك 
البشرية تعني بدعم القدرات الخاصة بالفرد والذي يتكون منه املجتمع 
وبالتايل يؤثر عىل قدرته يف رفع مستوى معيشته ومدى تعميم تمكني 

أفراد املجتمع وتأثريه عىل تحسني األوضاع املعيشية يف املجتمع عموماً.

الرثوة  هم  البشر  أن  إىل  يرجع  البشرية  املوارد  بتنمية  العاملي  اإلهتمام 
عن  قدرتهم  تنمية  عىل  العمل  ضرورة  يعني  مما  أمة،  ألية  الحقيقية 
هذه  تمكني  لغرض  املستمر،  املهني  والتدريب  العلمي  التأهيل  طريق 
الشاملة  التنمية  متطلبات  مع  التعامل  عىل  القدرة  البشرية  الرثوة 

والتعامل مع ما هو جديد من تطورات يف العالم.

“إن املوارد الطبيعية واألموال لوحدهما ال يغنيان عن العنصر البشري 
الذي يتمتع بالكفاءة واملهارة والفاعلية”

الركيزة  يمثل  الذي  البشري،  العنصر  أهمية  لنا  يتبني  سبق،  ومما 
املجاالت  كافة  يف  واملستدامة  الشاملة  التنمية  لتحقيق  األساسية 

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.

الكفاءة والفاعلية ومساهمتهما في رفع مستوى اإلنتاجية:

اإلنتاجية هي كمية اإلنتاج من السلع والخدمات التي تتحقق خالل مدة 
اإلنتاجية  العمل.  زمنية محددة، عن طريق وحدة معينة من وحدات 
ضمن  األفراد  وكذلك  الواحد  للفرد  اإلنتاجية  بمدى  تتأثر  اإلجمالية 

مقدمة:

مــا  وكثــري  البشــري  الرأســمال  هــو  نملــك  مــا  أهــم  أن  نســمع  مــا  كثــرياً 
العنصــر  باإلســتثمار يف  تتعلــق  التــي  القــرارات اإلداريــة  أن  نلمــس عمليــاً 
عــىل  العمــل  يف  الشــركات  تقــوم  وعندمــا  أقــل  أولويــة  يلقــى  البشــري 
تقليــل املصاريــف اإلداريــة تقــوم باألخــذ بعــني اإلعتبــار املصاريــف املتعلقــة 
باملوظفــني والعمــل عــىل تقليلهــا يأخــذ األولويــة األوىل وهــذا يشــمل عــدم 
الوظيفــي،  والتطويــر  بــاألداء  املرتبطــة  الزيــادات  منــح  عــدم  التوظيــف، 
تقليــص ميزانيــة أو عــدم وضــع ميزانيــة خاصــة بالتدريــب وتطويــر املعرفــة 

للموظفــني. العمليــة  والخــربة 

ينظر إىل التدريب وتطوير املهارات املعرفية والعملية بأنه مكلف “غايل” 
مربراً بالتايل:

فقدان ساعات عمل أثناء التدريب.	 

رســــــــــــــــوم املصــاريف املتعلقة بالتدرب.	 

مصـــــــــــــــــاريف الســــــــفر واإلقامة، ...إلخ	 

إن ما نكرر ذكره كمدراء يف الشركات ضمن عملنا اليومي، خاصة عند 
ناتج  أفضل  نتائج  تحقيق  إمكانية  عدم  نربر  السلبية،  النتائج  تحليل 
عن القدرات البشرية املحدودة التي نملكها وبالتايل نكون قد أصبنا يف 
توجيه أصبح اإلهتمام لنا كمدراء مسؤولني عن تطوير قدرات العاملني 
باملهام  بالقيام  العاملني لديها  لدينا وبالتايل إخفاق اإلدارات يف تمكني 
والواجبات التي تتضمن املعرفة والخربة العملية لتنفيذ األعمال حسب 
من  يتضمنها  بما  العمل  منظومة  ضمن  والفنية  اإلدارية  طبيعتها 

سياسات وإجراءات عمل بإستخدام األنظمة التقنية املتطورة.

“لنعمل معاً عىل ترسخ مفهوم أهم ما نملك هو الرثوة البشرية”

اعتمدت الدول املتقدمة يف الوصول إىل نهضتها العلمية والعملية عىل 
ما تملكه من ثروة بشرية، فوجهت معظم استثماراتها نحو تنمية هذه 
النظري،  العلم  ووسائل  أدوات  توفري  مع  وتمكينها  البشرية  الرثوة 
والتطبيق العميل مبنياً عىل أحدث ما تم تطويره، وكان الهدف من ذلك 

رفع الكفاءة اإلنتاجية، وتميز هذه الرثوة البشرية.

مفهوم التنمية:

وقبل الحديث عن أهمية اإلستثمار يف تنمية الرأسمال البشري ومساهمته 
يف التنمية اإلقتصادية، فللتنمية عدة مفاهيم حسب املجال الذي نسعى 
التي  اإلقتصادية  التنمية  املفاهيم،  هذه  ضمن  ومن  به،  تنمية  لخلق 
إحتياجات  تلبية  عىل  تساعد  إقتصادي  نمو  وتحقيق  إنجازات  تتضمن 

املجتمع اآلن دون تقليل قدرة األجيال القادمة لتلبية إحتياجاتهم.

وهناك مفاهيم مماثلة للتنمية السياسية والتنمية اإلجتماعية والتنمية 
وال  السياق.  هذا  تهمنا يف  التي  التنمية  البشرية هي  والتنمية  الثقافية 

األستاذ خالد أبو نحل
مجموعة  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 

شركات ترست العالمية للتأمين
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ضمن  إقليمي  إقتصاد  ضمن  وطني  إقتصاد  ضمن  مؤسسة  أو  شركة 
اإلنتاجية ومدى مساهمتها  بنوعية هذه  إقتصاد عاملي. ونحن معنيون 
بإعطاء قيمة مضافة إلجمايل حجم األعمال. وهنا تكمن أهمية الكفاءة 

والفاعلية الذين يتأتيان من خالل التدريب اإلداري واملهني املستمر.

دور التدريب في تنمية الثروة البشرية:

أي  يف  الناجحة  العليا  اإلدارات  لدى  املتبعة  الهامة  اإلدارية  الوسائل 
شركة أو مؤسسة هو تحليل الوظائف، فإن التحليل الدقيق للوظائف 
يوفر لإلدارة بيانات هامة عن الواجبات واملسؤوليات للوظائف املختلفة، 
ومدى الحاجة إلحداث وظائف جديدة، أو إلغاء أو دمج وظائف حالية، 

وهذا بدوره يساعد اإلدارة يف إدارة املوارد البشرية بشكل ناجح.

ما ييل ملخص عن بعض املزايا التي يقدمها تحليل الوظائف:

ومهامه، . 1 العمل  تقسيم  الشركة:  يف  للعمل  اإلداري  التنظيم 
كيفية  للمسؤولني،  املمنوحة  والصالحيات  املسؤوليات  وتحديد 

تنظيم إجراءات العمل والتحكم بجودة إنجاز األعمال.

التدريب: من خالل تحليل الوظائف يتم تحديد الفجوة بني املهارات . 2
الحالية للموظفني واملهارات املطلوب توفرها إلنجاز األعمال بكفاءة 
وفاعلية.ومن خالل هذا، تقدم اإلدارة بوضع خطة تدريب مناسبة 
وصحيحة تهدف إىل سد الفجوة وبالتايل تمكني العاملني إلنجاز 
املحددة يف خطة  األهداف  بالنهاية تصب يف تحقيق  التي  األعمال 

عمل الشركة.

أو . 3 نقص  دون  الالزمة  البشرية  الرثوة  لتوفري  الصحيح  التخطيط 
زيادة 	 ثروة بشرية ذات كفاءة وفاعلية.

التعويضات واملكافاءات والحوافز.. 4

إعادة تصميم وتصنيف الوظائف.. 5

تحسني األداء الوظيفي.. 6

أماكن . 7 عىل  التعرف  خالل  من  للشركة  الداخلية  البيئة  تحسني 
الخلل وإزالته.

من الواضح أن هناك عالقة قوية بني التدريب وتنمية املوارد البشرية، 
تدريبها  ثم  املديرين،  من  منتقاة  كفاءات  وجود  عىل  ترتكز  واألخرية 
جيداً، أعطتهم مهارات خاصة وخربة واسعة يف املجال املعني، هؤالء 
املديرين يوكلون بإدارة شركات لقيادتها لتكون ضمن الشركات الناجحة 
مستوى  رفع  عىل  دائماً  يعمل  الناجح  املدير  فإن  وبالتايل  املتميزة،  بل 

أدائه، ورفع مستوى أداء العاملني معه وتحت إدارته.

تظهر كفاءة املديرين من خالل نتائج عدة، أهمها: استمرار جودة املنتجات 
والخدمات وتطويرها مع خفض التكاليف وخلق أسواق جديدة واملحافظة 
عىل حصة الشركة يف السوق والعمل عىل زيادتها يف األسواق املوجودة بها 

ويف نفس الوقت تحقيق الربحية املرجوة إلستمرار النمو للشركة.

أيضاً البد أن نتذكر أن التدريب والتنمية البشرية لهما دور كبري يف خلق 
يكونوا يف  للشركة حيث وجود موظفني مدربني جيداً  التنافسية  امليزة 

موقع أفضل لالستجابة واستغالل الفرص الجديدة يف السوق.

وإن هذه امليزة التنافسية تمكن الشركة من التميز عن املنافسني وبالتايل 
التي تؤدي إىل  كسب األعمال التي تسهم يف زيادة اإلنتاجية اإليجابية 
ربحية الشركة. وكذلك عند انتشار املعرفة عن الشركة وكفاءة وفاعلية 
تسهيل  إمكانية  وبالتايل  األعىل  إىل  ترتفع  الشركة  فسمعة  موظفيها، 

مهمة جلب األعمال ذات النوعية الجيدة وبالسعر املناسب.

الحد  مستوى  ورفع  املهارات  تقوية  يف  تجاهله  يمكن  ال  التدريب  دور 
املهارات عن املستوى اإلجمايل للشركة، مما يقلل  األسايس األدىن من 
املدربني  املوظفني  فإن  والجهد.  الوقت  وإضاعة  واألخطاء  الضرر  من 
جيداً مؤهلني لعمل وظائفهم بشكل صحيح أكرث مقارنة بهؤالء الذين 
لم يدربوا، وكذلك معرفتهم وتفاعلهم مع أنظمة العمل واإلجراءات 
املعرفة  إن  رسمية.  جهات  لرقابة  خاضعة  عمل  بيئة  ضمن  خاصة 
والتدريب عىل وضع هذه املعرفة يف إطار عميل خاص يف األقسام التي 
وخدمتها  األعمال  جلب  من  الشركة  تمكن  فنية  معرفة  إىل  تحتاج 

بتكاليف أقل من املنافسني.
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إن التدريب والتطوير للموارد البشرية، إن تم تصميمه بطريقة صحيحة 
العاملني  لجميع  العملية  والخربة  املعرفة  دعم  إىل  يؤدي  ومنظمة 
بطريقة منتظمة تلبي إحتياجات العمل تدريجياً وتبقى ثابتة، مما يصب 
يف رفع الكفاءة والفاعلية لدى املوظفني بأقل كم من التجربة والخطأ 

.)Trial & Error(

خالل  من  العاملني  خربة  معرفة  يف  لإلستثمار  إسرتاتيجية  وفائدة 
التدريب املوجه، هو رفع املستوى اإلحتفاظ بالعاملني، وتقليل عدد أيام 
مثل  إيجابية  صفات  العمل  بيئة  عىل  يطفي  مما  العمل،  عن  الغياب 
بيئة عمل متحابة، محفزة عىل التعاون والدعم املتبادل بني العاملني 
مع زيادة يف الوالء للشركة. إن هذه البيئة تحفز العاملني عىل متابعة 

طريقهم املهني وتحقيق أهدافهم الفردية واملهنية عىل املدى الطويل.

يف  املختلفة  اإلدارات  وتمكني  تهيئة  عىل  يساعد  املستمر  التدريب  إن 
والتقدم  للرتقيات  للشركة  التنظيمي  الهيكل  ضمن  املختلفة  الصفوف 
عمودياً يف السلم اإلداري مما يساعد الشركة يف مواصلة النمو ومواجهة 

متطلبات املستقبل.

التدريب  مزايا  التوظيفية  خطتها  ضمن  من  يكون  التي  الشركات 
من  يزيد  مما  والطموح  املهارات  ذوي  األشخاص  تستقطب  والتطوير، 
مقدرة الشركة عىل املحافظة عىل هؤالء املوظفني ومما يتضمن من تأثري 

عىل تقليل التكاليف التوظيف عىل املدى املتوسط والطويل.

مشرتكة  مؤسسية  معرفه  تخلق  سوف  املنتظمة  التدريبية  الدورات 
تحفز عىل نقل املعرفة من جيل إىل جيل آخر مما يقلل من خطر فقدان 

املعرفة املؤسسية عند مغادرة بعض العاملني من الشركة لسبب ما.

من  مكثف  وتوجيه  مراقبة  إىل  يحتاجون  ال  جيداً  املدربني  العاملني  ان 
قبل مدرائهم مما يعني توفري وقت لإلدارة مع زيادة يف الكفاءة وتقليل 
قليلني  بالنفس،  ثقة  أكرث  واملؤهلني  القادرين  العاملني  ان  املصاريف. 

التذمر والشكوى وبالتايل راضني عىل ما يعملون به.

حسب احصاءات معتمدة من املجمع االمرييك للتدريب والتطوير، ومن 
خالل بحثاً تضمن 2500 شركة يقدمون تدريب شامل ملوظفيهم، تبني 
ان الشركات التي تستثمر 1500 دوالر امرييك لكل موظف يف كل عام، 
انتاجية  زيادة  و218%  الربحية  يف   24% زيادة  معدل  باملتوسط  حققوا 

لكل موظف إذا ما تم املقارنة مع شركات تستثمر اقل من املعدل.

الخاتمة:

وتستمر  التوظيف  عند  تبدأ  إدارية  ومسؤولية  مهمة  العاملني  تدريب 
بشكل منهجي منتظم.وبعدها سنالحظ العائد عىل االستثمار من خالل 
التحسن يف االنتاجية والنتائج املالية للمؤسسة، وسوف يظهر تدريجياً 
وهو  جداً  صغري  هو  البشرية  املوارد  وتطوير  للتدريب  املصروفات  أن 
الركيزة االساسية لنجاح املؤسسة ورفع شأنها عن طريق مساهمتها يف 

تشخيص االقتصاد الوطني والتنمية املجتمعية.
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ــم الماليــة المقــارن للشــهور التســعة  ــي للقوائ التحليــل المال
المنتهية في 30\09\2014  مع الشهور التسعة المنتهية في 
30\09\2015 لشــركات التأمين المدرجة في بورصة فلســطين 

مقدمة

الركود، مع انكماش يف نمو  شهد االقتصاد الفلسطيني عاما أخر من 
الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي بـ %2.5 باملقارنة مع عام 2013، وارتفاع 

معدل البطالة بثالث نقاط مئوية ليصل إىل %27 من القوى العاملة. 

ومن املتوقع تراجع بعض القطاعات اإلقتصادية، ومن هذه القطاعات 
قطاع التأمني والذي يتسم بالحداثة وهو محصلة تطور طويل وبطيء، 

ليعيش اإلنسان يف أمان ويتمكن من مواجهة مخاطر الحياة.

والجهاز التأميني له دور مزدوج حيث يتعامل بأقساط التأمني يف عالقته 
باملؤمن وبتجميع املدخرات التي يمكن استثماره، وتعد شركات التأمني 
من أهم املؤسسات املالية غري البنكية، وليك تضمن إستمراريتها وبقائها 
مستمرة  بصفة  تقييمه  خالل  من  املايل،  أدائها  مراقبة  عليها  وجب 

باستعمال طرق متعددة من أبرزها التحليل املال.

تمثل القوائم املالية كشوفاً تعرض الوضع املايل للشركة يف نقطة زمنية 
من  محددة  زمنية  فرتة  خالل  لعملياتها  وملخصاُ  جهة،  من  معينة 
نظر  وجهة  من  املالية  للقوائم  الحقيقية  القيمة  وتتمثل  أخرى،  جهة 
النقدية  والحصص  باألرباح  للتنبؤ  استخدامها  إمكانية  املستثمرين من 
النقدية الحرة، أما بالنسبة لإلدارة فتعد إضافة إىل كونها  والتدفقات 
إىل  الهادفة  اإلجراءات  التخاذ  البداية  ونقطة  املستقبل  الستقراء  أداة 

تحسني أداء الشركة يف املستقبل.

ابتكرت النسب املالية كإحدى تقنيات التحليل املايل، وهي تعد أداة فعالة 
يف هذا املجال، وسنقوم يف هذه الدراسة باستعراض ألهم بنود امليزانية 
العمومية املجمعة وأهم بنود قائمة الدخل املجمعة وقائمة التدفقات 

مع   2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور  بمقارنة  وذلك  النقدية، 
السبعة  التأمني  لشركات   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  الشهور 

املدرجة يف بورصة فلسطني.

ومن خالل ملخص امليزانية املجمعة املقارن واملوضح يف الجدول )1( فإن املوجودات غري املتداولة للقطاع قد نمت بمعدل 0.0629.

جدول )1(

ملخص ألهم بنود امليزانية العمومية املجمعة

التغري للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2014 للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2015 البيان

0.0629 137,800,064 146,460,808 مجموع املوجودات غري املتداولة

0.0246 206,988,074 212,082,812 مجموع املوجودات املتداولة

0.0283 344,788,138 354,543,620 مجموع املوجودات 

0.0000 58,700,000 58,700,000 رأس املال املدفوع 

0.0510 104,414,576 109,739,018 مجموع حقوق امللكية

0.0000 0 0 قروض طويلة األجل 

0.1089 10,292,609 11,413,346 مجموع مطلوبات غري املتداولة

	0.0038 229,804,629 228,927,047 مجموع املطلوبات املتداولة

0.1279 240,261,909 270,999,858 مجموع املطلوبات

إن املوجودات املتداولة تتضمن ذمم مدينة بالصايف وذمم شركات التأمني وإعادة التأمني وشيكات برسم التحصيل نقدا وما حكمه ودائع لدى البنوك 
وغريها من املوجودات املتداولة قد نمت ب 0.0246، أما رأس املال املدفوع فلم يطرأ عليه أي تغري، يف حني أظهرت مجموع حقوق امللكية للقطاع 

نمواً بمعدل 0.0510 وهذا مؤشر جيد للمساهمني ويغيب عن امليزانية القروض طويلة األجل، إما مجموع املطلوبات فقد زادت بمعدل 0.1279.

الدكتور تامر بهجت صبري
كلية األعمال واالقتصاد  - جامعة فلسطين 

التقنية - خضوري
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ومن خالل قائمة الدخل املجمعة املقارنة واملوضح يف الجدول )2(، فإن إجمايل أقساط التأمني املكتتبة للقطاع قد نمت بمعدل 0.1266. وبشكل 
مغاير فقد انخفض كل من صايف الربح قبل الضريبة وصايف ربح أعمال التأمني الفنية وصايف الربح الفرتة بالنسب التالية عىل التوايل 0.320، 0.620 

و 0.4095 عىل التوايل.

عرض ألهم بنود قائمة الدخل

جدول )2(

التغري للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2014 للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2015 البيان

0.0241 130,623,935 133,855,477 إجمايل إقساط مكتتبة

	0.3204 10,196,361 6,929,308 صايف الربح قبل الضريبة 

	0.6207 10,290,958 3,902,998 صايف ربح أعمال التأمني الفنية

	0.4095 8,678,974 5,125,188 صايف الربح الفرتة 

ومن خالل التدفقات النقدية املجمعة املقارنة واملوضح يف الجدول )3(، فإن صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل للقطاع فقد نمت بمعدل 5.1100.

عرض مللخص بنود التدفقات النقدية املجمعة

جدول )3(

التغري للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2015 للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2014 البيان

5.1100 3,209,586 525,299 صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

1.8022 2,446,481 	3,049,531 صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

	0.4598 	3,699,993 	2,534,532 صايف التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

0.0828 33,935,750 31,339,677 النقد والنقد املعادل يف نهاية الفرتة

االستثمار  أنشطة  من  النقدية  التدفقات  لصايف  بالنسبة  األمر  وكذلك 
النقدية من  التدفقات  لصايف  بالنسبة  أما  بمعدل 1.8022،  نمت  فقد 
أنشطة التمويل فقد انخفضت بنسبة 0.4598، أخريا فإن النقد والنقد 

املعادل يف نهاية الفرتة قد نما بمعدل 0.0828.

تحليل النسب المالية

نسب السيولة: 

السيولة  نسب  تدعى  التي  املالية  النسب  من  األوىل  املجموعة  تهدف 
سداد  عىل  قادرا  التأمني  قطاع  سيكون  هل  التايل:  السؤال  يف  البحث 
التزاماته إذا استحقت هذه األخرية يف السنة القادمة؟ أو بمعنى آخر هل 

سيعاين القطاع من أية صعوبات يف أداء تلك االلتزامات؟

نسبة السيولة الجارية وتعد من أكرث املؤشرات املستخدمة لقياس املالءة 
املطلوبات   / املتداولة  القصري، وتساوي األصول  املدى  املالية للشركة يف 
 2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور  النسبة  هذه  إن  املتداولة، 

تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور   0.9007 تساوي 
السيولة  حيث  من  ضعيفة  تعد  أنها  أي   ،0.0285 بتغري  أي   0.9264

مقارنة بالنسبة املعيارية يف الصناعة.

صايف رأس املال العامل = األصول املتداولة 	 املطلوبات املتداولة، هذه 
 	22816555 تساوي   2014\09\30 املنتهية يف  التسعة  للشهور  القيمة 
أي   	16844235 تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور 

بتغري 0.2618	.

نسب الدين: 

إىل  الدين  نسب  تدعى  التي  املالية  النسب  من  الثانية  املجموعة  تهدف 
معرفة كيف يتكون الهيكل املايل لقطاع التأمني.

إن  األصول،  إجمايل   / املتداولة  املطلوبات   = األجل  قصري  الدين  نسبة 
هذه النسبة للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2014 تساوي 0.6665 
بتغري  أي   0.6457 تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور 

يساوي0.0312	 وهي نسبة مرتفعة.
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نسبة الدين طويل األجل = املطلوبات غري املتداولة / إجمايل األصول، إن 
هذه النسبة للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2014 تساوي 0.0298 
بتغري  أي   0.0322 تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور 
يساوي 0.0784 و يالحظ هنا أن هذه النسبة منخفضة مقارنة مع نسبة 

الدين قصري األجل.

املطلوبـــات   / املتداولـــة  غـــري  املطلوبـــات   = املتـــداول  غـــري  الديـــن  نســـبة 
 2014\09\30 يف  املنتهيـــة  التســـعة  للشـــهور  النســـبة  هـــذه  املتداولـــة، 
تســـاوي   2015\09\30 يف  املنتهيـــة  التســـعة  وللشـــهور   0.0447 تســـاوي 

.0.1131 بتغـــري  أي   0.0498

للشهور  النسبة  هذه  إن  األصول.  إجمايل  إىل  املطلوبات  نسبة مجموع 
التسعة  وللشهور   0.6968 تساوي   2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة 

املنتهية يف 30\09\2015 تساوي 0.7643 أي بتغري  0.0969. 

مجموع   / املطلوبات  =مجموع  امللكية  حقوق  مجموع  إىل  الدين  نسبة 
 2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور  النسبة  هذه  امللكية،  حقوق 
تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور   2.3010 تساوي 
2.4694 أي بتغري 0.0732 أي ارتفاع نسبة الدين إىل حقوق امللكية مع أن 

الظروف شبه مواتية إىل إصدار أسهم أو سندات.

النسبة  هذه  امللكية،  مجموع   / األصول  مجموع   = املايل  الرفع  نسبة 
وللشهور   3.3021 تساوي   2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور 

التسعة املنتهية يف 30\09\2015 تساوي 3.2307 أي بتغري 0.0216	 .

تهدف املجموعة الثالثة من النسب املالية والتي تدعى نسب الربحية إىل 
قياس مدى قدرة قطاع التأمني عىل خلق األرباح.

هذه  إن  األصول،  مجموع   / الفرتة  ربح  صايف   = األصول  عىل  العائد 
 0.0251 تساوي   2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور  النسبة 
بتغري  أي   0.0144 تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور 

يساوي 0.4257	 .

العائد عىل حقوق امللكية = صايف ربح الفرتة / مجموع حقوق امللكية، إن 
هذه النسبة للشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2014 تساوي 0.0831 
بتغري  أي   0.0467 تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور 

يساوي0.4381	

إجمايل   / )الفني(  التشغييل  الربح   = األصول  عىل  التشغييل  العائد 
يف  املنتهية  التسعة  للشهور  النسبة  هذه  إن  املجمعة،  األصول 
30\09\2014 تساوي 0.0298 وللشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2015 

تساوي 0.0110 أي بتغري يساوي0.63117	

هامش الربح التشغييل = الربح التشغييل)الفني( / اإليرادات، هذه النسبة 
وللشهور   0.09150 تساوي   2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور 

التسعة املنتهية يف 30\09\2015 تساوي 0.0308 أي بتغري 0.6633	

هامش الربح الصايف يمثل آخر نسب الربحية و يساوي صايف ربح الفرتة 

 2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور  النسبة  هذه  اإليرادات،   /
تساوي   2015\09\30 يف  املنتهية  التسعة  وللشهور   0.0771 تساوي 

0.4758 أي بتغري 0.0404 .

تهدف املجموعة الرابعة من النسب املالية التي تدعى نسب النشاط إىل 
قياس مدى كفاءة القطاع يف إدارة أصوله.

استخدام  الشركة يف  الثابتة مدى كفاءة  األصول  يقيس معدل دوران 
 = الثابتة  األصول  دون  معدل  عن  عبارة  وهو  الثابتة،  موجوداتها 
املبيعات / األصول الثابتة، إن هذه النسبة للشهور التسعة املنتهية يف 
30\09\2014 تساوي 0.8161 وللشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2015 

تساوي 0.8651 أي بتغري 0.0600 .

النسبة  هذه  إن  األصول،  إجمايل   / املبيعات   = األصول  دوران  معدل 
وللشهور   0.3261 تساوي   2014\09\30 يف  املنتهية  التسعة  للشهور 

التسعة املنتهية يف 30\09\2015 تساوي 0.3573 أي بتغري 0.0956 .

املجموعة األخرية من النسب املالية هي نسب التدفق النقدي

نسبة التدفق التشغييل إىل صايف الربح = صايف التدفقات التشغيلية/
يف  املنتهية  التسعة  للشهور  النسبة  هذه  إن  الفرتة،  ربح  صايف 
30\09\2014 تساوي 0.0605 وللشهور التسعة املنتهية يف 30\09\2015 
تساوي 0.6262 أي بتغري 9.3466، توضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح 
التدفق  صايف  ارتفع  فكلما  تشغييل  نقدي  تدفق  توليد  عىل  الشركة 

النقدي كلما ارتفع نوعية وجودة األرباح.

النقدي  التدفق   = املتداولة  املطلوبات  إىل  التشغييل  التدفق  نسبة 
التسعة  للشهور  النسبة  هذه  إن  املتداولة،  املطلوبات   / التشغييل 
املنتهية يف  التسعة  وللشهور  تساوي 0.0022  املنتهية يف 30\09\2014 

30\09\2015 تساوي 0.0140 أي بتغري 5.1334 .

قبل  الربح  صايف  من  كل  يف  انخفاض  هنالك  أن  إىل  الدراسة  خلصت 
أن  مع  الفرتة  الربح  الفنية وصايف  التأمني  أعمال  ربح  الضريبة وصايف 
هنالك ارتفاع يف إجمايل أقساط التامني، ومن إحدى األسباب التي أدت 
إىل االنخفاض يف األرباح ارتفاع إجمايل أقساط معيدي التأمني والتغري يف 
مخصص أقساط غري مكتسبة، ويرجع إىل أن بعض الشركات يف القطاع 
تلجأ إىل تخفيض األسعار بدال من االبتكار لزيادة الحصة السوقية، وقد 
أكد بعض الدارسني والخرباء أن هناك ضعف يف الوعي التأميني لدى 
األفراد وأيضا ضعف يف تسويق الخدمات التأمينية لدى الشركات حيث 

أن هنالك الكثري من الزبائن لم تصلهم الخدمات التأمينية.

لالقرتاض  غيابا  هنالك  فإن  للشركات  التموييل  الهيكل  يخص  وفيما 
قصري  الدين  نسبة  أن  حيث  التمويل،  مصادر  كإحدى  األجل  طويل 
األجل مرتفعة خاصة إذا ما قورنت مع نسبة الدين طويل األجل وكذلك 
الهيكل  بتغيري يف  ينصح  لذلك  املدفوع،  املال  رأس  ثباتا يف  هنالك  فإن 
التموييل باالعتماد عىل مصادر التمويل طويلة األجل ألن ذلك يقلل من 

املخاطرة ويزيد من السيولة.

ما إلك إال ...

قّوة مالية . سرعة في التعويض . خدمة مميزة

www.nic-pal.com
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هل نملك اإلدارة لالطالع عىل الحقائق؟ ملواجتها؟ هل نملك اإلدارة؟ لنقوم 
بالجهد الالزم، والعمل املطلوب، من أجل تعزيز ثقافة سيادة القانون!.

الحروب  تخلفه  ما  يفوق  عام  كل  البشر  من  عددا  يموت  العالم  يف 
األوىل  العامليني  الحربني  استثناء  )مع  مجتمعة  الطبيعية  والكوارث 
والثانية(، وأفادت منظمة الصحة العاملية يف تقرير نشرته أيار املنصرم 
بأن )1,24( مليون من بني اإلنسان يموتون سنويا من حوادث املرور يف 
ارتفاع  املرعبة تشري الحتمال  العاملية  الصحة  العالم،وتوقعات منظمة 
عدا  هذا  سنويا،  إنسان  مليون   )1,9( إىل   2020 العام  بحلول  الرقم 
يتعرضون  شخص  مليون   )50  	  20( بني  ما  أن  تشري  التي  التقديرات 
إلصابات غري مميتة سنويا، وتعترب حوادث السري وفقا ملنظمة الصحة 
)يف   ،29  	  15 العمرية  الفئة  من  الشباب  لوفاة  األكرب  السبب  العاملية 
فلسطني مثلت نسبة الذين قضوا من حوادث السري من الفئة العمرية 
18 	 45 ما يزيد عن %37 من الوفيات الناجمة عن حوادث السري التي 

وقعت يف 2014 يف الضفة الغربية لوحدها(. 

أُجـري  انـه وفقـا لتقديـر  الجـرس بقـوة،  نقـرع  املفيـد اإلشـارة ونحـن  ومـن 
املرتبطـة  االقتصاديـة  التكاليـف  فـإن  عامـا،   15 قبـل  أي   2000 العـام  يف 
تناهـز 518 مليـار دوالر أمريـيك، أي أنهـا تمثـل مـا  بحـوادث السـري كانـت 
نسـبته )1 	 3 %( مـن الناتـج القومـي اإلجمـايل للبلـدان، وتبـني أيضـا إن 
االقـرتاض  لزيـادة حجـم  تـؤدي  األفـراد واألسـر  يتكبدهـا  التـي  املاليـة  اآلثـار 

الدولـة. الفـرد وعـىل  األعبـاء عـىل  زيـادة  يعنـي  بمـا  والديـون  املـايل 

وُتظِهر الدراسات املختلفة بأن )%91( من الوفيات الناجمة عن حوادث 
املرور تقع يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل وُيعترب الشرق األوسط 

الذي نحن جزء منه أحدى هذه املناطق.

وحسب تقرير صادر عن وزارة النقل واملواصالت الفلسطينية 	 املجلس 
الناجمة عن  العام 2015، فإن اإلصابات  األعىل للمرور، يف شباط من 
حوادث مرورية وقعت يف الضفة الغربية خالل العام 2014 زادت عن 
)7200( أصابه وكان نصيب الفئة العمرية 18 	 45 منها )%63,5( منها 
وبلغت الوفيات أيضا خالل ذات الفرتة )101( وفاة وأما األضرار املادية 
إن  مادي،  ضرر   )11000( يقارب  ما  بلغت  فقد  باملركبات  لحقت  التي 
جميع  من  جدية  وقفة  وتستوجب  الرعب،  تثري  فلسطني  عن  األرقام 

الجهات الرسمية والشعبية وشرائح املجتمع املختلفة.

االنتشار  تتمثل يف  األخطر،  الظاهرة  فإن  فلسطينياً،  السياق  هذا  ويف 
لعدم صالحيتها  املختصة  الدوائر  من  أصوال  ملركبات مشطوبة  املكثف 
لالستعمال  القانون غري صالحة  بحكم  الطرق، وأصبحت  للسري عىل 
فقط،  غيار  كقطع  استخدامها  الغاية  أصبحت  بل  مركبه،  بصفة 
 250  	  220 حوايل  وجود  إىل  التقديرات  تشري  ذلك  من  وبالرغم 
تمثل  وعرضا،  طوال  وتجوبها  البالد  طرقات  يف  تسري  مركبة،  ألف 
واالجتماعي  والنفيس  الجسدي  األذى  إللحاق  تؤدي  موقوتة  قنابل 
ممنوع  استخدام  وهو  تربوي،  ثقايف  تردي  إىل  يؤدي  واستخدامها 
ومحظور يف جميع بقاع األرض، ويعترب مخالفة ُتعاقب عليها القوانني.

الشرطة  جهاز  منها  عديدة  فلسطينية  جهات  الظاهرة  هذه  وتواجه 

الصنــــدوق الفلســطيني لتعـــــويض مصـــــابي حـــــوادث الطــرق 
. من المركبات ومواجهة آثار اســتخدام المشــطوب والمســروق .

الفلسطيني الذي يعمل عىل استئصال هذه الظاهرة من خالل مصادرة 
أفضل  وحسب  ولكن  امليكانيكية،  القوة  ذات  اآلالت  من  األنواع  هذه 
أية إجراءات عقابية بحق  علمي ال تتم من جهات االختصاص األخرى 
وبالتايل  بها،  تاجروا  تجاه من  استخدمها وال  و/أو  اقتناها وقادها  من 
اللحظة ال تشكل رادعا  املتدين لها فإن مصادرتها حتى  وبحكم السعر 

لهؤالء الخارجني عن القانون.

وال يمكننا حصر التكاليف املادية التي تكبدتها وزارة الصحة وال تلك التي 
من  عىل  كثرية  واألمثلة  األدوات  هذه  وسائقي  ماليك  عائالت  أنفقتها 
اضطر لبيع منزل وأرض ومصاغ، لغايات سد متطلبات عالج وتعويض 

مصابني من جراء هذا االستخدام السيئ واملخالف للقانون.

الجهة  هو  الطرق  حوادث  مصابي  لتعويض  الفلسطيني  الصندوق  إن 
الفلسطينية الرئيسة التي تعمل عىل مواجهة هذه الظاهرة وتصر عىل 
التصدي لها قانونا، من خالل تعزيز تعاونه وتواصله مع كافة الجهات 
الرسمية واألهلية، والعمل عىل نشر التوعية، وتعزيز املعرفة باملخاطر 
الجسيمة ملثل هذا االستخدام، ويف ذات املجال، والتأكيد دوما عىل عدم 
جواز إلزام الصندوق بتسديد تعويضات لحوادث ناجمة عن استخدامها 

حيث يخالف ذلك قانوين املرور والتأمني الفلسطينيني.

إن  النظر  بغض  عقوبات،   2000 لسنة   5 رقم  املرور  قانون  حدد  لقد 
كانت كافيه أم ال بحق مستخدمي تلك املركبات، إال انه ال يتم استخدام 
تلك العقوبات املفروضة بالقانون حتى تاريخه، مما يؤدي إىل مزيد من 

استهتار هؤالء وتماديهم.

وضاح الخطيب
الصنــدوق  إدارة  مجلــس  وعضــو  عــام  مديــر 
الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
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وقد حدد قانون التأمني الفلسطيني املسؤوليات امللقاة عىل عاتق الصندوق 
“إذا  تجاه مصابي حوادث الطرق، ومتى تنشأ، ومنها وعىل سبيل املثال 
كان املؤمن تحت التصفية”، وقد أوفى الصندوق بالتزاماته، تنفيذا لهذا 
وقف  الفلسطينية  املال  رأس  سوق  هيئة  قرار  بعد  وذلك  القانوين  البند 
شركة املؤسسة العربية للتأمني عن ممارسة أعمالها وشطب قيدها من 
سجل شركات التأمني ومن ثم تصفيتها وبلغت كلفة ذلك االلتزام الذي 
تكبده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ما يزيد عن 
يزيد عن )1800(  ما  تجاه  والتزم  تاريخه،  أمرييك حتى  )5( مليون دوالر 

ملف ملطالبات.

وسندا لقانون التأمني الفلسطيني يتحمل الصندوق املسؤولية القانونية 
تجـاه املصابـني بحـال “إذا لـم يكـن بحـوزة السـائق تأمـن بموجـب أحـكام 
السـادس عشـر  للفصـل  وبالرجـوع  التأمـني(،  قانـون  )أي  القانـون”  هـذا 
وخاصـة  فلسـطني  يف  النافـذ   2005 لسـنة   20 رقـم  التأمـني  قانـون  مـن 
األحـكام  حـدد  قـد  الفلسـطيني  املشـرع  أن  نجـد   143 إىل   137 مـن  املـواد 
التأمـني،  ملبـادئ  اسـتنادا  واملركبـة  للسـائق  تأمـني  وثيقـة  لتوفـري  الواجبـة 
وهـو مـا ال ينطبـق باإلطـالق عـىل حـاالت املركبـات املسـروقة وال تلـك التـي 
عليهـا  ُيطلـق  كان  إذا  النظـر  وبغـض  السـري  دوائـر  مـن  قيدهـا  تـم شـطب 
اسـم مركبـه مجـازا أم ال، ولـو أن لهـا قـوة آليـة تحركهـا، ولكـن اسـتحال 
تأمينها بموجب قانون التأمني بصفة مركبه للسـري عىل الطرق، وبذات 
أحـكام  بموجـب  للرتخيـص  قابلـه  مركبـة  تصنيـف  مـن  خرجـت  الوقـت 
املحظـور  مـن  وأصبـح  ترخيصهـا،  الفلسطيني،واسـتحال  املـرور  قانـون 
الزراعيـة  و/أو  املعبـدة  كانـت  إن  الطـرق  عـىل  السـري  لغايـات  اسـتعمالها 
تلـك  تأمـني عـىل  أيـة شـركة  الصنـدوق وال  تتحقـق مسـؤولية  وبالتـايل ال 
واسـتناداً  السـارية  القوانـن  كل  وبموجـب  حيـث  املركبـات،  مـن  األنـواع 
ملبـادئ التأمـن فـإن تلـك األنـواع مـن األدوات ذات القـوة امليكانيكيـة غـري 
قابلـة للتأمـني أصـال كمركبـه، وقـد يكـون مـن املمكـن تأمـني بعضهـا تأمينـا 
نـادرة وبالضـرورة املطلقـة  ملعـدة هندسـية أو محـال للبيـع مثـال، بحـاالت 
لقانـوين  اسـتنادا  للمركبـة  القانـوين  التعريـف  وفـق  مركبـة  بصفـة  ليـس 

الفلسـطينيني. والتأمـني  املـرور 

لقد تكبد الصندوق ما يربو عىل )117( مليون شيكل )أكرث من 35 مليون 
دوالر أمرييك( كتعويضات ملصابني نجمت عن حوادث طرق، علما بأن 
جراء  وقع  حادث  كل  طرق  حادث  يعترب  “ال  انه  نصا  أوضح  القانون 
استخدام القوة اآللية للمركبة لغري الغاية املخصصة لها لتسيري املركبة 
شطبها  تم  التي  واملركبة  قصدا”  ارتكب  فعل  جراء  وقع  حادث  وكل 
أصوال من دوائر السري املختصة انتفت عنها غاية السري عىل الطرق وذلك 

يف التعريفات بكافة القوانني الدولية وليس فقط فلسطينيا. 

الفلسطيني  املوجهة للصندوق  املطالبات والقضايا  أكرث من )%70( من 
لتعويض مصابي حوادث الطرق كانت ملطالبة التعويض عن اصابات أو 

وفيات نجمت عن استخدام املشطوب واملسروق وتحت ادعاء )إن املركبة 
لم تكن مؤمنه( ويتحايل مقدم الطلب وال يشري يف الئحة مطالبته و/
لغايات  وذلك  للرتخيص  قابلة  للتأمن وغري  قابلة  أنها غري  أو دعواه، 
محاولته االستناد للبند )2( من املادة )173( من قانون التأمني املشار لها 
آنفا، ويساعد يف ذلك إن جهات مختصة توجه فقط تهمة قيادة مركبه 
بدون ترخيص وقيادة مركبه بدون تأمني، بما يخالف مواد معينة بقانون 
املرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وتعديالته والئحته التنفيذية، وال 
توجه تهم تجرم مخالفي قانون املرور وفقا لنصوصه،وال تتم معاقبتهم 
استنادا للعقوبات املحددة يف الباب الثامن من قانون املرور الفلسطيني 
يف  الرتاخي  108(،ويؤدي   –  96 من  املواد  )خاصة   2000 لسنة   5 رقم 
حيازة  )تهم:عدم  عاديه  مخالفة  كأنه  املوضوع  واعتبار  القانون  تطبيق 
وإن  الجرم،  هذا  مرتكبي  تمادي  إىل   ،)!! إال  ليس  وترخيص،  تأمني 
الصندوق يعمل بحزم للتصدي لكل محاوالت الحصول عىل تعويضات 
ناجمة عن حوادث ملركبات ال زال لها قوة آلية ولكن تم شطب قيدها من 
سجل املركبات حسب األصول، ويقوم بالتسديد فقط عند إلزامه بحكم 
قضايئ قطعي، )وصرختنا غايتها تكاتف كافة الجهات ذات االختصاص 
تنهش  والتي  املتفشية  الظاهرة  لهذه  التصدي  يف  مسؤوليتها  لتتحمل 

جسم املجتمع الفلسطيني(.

استثنى  قد   2005 لسنة   20 رقم  الفلسطيني  التأمني  قانون  إن  ورغم 

حاالت من اعتبارها حادث طرق واستثنى حاالت من التعويض بغض 

النظر من شركة الـتأمني و/أو الصندوق من مثل “من قاد املركبة دون 

إذن مالكها أو املتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها ُتقاد كذلك” وكل 

املشطوبة  املركبات  وكل  االستثناء،  هذا  عليها  ينطبق  مسروقة  مركبة 

وبالرغم من  االستثناء،  عليها هذا  ينطبق  بالدنا  بها شوارع  تعج  التي 

صرخة الصندوق املستمرة لتطبيق القانون وحفظ املال العام من الهدر، 

لكن لألسف يتم إلزام الصندوق بأحكام قضائية بتسديد التعويض!.

كانوا  إن  النظر  بغض  املصابني،  تجاه  واملالية  القانونية  املسؤولية  ان 

بداخلها أم خارجها، تقع أساسا عىل من باع واشرتى وقاد واستخدم 

دوائر  وسجالت  قيود  من  املشطوبة  امليكانيكية  القوة  ذات  اآلالت  هذه 

السري املختصة وليست من مسؤولية الصندوق بأي حال من األحوال، 

مباح  العام  املال  إن  انتشار ظاهرة  واملؤسف،  لالنتباه  امللفت  من  ولكن 

واملال الخاص يجب الحرص عليه بشده، وينشر أصحاب رأي مقاالت 

جيبة  من  دافع  )انت  ذريعة  تحت  عليه  والقائمني  الصندوق  تهاجم 

لهؤالء،  عام مخصص  مال  أن هذا  قانون  رجال  ويدعي  !!؟؟(   .. ابوك 

الخاص  املال  وان  األساس  هي  العام  املال  حماية  أن  الصندوق  ويؤكد 

شأن صاحبه، وان حماية القانون من حماية الوطن، وهو واجب رجال 

الوطن جميعا.
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أن املخاطر الحالية التي يواجهها الصندوق تزيد عن )194( مليون شيكل 
أي ما يعادل تقريبا )50( مليون دوالر أمرييك، وبحال عجز الصندوق 
العامة  الخزينة  العجز من حساب  يتم سد  فإنه  بالتزاماته  الوفاء  عن 
أن  املطلوب  فهل  الفلسطيني،  التأمني  قانون  من   177 للمادة  استنادا 
غري  التكسب  وإباحة  تشريع  خالل  من  العامة  الخزينة  عجز  نعمق 
القانونية  وغري  واملسروقة  املشطوبة  املركبات  باستخدام  قانونا  املشروع 
وحماية مستخدميها واملتاجرين بها بتسديد تعويضات لهم و/أو نيابة 
عنهم، ونحمي سائقها ومالكها وتاجرها وراكبها بإحالة التعويض عىل 
تفسري  وسوء  استخدام،  سوء  يمثل  بالضرورة  وذلك  العام!؟،  املال 
السعي  ويناهض  الوطنية،  واملصلحة  العام،  املال  وملعنى  للقانون، 
لرتسيخ دولة القانون التي ناضلنا جميعا من اجلها وقدم شعبنا أغىل 
ما يملك من أجل تحقيق االستقالل وانجاز الدولة الفلسطينية املستقلة 
لجميع  موجهة  وصرختنا  القانون،  بسيادة  لتفخر  املدين  الطابع  ذات 
وشعبه  مصلحته  عىل  البلد  هذا  يف  املؤتمنني  ولكل  واألفراد  الجهات 
وتربيه  أهيل  ومجتمع  وصحافه  ومحامني  وقضاء  شرطة  ومقدراته، 

وتعليم وداخليه وأجهزة أمنية وتنظيمات وبلديات ونيابة.

والسؤال املطروح أمام جميعهم، هل يعترب طبيبا من تم شطب قيده 
من سجل األطباء )وهل يحق له ممارسة مهنة الطب يف عيادة خاصة أو 
أي مرفق طبي؟( أم ُيدعى دارس طب، وهل يعترب محاميا من تم شطب 
املحاماة  مهنة  مزاولة  له  يحق  )وهل  املحامني  نقابة  سجل  من  قيده 
دارس  قانوين  ُيدعى  أم  القضاء؟(  ساحات  ويف  املحاكم  أمام  والرتافع 
قيده من سجل  تم شطب  للتأمني من  وكيالً  يعترب  قانون، وكذلك ال 
يسمح  ال  كما  الفلسطينية،  املال  رأس  سوق  هيئة  يف  التأمني  وكالء 
لشركة تأمني تم شطب قيدها من سجل شركات التأمني من ممارسة 
أعمالها، وهذا للتأكيد أن الصفة تتحقق بعد شهادة الرتخيص واملزاولة، 
القيد، قد تم إلغاء ترخيصها، وأصبحت  التي تم شطبها من  واملركبة 
غري قابله للتأمني النتفاء قابليتها لالستخدام كمركبه، وال تعد مركبه 
استخدامها درءا  قانونا  ُيحظر  آلية  لها قوة  أداة  بل  الطرق  للسري عىل 
جريمة  يعترب  الطرق  عىل  للسري  استخدامها  وان  استعمالها،  ملخاطر 
وفقا لقانون املرور الفلسطيني، وهل من املعقول قبول فكرة ان املشرع 
أوجد صندوقا لحماية من َجَرَم قانون املرور مسلكهم؟! أتمنى صحوة 

كل ذوي الصلة وهم ُكرثُ.



أخبار اإلتحاد

21

بالتعاون مع شركة أبكس لوساطة واستشارات وإعادة التأمين
التأمين يعقد ورشة عمل اإلتحاد الفلسطيني لشركات 
حول "الكشف الميداني وتقدير أخطار التأمينات العامة"

التأمني يف مقره يف مدينة  الفلسطيني لشركات  الله	 عقد اإلتحاد  رام 
أخطار  وتقدير  امليداين  »الكشف  بعنوان  متخصصة  عمل  ورشة  البرية 
 2014 األول  كانون   07 املوافق  األحد  يوم  وذلك   « العامة  التأمينات 
بالتعاون مع شركة أبكس لوساطة واستشارات التأمني وإعادة التأمني 

ومقرها عمان/ األردن.

مدير  عرفات  أسامة  السيد  تقديمها  توىل  التي  الورشة  يف  شارك 
العلوم  يف  بكالوريوس  عىل  والحاصل  »أبكس«  يف  التعويضات 
ومتدربة من مدراء  إدارة األعمال، 31 متدرباً  االكتوارية وماجستري يف 
شركات  مختلف  يف  التأمني  إعادة  ومدراء  والتعويضات  االكتتاب 
التأمني الفلسطينية، وقد امتازت ورشة العمل باعتمادها عىل حاالت 
وتطبيقات عملية من واقع خربة املدرب الذي يمتاز بخربة عملية يف هذا 

املجال تزيد عن تسعة سنوات يف سوق التأمني األردين.

ويأيت عقد هذه الورشة استكماالً لورشة العمل التي عقدت برعاية شركة 
مطالبات  وإدارة  التعويض  أسس  حول   20/10/2014 بتاريخ  »أبكس« 

التأمينات العامة والتي كان قد قدمها أيضاً السيد/ أسامة عرفات. 

األمني  جدوع  أمجد  السيد  قبل  من  أفتتحت  قد  العمل  ورشة  وكانت 
عمل  بفريق  رحب  الذي  التأمني  لشركات  الفلسطيني  لإلتحاد  العام 
شركة »أبكس« ممثالً بالسيد زهري العطعوط الرئيس التنفيذي والسيد 

اإلتحاد  مع  تعاونهم  عىل  وشكرهم  التعويضات  مدير  عرفات  أسامة 
وعىل وقتهم وجهدهم ورعايتهم لورشة العمل الثانية هذه، مؤكداً عىل 
التأمني هو  واملهنية ملوظفي شركات  الفنية  القدرات  تدريب وتطوير  أن 
من أولويات اإلتحاد الذي سوف يواصل سعيه يف هذا املجال من خالل 

تنفيذ برنامج تدريبي يمتد عىل مدار العام القادم 2015.

من جهته، أعرب السيد زهري العطعوط عن سعادته الكبرية باستمرار 
التعاون مع اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني واملتمثل بعقد ورشة 
استعداد  مؤكداً  الحايل  العام  خالل  هذه  الثانية  املتخصصة  العمل 
مع  املتخصصة  املهنية  العمل  ورشات  من  املزيد  تنفيذ  نحو  »أبكس« 
اإلتحاد خالل العام القادم 2015 والتي من شأنها تعزيز القدرات الفنية 
واملهنية لكوادر شركات التأمني الفلسطينية، مؤكداً عىل االرتباط الوثيق 

لشركة »أبكس« مع قطاع التأمني الفلسطيني.

التأمني  وإعادة  التأمني  لوساطة واستشارات  أبكس  هذا وتعترب شركة 
واحدة من أكرب الشركات عىل مستوى العالم العربي يف مجال وساطة 
إعادة التأمني وتقدم خدماتها للسوق الفلسطيني وللعديد من األسواق 
وساطة  شركة  أكرب  ثالث  وتعترب  األوسط،  الشرق  منطقة  يف  العربية 
قيايس  بزمن  الرتتيب  لهذا  وقد وصلت  العربي  العالم  يف  تأمني  إعادة 

األمر الذي ُيعد بحق قصة نجاح فلسطينية بكافة املقاييس.
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الفلسطينية المرور  لشرطة  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون 
اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ينظم ورشة عمل 
بعنوان "نحو عالقة تكاملية في التحقيق بحوادث الطرق"

بالتعاون مع اإلدارة العامة  التأمني  نظم اإلتحاد الفلسطيني لشركات 
تكاملية يف  الفلسطينية ورشة عمل بعنوان »نحو عالقة  املرور  لشرطة 
آذار 2015 يف  املوافق 28  السبت  يوم  الطرق« وذلك  التحقيق بحوادث 

فندق جراند بارك بمدينة رام الله. 

افتتح الورشة السيد محمد الريماوي نائب رئيس مجلس إدارة اإلتحاد 
الفلسطيني لشركات التأمني حيث رحب بالحضور وباملقدم أبو زنيد أبو 
املرور  إدارة  ضباط  وطاقم  املرور  لشرطة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  زنيد 
مشيداً بالتعاون املثمر والبناء ما بني قطاع التأمني واإلدارة العامة لشرطة 
مشيداً  التأمني  لقطاع  الشركاء  أهم  أحد  باعتبارها  الفلسطينية  املرور 
الحركة  تنظيم  يف  املرور  شرطة  عناصر  لجميع  والهام  الحيوي  بالدور 
سائقني  من  الوطن  أبناء  لجميع  اآلمنة  املرورية  البيئة  وتعزيز  املرورية 
ومشاة وباملحافظة عىل ممتلكات املواطنني، مؤكداً يف ذات الوقت عىل 
أهمية هذا اللقاء والذي يهدف إىل تعزيز أواصر التعاون املهني والبناء ما 

بني محققي شركات التأمني وجميع عناصر شرطة املرور.

عىل  مؤكدا  بالحضور  بالرتحيب  زنيد  أبو  زنيد  أبو  املقدم  قام  وبدوره 
اإلتحاد  بمبادرة  ومشيداً  والخاص  العام  القطاع  بني  الشراكة  أهمية 
الفلسطيني لشركات التأمني يف تنظيم هذه الورشة للسنة الثانية عىل 
التوايل، وأشار إىل أن هذه الورشة تشكل انعكاساً لتوجيهات مدير عام 
الشرطة الفلسطينية سيادة اللواء حازم عطا الله بضرورة الوقوف عىل 
مخاطر  درء  عىل  والعمل  الخاص  والقطاع  املدين  املجتمع  احتياجات 

حوادث املرور وبث الطمأنينة يف املجتمع الفلسطيني. 

زنيد  أبو  املقدم  الورشة خمسة جلسات عمل، حيث تحدث  وتضمنت 
بني  ما  للعالقة  الناظم  القانوين  اإلطار  عن  األوىل  الجلسة  يف  زنيد  أبو 

شرطة املرور ومحققي شركات التأمني، وثم قام املقدم ثابت السعدي 
بتقديم عرض حول كيفية التعاطي مع الحوادث املرورية للمركبات غري 

القانونية يف الجلسة الثانية. 

وتخلل الجلسة الثالثة من ورشة العمل التي شارك فيها ما يقارب 75 
لتعويض  الفلسطيني  والصندوق  التأمني  من موظفي شركات  شخصاً 
بحوادث  الفنية  التحقيق  أساليب  حول  عرض  الطرق  حوادث  مصابي 
النقيب  قدمه  املسؤوليات  وتحديد  الحوادث  مخططات  ورسم  الطرق 
عرضاً  بتقديم  البسطامي  حامد  النقيب  قام  حني  يف  الوزين،  امجد 
لنماذج حوادث طرق مختلفة يف الجلسة الرابعة، وقدم املقدم منصور 
ومسؤولية  املرورية  الثقافة  تعزيز  ألهمية  استعراض  بتقديم  دراغمة 

الشركاء يف الجلسة الخامسة.

واالستفسارات  املناقشات  من  العديد  العمل  ورشة  تخلل  وقد 
والتوصيات والتي تمحورت حول أهمية مواصلة واستمرار هذا التعاون 

ما بني قطاع التأمني الفلسطيني وشرطة املرور. 

ويف نهاية ورشة العمل قدم السيد أمجد جدوع األمني العام لالتحاد 
زنيد  أبو  زنيد  أبو  للمقدم  تكريمياً  درعاً  التأمني  لشركات  الفلسطيني 

مدير عام شرطة املرور الفلسطينية. 

اإلتحاد  خطة  ضمن  تندرج  الورشة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  من 
للعام  التأمني  شركات  لكوادر  التدريبية  التأمني  لشركات  الفلسطيني 
من محاور إسرتاتيجية  أساسياً  الخطة محوراً  2015 حيث تشكل هذه 
كفاءات  تطوير  عىل  العمل  وهو  التأمني  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد 
موظفي شركات التأمني وزيادة معرفتهم وقدراتهم الفنية واملهنية وفق 

أفضل املمارسات والتطبيقات املتعارف عليها إقليمياً ودولياً.
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بالتعاون مع "مركز بروفيشنال سكاي للتدريب"
اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يعقد دورة 

تدريبية في تسويق الخدمات

مـع  بالتعـاون  التأمـني  لشـركات  الفلسـطيني  اإلتحـاد  عقـد   	 اللـه  رام 
مجـال  يف  متخصصـة  تدريبيـة  دورة  للتدريـب  سـكاي  بروفيشـنال  مركـز 
التسـويق بعنـوان “آليـات واسـرتاتيجيات حديثـة يف تسـويق الخدمـات” 
أيـام متتاليـة 18 و  ملـدة ثالثـة  البـرية اسـتمرت  يف مقـر اإلتحـاد يف مدينـة 

19 و 20 /4/ 2015. 

املختص  الزعرتي  عمار  الدكتور  تقديمها  توىل  التي  الدورة  يف  شارك 
التأمني  شركات  كوادر  من  ومتدربة  متدرباً   15 البشرية  التنمية  يف 
النفس  فهم  عىل  املشاركني  تدريب  الدورة  تناولت  وقد  الفلسطينية، 
البشرية وتحليل الشخصية من خالل استخدام مقياس هريمان )بوصلة 
التفكري( الذي يبني أنماط التفكري وأنواع الشخصيات وأثر فهم املشاركني 
التسويقية  العمليات  نتائج  عىل  الزبائن  ولشخصيات  لشخصياتهم 
وطرق التخطيط الحديثة وكيفية إعداد الخطط التسويقية، وقد امتازت 
هذه الدورة باعتمادها عىل العديد من التطبيقات العملية التي ساهمت 

يف تعزيز مفاهيم التسويق الحديث لدى املشاركني.

جـدوع  أمجـد  السـيد  قبـل  مـن  أفتتحـت  قـد  التدريبيـة  الـدورة  وكانـت 
األمني العام لإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني الذي رحب بالسيدة 

واملـدرب  للتدريـب  بروفيشـنال سـكاي  ملركـز  العـام  املديـر  الطريفـي  ناديـة 
يف  واإلتحـاد  املركـز  بـني  فيمـا  بالتعـاون  مشـيداً  الزعـرتي  عمـار  الدكتـور 
تنظيـم هـذه الـدورة خاصـة وأنهـا اسـتخدمت أسـلوباً جديـداً يعتمـد عـىل 
تحليـل الشـخصيات وتحليـل خريطـة العقـل البشـري والنظـم التمثيليـة 

وتصنيفهـم. للبشـر 

من جهتها، أعربت السيدة نادية الطريفي عن سعادتها بالتعاون مع 
اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني يف تنظيم هذه الدورة املتخصصة  
ومعربه عن أملها يف استمرار التعاون مع اإلتحاد الفلسطيني لشركات 

التأمني يف مجاالت تدريبية أخرى مستقبالً.

من الجدير الذكر أن هذه الدورة تندرج ضمن خطة اإلتحاد الفلسطيني 
حيث   2015 للعام  التأمني  شركات  لكوادر  التدريبية  التأمني  لشركات 
اإلتحاد  إسرتاتيجية  محاور  من  أساسياً  محوراً  الخطة  هذه  تشكل 
العمل عىل تطوير كفاءات موظفي  التأمني وهو  الفلسطيني لشركات 
شركات التأمني وزيادة معرفتهم وقدراتهم الفنية واملهنية وفق أفضل 

املمارسات والتطبيقات املتعارف عليها إقليمياً ودولياً.
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العالقة الطردية بين تقييم المخاطر وتسوية 
الخسائر كأدوات تأمينية مساندة

ويأيت عقد هذه الدورة انسجاماً مع خطة اإلتحاد الفلسطيني لشركات 
تشكل  حيث   2015 للعام  التأمني  شركات  لكوادر  التدريبية  التأمني 
هذه الخطة محوراً أساسياً من محاور إسرتاتيجية اإلتحاد الفلسطيني 
شركات  موظفي  كفاءات  تطوير  عىل  العمل  وهو  التأمني  لشركات 
التأمني وزيادة معرفتهم وقدراتهم الفنية واملهنية وفق أفضل املمارسات 

والتطبيقات املتعارف عليها إقليمياً ودولياً. 

الفلسطيني  لالتحاد  العام  األمني  قدم  التدريبية  الدورة  ختام  ويف 
لشركات التأمني السيد أمجد جدوع درعاً تقديرية باسم االتحاد وكافة 
املشاركني يف الدورة للمهندسصخر العناين تقديراً لجهوده وعطائه عىل 

مدار ثالثة أيام متتالية.

رام الله 	 عقد اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني يف مقره يف مدينة 
البرية دورة تدريبية بعنوان »العالقة الطردية بني تقييم املخاطر وتسوية 
الخسائر كأدوات تأمينية مساندة« استمرت عىل مدار 3 أيام ابتداًء من 

23 أيار 2015.

العام  املدير  العناين،  الخبري صخر  التي توىل تقديمها  الدورة  شارك يف 
لشركة املظلة لتكنولوجيا التأمني املتخصصة يف مجال وتسوية الخسائر 
وتقييم األخطار ومقرها عمان – األردن، 24 متدرباً ومتدربه من موظفي 
كونها  الدورة  امتازت  وقد  الفلسطينية،  التأمني  شركات  وموظفات 
صخر  املهندس  خربة  واقع  من  عملية  وتطبيقات  حاالت  عىل  اعتمدت 
األخطار  وتقييم  االكتتاب  مجال  يف  عملية  بخربة  يمتاز  الذي  العناين 
دول  عدة  عمله يف  أثناء  اكتسبها  عاماً   30 عن  تزيد  الخسائر  وتسوية 

مختلفة من النمسا اىل الكويت واألردن.

لالتحاد  العام  األمني  جدوع  أمجد  السيد  التدريبية  الدورة  افتتح 
الفلسطيني لشركات التأمني الذي رحب باملهندس صخر العناين يف بلده 
فلسطني وشكره عىل تعاونه مع اإلتحاد وعىل وقته وجهده بالحضور 
وكوادر  ملوظفي  عمله  مجال  يف  متخصصة  دورة  إلعطاء  األردن  من 

شركات التأمني.

بهذه  الغامرة  سعادته  عن  العناين  صخر  املهندس  أعرب  جهته،  من 
الفرصة لزيارة فلسطني مؤكداً استعداده الدائم للتعاون املستقبيل مع 
الفلسطينية يف  التأمني  التأمني وشركات  الفلسطيني لشركات  اإلتحاد 
سبيل تعزيز وتطوير القدرات الفنية لكوادر شركات التأمني الفلسطينية 
وأنه لن يبخل عىل فلسطني وأهلها بأية خربات اكتسبها عىل مدار أكرث 

من 30 عاماً يف هذا املجال.
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ومالئمة  متكاملة  قانونية  بيئة  "نحو  عمل  ورشة 
لقطاعي النقل والمواصالت والتأمين"

األربعاء املوافق 19/08/2015

املركبات غري القانونية .. خسائر بمئات ماليني الدوالرات لخزينة الدولة 
وشركات التأمني و “الصندوق”

مطالبات بتفعيل ربط الرتخيص بالتأمني وتطبيق تعرفة التأمني اإللزامي 
وتفعيل »سياسة الدفع النقدي تدريجياً«

خلصت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون ما بني اإلتحاد الفلسطيني 
املال  رأس  سوق  وهيئة  واملواصالت  النقل  وزارة  التأمني،  لشركات 
الفلسطينية، يف مدينة رام الله يوم األربعاء املايض، وتحت عنوان »نحو 
بيئة قانونية متكاملة ومالئمة لقطاعي النقل واملواصالت والتأمني«، إىل 
جملة من التوصيات تصب يف هذا اإلطار، من بينها: التأكيد عىل ربط 
جميع  وترخيص  املركبات  رخص  سريان  مدة  طيلة  بالتأمني  الرتخيص 
املركبات الرسمية املسجلة عىل نظام وزارة النقل واملواصالت، والتأكيد 
لتأمني  اإللزامية  للتعرفة  األدىن  بالحد  بااللتزام  التأمني  شركات  عىل 
والرقابة  الهيئة  تدريجياً من قبل  النقدي  الدفع  أمر  املركبات، وتفعيل 

عىل تطبيقه بالتعاون ما بني جميع الشركاء.

والفحص  املرور،  لشرطة  املكثف  االنتشار  أيضاً:  التوصيات  بني  ومن 
وعقد  الطرق،  عىل  سريها  صالحية  من  للتأكد  للمركبات  الدوري 
بما  واملؤسسات  والجامعات  واملعاهد  املدارس  يف  التثقيفية  الدورات 
ضرورة  عىل  عالوة  والتأمينية،  املرورية  الثقافة  تعزيز  إطار  يف  يصب 
تضافر جهود الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية والرقابية للحد 

من ظاهرة استخدام املركبات غري القانونية.

وكان من بني توصيات الورشة، التي توزعت عىل كلمات افتتاحية تلتها 
األهمية، وجود محاكم مختصة  غاية يف  ناقشتا محاور عدة  جلستان 
القوانني  تطبيق  يف  القضاء  دور  وتعزيز  واملرور،  التأمني  بقضايا  للنظر 
صياغة  إعادة  إىل  إضافة  واملرور،  التأمني  قانوين  مخالفي  ضد  الرادعة 
رأس  سوق  هيئة  من  الصادرة  والتعليمات  واألوامر  القرارات  وتعديل 
تتابع  أن  عىل  القانونني،  يف نصوص  لبس  أو  تعارض  أي  إلزالة  املال 
وذات  املنظمة  املؤسسات  مختلف  وتمثل  الورشة،  عن  املنبثقة  اللجنة 

العالقة، تنفيذ هذه التوصيات.

بنود أساسية

الفلسطيني  اإلتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  زعرب،  وائل  أيوب  وشدد 
لشركات التأمني، عىل ضرورة التعاون والتكاتف يف تطبيق ثالثة بنود، 
إىل  الفتاً  الرتخيص،  سريان  مدة  طيلة  بالتأمني  الرتخيص  ربط  أولها: 
واإلحصائيات  األرقام  واقع  ومن  االتحاد،  لدى  املتوفرة  “املعلومات  أن 

والدراسات تؤكد أن ما نسبته %40 من املركبات املسجلة غري مرخصة.

عدم  هو  بالتأمني  الرتخيص  ربط  عدم  سبب  أن  ُيدعى  زعرب:  وشدد 
النظام  أن  نرى  االتحاد  يف  نحن   ... االلكرتوين  الربط  نظام  تطبيق 
االلكرتوين وسيلة للوصول إىل هدف، وهناك وسائل أخرى للوصول إىل 
هذا الهدف، لو توفرت النوايا فيما يتعلق بربط الرتخيص بالتأمني، ففي 

األردن عىل سبيل املثال، ومنذ ثمانينيات القرن املايض، تم ربط التأمني 
بالرتخيص بطرق يدوية، ونجحوا يف ذلك.

التعاون من أجل تطبيقه  الذي أكد زعرب عىل ضرورة  الثاين  البند  أما 
يف  يساهم  ما  النقدي،  والدفع  اإللزامي  التأمني  تعرفة  »تطبيق  فهو 
وقال  املواطنني..  تجاه  بالتزاماتها  اإليفاء  عىل  الشركات  قدرة  استمرار 
املال،  رأس  هيئة سوق  ذلك هي  تطبيق  املسؤولة عن  الجهة  موضحاً: 
وهي أمور تأيت يف صميم معادلة الحفاظ عىل شركات التأمني، لتقوم 
أن هناك حد  .. بمعنى  لزبائنها  بتقديم خدمات أفضل  الشركات  هذه 
أدىن لبوالص التأمني إن لم تدفع للشركات، فإنها لن تتمكن من تقديم 
خدماتها بالشكل املطلوب، وقد تؤثر بشكل جوهري عىل وجود وكينونة 
واستمرار بعض أو معظم أو حتى جميع شركات التأمني يف فلسطني، 
إذا ما أخذنا بعني االعتبار العامل الزمني .. هذا مقر بقانون، ولكن ال 

يتم تطبيقه.

ويف البند الثالث طالب زعرب بضرورة العمل الفوري عىل إيجاد حلول 
ترخيصها،  عىل  املواطنني  وتشجيع  املرخصة،  غري  املركبات  لرتخيص 
مؤكداً أن تطبيق هذه البنود ال يحقق مصلحة لشركات التأمني فحسب، 
بل للمواطن الذي نهدف لحمايته وتحقيق مصالحه باألساس، وأيضاً 
املال،  رأس  سوق  وهيئة  واملواصالت،  النقل  لوزارة  مصالح  يحقق 
والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، ووزارة املالية، 

أي لخزينة الدولة بشكل عام.

عدم الرتخيص .. خسائر باملاليني

أن %50 من  لنفرتض  األهمية، حني قال:  نقطة غاية يف  وطرح زعرب 
قابل  املاضية  أعوام  الخمسة  مدار  عىل  املرخصة  غري  املركبات  أعداد 
للرتخيص، وهذا يعني ضمنياً أن الـ %50 الثانية غري مؤهلة للسري عىل 
الطرق وهذه كارثة بحد ذاتها، وبافرتاض أن رسوم الرتخيص هي فقط 
700 شيكل، فإن مجموع املبالغ غري املتحققة لوزارة النقل واملواصالت 
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لوحدها أكرث من 100 مليون شيكل، وهذا مبلغ مرعب يحقق لصندوق 
املاليني وأضعاف هذه  الطرق عوائد بعشرات  تعويض مصابي حوادث 

العشرات من املاليني إذا ما ارتبط هذا الرتخيص بالتأمني.

املال  رأس  سوق  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  نصر،  محمد  د.  وأشار 
غري  )املسجلة  القانونية  غري  املركبات  ظاهرة  أن  إىل  الفلسطينية، 
املضاربات  عىل  عالوة  واملسروقة(،  )املشطوبة  وغريها  املرخصة(، 
عىل  انعكست سلباً  الشركات،  بني  السليمة  السعرية غري  واملنافسات 
النسبي يف قطاع  النمو  فرغم  املاضية،  السنوات  التأمني يف  أداء قطاع 
لم  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  التأمني  أقساط  حصة  أن  إال  التأمني، 
تتعد %2.2 العام 2013، فيما لم تتجاوز الكثافة التأمينية يف فلسطني 
النامية،  الدول  مع  مقارنة  متواضعة  نسبة  “وهي  للفرد،  دوالراً   35

ومنخفضة كثرياً مقارنة مع املتوسط العاملي”.

تدين  نصر، من  وفق  فلسطني،  التأمني يف  تعاين معظم شركات  كما 
أرباحها التشغيلية، وزيادة اعتمادها عىل تأمني املركبات بشكل أسايس، 
والتأمني الصحي بشكل أقل، فقد شكل هذان النوعان معاً ما يزيد عن 

%75 من حجم أقساط التأمني اإلجمالية.

أما عمار ياسني، وكيل وزارة النقل واملواصالت، ويف هذا اإلطار، فشدد 
الحقيقية  والشراكة  املعنية،  الجهات  جميع  بني  التناغم  ضرورة  عىل 
ما بني الوزارة والهيئة واالتحاد والشرطة والقضاء وغريها من الجهات 
ذات الصلة، لتحقيق ما يصب يف مصلحة املواطن أوالً، والرقي بصناعة 
اإلدارة  عام  مدير  صايف،  عماد  أشار  حني  يف  فلسطني،  يف  التأمني 
املركبات  أن  النقل واملواصالت، عىل  الرتخيص يف وزارة  العامة لسلطة 
غري القانونية والقادمة باألساس من الجانب اآلخر )إسرائيل(، ويعني 
انعكاسات  لها  كبرية  مشكلة  تشكل  واملسروقة”  “ملشطوبة  املركبات 
اقتصادية سلبية كبرية عىل قطاعي النقل واملواصالت والتأمني، إضافة 

إىل انعاكاستها االجتماعية وغريها.

ويف وقت أشارت فيه إحصائيات وزارة النقل واملواصالت إىل أن ما يزيد 
عن 90 ألف مركبة مسجلة لدى دوائر الرتخيص غري مرخصة، أشارت 
دراسة لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمني إىل أن عدد هذه املركبات زاد 

عن 116 ألفاً من أصل ما يقارب 291 ألفاً مسجلة يف العام 2014 فقط.

االتحاد  إدارة  مجلس  سر  أمني  الحمود،  تحسني  تحدث  جانبه  من 
الفلسطيني لشركات التأمني، عن أن إحصائيات وزارة النقل واملواصالت 
تتحدت عن قرابة 100 ألف مركبة رسمية مسجلة لدى دوائر الرتخيص 
.. وقال:  وبالتايل فهي غري مؤمنة  ترخيصها منذ عشر سنوات،  يتم  لم 
فيما إذا صحت هذه املعلومات اإلحصائية، فإن املجتمع الفلسطيني بكافة 
أن خزينة  كون  واجتماعية،  اقتصادية  بكارثة  مهدد  ومؤسساته  أطيافه 
يتم فيها ترخيص وتأمني هذه  التي لم  الفرتة  الوطنية، وخالل  السلطة 
يعلم  الجميع  أن  السيما  الشواكل،  من  املاليني  مئات  فقدت  املركبات، 
كم هي حاجة خزينة السلطة الوطنية إىل هذه املبالغ الضائعة، يف ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والسلطة.

الشق  مزدوجة،  ذلك  جراء  التأمني  شركات  خسارة  الحمود:  وأضاف 
من  املاليني  ملئات  التأمني  شركات  بفقدان  يتعلق  الخسارة  من  األول 
الشواكل بدل أقساط ضائعة، والثاين يتعلق بتزوير وتلفيق عدد كبري 
ومؤمنة  مرخصة  مركبات  عىل  املرخصة  غري  املركبات  هذه  حوادث  من 
لدى أي من شركات التامني، ما كبدها مئات بل ماليني الشواكل جراء 

بعض الحوادث.

خسائر الصندوق

عىل  املرتبة  والخسائر  القانونية،  غري  املركبات  بظاهرة  يتعلق  وفيما 
ذلك بالنسبة للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، 
التأمني  الصندوق نسبة %15 من إجمايل أقساط  الحمود: يخسر  قال 
التي  التعويض  أعباء  عن  ناهيك  املركبات،  لهذه  الضائعة  اإللزامي 
وغري  مؤمنة  غري  مركبة  اشرتاك  عند  الصندوق  ويتحملها  يتكبدها 
ماليني  الصندوق  تكبد  إصابات  عنه  ينجم  قد  سري  حادث  يف  مرخصة 

الشواكل من التعويضات.

ويف هذا اإلطار، قال وضاح الخطيب، املدير العام للصندوق الفلسطيني 
بلدنا مكتظة بعدد  الطرق: طرقات وشوارع  لتعويض مصابي حوادث 
غري  بطرق  البالد  دخلت  التي  الشرعية،  غري  املركبات  من  محدود  غري 
غري  أنها  أي  مشطوبة،  أو  مسروقة  إما  وهي  إسرائيل،  من  قانونية 
صالحة للسري عىل الطرق أصالً، ويقوم تجار إسرائيليون وفلسطينيون 
ضمن مافيات منظمة بإغراق السوق الفلسطينية بهذه املركبات، الفتاً 
تعويضات  عن  للمطالبة  للصندوق  الواردة  املطالبات  من   75% أن  إىل 
يقارب  ما  وأن  املركبات،  هذه  استعمال  من  طرق  حوادث  عن  ناجمة 
10 مليون دوالر سددها الصندوق منذ العام 2008 وحتى الثالثني من 
حزيران للعام 2015، من أصل 15 مليون دوالر مجموع ما تم تسديده 

يف هذه الفرتة من قبل الصندوق.

وأضاف الخطيب: منذ حوايل العام ونصف العام، يضطر الصندوق إىل 
تسديد التعويضات عن حوادث ملركبات غري قانونية فقط بموجب أحكام 



أخبار اإلتحاد

27

قانونية قطعية، وهو ما برره القايض رائد عصفور، رئيس محكمة بداية 
بيت لحم، بتنصل الجانب اإلسرائييل من االتفاقات املوقعة مع الجانب 
الفلسطيني باستصداره قوانني جديدة تتعارض وهذه االتفاقيات، وسعي 
القضاء إلنصاف ضحايا حوادث السري من املواطنني الفلسطينيني، حتى 
غري  وبعضها  قانوين  بعضها  إسرائيلية  مركبات  عن  ناجمة  كانت  وإن 

قانوين، كون أن القضاء ينتصر ملصلحة املواطن أوالً.

شرطة املرور

ويف وقت تحدث فيه بركات ميادمه، املدير العام لإلدارة العامة للتأمني 
يف هيئة سوق رأس املال عن دور الهيئة يف توفري منظومة عمل متكاملة 
املدير  زنيد،  أبو  زنيد  أبو  حقوقي  العقيد  أشار  التأمني،  قطاع  لتنظيم 
العام لإلدارة العامة لشرطة املرور الفلسطينية، إىل أنه وعىل الرغم من 
يقارب  الغربية  الضفة  املرور يف جميع محافظات  أفراد شرطة  أن عدد 
بعمل  الشرطة  قامت  املايض  العام  يف  فإنه  فقط،  شرطي  الخمسمائة 
كبري عىل صعيد فحص املركبات وإتالف املركبات املشطوبة واملسروقة، 

وأيضاً عىل صعيد الوظيفة القضائية، والوظيفة االجتماعية للشرطة.

وقال: تم فحص ما يزيد عن 106 آالف مركبة العام املايض للتأكد من 
صالحيتها للسري عىل الطرق، وتم تنزيل ما يزيد عن ستة آالف مركبة 
سري  مخالفة   6288 تحرير  تم  كما  فنياً،  تأهيلها  إلعادة  الشارع  عن 
بإتالف 6125 مركبة يف  الشرطة  قامت  الرتخيص، كما  ملركبات منتهية 
مختلف محافظات الضفة الغربية لكونها مشطوبة أو مسروقة، كما تم 
مصادرة 2626 مركبة إسرائيلية، مشرياً إىل عدد الحوادث التي تسببت 
بها السيارات املشطوبة العام 2014 كان 208 حادث سري، وجزء كبري 

منها كان مميتاً.

الحضور  من  واملشاركون  الورشة،  يف  املتحدثون  أن  بالذكر  الجدير  من 
شددوا عىل أن هذه الظاهرة الخطرية تستوجب وقفة جادة، ومنظومة 
متكاملة من اإلجراءات والجهود املشرتكة لكافة الجهات املتمثلة بهذه 
الورشة، وتشكيل »لوبي« ضاغط من جميع الجهات الرسمية والشعبية 
والقطاع الخاص ملعالجة ظاهرة املركبات غري القانونية، للحد من آثارها 

املدمرة عىل املستوى الوطني.
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ورشة عمل حول “مبادىء التأمين وتطبيقاته”

عقد اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني يف فندق جراند بارك بمدينة 
رام الله دورة تدريبية متخصصة حول “مبادئ التأمني وتطبيقاته” وذلك 
شركة  مع  07/09/2015	06 بالتعاون  واالثنني  األحد  يومي  مدار  عىل 

أبكس لوساطة واستشارات التأمني والتأمني ومقرها عمان/ األردن.

أســـامة  الســـيد  تقديمهـــا  تـــوىل  التـــي  التدريبيـــة  الـــدورة  يف  شـــارك  وقـــد 
عـــىل بكالوريـــوس يف  التعويضـــات يف “أبكـــس” والحاصـــل  عرفـــات مديـــر 
بخـــربة  يتمتـــع  والـــذي  األعمـــال  إدارة  يف  وماجســـتري  االكتواريـــة  العلـــوم 
التأمـــني  ســـوق  يف  ســـنوات  عشـــرة  عـــن  تزيـــد  التأمـــني  مجـــال  يف  عمليـــة 
يف  والتعويضـــات  االكتتـــاب  موظفـــي  مـــن  ومتدربـــة  متدربـــاً   24 األردين، 

الفلســـطينية. التأمـــني  شـــركات 

اإلتحاد  بني  فيما  القائم  للتعاون  استكماالً  الدورة  هذه  عقد  ويأيت 
واستشارات  لوساطة  أبكس  وشركة  التأمني  لشركات  الفلسطيني 
التأمني والتأمني القائم عىل تدريب كوادر شركات التأمني الفلسطينية 

وزيادة معرفتهم ومهاراتهم الفنية والعملية يف مجال التأمني.

وكانت هذه الدورة قد افتتحت من قبل السيد أمجد جدوع األمني العام 
لإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني الذي رحب بالسيد أسامة عرفات 
وعىل  األردن  من  حضوره  عىل  وشكره  “أبكس”  التعويضات يف  مدير 
إتاحته هذه الفرصة لكوادر شركات التأمني الفلسطينية لالستفادة من 

العطعوط  زهري  للسيد  الجزيل  بالشكر  أيضاً  وتقدم  “أبكس”  خربات 
التأمني  املتواصل لسوق  التنفيذي لشركة “أبكس” عىل دعمه  الرئيس 
أن  عىل  مؤكداً  التأمني،  لشركات  الفلسطيني  ولإلتحاد  الفلسطيني 
تدريب وتطوير القدرات الفنية واملهنية ملوظفي شركات التأمني هو من 
خالل  من  املجال  هذا  يف  سعيه  يواصل  سوف  الذي  اإلتحاد  أولويات 

تنفيذه لربنامجه التدريبي الذي يمتد عىل مدار العام 2015.

باستمرار  الكبرية  عرفات عن سعادته  أسامة  السيد  أعرب  من جهته، 
التعاون مع اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمني واملتمثل بعقد ورشة 
املزيد من ورشات  لتنفيذ  الدائم  استعداد “أبكس”  العمل هذه مؤكداً 
القدرات  تعزيز  شأنها  من  والتي  اإلتحاد  مع  املتخصصة  املهنية  العمل 
الفنية واملهنية لكوادر شركات التأمني الفلسطينية، مؤكداً عىل االرتباط 

الوثيق لشركة “أبكس” مع قطاع التأمني وسوق التأمني الفلسطيني.

هذا وتعترب شركة أبكس لوساطة واستشارات التأمني والتأمني واحدة 
من أكرب الشركات عىل مستوى العالم العربي يف مجال وساطة  التأمني 
العربية يف  األسواق  وللعديد من  الفلسطيني  للسوق  وتقدم خدماتها 
يف  تأمني  وساطة   شركة  أكرب  ثالث  وتعترب  األوسط،  الشرق  منطقة 
ُيعد  الذي  األمر  بزمن قيايس  الرتتيب  لهذا  العربي وقد وصلت  العالم 

بحق قصة نجاح فلسطينية بكافة املقاييس.
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دور إدارة المـوارد البشـرية فـي تحقيـق 
الميزة التنافسـية لدى شركات التأمين

عىل ضوء ما سبق ذكره يربز لدينا تساؤل وهو كيف تستطيع إدارة املوارد 
البشرية يف املحافظة عىل امليزة التنافسية للشركة؟

هذا التساؤل يقودنا إىل تساؤل آخر وهو ما هي امليزة التنافسية للشركة؟

املقصود بامليزة التنافسية هنا هو اإلستثمار واالستغالل األمثل واألفضل 
لإلمكانيات واملوارد البشرية والفنية واملادية واملالية والتنظيمية باإلضافة 
تمتلكها  التي  اإلمكانيات  من  وغريها  واملعرفة  والكفاءات  القدرات  إىل 
وتطبيق  تصميم  من  منها  كل  تمكن  والتي  شركة،  كل  بها  وتتمتع 
اسرتاتيجياتها التنافسية. ويرتبط تحقيق امليزة التنافسية عادة ببعدين 
أساسيني هما القيمة املدركة لدى العميل، والقدرة عىل تحقيق التميز.

وطريقة  املنتج  ألهمية  الشركة  إدراك  خالل  من  األول  البعد  ويكمن 
وأسلوب إنتاجه باإلضافة إلدراك العمالء ألهمية حصولهم عىل منتج 
الثاين  البعد  أم  أيضاً.  الحصول عىل خدمة جيدة  الوقت  جيد وبنفس 
فيكون من خالل عرض أو تقديم منتج ال يستطيع املنافسون عرضه أو 
تقديمه بنفس الدرجة من الجودة وهذا عادة ما يتوقف عىل مستوى 

مهارة الكادر البشري يف الشركة.

تنشأ امليزة التنافسية من خالل توصل الشركة إلكتشاف أساليب وطرق 
بحيث  املنافسني،  قبل  من  املستخدمة  تلك  من  فعالية  أكرث  جديدة 
آخر  وبمعنى  ميدانياً،  االكتشاف  هذا  تجسيد  القدرة عىل  لديها  يكون 
إظهار عملية اإلبداع واإلبتكار باملفهوم األوسع من خالل تنفيذ مفهوم 

التسويق للخدمات والعملية البيعية ببعدها االحرتايف.

تمثلت  والتي  التنافسية  القدرة  إىل  تشري  التي  النتيجة  إىل  يقودنا  هذا 
باملهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي أتاح للشركة إنتاج قيم ومنافع 

صائب عزمي الخواجا
مدير دائرة الموارد البشرية - الشركة العالمية 

المتحدة للتأمين

يعترب املورد البشري باملورد األسايس يف كافة عموم املؤسسات والشركات 
عىل إختالف أنواع أنشطتها اإلنتاجية سلعية كانت أو خدمية وبمختلف 
بالعامل  تعترب  البشرية  املوارد  أصبحت  حيث  القطاعية،  توزيعاتها 

الحاسم يف نجاح أو فشل الشركة و/أو املؤسسة بأكملها.

املحوري يف نجاح شركات  بالدور  تقوم  البشرية  املوارد  إدارة  أن  وحيث 
البيئة  ظل  يف  وإستمراريتها  لبقائها  األساسية  دعمتها  وتعترب  التأمني 
وذلك  التأمني،  قطاع  وخصوصاً  املختلفة  القطاعات  يف  التنافسية 
ألهمية رأس املال البشري وأثره عىل الكفاءة والفعالية اإلنتاجية لهذه 
الشركات، وهذا ما يظهر ملياً وبشكل واضح فيما ُيعرف بمثلث الجودة 
والتميز والذي يشري لدور ومكانة املوارد البشرية يف تحقيق رضا الزبائن 
الشركات، حيث كان  أدائهم وخدمتهم لعمالء هذه  من خالل جودة 
لظهور منهجية إدارة الجودة الشاملة اإلنعكاس املباشر لدى منظمات 
عالية  كفاءة  وذات  بشرية مدربة ومؤهلة  موارد  توفري  أهمية  األعمال 
املستوى ومحفزة بشكل جيد، يكون بإمكانها إنتاج وتقديم املنتج وتوفري 

خدمة ما بعد البيع بجودة وسعر منافسني يناسبان ويرضيان الزبائن.

يف  متخصصة  كإدارة  البشرية  املوارد  إدارة  مفهوم  إتساع  ومع  هذا 
تصميم وتحليل الوظائف، استقطاب، اختيار، تعيني، تدريب وتطوير، 
من  الشركة  وموظفي  أفراد  عالقات  وإدارة  ومكافأة  تحفيز  تقييم، 
من  فيها  العاملني  وأهداف  الشركة  أهداف  لتحقيق  وذلك  العاملني، 
خالل رضاهم عن العمل والوظيفة، أي زيادة مستوى الرضا الوظيفي 
وتحسني جودة وزيادة فاعلية إنتاجيتهم. ويمكن هنا التمييز بني دورين 
أساسيني تمارسهما وظيفة إدارة املوارد البشرية، وهما دور اسرتاتيجي 
املوارد  إدارة  لربط  بالسعي  ُيعنى  االسرتاتيجي  فالدور  تنفيذي.  ودور 
مستويات  تحسني  بهدف  للمؤسسة  اإلسرتاتيجية  باألهداف  البشرية 
عن  املباشرة  باملسؤولية  الدور  هذا  وإرتباط  تعلق  عن  عدا  هذا  األداء، 
املشاركة يف بناء وتطوير الطاقات املؤسسية للشركة، كما يتعلق دورها 
الدور  أما  واألهداف.  اإلسرتاتيجية  األداء يف ضوء  إدارة كفاءة  يف  أيضاً 
إىل  إضافة  وتدريبها  البشرية  املوارد  تخطيط  عملية  فيشمل  التقليدي 

تنظيم التعويضات املالية لها وبمختلف أنواعها وتصنيفاتها.
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للعمالء تزيد عما يقدمه لهم املنافسون، ويؤكد تميزها واختالفها عن 
املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز، 
حيث يحقق لهم املزيد من املنافع والقيم التي تتفوق عىل ما يقدمه لهم 

املنافسون اآلخرون.

إن االسرتاتيجيات التي تتبنها وتتبعها إدارة كل شركة تؤثر يف توفري امليزة 
التنافسية لديها تميزها عن غريها من الشركات املنافسة، وهذا ما يؤدي 
واملوارد  الكوادر  ومهارات  قدرات  ماهية  تربز  وهنا  ربحيتها.  زيادة  إىل 
البشرية املتوفرة لديها وتأثريها يف عملية التحسني املستمر عىل خدماتها 
مع توفري العديد من منافذ توزيع هذه الخدمات بتكلفة منافسة وبما ال 
يتعارض مع متطلبات االلتزام بالتعرفة املعتمدة لبيع هذه الخدمات، 
املنتجات  الجوانب ذات العالقة يف تكلفة  حيث يمكن هنا دراسة كافة 
للمستهلك، هذا  النهايئ  الخدمة يف شكلها  بيع  إىل  تنشأ وصوالً  التي 
الشركة  كادر  قبل  الزبائن من  التجاوب مع  للتميز يف سرعة  باإلضافة 
البيع لهم بشكل مميز  تقديم خدمة ما بعد  املختص وطريقة وكيفية 
أيضاً. بمعنى أو بمفهوم آخر يمكن أن تتميز هذه الشركات عىل إنتاج 
منتجات أو تقديم خدمات فيها يشء ما له قيمة لدى عمالئها بحيث 

تنفرد به عن املنافسني.

كل ذلك يؤشر لضرورة عىل جودة الخدمات املقدمة كمنتجات وبنفس 
تصبح  ال  ليك  الخدمات  هذه  وتطوير  تحسني  يف  االستمرار  الوقت 
ألطول  التفرد  أي  املنافسني،  ويقدمها  يعرضها  مثلما  ومكررة  تقليدية 
وقت يف املحافظة عىل هذه امليزة التنافسية، مع املحافظة عىل سياسة 

تقليل التكلفة.

لذا يجب أن تحرص الشركات عىل وجود ميزات تنافسية إرتباطاً بتنمية 
املهارات وبناء القدرات للموارد البشرية املتوفرة لديها ووضع إسرتاتجيات 
تختص بكيفية توظيف املوارد املالية والتكنولوجية التي تمتلكها للحصول 
عىل أي ميزة تنافسية والعمل املستمر بإسرتاتيجية اإلحالل بتوفري ميزات 

جديدة مكان سابقتها والتي أصبحت يف مرحلة اإلنحدار.

يف  قدرتها  عىل  تعتمد  منافسيها  مع  باملقارنة  شركة  أي  قـوة  فأن  لذا 
بحسب  املناسبة  البشرية  الكوادر  من  الكفاءات  وتعيني  إستقطاب 
من  منها  املرجوة  النتائج  تحقيق  عىل  قادرة  تكون  بحيث  إحتياجاتها، 
ألن  عالية،  وبكفاءة  فعال  بشكل  إسرتاتيجياتها  وتنفيذ  تطبيق  خالل 
قوة أي شركة مقابل منافسيها يعتمد عىل نجاحها يف تدعيم القدرات 
إىل  للوصول  الشروط  لديها  تتوفر  التي  الكوادر  بإستقطاب  التنافسية 

سقف التنافسية املراد بحسب الخطط املوضوعة ولهذه الغاية.
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الثالث من العام 2015 إىل 116 فرعا ومكتبا موزعة عىل  الربع  التأمني يف  عدد الفروع واملكاتب: انخفض عدد مكاتب وفروع شركات  أوال: 
مختلف محافظات الوطن مقارنة بـ 121 فرعا ومكتبا يف الربع الثالث من العام 2014 أي بانخفاض مقداره )4.3(%

نسبة التغيير %30/9/201530/9/2014اإليضاح
%4.3-116121عدد الفروع والمكاتب

ثانيا: عدد املوظفني: ازداد عدد املوظفني العاملني يف شركات التأمني نهاية الربع الثالث من العام 2015 إىل 1173 موظفاً مقارنة بـ 1112 موظفا 
يف نهاية الربع الثالث من العام 2014 أي بزيادة مقدارها %5.2

نسبة التغيير %30/9/201530/9/2014اإليضاح
%117311125.2عدد الموظفين

الثالـث  للربـع  الفلسـطيني  التأميـن  لسـوق  اإلحصائيـة  البيانـات 
مـن العـام 2014 بالمقارنـة مـع الربـع الثالـث مـن العـام 2015

بيانات إحصائية لسوق التأمين الفلـســـطيني
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ثالثا: الوكالء واملنتجني: انخفض عدد الوكالء واملنتجني العاملني يف قطاع التأمني يف نهاية الربع الثالث من العام 2015 إىل 199 وكيال و منتجا 
مقارنة مع 211 وكيال ومنتجا يف نهاية الربع الثالث من العام 2014 أي بانخفاض مقداره )%6.0(

نسبة التغيير %30/9/201530/9/2014اإليضاح
%6.0-199211عدد الوكالء والمنتجين

مع  مقارنة  دوالر  مليون   134,609,272  :2015 العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  التأمني  أقساط  إجمايل  بلغت  األقساط:  إجمايل  رابعا: 
133,283,552 مليون دوالر يف نهاية الربع الثالث من العام 2014 أي بازدياد مقداره 1%

نسبة التغيير %30/9/201530/9/2014اإليضاح
%134,609,272133,283,5521.0إجمالي األقساط
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خامسا: نسبة أقساط التأمني: كان هنالك تغريات يف أقساط التأمني يف نهاية الربع الثالث من العام 2015 مقارنة مع نهاية الربع الثالث 
من العام 2014 كما ييل: انخفضت أقساط تأمينات املركبات بنسبة )1.43%(، تأمينات العمال انخفضت بنسبة %)3.6(، أقساط التأمني الصحي 
انخفضت بنسبة % )6.11(، تأمينات املسؤولية املدنية ازدادت بنسبة 8.29% أقساط التأمينات العامة األخرى انخفضت بنسبة %)2.8( أقساط تأمني 
الحريق ازدادت بنسبة 32.13%، التأمني البحري انخفض بنسبة %)24.06(، بينما ازدادت نسبة أقساط التأمني الهنديس بنسبة 3.3% أما أقساط 

تأمني الحياة فقد ازدادت بنسبة %34.01

نتائج أعمال قطاع التأمين في فلسطين بالدوالر األمريكي

نسبة التغيير %30/9/201530/9/2014فرع التأمين )إجمالي األقساط(
1.43-76,044,99377,135,106تأمين المركبات

3.60-11,104,68211,503,915تأمين العمال
6.11-24,326,71225,812,906التأمين الصحي

2,640,6522,421,6878.29تأمين المسؤولية المدنية
2.80-2,597,8062,670,665التأمينات العامة األخرى

9,304,4806,315,08132.13تأمين الحريق
24.06-1,189,4361,475,586تأمين البحري

3,437,4113,333,2513.03تأمين الهندسي
3,963,1002,615,35534.01تأمين الحياة

134,609,272133,283,5520.98المجموع
0.49-77,227,74677,604,869إجمالي التعويضات المدفوعة
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سادسا: إجمايل التعويضات املدفوعة: انخفضت التعويضات التي دفعتها شركات التأمني نهاية الربع الثالث من العام 2015 عما كانت 
عليه يف نهاية الربع الثالث من العام 2014 بنسبة %)0.49(

نسبة التغيير %30/9/201530/9/2014اإليضاح

%77,227,74677,604,8690.49إجمالي التعويضات المدفوعة

سابعا: نسبة أقساط التأمني: مثلت أقساط تأمني املركبات يف نهاية الربع الثالث من العام 2015 النسبة األكرب من أنواع التأمني بنسبة 
%56.49 يليها التأمني الصحي بنسبة 18.07% ثم تأمني العمال بنسبة %8.25

حصة كل فرع من االجمالي

النسبة المئوية %30/9/2014النسبة المئوية %30/9/2015فرع التأمين

76،044،99356.4977,135,10657.87 تأمين المركبات

11,104,6828.2511,503,9158.63 تأمين العمال

24,326,71218.0725,812,90619.37 التأمين الصحي

2,640,6521.962,421,6871.82تأمين المسؤولية المدنية

2,597,8061.932,670,6652.00التأمينات العامة األخرى

9,304,4806.916,315,0814.74 تأمين الحريق

1,189,4360.881,475,5861.11 تأمين البحري

3,437,4112.553,333,2512.50 تأمين الهندسي

3,963,1002.942,615,3551.96 تأمين الحياة

134,609,272100.00133,283,552100.00المجموع
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حصة كل نوع تأمني من اإلجمايل نهاية الربع الثالث من العام 2015

  تأمين المركبات
  تأمين العمال

  التأمين الصحي
  تأمين المسؤولية المدنية

  التأمينات العامة األخرى
  تأمين الحريق

  التأمين البحري
  التأمين الهندسي

  تأمين الحياة

حصة كل نوع تأمني من اإلجمايل نهاية الربع الثالث من العام 2014

  تأمين المركبات
  تأمين العمال

  التأمين الصحي
  تأمين المسؤولية المدنية

  التأمينات العامة األخرى
  تأمين الحريق

  التأمين البحري
  التأمين الهندسي

  تأمين الحياة
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نسبة التغير %30/9/201530/9/2014ملخص موجودات ومطلوبات قطاع التأمين

)2.41(236,406,676 230,850,771 إجمالي الموجودات المتداولة

)2.33(190,622,826 186,278,514 إجمالي االستثمارات

)7.15(79,219,884 73,931,470 إجمالي الذمم المدينة

)6.69(65,863,179 61,733,378 صافي الذمم المدينة

0.63 384,092,175 386,525,102 إجمالي الموجودات

1.44 30,862,798 31,314,005 إجمالي موجودات عقود التأمين

)1.64(183,384,079 180,416,910 إجمالي مطلوبات عقود التأمين

)1.44(69,687,306 68,700,000 رأس المال المدفوع

9.87 11,065,851 12,278,105 االحتياطي اإلجباري

10.42 6,288,250 7,019,579 االحتياطي االختياري

38.41 12,374,066 20,092,050 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

38.26 9,600,622 15,551,074 األرباح )الخسائر( المدورة

7.84 126,214,384 136,958,512 مجموع حقوق الملكية
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ومن جهة أخرى أوضح السيد اسعد سنقرط نائب رئيس مجلس إدارة 
بتفاصيله  يعكس  املشروع  هذا  بان  بريزيت،  جامعة  أصدقاء  جمعية 
الوطن،  االقتصادي واالجتماعي يف مؤسسات  للتعاون  األمثل  الصورة 
فالعجلة االقتصادية تدور بمحرك مايل وأنساين، فالطلبة املستفيدون 
دراسة،  وفرصة  ومهارة  خربة  عىل  يحصلون  الجمعية  برامج  من 
جامعة  طلبه  بأيدي  صنعت  ومنتجات  هدايا  عىل  تحصل  والشركات 
بريزيت. وأضاف سنقرط، أن مثل هذه املبادرة بدورها تخلق جيل أكرث 
وعي للبيئة وطرق حمايتها من خالل تبنيه لثقافة إعادة تدوير املواد التي 

ال تحلل وبالتايل تضر البيئة الفلسطينية. 

الخطيب  أحمد  للبلديات  العامة  الشؤون  عام  مدير  أشاد  جانبه  من 
ليىل  الدكتورة  والبرية  الله  رام  محافظة  محافظ  عطوفة  عن  ممثالً 
املبادرة  األوىل  الشركة  أنها  حيث  الوطنية  التأمني  شركة  بمبادرة  غنام 
إستهالك  إعادة  عىل  والتشجيع  البيئي  التلوث  مخاطر  من  التقليل  يف 
أخرى  بمجاالت  واستخدامها  تدويرها  إعادة  يمكن  التي  املواد  وتكرير 
إعتماداً عىل إمكانيات املؤسسات الوطنية وتشجيعاً لخلق فرص عمل 

لكثري من الطالب واملواطنني.

واستطردت معايل رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطيني عدالة األترية 
كانت  والتي  فلسطني،  يف  نوعها  من  األوىل  املبادرة  هذه  مشجعة 
الخاص  القطاع  عىل  وتمنت  الوطنية  التأمني  شركة  من  انطالقتها 
بيئة  تحمي  التي  القضايا  هذه  واإلهتمام يف  النهج  هذا  لإلستمرار عىل 

املجتمع الفلسطيني.

التأمــني  التأمــني الوطنيــة NIC هــي مــن أوىل شــركات  يذكــر أن شــركة 
1992 وتســعى دائمــا إىل تقويــة نظــم  التــي تأسســت عــام  الفلســطينية 
جديــدة  تأمينيــة  حلــول  وإبتــكار  الــذيك  والرتويــج  املعلومــات  إدارة 
لتخــدم بهــا الســوق الفلســطيني اإلضافــة إىل تعزيــز دورهــا الريــادي يف 
املســؤولية االجتماعيــة  تبنــي إســرتاتيجية  التنميــة املجتمعيــة مــن خــالل 

للشــركة. والبيئيــة 

في خطوة ريادية من نوعها "التأمين 
الوطنية" NIC تعلن عن إطالق مبادرة 
إعادة تدوير اللوحات اإلعالنية الخارجية

أعلنت شركة التأمني الوطنية عن إطالق مبادرة إعادة تدوير اللوحات 
اإلعالنية الخارجية الخاصة بحملة “ما إلك إال التأمني الوطنية” وذلك 
رعاية  تحت  أمس  يوم  الشركة  أقامته  الذي  الصحفي  املؤتمر  ضمن 
الدكتورة ليىل غنام، يف مقر  الله والبرية  عطوفة محافظ محافظة رام 

الشركة الرئييس بمدينة رام الله.

ومن جانبه شكر رئيس مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية NIC السيد 
الدكتورة ليىل  رام والبرية  محمد املسروجي، عطوفة محافظ محافظة 
الشؤون  للمؤتمر الصحفي ورحب بحضور ممثلها مدير  لرعايتها  غنام 
األخت  بمعايل  أيضاً  ورحب  الخطيب  أحمد  السيد  والبلديات  العامة 
البرية  بلدية  رئيس  وبنائب  البيئة  جودة  سلطة  رئيس  األترية  عدالة 
كونها  الفكرة  أهمية  حول  مسروجي  وتحدث  شلطف،  جمال  السيد 
تأيت ضمن التعاون املشرتك بني القطاع الخاص والجمعيات الخريية يف 
سبيل تنفيذ وتحقيق مشاريع مستدامة تحقق الفائدة املباشرة لشرائح 

املجتمع الفلسطيني األقل حظاً.

وأكد مدير عام شركة التأمني الوطنية أحمد مشعشع أن الشركة أطلقت 
“ما  بحملة  الخاصة  الخارجية  اإلعالنية  اللوحات  تدوير  إعادة  مبادرة 
إلك إال التأمني الوطنية”، إلنتاج منتجات يمكن االستفادة منها بشكل 
مختلف بهدف حماية البيئة من مخلفات اللوحات الخارجية للحمالت 
البيئية اإلضافة إىل كون هذا  العوامل  تتحلل بفعل  والتي ال  اإلعالنية 
تعليمهم  فرصة  استكمال  من  الطلبة  من  مجموعة  يمكن  املشروع 
األكاديمي يف جامعة بريزيت، وتأيت هده املبادرة ضمن نشاطات الشركة 

يف املسؤولية اإلجتماعية وحماية البيئة.

اإلجتماعية  الوطنية  التأمني  شركة  ملسؤولية  “نظرا  مشعشع  وأضاف 
تدوير  إعادة  آلية  حول  الفكرة  جاءت  البيئية  بالنواحي  يتعلق  فيما 
اللوحات الخارجية بطريقة آمنة ومفيدة وعليه تم التواصل مع جمعية 
هذه  تدوير  إعادة  فكرة  ومناقشة  معهم  للتعاون  بريزيت  أصدقاء 
اللوحات إلنتاج محافظ لحفظ وثائق التأمني والتي سيتم توزيعها عىل 
مؤمنينا يف حال حصولهم عىل خدماتنا التأمينية علما أنه سيتم إنتاج 
ما يقارب الـ 15000 محفظة يف املرحلة األوىل علماً بان هذه املحافظ كان 
يتم اسرتدادها سابقاً من الخارج وبالتايل ساعدت هذه املبادرة عىل خلق 

فرص عمل وتشجيع اإلنتاج املحيل والوطني” .

وأوضح مشعشع ضرورة أن يكون هناك وعي كايف ألهمية إعادة تدوير 
املـواد بشـكل عـام حيـث تكـون تركيبـة هـده املـواد معقـدة وغـري متجانسـة 
مـن الناحيـة الفيزيائيـة أو الكيميائيـة لـذا يجـب التخلـص منهـا مـن خـالل 
إعـادة تدويرهـا واإلسـتفادة منهـا ودعـى إىل تبنـي سياسـة وطنيـة لحمايـة 
مناحـي  جميـع  يف  التدويـر  إعـادة  فكـرة  تبنـي  عـىل  والتشـجيع  البيئـة 

والحيـاة. العمـل 

وأضاف مشعشع فكرة إن املبادرة أيضا تعمل عىل دعم صندوق الطالب 
املحتاج و توفري فرص عمل لطالب جامعة بريزيت من خالل إنتاج هذه 

املحافظ محلياً.
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التكافل للتأمين تطلق سلسة من ورش 
العمـل التوعويـة عـن التأميـن اإلسـالمي

تقوم  املحافظات،  يف  االوقاف  ومديريات  االوقاف  وزارة  مع  بالتعاون 
التوعوية عن  العمل  بتنفيذ سلسلة من ورش  للتأمني  التكافل  شركة 
تنسيقة مع مديريات  تم  ما  التكافيل، ومنها مؤخراً  االسالمي  التأمني 
الجمهور  نابلس وجنني. والتي تهدف اىل توعية  االوقاف يف محافظتي 
الفلسطيني بشكل عام وجموع األئمة االفاضل والخطباء بشكل خاص 

عن مفهوم وتطبيق معامالت التأمني وفقاً الحكام الشريعة الغراء.

علماً بان شركة التكافل اول شركة تأمني تقدم خدمات التأمني االسالمية 

يف فلسطني، وفقاً للشريعة االسالمية، وباشراف كامل من هيئة الرقابة 
الشرعية املكونة من فضيلة الدكتور عيل السرطاوي رئيساً للهيئة وفضيلة 

الدكتور حسام الدين عفانة وفضيلة الدكتور اسماعيل شندي.

املفاهيم  كافة  لتوضيح  تفاعلية  مناقشة  العمل  ورش  وتتضمن  كما 
املالية االسالمية املتعلقة بالتأمني وذلك بمحاضرة سفري شركة التكافل 
للتأمني السيد / أ.حسن مفارجة، حيث تعتمد عىل أعىل معايري الجودة 

يف العرض وادوات تكنولوجيا املعلومات الحديثة والتفاعلية.
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التكافل للتأمين نحو التوسع واالنتشار

مع  املنسجمة  التأمينية  خدماتها  لتقديم  واالنتشار  التوسع  لتحقيق 
يف  الوحيدة  الشركة  باعتبارها  الغراء،  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 
يف  املناطق  جميع  يف  اإلسالمية  التأمني  خدمات  تقدم  التي  فلسطني 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مع اخذ بعني االعتبار ما واكب عملها خالل 
السنوات املاضية من تقدم و استجابة للجمهور تجلت يف زيادة الطلب 
عىل خدماتها التأمينية، وانعكس ذلك يف أدائها ونتائجها املالية، لتصل 

حصة الشركة اليوم إىل %14 من حجم سوق التامني يف فلسطني.

لها يف عدد  للتامني مؤخرا فروعا  الفلسطينية  التكافل  افتتحت شركة 
وطولكرم،  ،سلفيت  البرية  اريحا،  ومنها:  الفلسطينية  املحافظات  من 
لريتفع بذلك عدد فروع الشركة إىل 21 فرعا إضافة إىل شبكة واسعة من 
الوكالء املعتمدين املنتشرين يف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، 
الفلسطيني  االسالمي  البنك  مع  املصريف  التأمني  اتفاقية  اىل  باالضافة 

والتي تتيح توفري خدمات التأمني االسالمية من خالل فروع البنك. 

الشركة  حياة  يف  والحيوية  الهامة  الخطوات  من  الخطوة  هذة  تعترب 
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أخالقيات صناعة التأمين

هدف املوضوع:

دراسة مفهوم وأهمية األخالق يف صناعة التأمني.. 1

دراسة وتحليل بعض املمارسات السلبية الالأخالقية والتي ظهرت . 2
يف صناعة التأمني يف مراحل العمل املختلفة.

فرضيات املوضوع:

يقوم املوضوع عىل الفرضيات التالية:

التأمني يكون من بني مهامها مراقبة  الرقابة عىل  إداره  أو  وجود هيئة 
تطبيق املعايري االخالقية للتأمني من جانب جميع شركات التأمني، ومن 

ثم اتخاذ اجراء تأديبي ضد الشركة التي لم تمتثل لهذه املعايري.

وجود إتحاد يضم جميع شركات التأمني يقوم بالدور االجتماعي لخدمة 
جميع الشركات عيل غرار إتحادات التأمني العربية االخري.

المبادئ االساسية للتأمين:  .2

يعترب التأمني وسيلة من وسائل مجابهة الخطر، حيث بموجبه يتم نقل 
الخطر من الشخص املعرض له اىل شركة تأمني متخصصة تتعهد بسداد 
ضده  املؤمن  الخطر  تحقق  عند  املناسبة  التعويضات  أو  التأمني  مبالغ 

مستقبال وذلك مقابل االلتزام بسداد االقساط املستحقة يف مواعيدها.

تقوم عيل  منظورة  غري  يمثل خدمة مستقبلية  التأمني  أن  هذا  ويعني 
الوعود، وبالتايل تختلف تماما عن السلع والخدمات االخرى، ولذلك 
والقواعد  املبادئ  حقيقتها  يف  تمثل  والتي  القيود  بعض  املشّرع  وضع 
دون  وتحول  العقد  أطراف  بني  العالقة  تحكم  التي  والقانونية  الفنية 

المقدمة. 1

يعترب التأمني أيا كان نوعه وصوره وشركة التأمني التي تقدمة قائم عيل 
التي  القلة  تعويض  يف  للخطر  املعرضة  الكرثة  تتعاون  حيث  التعاون، 
تحقق لديها الخطر، واليعدو دور الشركة التي تقدمه اال دور الوسيط 
الذي يظهر هذا التعاون ايل حيز الوجود يف إطار من القواعد والقوانني 
التأمني  يؤدي  التأمني” وحتي  “وثيقة  العقد  أطراف  تكفل حماية  التي 

دوره يف خدمة الفرد واملجتمع.

يف  تتمثل  منظورة،  غري  مستقبلية  خدمة  حقيقته  يف  والتأمني 
أو  املطالبات  بسداد  للعقد  املصدرة  الشركة  به  ويقصد  املؤمن  إلتزام 
التعويضات للمستفيد من العقد عند تحقق الخطر املؤمن ضده وذلك 
األقساط  بسداد  العقد  صاحب  الشخص  وهو  له  املؤمن  إلتزام  مقابل 
املستحقة يف مواعيدها، وبهذا يؤدي التأمني دورا حيويا وهاما يف حياة 
الفرد واملجتمع والدولة وذلك من خالل تحمل األخطار املعرضني لها، 

ثم تجميع املدخرات وتوجيهها لخدمة الفرد واالقتصاد القومي.

والتأمـني عـيل هـذا النحـو قائـم عـيل الوعـود مـن قبـل طـريف العقـد ولهـذا 
والوضـوح  Transparency الشـفافية  مـن  كبـري  قـدر  ايل  يحتـاج  فإنـه 
Clarity يف جميـع مراحـل العمـل املختلفـة، إبتـداءا مـن صياغـة الوثيقـة 
العقـد  واصـدار  االقسـاط  تقديـر  ثـم  بهـا  الـواردة  االساسـية  والشـروط 
وإنتهـاءا بمعاينـة الخسـائر وتسـوية املطالبـات، ووضـع املشـّرع مجموعـة 
إسـتغالل  إسـاءة  دون  تحـول  التـي  والقانونيـة  األساسـية  املبـادئ  مـن 
التأمـني سـواء بإفتعـال الجريمـة سـعيا وراء مبلـغ التأمـني أو االثـراء عـيل 

التأمـني. حسـاب 

تقديم  لضمان  الالزمة  االدوات  بتوفري  املشرع  اهتمام  من  الرغم  عيل 
إحتياجاتهم  مع  تتالءم  التي  بالصورة  للعمالء  التأمينية  التغطيات 
وايضا  االقساط  سداد  عيل  وقدرتهم  تتفق  الوقت  نفس  ويف  التأمينية 
ضمان استمرار حسن العالقة بني العمالء وشركات التأمني وذلك من 
لعلم  االساسية  املبادئ  تمثل  التي  القيود  من  مجموعة  وضع  خالل 
اخري، فقد ظهر  ناحية  التأمني من  ناحية وعقد وصناعة  التأمني من 
 Unethical الالأخالقي  السلوك  يف  تكمن  التي  السلبيات  من  عدد 
Behavior من جانب أطراف العقد وكذلك العاملني واملهتمني بالتأمني 
والتي تعرتض صناعة التأمني وتؤثر عىل نموه وتطوره وتمثل حجر عرثة 

يف سبيل تقدمه وازدهاره.

اهمية املوضوع:

تكمن أهمية املوضوع يف الدور الحيوي والهام لصناعة التأمني لالقتصاد 
توجيههـا  ثـم  املدخـرات  وتجميـع  االخطـار  تحمـل  خـالل  مـن  القومـي 

التنميـة. ألغـراض 

وأهمية أخالقيات األعمال Business Ethics بصفة عامة ويف صناعة 
التأمني بصفة خاصة

يعقوب الكالوتي
شركة   - التأمين  وإعادة  التأمين  مستشار 

المجموعة األهلية للتأمين
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وراء  سعيا  الجريمة  إفتعال  حيث  من  سواء  التأمني  إستغالل  إساءة 
مبلغ التأمني من ناحية أو اإلثراء عيل حساب التأمني من ناحية أخرى، 
ومن  واملقامرة  الرهان  أو  املضاربة  التأمني عن مجال  يخرج  الذي  األمر 

هذه املبادئ ما ييل:

أوالً: الشروط الفنية:

ويقصد بها الشروط الواجب توافرها يف الخطر ليك يكون قابال للتأمني 
أي قبل صدور الوثيقة ومنها:

توافر عدد كبري جدا من الوحدات املتجانسة. 1

إمكانية تحديد الخسارة. 2

عرضية الخسارة. 3

أال يكون الخطر ذات طبيعة كوارثية. 4

ثانياً: املبادئ القانونية:

طريف  بني  العالقة  لتحكم  املشّرع  وضعها  املبادئ  من  مجموعة  وهي 
العقد أي بعد صدور الوثيقة حتي يؤدي التأمني دورة يف خدمة الفرد 

واملجتمع ومنها:

مبدأ املصلحة التأمينية. 1

مبدأ منتهي حسن النية. 2

مبدأ السبب القريب. 3

مبدأ التعويض. 4

مبدأ املشاركة. 5

مبدأ الحلول يف الحقوق.. 6

ومن هذه املبادئ يتضح أن التأمني قبل أن يكون صناعة فهو علم قائم 
بها  اإللتزام  تم  إذا  والتي  عليها  يقوم  التي  مبادئه  وله  أصوله  له  بذاته 
سوف  فإنه  التأمني  بصناعة  املهتمني  وجميع  العقد  أطراف  قبل  من 
يتحقق الهدف من التأمني ويؤدي دوره املنشود يف خدمة الفرد واملجتمع 
الجانب  عيل  املبادئ  هذه  يف  املشّرع  ركز  حيث  القومي،  واإلقتصاد 

األخالقي يف التأمني من خالل فرض هذه املبادئ:

املؤمن 	  جانب  من  متعمدة  أالتكون  يعني  الخسارة:  عرضية  مبدأ 
الظواهر  يخرج  التعّمد  ألن  منه  بتحريض  أو  تابعيه  أحد  أو  له 
املألوف والعادي وبالتايل يصعب  انتظامها  الطبيعية والعامة عن 

التنبؤ بها وقياسها وتقدير أقساطها.

ووجوب 	  التأمني  عقد  إلصدار  كشرط  التأمينية:  املصلحة  مبدأ 
التعويض عيل أساس أن من ليس له مصلحة يف بقاء الشخص 
أو الئش املؤمن عليه فلن يخسر شيئا بفنائه، ويف حالة عدم وجود 
املبدأ تتفيش ظاهرة املسببات األخالقية التي تدفع  أو إشرتاط هذا 
األفراد لتعمد إحداث الخطر أواإلهمال الجسيم يف املحافظة عىل 

الئش املؤمن عليه.

التعامل 	  العقد  النية: والذي يوجب عيل طريف  مبدأ منتهي حسن 
بمنتهي الشفافية والوضوح وعدم اإلدالء ببيانات كاذبة أو إخفاء 
بيانات جوهرية تؤثر عيل درجة الخطورة وبالتايل تؤثر عيل القسط، 
واالخالل بهذا املبدأ يعرض عقد التأمني للفسخ من جانب الشركة 
املؤمنة وعدم أحقية املؤمن له يف التعويض أو عيل االقل تخفيض 
حجم التعويض وذلك وفقا لحجم وأهمية البيانات التي تم إخفائها 

وكذلك مدي حسن أو سوء نية املؤمن له يف واقعة االخالل.

تغطيها 	  خسارة  حدوث  عند  بأنه  يقيض  والذي  التعويض:  مبدأ 
الوثيقة اليجوز بأي حال من األحوال أن يزيد التعويض املستحق 
عن قيمة الخسارة، أي أن التعويض يكون دائما يف حدود الخسارة 
أو مبلغ التأمني أيهما أقل وذلك حتي اليكون التأمني مصدر ربح 
وظهور  الخطر  إحداث  لتعمد  يدفعه  ال  حتي  وأيضا  له  للمؤمن 
املسببات األخألقية لتحقيق الفائدة من وراء التأمني وبالتايل اإلثراء 
عيل حساب التأمني، ولذلك يهدف هذا املبدأ اىل وضع املؤمن له يف 
التي كان عليها تماما قبل تحقق  املايل  املركز  نفس الحالة ونفس 
الحادث دون أية زيادة أو فوائد، وجدير بالذكر أن مبدأ التعويض 
تأمينات  املمتلكات واملسؤلية دون  تأمينات  يطبق فقط عيل عقود 
الحياة والتي تعترب من قبيل الوثائق محددة القيمة والتي تتعهد 
مبلغ   	 مسبقا  عليها  املتفق  القيمة  بسداد  التأمني  شركات  فيها 

التأمني 	 عند تحقق الخطر املؤمن ضده.

السلبية  املمارسات  من  عدد  ظهر  والقواعد  املبادئ  هذه  وجود  ومع 
للعديد من  تتعرض  أية صناعة  مثل  ذلك  مثلها يف  التأمني  يف صناعة 
املخالفات والتي تظهر عند التطبيق لكنها ال تؤثر يف العلم نفسه أو يف 

نظرياته، وإنما يجب بحثها ودراستها والعمل عيل الحد منها.

األخالق في التأمين:  .3

3/1 - مفهوم األخالق يف التأمني:

يختلف الكتاب والباحثني حول وضع تعريف محدد ملصطلح األخالق يف 
التأمني، حيث يري )أينشتاين( أن األخالق هي شأن إنساين محض بدون 

أي سلطة فوق طاقة البشر تدعمه.

 Ethics is an exclusive human concern without any“
”superhuman authority to back it

يتطلب  موقف  بإعتبارها  التأمني  يف  األخالق  اىل  جافري(  )ناين  يشري 
احتياجاته،  وتلبية  العميل،  سمات  من  سمة  لكل  واالنتباه  اليقظة 
شفافية  يف  له  املساعدة  وتقديم  متفتح،  بعقل  إقرتاحاته  ومقابلة 
أن  األخالق  تعني  كما  يمكن،  ما  بأسرع  مطالباته  وتسوية  ووضوح، 
أو  التأمني  لشركة  بالنسبة  فقط  ليس  املسؤلية  مستوي  عيل  نكون 

عمالئها ولكن بالنسبة للصناعة ككل.
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ومن ناحية أخري فإن ضعف األخالق يمكن أن يكون له نتائج خطرية منها:

املقاضاة وارتفاع تكاليف تسوية املنازعات.	 

إرتفاع خسائر االعمال.	 

إنخفاض معدالت االداء و التقديرات املتوقعة.	 

األثار السلبية عيل سمعة الشركة.	 

بمــا  وااللتــزام  االنضبــاط  كذلــك  تعنــي  األخــالق  ان  جافــري  ويضيــف 
تحملــه مــن معــاين، وهــي ذلــك الكــم الهائــل مــن املشــاعر التــي تتحدانــا 
وهــي  انفســنا،  بهــا  نقيــس  التــي  االداة  وهــي  انفســنا،  فــوق  لالرتقــاء 
بــه االخريــن،  القــوة التــي تجعلنــا نتقــدم، وهــي الضــوء الــذي ســيذكرنا 

ولصناعتنــا. لنــا  االمــام  ايل  الطريــق  وهــي 

وعليه أرى أن األخالق يف التأمن تعني: حسن املقابلة، وصدق املعاملة، 
ضوء  يف  العميل  احتياجات  وتلبية  وأمانة،  بمعرفة  النصيحة  وتقديم 

قدرته عيل السداد، وتسوية مطالباته بأسرع ما يمكن.

3/2 - أهمية األخالق يف التأمني:

الحق سبحانه وتعايل سيدنا محمد )عليه الصالة والسالم( 	  يصف 
بقوله سبحانه يف كتابه العزيز )وإنك لعيل خلق عظيم( ويف الحديث 
األخالق(  مكارم  ألتمم  بعثت  )إنما  محمد  سيدنا  يقول  الشريف 
النبيني  مع  القيامة  يوم  يحشر  الصدوق  )التاجر  أخر  حديث  ويف 
والصديقني والشهداء(، يف حديث ثالث )من غش أمتي فليس مني(

تكون 	  أن  الشهرية(  املطاعم  )صاحب  ماكدونالد  جورج  ويقول 
موثوق فيك لهو أفضل كثريا من أن تكون محبوبا

”To be trusted is a greater compliment than to be loved“

بعض  أن   )Ethics In Insurance كتابه  يف  فان  )فايلس  ويري 
األخر  والبعض  تدهور سريع  األخالق يف  بأن مستوي  يشعرون  األفراد 
متفائل ايل حد ما، إال أن الغالبية العظمي توافق عيل أهمية الحفاظ 
املعايري األخالقية يف املجتمع ليك تبقي وتنجح،  عيل مستوي عايل من 
ويضيف فايلس بأن البعض يبالغ يف أهمية الحفاظ عيل مستوي أعىل 
من املعايري االخالقية يف صناعة التأمني بصفة خاصة، و يرجع ذلك ايل 

السمات املميزة والفريدة التي تتسم بها صناعة التأمني ومنها:

 	:Insurance is an Essential Product أن التأمن منتج ضروري

عيل  الحصول  يف  التأمن  منتج  عيل  والشركات  األفراد  يعتمد  حيث 
من  وممتلكاتهم  أنفسهم  حماية  يف  وكذلك  الضرورية،  الخدمات 

الكوارث املالية، ومن هذه املنتجات:

تقدمهاهيئات 	  والتي  والوفاه  والشيخوخة  العجز  تأمينات 
التأمني االجتماعي أو مؤسسات الضمان االجتماعي لحماية 

افراد االسرة عند فقد العائل أو بلوغة سن التقاعد.

الرعاية 	  عيل  الحصول  يف  يساهم  والذي  الصحي  التأمني 
الطبية املالئمة.

وكذلك 	  العائالت،  أرباب  إيرادات  تدعم  الحياه  تأمينات 
تساهم يف تعليم األطفال، وأيضا يف بقاء األعمال واستمرار 
الشركات يف ممارسة أنشطتها بدال من التصفية يف حالة وفاة 

أحد الشركاء.

أسايس 	  عنصر  تمثل  املمتلكات  عيل  التأمينية  التغطيات 
ومكمل يف كل عقد.

بعض املنتجات التأمينية تفرض إجباريا وبحكم القانون مثل: 	 
التأمني اإللزامي عيل املركبات، تأمينات حوادث العمل.

 	Insurance is a Financial Product :أن التأمن منتج مايل

حيث يقدم التأمني يف كافة صورة وأنواعه خدمات مالية الغني ألي 
فرد أو جماعة أو شركة عنها، ويمثل التأمني ركنا أساسيا يف أية 
خطة مالية سليمة، وبالتايل فإن تضمنت الخطة برنامجا تأمينيا 
الفعلية، سوف يكون  التأمينية  أو غري مالئما لإلحتياجات  ناقصا 

لذلك تأثريا سلبيا وقويا عيل الفرد واألسرة واملشروع.

 	 Insurance is Purchased :أن التأمن يشرتى إعتمادا عيل الثقة
Based on Trust

إال  قراءتها  السهل  من  الحديثة  التأمني  عقود  أن  من  الرغم  عىل 
أنها ليس من السهل فهمها واستيعابها وادراك مابها، وقليال من 
املؤمن لهم هم الذين يعنون بقراءة وثائقهم، وحتي هؤالء نادرا 
ما يفهمون ما يقرأون، فمعظم االفراد يشرتون وثائقهم اعتمادا 
عيل الثقة، وهم يثقون يف املنتج وتوصياته واختيار الوثائق املالئمة 
لهم، كما يثقون من خالل املنتج يف شركة التأمني وأنها سوف تفي 

بوعودها يف سداد املطالبات فور إستحقاقها.

صناعة  يف  واألسايس  الضروري  العامل  هي  الثقة  فإن  هذا  وعيل 
لألفراد  أعطت  التي  هي  الرئيسية  األسباب  هي  وهذه  التأمني 
العاملني يف حقل التأمني األولوية يف اإلحتفاظ والتحيل بمستوي 

عايل من املعايري األخالقية.

الممارسات السلبية في صناعة التأمين:  .4

إذا كان أطراف عقد التأمني االساسيني هما:

املؤِمن: ويقصد به الشركة املصدرة للعقد )الوثيقة( والتي تلتزم بسداد 
مبلغ التأمني أو قيمة التعويض املستحق عند تحقق الخطر املؤمن ضده.

املؤمن له: وهو صاحب الوثيقة والذي يلتزم بسداد األقساط املستحقة 
يف مواعيدها.
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إال أن هناك طرف ثالث يعترب همزة الوصل بني املؤمن واملؤمن له وهو 
ذلك  تشرتى،  وال  تباع  خدمة  التأمني  يعترب  حيث  الوسيط،  أو  املنتج 
بمزاياها  ويقنعه  الخدمة  عليه  يعرض  من  ينتظر  ما  عادة  العميل  أن 
تناسب  التي  الوثيقة  معه  ويختار  اإلجبارية(  التأمينات  )بإستثناء 
احتياجاته التأمينية وتتفق وقدرته عيل سداد األقساط، وبالتايل يعترب 
منتج التأمني عىل درجة كبرية من األهمية يف صناعة التأمني، هذا ايل 
جانب فئة رابعة لها ثقلها وأهميتها البالغة يف التأثري عيل صناعة التأمني 

أال وهي فئة الكتاب والعلماء املهتمني بتناول قضايا التأمني وإثارتها.

ولهذا يتناول هذا املوضوع بعض املمارسات السلبية يف صناعة التأمني 
من هذه الفئات:

Customers :4/1 - العمالء

قبل أن نشري ايل املمارسات السلبية التي يرتكبها من ينتمون ايل حقل 
قبل  من  تحدث  التي  املمارسات  بعض  ايل  اإلشارة  بنا  يجدر  التأمن، 
شركات  عيل  سلبا  تؤثر  ولكنها  متعمدة  غري  تكون  قد  والتي  العمالء 

التأمن وتكبدها خسائر فادحة ومنها:

الحفاظ عيل . 1 تأمن يف  وثيقة  يملكون  العمالء ممن  تهاون بعض 
الكفيلة  واإلجراءات  التدابري  إتخاذ  أو  عليه  املؤمن  الئش  سالمة 
الخسارة  حجم  من  الحد  أو  الحادث  حدوث  إحتمال  من  بالحد 
سيقوم  من  هناك  أن  أساس  عيل  الحادث،  تحقق  عند  املتوقعة 
بالتعويض يف حال تحققه، حيث يعمد األفراد غري املؤمنني عىل 
املنافذ موصدة  التأكد من سالمة األقفال وأن جميع  منازلهم اىل 
املؤمنني  األفراد  سلوك  يكون  بينما  املنزل،  مغادرتهم  قبل  تماما 
وهي  واإلهتمام،  الحرص  من  الدرجة  بنفس  ليس  منازلهم  عيل 

Moral Hazard ماتسمي باملخاطر األخالقية أو الخطر املعنوي

التواطؤ بن العامل وصاحب العمل عند تحقق إصابة عمل ضد . 2
نطاق  خارج  اإلصابة  تحدث  عندما  خاصة  التأمن،  شركة  صالح 
العمل ويف غري ساعات العمل الرسمية، فعادة ما يقوم صاحب 
العمل أو من ينوب عنه بإستخراج كتاب يفيد بأن العامل كان يف 
العمل. العمل وبتكليف مسبق من صاحب  مهمة رسمية تخص 
العمل،  مكان  يف  تحدث  اصابة  أية  هي  العمل  إصابة  أن  حيث 
العمل  ساعات  وأن  الرسمية،  العمل  ساعات  وخالل  وبسببه، 
طريقه  يف  وهو  إقامته  محل  من  العامل  إنتقال  لحظة  من  تبدأ 
ايل  عودته  الدوام وحتي  العمل وطوال ساعات  ايل محل  املباشر 
محل إقامته، كما أن مكان العمل هو أية مكان يتواجد فيه العامل 

بتكليف من صاحب العمل.

وتحاليل . 3 فحوصات  بإجراء  وذلك  والطبيب:  العامل  بن  التواطؤ 
املريض،  حالة  إليها  التحتاج  وقد  واملخ،  للقلب  ورسومات  وأشعة 
خاصة إذا كانت نسبة تحمل العامل يف التأمني الصحي نسبة يسرية.

وجدير بالذكر ان التأمني الصحي يعترب احد املوضوعات االسرتتيجية التي 
تواجه الحكومات وذلك للعالقة الوثيقة بني صحة الفرد والناتج القومي 

املؤمن  بني  الوعي  نشر  عيل  الرتكيز  يجب  لذا  العاملة،  القوي  وحماية 
عليهم الستخدام التغطيات فقط عند الحاجة اليها وكذلك تطبيق مبدأ 
يبلغ حجم  املناسب، حيث  بالسعر  الخدمة  لتوفري  النية  منتهي حسن 

اإلنفاق الحكومات مليارات الدوالر سنويا عيل الرعاية الصحية.

االحتيال يف تامينات النقل: ويشري )د/ الهنداوي املنشور يف رسالة . 4
االول  عمان،العدد  التأمني،  لشركات  األردين  االتحاد  التأمني 
2005( ايل أن ظاهرة االحتيال والغش تتفيش يف التعامل التجاري 
والنقل والتي تصنف كجريمة اقتصادية لم تحظ بالتعامل الجاد 
واملدروس للحد منها ومن تأثرياتها السلبية عيل اقتصاديات البلدان 
العربية، كما أشار ايل ان انعكاس هذه الظاهرة والتي تعترب ظاهرة 
دولية يكون عىل شركات التأمني والبنوك لصلتها بالتجارة الدولية.

ويري )عبد الخالق رؤوف املنشور يف رسالة التأمني االتحاد األردين 
التأمني  أن شركات   )2005 االول  عمان،العدد  التأمني،  لشركات 
التالعب  ابرزها  ومن  االحتيال  اساليب  من  شتي  ضروباً  تواجه 
من  جزء  بإلقاء  واالدعاء  الحاويات  وخاصة  البضائع  بتعبئة 
البضاعة أو كلها يف البحر بدعوي تعرض السفينة للخطر باالضافة 
حوادث  وكذلك  معيبة  ببضائع  والعبوات  الصناديق  تعبئة  ايل 
إغراق السفن مع حمولتها او بعد افراغ الحمولة واإلستيالء عيل 
واسطة النقل وبيعها بعد تغيري عالمات تسجيلها، وبني أن كافة 
أو جوا وكذلك عقود  بحرا  أو  برا  املنقولة  البضائع  تأمينات  عقود 
والقانونية  العقدية  املسؤولية  تأمني  وعقود  النقل  وسائط  تأمني 
للناقل تتناول الخطر املادي واحتماالت تحققه وان الخطر املعنوي 
يظل القوة الدافعة لنشوء االحتيال واليمكن اثباته ملجرد الشبهة 
او املؤشرات السلوكية او الدوافع ولكن يقاس بالتقيص والتحليل 
ايل صعوبة  أشار  االثبات، كما  كافة طرق  وباستخدام  املوضوعي 
البحري  االحتيال  ظاهرة  عن  الناجمة  الخسائر  حجم  تحديد 
بأرقام محددة نظرا لعدم قيام الكثري من الضحايا بالتبليغ عن ما 
الكشف عن وقوعهم  يتعرضون له من حوادث لعدم رغبتهم يف 
عيل  الحصول  صعوبة  ايل  باالضافة  هذا  الظاهرة  لهذه  ضحية 

املعلومات وتبادلها.

أنـواع  اىل  أعـاله(  العـدد  نقـس  يف  املنشـور  بـراون  )بـن  أشـار  كمـا 
االحتيـال يف النقـل البحـري ليشـمل االحتيـال باإلغـراق عندمـا يقـوم 
بالتعويـض، وان  يطالـب  ثـم  بإغـراق سـفيتنه عمـدا  السـفينة  مالـك 
االحتيـال يف مجـال البضائـع لـه أشـكال متعـددة منهـا تحويـل وجهـة 
كذلـك  عليـه،  املتفـق  غـري  آخـر،  مـكان  يف  الحمولـة  إلفـراغ  السـفينة 
اإلحتيال يف اسـتئجار السـفن الذي يكون سـمة أسـواق الشـحن التي 
املرهونـات  مجـال  يف  اإلحتيـال  ايل  باإلضافـة  صعبـة  أوضاعـا  تعـاين 
لثمـن  املضخـم  التقييـم  يتـم  عندمـا  األوىل  فئتـني:  يف  تقـع  والتـي 
أكـرث  أكـرث  أمـا  املرهونـة،  بالسـفينة  التصـرف  عنـد  والثانيـة  السـفينة 
أنـواع اإلحتيـال شـيوعا يف رأيـه هـو اإلحتيـال باملسـتندات حيـث هنـاك 
البنـوك إلجـراء  التـي تطلبهـا  الرئيسـية  الوثائـق  لتزويـر  مجـال واسـع 
والفواتـري  الشـحن  بوليصـة  ومنهـا  اإلعتمـاد  كتـب  بموجـب  الدفـع 

واملنشـأ. الجـودة  وشـهادات 
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وأشار )مارك لوفدي املنشور يف نقس العدد أعاله( اىل أن الوثيقة 
وشركة  العميل  بني  الثقة  أساس  عيل  تصدر  البحري  التأمني  يف 
التأمني وقد تشرتى الحموالت وتباع وهي يف عرض البحر ثم ُيطلب 
به،  تبدأ  الذي  واملكان  البضاعة  كقيمة  عنها  االعالن  العميل  من 
بينما يف معظم األشكال األخرى من تأمينات املمتلكات تستخدم 
عدد  عيل  العميل  إلجابة  الوثيقة  إصدار  قبل  خاصة  إستمارات 
من األسئلة ويف ضوء اإلجابة تقر الشركة قبولها للخطر وتحديد 
النية  حسن  عيل  تبنى  البحري  التأمني  عقود  ان  وأضاف  السعر، 
اىل  نقلها  يمكن  للتفاوض  قابلة  عقود  ليست  أنها  كما  املطلق 
مشرتي مختلف كليا عن املشرتي األصيل الذي صدر العقد له وأن 
التعامل لتغيري الحمولة يتم عن طريق األوراق ونسخ منها، مما 

يولد الكثري من املخاطر.

حيث . 5 السيارات:  حوادث  يف  عليه  واملجني  الجاين  بن  التواطؤ 
النظام  يسودها  التي  العربية  الدول  بعض  يف  عادة  يحدث  كما 
القبيل او العشائري التصالح بني املتضرر واملتسبب يف الحادث من 
كافة  بسداد  بالتعهد  الجاين  عن  نيابة  يقوم  وفاء(  )كفيل  خالل 
شركات  تقوم  ثم  الجاين،  سراح  يطلق  حتي  العالج،  مصروفات 
التأمني هي بالوفاء دون أدين تحمل من جانب الجاين أو كفيله، 
وأرى أن هذا السلوك قد يكون سببا يف ارتفاع نسبة حوادث السري 

يف هذه الدول كما هو لدينا.

فهناك  كل،  من  جزء  هي  السلبية  املمارسات  هذه  أن  بالذكر  وجدير 
أو  اإلنتقام  بسسب  تكون  قد  والتي  التعمد  وجرائم  االهمال،  حوادث 
سعيا وراء مبلغ التأمني، هذا ايل جانب حوادث اإلرهاب والتي طالت 

الكثري من مناطق العالم.

أن األخالق  فيها هي  التي الشك  الحقيقة  ان:  ناين جافري  يقول  وكما 
الجيدة تصنع أعمال جيدة، وأن اإللتزام باألخالق الجيدة دائما ما ينبع 
من القمة، وأشري هنا اىل حديث أمري املؤمنني سيدنا عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه حني جاءه أحد الجنود بصرة من املال وجدها ملقاة 
بقوله : الحمد لله الذي جعل من بني جنودي من يردون األمانة، فرد 
عففت  رأيناك  بك،  نحن  إنما  املؤمنني،  ياأمري  ال  بقوله:  الجندي  عليه 

فعففنا، ولو رأيناك غري ذلك لكنا كذلك.

Agents :4/2 - الوكالء

العميل  بني  الوصل  همزة  التأمني  حقل  يف  املنتجني  أو  يعتربالوكالء 
العميل  أن  بمعني  تشرتى  وال  خدمة  تباع  ما  فعادة  التأمني،  وشركة 
شخصه  يف  أخطار  من  له  يتعرض  بما  يذكره  ملن  الغالب  يف  يحتاج 
الخدمة  هذه  توصيل  تبعة  املنتج  ويتحمل  ومسؤلياته  ممتلكاته  ويف 
التأمني  منتجات  من  عليه  يعرض  ما  بأهمية  العميل  يقنع  وبأسلوب 
تجعله يثق فيه أوال وضرورة خدمة التأمني ثانيا، ليحمي نفسه وأسرته 

وممتلكاته مما قد يتعرضون له من أخطار.

غالبيـة  أن  اىل   )Ethics In Insurance كتابـه  يف  )فايلـس  ويشـري 

يـؤدي دورا حسـنا يف رعايـة  مـا  الخـاص دائمـا  أن وكيلهـم  يـرون  األفـراد 
وأن  وممتلكاتهـم،  أرواحهـم  لحمايـة  األفضـل  واختيـار  مصالحهـم، 
مـن  أكـرث  املحـيل  وكيلهـم  يف  يثقـون  عامـة  بصفـة  املسـتهلكني  جمهـور 

ككل. التأمـني  صناعـة  يف  ثقتهـم 

أن  للتأمني(  األمريكية  الكلية  أنشأ  الذي  هيبرن،  )د/سولومون  ويري 
العالقة املهنية بني وكيل التأمني والعميل يجب أن تعتمد عيل مبادئ 
عىل  األويل  بالدرجة  يعتمد  التأمني  صناعة  نجاح  وأن  جيدة،  أخالقية 
األخر  عن  منهما  ألي  الغني  حيث  واألخالق،  املعرفة  لديهم  أفراد 
ويتساءل عن شعورك عند تعاملك مع شخص موثوق يف اخالقه ولكن 
ما هو  أيضا  الالزم،  أقل من  لطبيعة عمله  كافية وفهمه  معرفته غري 
واملعرفة  اإلطالع  وواسع  جدا  المع  شخص  مع  تعاملك  عند  شعورك 
يتوافر  ولكن أخالقه مشكوك فيها، وعليه فإنه من االهمية بمكان أن 

لدي وكالء التأمني معايري أخالقية جيدة.

The Responsibilities of an Agents - 4/2/1 مسؤليات الوكالء

تقع عيل عاتق وكالء التأمني مسؤليات جسيمة قد يعرضه اإلخالل بها 
غضب العمالء وتهديده باللجوء للقضاء، عندها يجد الوكيل نفسه قد 
تجاوز مسؤلياته القانونية ولم يلتزم بها، وعند مناقشة ما يحدث من 
الوكيل  بأن  االعرتاف  علينا  القانونية  الوكيل  ملسؤليات  أخطاء  أو  سهو 

أيضا عليه مسؤليات أخرى.

فأسوأ شيئ يمكن أن يحدث لوكيل التأمني أن يتم مقاضاته، لكن علينا 
أن نتصور إحرتاق منزل أحد العمالء بالكامل وان الحريق أيت عىل كل 
محتوياته، ويف نفس الوقت لم تكن التغطية التأمينية عىل هذا املنزل 
عيل  قادرة  غري  األسرة  ستكون  وبالتايل   Under Insurance كافية 
كافياً، يف هذه  التعويض سيكون غري  املنزل من جديد ألن  بناء  إعادة 
الوكيل  أن  يعني  هذا  كامال،  واجبه  يؤد  لم  بأنه  الوكيل  يشعر  الحالة 
أخالقية ألداء  أيضا مسؤليات  عليه  القانونية،  اىل مسؤلياته  باإلضافة 

رسالته التي يؤمن بها عيل أكمل وجه.

هناك  وإنما  فقط،  مادي  دافع  بالضرورة  ليس  ذلك  وراء  والدافع 
لديهم  حيث  اإلجتماعية،  باملسؤلية  القوي  إحساسهم  وهو  أخر  دافع 
إليه،  ينتمون  الذي  املجتمع  وإزدهار  وحماية  أسرهم  لرفاهية  الفرصة 
وحني يؤدي الوكيل واجبه، فإنه بذلك يعمل عيل تحسني صورة جميع 
يريد  وكيل  لكل  نموذج  التأمني ككل، هذا هو  التأمني وصناعة  وكالء 
الصناعية  التنظيمات  فكل  املهنية.  مسؤليته  أداء  يف  كفاءته  يثبت  أن 
 Professional Code of تتضمن مجموعة من مبادئ للسلوك املهني

Conduct والذي يؤكد عىل بعض اإلعتبارات القانونية واألخالقية.

ســـمات  لهـــا  التأمـــني  لـــوكالء  القانونيـــة  املســـؤليات  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
منهـــا: أساســـية 

 	 Legal responsibilities are إلزامية  القانونية  املسؤليات  أن 
mandatory
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عندما يواجه املرء بمشكلة أخالقية، قد يتصرف بدوافع األنانية، 
أو  أخر  شخص  إلستغاثة  اإلستجابة  عيل  يجربه  ما  هناك  فليس 
الرد عيل الهاتف أو تقديم إستشارة بخصوص أمر ما، فمسؤلياتنا 
اإلجتماعية واألخالقية واملهنية قد تكون اختيارية، بينما املسؤليات 
القانونية ليست كذلك، وهي تمثل الحد األدين املطلوب من وكيل 
التأمني، والتي إذا أخل بها يوما ما فإنه قد ينتهي به األمر خارج 

العمل وربما خلف القضبان.

 	 Legal responsibilities أن املسؤليات القانونية غري قابلة للتفاوض
فن  لديهم  الوكالء  العديد من  يتقن  حيث   are not negotiable
التفاوض، فهم قد يفاوضون عىل االسعار مع املكتتبني وعيل تقدير 
أيضا  العقوبات  تكون  وأحيانا  الخسائر،  مسوي  مع  التعويضات 
قابلة للتفاوض، إال أن املسؤليات القانونية إحدي املمارسات يف هذا 

العالم الغري قابلة للتفاوض.

 	 Legal responsibilities أن املسؤليات القانونية تتغري بشكل ثابت
are constantly changing نظرا ألن املسؤليات القانونية يحددها 
القانون العام والقانون واللوائح والتشريعات املحلية املنظمة، وهذه 
كلها تتغري وتتطور باستمرار، وبالتايل فإن مسؤلية الوكيل تتغري من 
فرتة ألخرى، حيث تقر الحكومات تشريعات جديدة وتعدل املحاكم 
الوكيل  يكون  أن  يجب  ولذلك  القائمة،  للنصوص  تفسرياتها  من 
حاضر الذهن، سريع البديهة، يطور نفسه ليتالءم مع االتجاهات 
مكلفة  فهي  قضائية،  بدعاوي  يواجه  بأن  أحد  فاليرغب  الحديثة، 
وتستهلك الوقت والجهد، وليك يتفادي الوكيل ذلك يجب أن يكون 
لديه فهما واضحا للمسؤليات القانونية وان ذلك جزء من العمل، 

مما يمثل آلية جيدة للسيطرة عيل الخسائر.

 Criminal Activities of 4/2/2 - األنشطة اإلجرامية لوكالء التأمني
an Agents

الفعل اإلجرامي عادة ما يكون حالة مختلفة، وأن قرار التجريم يمكن 
ان يؤدي اىل غرامة أو الحبس أو كليهما، ويمكن أن يرتتب عليه إجراء 
إداري مثل سحب الرخصة الخاصة بممارسة املهنة، هذا باإلضافة ايل 
الدعاوي  عيل  تؤثر  ان  يمكن  إجرامية  ألنشطة  الصادرة  العقوبات  أن 
املدنية املعلقة، وأن التقصري يف تقدير واحرتام السلطات يمكن أن يؤدي 

ايل تعزيز القضايا املدنية وكذلك املبالغة يف االحكام الصادرة.

وبصفة عامة نجد ان الوكيل الذي يدرك االفعال التي من شأنها خلق 
السلوك اإلجرامي، لديه فرصة لتجنب هذه االفعال.

وكالء  ينتهجها  التي  اإلجرامية  لالنشطة  النماذج  بعض  ييل  وفيما 
التأمني، والتي يمكن أن يرتتب عليها عقوبات إجرامية:

4/2/2/1 - التمثيل الئس Misrepresentation والذي يتمثل يف البيان 
الخاطئ أو غري الدقيق للحقائق أو حذف حقائق جوهرية، وينقسم ايل:

التمثيل السيئ الغري متعمد، وهذا قد يؤدي ايل اجراء إداري من . 1
قبل رقابة التأمني أو عقوبات مدنية مثل:

عيل 	  للشركة  التابعني  املنتجني  بعض  قبل  من  اإللحاح 
العمالء إلصدار الوثائق، وبالتايل يكون إصدار الوثيقة ليس 
األخطار  لتغطية  وأهميته  بالتأمني  العميل  إقتناع  من  نابعا 
التي يتعرض لها بل يكون للتخلص من إصرار املنتج وإلحاحه.

عدم توجيه النصيحة واإلرشاد من قبل املنتجني بأمانة ومعرفة 	 
العميل  احتياجات  تناسب  التي  الوثيقة  بإختيار  للعمالء 
عيل  التأمني  يف  خاصة  االقساط  سداد  عيل  وقدرته  التأمينية 
القسط األعىل  الوثيقة ذات  املثال، واختيار  الحياة عىل سبيل 
والتي ٌتدر له عمولة أكرب، ثم يجد العميل بعد ذلك أن الوثيقة 

تمثل عبئا عيل دخله فيتخلص منها باإللغاء أو التصفية.

التمثيل السيئ املتعمد وهذا أمر مختلف حيث يمكن تنفيذه اداريا . 2
وبطريقة إجرامية وهذ يتمثل يف صورعديدة منها:

اإلصدارات الوهمية والتي يلجأ اليها بعض املنتجني إلستكمال 	 
خطط اإلنتاج املطلوبة منهم.

ببعـض 	  منهـم  املثقفـني  غـري  خاصـة  العمـالء  بعـض  إيهـام 
الحقـوق املرتتبـة عـيل الوثيقـة يف تأمينـات الحيـاة ومبالغـا فيهـا 
يعـادل  وبمبلـغ  فورإصدارهـا  الوثيقـة  بضمـان  اإلقـرتاض  مثـل 
مبلـغ التأمـني، ممـا قـد يدفـع العميـل ايل إصـدار الوثيقـة رغبـة 
االبعـد  اليكـون  القـرض  أن  العميـل  يكتشـف  ثـم  القـرض،  يف 
يف  تكـون  وبقيمـة  الوثيقـة  اصـدار  عـيل  سـنوات  ثـالث  مـرور 
األقسـاط  تكـون يف حـدود  أيضـا  والتـي  التصفيـة  قيمـة  حـدود 
أقسـاط  مـن  مصروفاتهـا  الشـركة  اسـتيفاء  بعـد  املسـددة 
مـن  التخلـص  ايل  العميـل  فيلجـأ  األوىل،  سـنوات  الثـالث 

التصفيـة. أو  باإللغـاء  الوثيقـة 

املصدرة 	  الوثائق  العمالء بتصفية  بإقناع  املنتجني  قيام بعض 
ثم  إلحتياجاتهم  مالءمتها  عدم  بزعم  حوزتهم  يف  والتي 
وسدادها  الوثائق  بهذه  الخاصة  التصفية  قيم  استخدام 
يستكمل  وبالتايل  جديدة،  لوثيقة  أول  كقسط  منها  أوجزء 
عن  عمولة  يتقايض  وايضا  منه  املطلوبة  االنتاج  خطط  املنتج 
القديمة  الوثائق  عن  عمولة  تقاىض  مثلما  الجديدة  الوثائق 

مستغال يف ذلك انخفاض الوعي التأميني لبعض العمالء.

4/2/2/2 - تزوير التوقيعات: وهذا يحدث عندما يلجأ الوكيل ايل التوقيع 
نيابة عن شخص أخر عيل املستندات الرسمية املقدمة لشركة التأمني، 

مثل طلب التأمني ولدى تقديم مطالبًة ما بالتعويض.

4/2/2/3 - تعديل طلبات التغطية: ويتم تعديل طلبات التغطية ألغراض 
أكرب  معدل  عيل  للحصول  اإلكتتاب  معلومات  تعديل  منها  احتيالية، 
للقسط ويف تأمينات الحياة يكون التعديل بهدف تحويل نوع الوثيقة يك 

يحصل عىل عمولة أعىل.
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عند  الوكيل  يلجأ  قد  حيث  لألموال:  الصحيح  غري  التداول   -  4/2/2/4
إستالمه لألقساط من العمالء اإلحتفاظ بها واليقوم بتوصيلها لشركة 
التأمني، بل قد يضيفها لحسابه الشخيص، وذلك عندما اليكون الوكيل 

مطالب بتوصيل األقساط للشركة فور تحصيلها.

4/2/2/5 - عدم اإللتزام بمتطلبات الرتخيص: مثل العمل بدون الحصول 
واإلستشارات،  األتعاب  بلوائح  اإللتزام  عدم  أو  اقامة  تصريح  عيل 

أوالتبديل يف وثائق تأمينات الحياة.

مزايا  عرض  اىل  الوكيل  يلجأ  عندما  هذا  ويحدث  الخصم:   -  4/2/2/6
كحافز  العمولة  من  جزء  عن  التنازل  أو  بالوثيقة،  واردة  غري  وهمية 

للعميل لشراء الوثيقة، االمر الذي يعد مخالفة اجرامية.

وعادة ما تكون عقوبات العمل خارج نطاق القانون خطرية وجسيمة، 
حيث يمكن أن يفقد الوكيل بسببها رخصة ممارسة املهنة، وقد يتعرض 
للوكيل  ويمكن  السجن،  يف  وقتا  يقيض  قد  أو  باهظة،  مالية  لغرامة 
التحكم يف الخسائر )Loss Control( وتجنب مثل هذه األمور إذا التزم 

”Know the Law and obey it بقاعدة: “إعرف القانون وأطعه

وعيل هذا يحب عيل وكيل التأمني أن يدرك القوانني واللوائح التي تنظم 
التأمني يف أي مجتمع يعمل به ويلتزم بها.

4/3 - شركات التأمني:

عادة  فالعمالء  السلبية،  الصور  من  للكثري  التأمني  صناعة  تتعرض 
التأمني  لصناعة  تحليله  ويف  إيجابي،  منظور  من  التأمني  ايل  الينظرون 
 Let The Trumpet قدم )لورانس براندون( يف كتابه )دع البوق يدوي 
Resound( عددا من نقاط الضعف يف صناعة التأمني والتي أدت اىل هذه 

الصورة السيئة ومنها:

تـدار 	  بـأن  التأمـني  لشـركات  سـمح  التأمـني  حقـل  القياديـني يف  قلـة 
اعتبارهـم أهدافـا  يأخـذون يف  مـن قبـل حملـة األسـهم، وهـؤالء ال 

املـدي. بعيـدة 

وعدم 	  التأمني،  صناعة  يف  والتسويق  االنتاج  بني  اإلتصال  ضعف 
تلبية احتياجات السوق، وتطوير الوثائق بحيث تفي باإلحتياجات 

التأمينية املتجددة واملتنوعة.

قلة تركيز العميل فيما يتعلق بخدمة التأمني بصفة عامة، سواء 	 
وسداد  السريان  مدة  خالل  أو  واصدارها،  الوثيقة  اختيار  عند 
التأمني  تجاه  معادي  موقف  خلق  ايل  أحيانا  يؤدي  األقساط، 
وصناعة التأمني والعاملني يف مجال التأمني، يف الوقت الذي يكون 

فيه العميل يف أمس الحاجة ايل خدمة التأمني.

والتأخري 	  اإلمكانيات،  وقلة  التحقيقات،  وكرثة  االجراءات،  بطئ 
يف معاينة الخسائر وتسوية املطالبات، األمر الذي يرتك أثرا سلبيا 

لدي العمالء ويخلق صورة سيئة عن الصناعة ككل.

األسعار 	  سالمة  تحطم  الشركات  بني  الصحية  غري  املنافسة 
أنها  املعروف  من  والتي  التأمني،  ملنتجات  مناسبة  غري  وتجعلها 
التخضع لظروف العرض والطلب يف تسعريها وإنما يتم تسعريها 

يف ضوء الخربة السابقة.

وأيشري أيضا اىل بعض املمارسات الخاصة بشركات التأمني والتي تحتاج 
ايل اعادة النظرمن قبل قطاع االشراف والرقابة منها.

4/3/1 - تسويق وثائق التأمني:

 تعترب خدمة التأمني يف عاملنا العربي خدمة تباع وال تشرتى حيث يعتمد 
وثائق  من  يعرضونه  وما  املنتجني  عيل  األويل  بالدرجة  التأمني  تسويق 
عيل العمالء املرتقبني )بإستثناء الوثائق اإلجبارية( وعيل الرغم من ذلك 

يالحظ ما ييل:

4/3/2/1 	 ضعف الجهاز اإلنتاجي بشركات التأمني، وذلك لإلعتماد عىل 
أفراد ذوي ثقافة محدودة وخربة معدومة وعدم إنتقاء أوتدريب رجال 
اإلنتاج، أوتعظيم مهنة اإلنتاج من خالل الرتخيص ألكربعدد ممكن من 
الوكالء املحرتفني بعد تدريبهم وإكسابهم املعرفة واملهارة الالزمة والتي 

تتالئم مع أهمية دورهم كهمزة وصل بني شركة التأمني والعمالء.

4/3/2/2 	 عدم اعتماد خطط اإلنتاج املتوقعة واملطلوبة من رجال اإلنتاج 
الحياة، مما يرتتب عليه  املؤقت ووثائق تأمني مدي  التأمني  عىل وثائق 
تجاهل املنتج لهذه األنواع من التأمني والرتكيز فقط عيل التأمني املختلط 
وامكانياته  العميل  والذي قد اليتناسب واحتياجات  العمولة  من أجل 
املادية خاصة يف فرتة حياته اإلنتاجية االويل، علما بأن هذه األنواع تتسم 
بإنخفاض سعر الوحدة التأمينية مقارنة بالوثائق املختلطة، مما يجعلها 
أكرث مالءمة لقطاعات كثرية من املجتمع خاصة وهم يف بداية حياتهم 
اإلنتاجية، ثم بإضافة شرطي التجديد والتحويل يمكن للعميل تجديد 
الوثائق املؤقتة أو تحويلها بعد زيادة دخله اىل وثائق تأمني مدي الحياة 

أو وثائق مختلطة تلبي احتياجاته يف مراحل العمر التالية.

4/3/2 - التسعري:

يتعامل التأمني أيا كان نوعه مع أخطار محتملة الحدوث يف املستقبل 
التي  التأمني وتعويضاته  ملبالغ  اإلحتمالية  القيمة  تقدير  وبالتايل يجب 
ضده  املؤمن  اإلحتمايل  الخطر  تحقق  عند  بأدائها  التأمني  شركة  تلتزم 
بأدائها  يقوم  التي  االشرتاكات  أو  األقساط  تحديد  يمكن  حتي  وذلك 

العمالء املعرضني للخطر.

التأمني ليس فقط من منطلق فكرة حماية  تأيت أهمية تسعري أقساط 
فنية  قواعد  إيجاد  أجل  من  كذلك  وإنما  وحسب،  للتأمني  املستهلك 
ومهنية للتسعري، حتى ال يؤدي التسعري العشوايئ إىل اإلضرار باملركز 

املايل لشركة التأمني ودخولها يف مغامرات غري محسوبة النتائج.

فالتأمني وإن كان يف النهاية هو أحد املنتجات التجارية، إال أنه منتج له 
طبيعته الخاصة التي ال تتوافر يف غريه من املنتجات الخدمية األخرى، 
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غري  يبقى  ذاك،  أو  العميل  هذا  مواجهة  املايل يف  الشركة  التزام  إن  إذ 
التزام محتمل قد يتحقق وقد ال  الدقة، وهو كذلك  معلوم عىل وجه 
يتأثر بمسائل طارئة  التزام مستقبيل وقد  أنه  ُيضاف إىل ذلك  يتحقق، 
التأمني  يتطلب من شركات  املستقبل، وهذا  وغري محسوبة تحدث يف 
بأن تكون أكرث احرتازاً وأكرث تنبؤاً وأشد تشاؤماً تجاه املخاطر التي يمكن 
أن تحدث يف املستقبل. وهذا ما يفسر لجوء شركات التأمني إىل حشو 
من  لكثري  بعضها  يبدو  التي  واملتعددة،  الكثرية  باالستثناءات  وثائقها 
الناس من قبيل املبالغة التي ليس لها مقتىض، وشركة التأمني تلجأ ملثل 
هذه االستثناءات يف الغالب لرتيح رأسها من فرز ما يمكن أن يحصل 
تصدرها  التي  التأمني  وثائق  نقرأ بعض  فحينما  أال يحصل!  يمكن  وما 
شركاتنا ُيخال لنا وكأننا نعيش عىل ضفاف نهر الدانوب أو عىل مقربة 
بركان نيرياجونجو، كما أن وثائق التأمني لدينا ال تفرق بني الفيضانات 

أو السيول أو بني العواصف املدارية والعواصف الرتابية.

ومما ال شك فيه أننا ندفع قيمة للوثيقة أكرث مما يجب بسبب أن شركة 
فإن بعض شركات  املقابل  )لم تحسبها صح( ويف  نقول  مثلما  التأمني 
التأمني عانت الخسائر ألنها كذلك لم )تحسبها صح( وهذه هي إشكالية 

ال بد من التصدي لها بيشء من الدراية وبكثري من املهنية.

وجدير بالذكر )يف تأمينات الحياة مثالً( أننا نعيش يف عالم من املتغريات 
توقعات  فإن  وبالتايل   Dynamic Population حريك  مجتمع  ويف 
وبتغري  السكانية  األحوال  بتغري  تتغري   Life Expectancy الحياة 
الظروف الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئة املناخية، كما تتغري 
وتدقيقها،  صحتها  من  والتحقق  اإلحصائية  البيانات  جمع  أساليب 
وبالتايل فإن الخربة البعيدة التصلح للتنبؤ باملستقبل القريب، ويتعني 
التي  املتاحة لدينا عن االخطار  النظر بصفة دورية ومستمرة يف الخربة 

نتعامل معها.

وإذا كان هذا التغري يحدث بالنسبة لخربة شعب واحد ويجب أخذه يف 
الحسبان، فإن األويل منه أال يتم اإلعتماد عىل خربة شعب ما وتطبيقها 
العادات  يف  جوهري  إختالف  هناك  كان  إذا  خاصة  أخر،  شعب  عىل 
والبيئة  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الظروف  ويف  والتقاليد 
املناخية، ملا لهذه العوامل من تأثري مباشر عيل إحتماالت الوفاة من ثم 

توقع الحياة لكل شعب عن األخر.

التأمني  أنواع  من  الكثري  عىل  ينطبق  الحياة  تأمينات  عىل  ينطبق  وما 
بمخرجات  التعامل  وآلية  ومكوناته  الخطر  طبيعة  من حيث  األخرى، 

حوادثه وأساليب تسديد مطالباته.
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

إدارة . 1 لمجلـس  رئيسـًا  قسـيس  نبيـل  الدكتـور  تعييـن 
المـال رأس  سـوق  هيئـة 

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيني الدكتور نبيل قسيس رئيساً ملجلس 
بتاريخ  املنعقدة  جلسته  خالل  وذلك  املال  رأس  سوق  هيئة  إدارة 

8/9/2015م.

ويشغل الدكتور قسيس حالياً منصب مدير عام معهد أبحاث السياسات 
االقتصادية الفلسطيني  )ماس(، وشغل سابقاً عدة مناصب وزارية يف 
السلطة الوطنية الفلسطينية منها وزيراً للمالية ووزيراً للتخطيط ووزيراً 
للسياحة واآلثار ووزيراً مكلفاً بمشروع بيت لحم  2000  ومنسقاً للجنة 
رئيس جامعة  الدكتور قسيس منصب  الوزارية لإلصالح، كما وشغل 
بريزيت ملدة ست سنوات بدءاً من العام  2004، وعضوية مجلس إدارة 
السلطة  يف  التدقيق  لجنة  رئيس  ومنصب  الفلسطينية  النقد  سلطة 
للفريق  واالستشارية  الفنية  الطواقم  عام  ومدير  الفلسطينية  الوطنية 
الفلسطيني ملفاوضات السالم ونائب رئيس الوفد الفلسطيني ملباحثات 

السالم يف واشنطن.

النووية  الفيزياء  يف  الدكتوراه  شهادة  يحمل  قسيس  الدكتور  أن  ويذكر 
النظرية من الجامعة األمريكية يف بريوت واملاجستري يف الفيزياء من جامعة 
ماينز يف أملانيا، وعمل كعضو هيئة تدريسية يف كل من الجامعة األردنية 
وجامعة بريزيت خالل األعوام  )1994	1972(، وتدرج يف الرتب األكاديمية 
يف الجامعتني، وعمل أيضاً كزميل بحث يف عدة جامعات ومؤسسات بحث 
متخصصة يف أملانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، وله العديد من املنشورات 
كثرية  ومقابالت  سياسات  وأوراق  ومقاالت  والنظرية  النووية  الفيزياء  يف 
حول مواضيع سياسية واقتصادية وأكاديمية وتربوية وثقافية ذات اهتمام 

عام، كما شارك يف العديد من املؤتمرات واملنابر الدولية الهامة.

السنوي . 2 االجتماع  في  تشارك  المال  رأس  سوق  هيئة 
)IAIS(  للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين

شاركت هيئة سوق رأس املال الفلسطينية ممثلة بالسيد بركات ميادمه 
مدير عام اإلدارة العامة للتأمني يف الهيئة، باالجتماع السنوي للجمعية 
يف  مؤخراً  عقد  والذي   ،)IAIS( التأمني  عىل  املشرفة  للهيئات  الدولية 

مدينة مراكش باملغرب.

ويذكر أنه تم خالل االجتماع الوقوف عىل جملة من القضايا التأمينية 
األخرية  اللمسات  وضع  أبرزها  كان  العاملية  األسواق  بني  املشرتكة 
البحثية  األوراق  من  عدد  توصيات  عىل  والوقوف  املشاريع  من  للعديد 
املعايري  التأمني، إىل جانب مراجعة  تناقش واقع وتحديات سوق  التي 
العالقة،  ذات  املواضيع  من  القطاع وغريها  لتنظيم  األساسية  واملبادئ 
حيث اجمع املشاركون عىل ضرورة االرتقاء بمعايري الحوكمة وتطويرها 
كما  التأمني  أسواق  مخاطر  من  الحد  يف  الكبرية  ألهميتها  نظراً  وذلك 
والتي  التأمني  شركات  إدارة  مجالس  ومسؤولية  دور  عىل  التأكيد  تم 
إىل  التأمني،  أسواق  الحد من مخاطر  الرئيسية يف  العوامل  من  تعترب 
الهيئات  قبل  من  املتخصصة  املبادرات  من  عدد  عرض  تم  ذلك  جانب 
املشرفة عىل التأمني حول توعية مستخدمي خدمات التأمني من خالل 
التأمني،  االنرتنت، ومعايري تحديد متطلبات رأس مال شركات  شبكة 

واإلشراف عىل التأمني التكافيل متناهي الصغر.

الدولية  للجمعية  جديدة  تنفيذية  لجنة  انتخاب  تم  ذاته  السياق  ويف 
للهيئات املشرفة عىل التأمني، حيث ضمت يف عضويتها كل من املغرب 
واإلمارات، كما تم اختيار دولة الباراجوايل استضافة االجتماع السنوي 

القادم للجمعية يف العام 2016.

ويذكر أن هيئة سوق رأس املال الفلسطينية تسعى من خالل مشاركتها 
التأمني  عىل  املشرفة  للهيئات  الدولية  للجمعية  السنوي  االجتماع  يف 
عىل  املشرفة  للهيئات  الدولية  املنظمات  أهم  من  تعد  والتي   )IAIS(
التأمني يف العالم إىل تبادل الخربات والتجارب مع الدول األخرى لتطوير 
املنظومة التأمينية نظراً لدورها األسايس يف توفري االستقرار االقتصادي 

باعتبارها جزًء من النظام املايل الفلسطيني.

الوطنيـة . 3 االسـتراتيجية  لبنـاء  التوجيهيـة  اللجنـة   
الثانـي المالـي فـي فلسـطين تعقـد اجتماعهـا  لالشـتمال 

يف  املايل  لالشتمال  وطنية  إسرتاتيجية  لبناء  التوجيهية  اللجنة  عقدت 
فلسطني خالل شهر آب إجتماعها الثاين بهدف مناقشة مجموعة من 
املواضيع املدرجة عىل جدول إعمال اللجنة، ومن أهمها اعتماد مباشرة 
املسح امليداين لدراسة جانبي العرض والطلب لقياس االشتمال املايل يف 
فلسطني. وترأس االجتماع كل من محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد 
الوزير ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال الدكتور محمد نصر 
النقد وهيئة سوق  املؤلفة من سلطة  اللجنة  أعضاء  غالبية  وبمشاركة 
وجمعية  العايل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  البنوك  وجمعية  املال  رأس 
)شراكة(  لإلقراض  الفلسطينية  والشبكة  املصرفية  الخدمات  مستهليك 
ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطني واإلتحاد الفلسطيني لشركات 

األوراق املالية واتحاد شركات التأمني.

أهمها  القرارات  من  مجموعة  االجتماع  خالل  اللجنة  اعتمدت  حيث 
التعاقد مع معهد ماس إلعداد الدراسة البحثية عن مستوى االشتمال 

املايل يف فلسطني ورفع التوصيات للجنة بالخصوص. 

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء اإلسرتاتيجية 
الوطنية لالشتمال املايل يف بداية عام 2014، وذلك لإلشراف عىل وتوجيه 
كافة األطراف املشاركة ببناء اإلسرتاتيجية التي تهدف إىل تعزيز وصول 
واستخدام مختلف فئات املجتمع للخدمات واملنتجات املالية بشكل عادل 
وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء اإلسرتاتيجية بدعم مايل 

من مؤسسة التحالف العاملي لالشتمال املايل AFI ومقرها يف ماليزيا. 
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لدمج . 4 تعاون  اتفاقيتي  المال توقع  رأس  هيئة سوق 
الشركات مع جامعة خضوري وكلية  مساق حوكمة 

فلسطين األهلية الجامعية

 	 التقنية  الفلسطينية وجامعة فلسطني  املال  وقعت هيئة سوق رأس 
تعاون  اتفاقية  آذار،  شهر  خالل  الدولية  التمويل  ومؤسسة  خضوري 
التدريسية  الخطة  يف  الشركات  حوكمة  مساق  دمج  إىل  تهدف  ثالثية 
بمدينة  الجامعة  مقر  يف  وذلك  الجامعة  يف  واالقتصاد  األعمال  لكلية 
طولكرم، حيث وقع االتفاقية كل من الدكتور محمد نصر رئيس مجلس 
رئيس  عورتاين  مروان  الدكتور  واألستاذ  املال،  رأس  سوق  هيئة  إدارة 
جامعة فلسطني التقنية	خضوري، والسيد يوسف حبش املمثل املقيم 

.)IFC( ملؤسسة التمويل الدولية يف فلسطني

كما وقعت الهيئة وكلية فلسطني األهلية الجامعية ومؤسسة التمويل 
حوكمة  مساق  دمج  إىل  تهدف  ثالثية  تعاون  اتفاقية   ،))IFC الدولية 
يف  واملصرفية  اإلدارية  العلوم  لقسم  التدريسية  الخطة  يف  الشركات 
االتفاقية  وقع  حيث  لحم،  بيت  بمدينة  الكلية  مقر  يف  وذلك  الكلية، 
كل من السيدة عبري عودة، مدير عام هيئة سوق رأس املال، واألستاذ 
الدكتور غسان ابو حجلة رئيس كلية فلسطني األهلية الجامعية، والسيد 
.)IFC( يوسف حبش املمثل املقيم ملؤسسة التمويل الدولية يف فلسطني

ومؤسسة  املال  رأس  سوق  هيئة  بني  ما  الثالثية  التعاون  اتفاقيتي  وتأيت 
التمويل الدولية IFC(( وكل من جامعة فلسطني التقنية	خضوري، وكلية 
وزيادة  لتعزيز  الهادفة  الهيئة  الجامعية، ضمن جهود  األهلية  فلسطني 
حوكمة الشركات يف فلسطني، وذلك من خالل التعاون االسرتاتيجي مع 
مؤسسة التمويل الدولية وتنفيذاً ملذكرة التعاون املشرتكة واملربمة بينهما 
يف هذا السياق، حيث تم تطوير مساق متخصص بحوكمة الشركات وحث 
التدريسية  الخطط  ضمن  املساق  هذا  دمج  عىل  الفلسطينية  الجامعات 
لطلبة كليات اإلقتصاد والعلوم اإلدارية كمساق اختياري أو إجباري وفقاً 
لرؤية الكلية، وذلك من خالل توقيع اتفاقية ثالثية األطراف تشمل إضافة 
إىل الهيئة كل من مؤسسة التمويل الدولية والجامعة املعنية وتم تطويرها 
لهذا الغرض، األمر الذي سيساهم تعزيز معرفة الطالب يف مجال حوكمة 
األمر  الخريجني  للطلبة  التنافسية  القدرة  وتعزيز  رفع  وبالتايل  الشركات 

الذي يسهل دمجهم يف سوق العمل بعد التخرج.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم دمج مساق حوكمة الشركات استنادا 
هذا  الدولية يف  التمويل  بها مؤسسة  تتمتع  التي  الدولية  الخربات  إىل 

الدولية  التمويل  مؤسسة  خالل  ومن  الهيئة  ستعمل  حيث  السياق، 
عىل توفري املادة التعليمية والحاالت العملية وجميع الوسائل التعليمية 
ترشحهم  الذين  املساق  مدريس  تأهيل  إىل  باإلضافة  للمساق،  الالزمة 
الجامعة من خالل منحهم برنامج تأهييل – تدريب مدربني 	 األمر الذي 
يعزز وصول املعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة إىل الطلبة، يف 
حني سيتم منح الطلبة الذين يجتازون املساق بنجاح شهادة خاصة من 
مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة 
عىل  التام  اإلشراف  عىل  املال  رأس  سوق  هيئة  وستعمل  الشركات، 

الربنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

يف  ودمجه  الشركات  حوكمة  يف  متخصص  مساق  توفري  أن  يذكر 
بني  ما  واملستمر  الدائم  التعاون  يأيت يف سياق  الفلسطينية  الجامعات 
حوكمة  تعزيز  يف  الدولية  التمويل  ومؤسسة  املال  رأس  سوق  هيئة 
من  الدولية  التمويل  مؤسسة  تعترب  حيث  فلسطني،  يف  الشركات 
املؤسسات الرائدة عىل مستوى العالم يف مجال حوكمة الشركات، ويأيت 
تنفيذاً ملذكرة التعاون املشرتكة واملربمة ما بني الهيئة ومؤسسة التمويل 
مجال  يف  الهيئة  تنفذها  التي  والربامج  انسجاماً  أيضاً  ويأيت  الدولية، 
تستهدف  األمد،  وطويلة  متكاملة  توعوية  برامج  وهي  املايل  التثقيف 
املؤسسات األكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون 
املساقات  وإثراء  تعزيز  اإلدارية يف  والعلوم  االقتصاد  كليات  الهيئة مع 

املتخصصة ذات العالقة بقطاعات سوق رأس املال والحوكمة.

لموظفي . 5 عمل  ورش  تعقد  المال  رأس  سوق  هيئة 
دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصالت

النقل  وزارة  مع  وبالتعاون  الفلسطينية  املال  رأس  سوق  هيئة  عقدت 
واملواصالت 12 ورشة عمل متخصصة استهدفت مدراء وموظفي كافة 
تم  التي  الورش  هذه  وتهدف  الضفة،  محافظات  يف  الرتخيص  دوائر 
لدى  التأميني  الوعي  زيادة  إىل  أسابيع  ثالثة  تنفيذها مؤخراً عىل مدى 

موظفي دوائر الرتخيص.
تأمني  وثائق  بأنواع  التعريف  أهمها  مواضيع  عدة  الورش  وتناولت 
املركبات وتغطياتها، والتعريف املفصل لوثيقة تأمني املركبات اآللية تجاه 
املوحدة(  )الوثيقة  الثالث  للفريق  املادية  واألضرار  الجسدية  اإلصابات 
وهي وثيقة التأمني االلزامي التي يجب ان تكون بحوزة كل مالك مركبة 
آلية وكل من يستعمل مركبة آلية وتغطي كامل فرتة الرتخيص، وذلك 
استناداً إىل قانون التأمني الفلسطيني رقم )20( لسنة 2005م وقانون 
املرور الفلسطيني، كما تطرقت الورش إىل آلية عمل النظام اإللكرتوين 
املركبات وربطه مع نظام الرتخيص، كما تم خالل  الفلسطيني لتأمني 
الورش اإلجابة عىل مختلف األسئلة واالستفسارات التي طرحت من قبل 

موظفي دوائر الرتخيص فيما يتعلق بتأمني املركبات. 
ويذكر أن تنفيذ هذه الورش يأيت يف إطار سعي الهيئة املتواصل إىل زيادة 
لتشغيل  تمهيداً  التأمني  بأهمية  الشريكة  الجهات  كافة  لدى  الوعي 
املركبات  لتأمني  الفلسطيني  االلكرتوين  النظام  ما بني  االلكرتوين  الربط 
بني  ما  املربم  لالتفاق  وفقاً  فيه  العمل  بدء  واملنوي  الرتخيص،  ونظام 
الهيئة ووزارة النقل واملواصالت بداية شهر آب املقبل، وتهدف الهيئة من 
خالل ربط النظاميني إىل زيادة االلتزام بربط الرتخيص وتجديد الرتخيص 
املادية  واألضرار  الجسدية  اإلصابات  تغطي  إلزامي  تأمني  وثيقة  بوجود 

للفريق الثالث وتغطي كامل فرتة ترخيص املركبة.
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 1993 العام  منذ  الفلسطيني  التأمني  قطاع  يف  العاملني  من  كواحد 
تنقلت به من موقع ملوقع وعملت كوكيل وكموظف وتابعت عىل األرض 
وبالفعل كل املشاكل والرتددات والتحوالت التي مر بها هذا القطاع، أرى 
لزاماً عيل أن أكون صريحاً وواضحاً تجاه املعاناة التي يعيشها القطاع 
نفسه والعاملني فيه من كافة النواحي وبدون مواربة أو مجاملة، فكل 
اقتصادنا  روافع  من  مهمة  كرافعة  القطاع  مصلحة  هو  هنا  يهمني  ما 

الوطني وكبيت ملئات األسر الفلسطينية التي تعتاش منه.

ســأكون صريحــاً حــد اإلزعــاج وواضحــاً حــد الشــفافية يف كل مــا ســأطرح 
كل  لصالــح  األمــان  بــر  إىل  القطــاع  بهــذا  نصــل  أن  وعــى  لعــل  هنــا 

األربعــة: مكوناتــه 

ميزانياتها  يف  الكثري  تعاين  الشركات  هذه  من  العديد  األسهم:  حملة 
وأوضاعها املالية بل أن العديد من حملة أسهم هذه الشركات لم يستعد 
وجد  قد  منهم  البعض  أن  حتى  اإلطالق  عىل  نسبة  أية  استثماره  من 
نفسه مجرباً عىل تجديد رأس ماله بدفعه من جديد وهذا يشكل خطر 
حقيقي عىل جعل صناعة التأمني يف فلسطني قطاعاً جاذباً لالستثمار، 
املقابل سيجعل  له وهو يف  طارداً  بل سيعترب قطاعاً  والعكس صحيح 
إذا أدرك املستثمر غياب  من البيئة االستثمارية بيئة غري آمنة خصوصاً 
الرقابة الفاعلة والحقيقية عىل شركات التأمني وأدائها من قبل الجهة 
والذي  الدور،  بهذا  القيام  الفلسطيني  املشرع  بها  أناط  الذي  الرسمية 
بتحمل  التأمني  شركات  بعض  لدى  املغامرة  األحيان  بعض  يف  يصل 
أخطار خارج إعادة التأمني أو حتى القبول بأسعار اقل من أقساط إعادة 
إىل  هذا  كل  ويعود  االقتصادية  الجريمة  حد  يصل  فعل  وهو  التأمني 

التنافس القائم عىل السعر دون أية ميزة أخرى.

حملة البوالص: وهم أكرث املتضررين الذين قد يجدون أنفسهم عرضة 
للتباطىء يف تحصيل حقوقهم يف كثري من الحاالت، بسبب أن الشركات 
أيضا  تقدم  أن  تواصل  ليك  لها  بد  ال  متدين  بشكل  خدمتها  تبيع  التي 
خدمة متدنية أو أن تسعى بكل السبل للمماطلة يف الوفاء بالتزاماتها 
بشكل أو بآخر، بما يف ذلك استسهال التقايض لتأجيل الدفع مما يلحق 
أضرارا فادحة بحملة البوالص ويصبح التعويض يف غري وقته غري مفيد 

عىل اإلطالق.

من  ليس  التأمينية  العملية  يف  رئيسيا  مكونا  يشكلون  وهم  املوردين: 
اقتصادي  كمكون  أهميتهم  جانب  من  بل  كمزودين  أهميتهم  جانب 
اجتماعي يحصلون عىل جزء هام من دخلهم وأدوات تطوير أعمالهم 

من استقرار وتطور صناعة التأمني.

املجتمع  بحجم  قياسا  قليلة  ليست  فلسطني  يف  وأعدادهم  العاملن: 
والسوق والصناعة نفسها وحداثتها وضيق سوقها وانعدام التطور فيه، 
وهم أكرث الناس مصلحة يف تطور هذا السوق وأدائه وتصل املنافسة يف 
السوق بني الشركات إىل التنافس عىل اضعف حلقة يف املوارد البشرية 
وهم املسوقني فال تهتم شركات التأمني إال بالقدرة عىل البيع بعيداً عن 
املهنية واملوضوعية علما بان اخطر عمل هو ما يقوم به بائع البوليصة 

الغائب األهم في العملية التأمينية

تغطياتها  ونوع  بوليصته  قيمة  معرفة  يف  املشرتي  عليه  يعتمد  الذي 
ويقع العديد من حملة البوالص ضحية بائع جاهل ال يعرف أي معنى 
العظمى  الغالبية  أن  بل  وشروطها  واستثناءاتها  وتغطياتها  للبوليصة 
منهم قد ال تكون حتى قرأت هذه البوالص أو تدرك محتواها فعال وهم 

يقدمون أحياناً وعوداً للمشرتين ال أساس لها عىل ارض الواقع.

التأمن مهنة غائبة: مع أن التأمني يف سائر أنحاء العالم تعترب من املهن 
الفنية والتي ال تقل أهمية عن أية مهنة منظمة ولها قواعدها كاملحاماة 
رخصة  عىل  والحصول  للنقابة  باالنتماء  يمارسها  من  تلزم  والتي  مثال 
مزاولة من نقابته كما الحال يف الهندسة والطب والصيدلة بل وإلزامهم 
بقسم املهنة لحماية املهنة من أية تالعب، تغيب كل هذه الشروط يف 
قطاع التأمني ويكفي أن تكون فهلوياً فقط لتصبح من انجح العاملني 
يف هذا القطاع فال الشهادات وال التأهيل وال املعرفة الفنية لها أية أهمية 
تذكر يف هذا القطاع وحتى شروط الرتخيص لدى هيئة سوق رأس املال 
الفلسطينية ليس لها تلك األهمية ويتم التحايل عليها بكل السبل رغم 
التأمني  بمهنة  خاص  لقسم  مقرتحاً  أقدم  هنا  وأنا  أدائها،  محدودية 
املهنة  لشرف  أخلص  أن  العظيم  بالله  )أقسم  املثال  سبيل  عىل  يقول 
تمليه عيل  بما  أمني،  الناس وحقوقهم كحارس  ممتلكات  أحمي  وأن 
مهنتي  لشرف  وفياً  وثرواته  أهله  الوطن،  عىل  مؤتمن  املهنة،  واجبات 
فيها  والعاملني  املهنة  مصلحة  فيه  ملا  وروحاً  نصاً  املهنة  لقيم  مخلصاً 
واملؤمن لهم وحملة األسهم حافظاً لألسرار مؤدياً لواجبايت ومهامي بما 
يتفق ومنظومة قيم املهنة، مبادئها ونظامها وبما تنص عليه القوانني 

واألنظمة املعمول بها(.

عدنان الصباح
 - العامة  للعالقات  العام  المدير  مساعد 

شركة المشرق للتأمين



مقاالت

53

التطور بال خطة ورؤية: تسعى شركات التأمني جميعها للتطور باملعنى 
تأمني  تستسهل  وهي  واضحة  رؤى  أو  خطط  أية  عن  وبعيداً  الكمي 
السيارات واملركبات كتامني إلزامي والذي يشكل ما يقارب من %60 من 
املحفظة التأمينية يف فلسطني وكذلك التأمني الصحي الذي يشكل أكرث 
من %18 من املحفظة، ورغم معرفة سائر شركات التأمني أن التأمني 
الصحي هو أكرث أنواع التأمني خسارة إال أنها تلجا إىل املنافسة السعرية 
األسوأ فيه أيضاً مع إدراكها أن األموال املتأتية من هذا التأمني ال تصلح 
للفعل االستثماري فهي أسهل األنواع تدويراً يف إعادتها للموردين حتى 
قبل استالم أقساطها يف بعض الحاالت، وبالتايل فان املنافسة السعرية 
يف التأمني الصحي تستوجب بالضرورة خسائر سريعة ومباشرة وأضرار 
ويسر،  برىض  خدماتهم  تقديم  عىل  وقدرتهم  واملوردين  لهم  باملؤمن 
التأمينات  فيها  بما  األخرى  التأمينات  سائر  يف  التأمينات  باقي  وترتكز 
اإللزامية ضد إصابات العمل والتي ال يزيد حجم االلتزام بها عن 15% 
من حجم سوق العمل الفلسطيني، وتشري اإلحصائيات إىل أن حجم 
عامل  مليون  نصف  تفوق  الفلسطيني  الخاص  القطاع  يف  العمالة 
أصاب  العمل  إصابات  ضد  اإللزامي  التأمني  أن  افرتضنا  ولو  وعاملة، 
ومتوسط  دوالر   500 أجور  وبمتوسط  السوق  حجم  من  فقط   90%
أقساط ألضاف ذلك إىل املحفظة التأمينية ولكانت أقساط التأمني تصل 
حدوداً غري مسبوقة وتبقى أنواع أخرى من التأمينات كتأمينات النقل 
الربي والبحري، فالتجارة الفلسطينية تصل إىل أكرث من 2 مليار دوالر 
بني استرياد وتصدير وهي تحقق أقساط كبرية غري متحققة أصال بسبب 
حتى  أو  واالهتمام  واإللزام  الرقابة  غياب  أو  التأميني  الوعي  انعدام 
الحريق  أخطار  ضد  التأمني  وكذلك  الجمارك  ضد  بالفواتري  التالعب 
واألخطار املصاحبة ال تتجاوز نسبتها من السوق %7 وفقط لو تم تامني 
1.5 مليار دوالر يف  تزيد عن  والتي  الخارج  املستوردة من  البضائع  تلك 
تقدم  والتي  واملباين  واملعدات  املمتلكات  تامني  لها  أضيف  وإذا  السنة 
ناتج قومي إجمايل يقدر بحوايل 10 مليارات دوالر سنويا، فأننا نكون 
املصاحبة  بالتزاماتها  الوفاء  عىل  قادرة  تأمينية  لصناعة  ماسة  بحاجة 
الثابت  االقتصاد  أكرث من  اقتصاد هش  الضروري ألي  التنموي  للفعل 
وتوعوياً  جانب  من  إلزامياً  التأمني  تعميم  تم  لو  فانه  لذلك  والقوي، 
وإدراكاً للحاجة من جانب آخر فان هذا يعني انه سيكون لدينا أقساط 
كبرية تغني عن املنافسة السعرية لصالح املنافسة يف الخدمة والنوع، 
وغياب تامني القروض لدى البنوك بشكل كامل والتي تصل إىل حوايل 
5 مليارات دوالر أمرييك هو حجم القروض املمنوحة يف فلسطني وهذا 
الرقم بتطور مستمر، وليس أكرث سطوحاً من صغر حجم التأمني عىل 
نسبتها  تتجاوز  ال  والتي  فلسطني  يف  والجماعات  األفراد  لدى  الحياة 
قدرة  التأمني  أنواع  أكرث  هو  الحياة  عىل  التأمني  بأن  علما   3% نسبة 
عىل توفري إمكانيات استثمارية طويلة األجل وناجحة، كما أن السوق 
الفلسطيني مؤهل أكرث من غريه لقبول الفكرة بسبب غياب أية أنظمة 

ضمان يف املجتمع الفلسطيني.

غياب عنصر المؤمن منه:

يف فلسطني تنحصر أطراف العملية التأمينية باملؤمن 	 شركة التأمني 	 
واملؤمن له 	 حامل البوليصة ويغيب كليا موضوع أو عنصر املؤمن منه 
السوق  توسيع  ألمكنها  بذلك  التأمني  شركات  اهتمت  ولو  الخطر،  أو 
بشكل  للمعني  وتقدمه  الخطر  تظهر  تأمينية جديدة  منتجات  وتقديم 
الدعوة  لجهة  واسعة  تثقيفية  عملية  تخوض  أن  عليها  ولكان  واضح 
لشراء املنتجات حماية من الخطر ال حماية من القانون ولجهة إدراك 
مستوى  ارتفع  حال  ويف  السعر،  أهمية  ال  والخدمة  التغطيات  أهمية 
الوعي التأميني بادراك مكانة املؤمن منه لدى مشرتي الخدمة ولكانت 
فان  وبالتايل  عىل اإلطالق  التسابق  خارج  السعرية  املنافسة  موضوعة 
عىل شركات التأمني أن تنشغل باملهام الحقيقية للقطاع خاصة يف ظل 
تحديدها  يمكن  والتي  الرقابية،  للجهة  الحقيقي  الدور  غياب  استمرار 

عىل سبيل املثال بما ييل:
وإظهاره  الخطر  كشف  من  تمكن  جديدة  منتجات  تقديم  يف  اإلبداع 
أمام أصحابه يف كافة نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية كتأمينات 
الضمان الشخيص والحياة والتعليم والتوفري والصحي وتامني املمتلكات 
وسالمة  األرباح  خسارة  وتامني  العقاري  والتأمني  والنقل  واملسئوليات 
للتامني  إبداعية  وسائل  عن  والبحث  الشخصية،  واملمتلكات  املنتج 
فيها  بما  السياسية  واألنشطة  الحرب  أخطار  ضد  والتأمني  الزراعي 
إعادة تامني يقبلون مثل هذه  بالبحث عن شركاء  التظاهر وما يواكبه 

األخطار وقادرين عىل تحملها يف حالة حدوثها.

من  الحكوميني  املناسبني  الشركاء  مع  تثقيفي  نشاط  بأوسع  االهتمام 
جهة ومنظمات املجتمع املدين كاالتحادات والنقابات والجمعيات املهنية 
وغريها، بما يضمن إدراك املجتمع بكل مكوناته ألهمية التأمني كضرورة 
حياتية ال ككمالية غري مجدية النعدام الفائدة امللموسة والفورية حني 

نشرتي الخدمة غري املدرك لقيمتها.

املنتجات  وتقديم  التغطيات  وتطوير  الحالية  املنتجات  بتطوير  االهتمام 
يف  العامل  البشري  بالكادر  االهتمام  خالل  من  وضوحاً  أكرث  بشكل 

التأمني خصوصاً العاملني يف تسويق املنتجات.

التي  السعرية  املنافسة  خالل  من  املتواصل  النزيف  لوقف  آليات  إيجاد 
فاقت كل حد والتي يمكن توقيفها باليات عديدة إن توفرت اإلرادة لذلك.

يف  التأمني  قطاع  يف  والعاملني  األسهم  حملة  يغفلها  التي  الحقيقة  إن 
وقفة  الوقوف  وعدم  عليه  هو  ما  عىل  الحال  استمرار  أن  هو  فلسطني 
العملية  وبالتايل  نفسه  القطاع  سيقودون  فهم  مسئولياتهم  أمام  جادة 
االقتصادية برمتها إىل التهلكة، وستجد بعض شركات التأمني نفسها أمام 
خطر اإلفالس يف بلد أحوج ما يكون لحماية شركاته املساهمة العامة فلو 
أن املحاكم لدينا تعمل بسرعة مناسبة مثال وتصدر أحكامها بسائر القضايا 
العالقة أمامها واملقامة عىل شركات التأمني، فستحدث الكارثة ال محالة 
وسيكشف املستور بما يعني كارثة وطنية ال مفر منها إن آجال أم عاجال إن 
لم تسارع سائر الجهات وعىل راسها الجهة الرقابية الرسمية املسؤولة عىل 
لوقف  الفلسطيني  التأمني  قطاع  لنمو  املالئم  املناخ  وتوفري  وتقدم  تطوير 
هذه الحالة الكارثية الجارية يف شكل املنافسة القائمة بني شركات التأمني 
الشركات  لحماية  قانوناً  بها  املناط  العاملة يف فلسطني، وللقيام بدورها 

نفسها وحماية حملة األسهم واملؤمن لهم عىل حد سواء.



إجتماعيات

54

تتقدم أسرة شركة التكافل للتأمين
بالتهنئـــة للزمـــالء والزميـــالت الجـــدد
باالنضمام إلى فريق العمل في العديد من
الفـروع والمكاتـب ودوائـر اإلدارة العامـة
الريـادة  المشـاركة فـي مسـيرة  ونبـارك لهـم 
والتميـز مـع الشـركة، متمنيـن لهـم التوفيـق.
وذلك ضمن عمليات التوسع واالنتشار حيث
تجـاوز عـدد الموظفيـن الجـدد 40 موظـف/ ة
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