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  : الغربية الضفةإدارة المخاطر في 
  استعراض للعرض والطلب الخاص بالتأمين األصغر
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  شكر خاص
  

الوكالة من خالل  ،هذا التقرير بفضل الدعم السخي الذي قدمه الشعب األمريكي ُأنجز  

تعكس ، وال أكاديمية التطوير التربويومحتويات هذا التقرير مسؤولية . األمريكية للتنمية الدولية

  . أو حكومة الواليات المتحدة الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةبالضرورة آراء 

  

مؤسسة ريادة لالستشارات " ـالشكر ل مركز مايكروفاينانس أوبورتونيتيز ويوجه

نجاز البحث إالفريق المحلي الذي ساعدنا على أمد المركز بمرار، الذي  شعاعومديرها  "والتدريب

إبراهيم بشارة، وبناز بتراوي، المتألف من أما فريق مجموعات التركيز  .الطلبعلى صعيد 

خاصا  كراشالمركز وجه يكما  .فله كل الشكر على عمله الرائع ،رة جنديي، وسمعودهوكفاح بني 

الذي قدمته من أجل وسها حسين على التنسيق المضني  ،إلى مروان مصلح على الترجمة

  . لمشروعا
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  : أسعار الصرف المستخدمة
  

  دوالر أمريكي ١/ شيكل إسرائيلي جديد ٤

  دوالر أمريكي ١/دينار أردني ٠.٧

  

  )مبالغ العمالت المذكورة في البحث محولة إلى الدوالر األمريكي، بناء على أسعار الصرف هذه(

  

  .إذا ذكر خالف ذلك إال جميع الصور التقطها الكاتب،  
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  ملخص وافي

  

إلى بناء قطاع مالي أكثر (ESAF) برنامج توسيع نطاق الخدمات المالية المستدامة يهدف  

المشروعات ، سعيا لزيادة حجم الوصول المستدام إلى الخدمات المالية من جانب األسر وتضمينا

إلى تحقيقها توسيع قاعدة الوصول إلى برنامج اف األخرى التي يسعى الومن بين األهد. الفلسطينية

األسر الفلسطينية ذات الدخل المخفض في الضفة من أجل  ،خدمات التأمين األصغر األساسية

  . الغربية

  

ونتائج . ويسعى هذا البحث إلى وضع أساس لبرامج تأمين أصغر جديدة في الضفة الغربية  

منتجات التمويل الجديدة التي يمكن أن  موضع أطر للفرص المتاحة أماهذا البحث ستساعد على 

 ،المخاطر، ونقاط الضعف األكثر خطورة التي تتعرض لها األسر الفقيرةوتستجيب لألزمات، 

  . سواء في الريف أو الحضر

  

فيما يتعلق  ينالعرض والطلب الحاليعلى مستوى كل من هذا التقرير نتائج البحث ويعرض   

بحث في جانب الطلب في الفترة ال مركز مايكروفاينانس أوبورتونيتيز ىوقد تول. ين األصغرالتأمب

" مايكروإنشورينس سنتر" وفي المشروع، وه المركزأما شريك . ٢٠٠٩من مارس وحتى أبريل 

  . ٢٠٠٩البحث بدراسة جانب العرض في مايو  أكملفقد 

  

  : نتائج جانب الطلب

  

بتجميع البيانات بالتعاون مع  مركز مايكروفاينانس أوبورتونيتيزقام فريق البحث التابع لـ   

واثنين  ،)(ACAD) المركز العربي للتنمية الزراعيةو األونروا( فلسطينفي مؤسستي تأمين أصغر 

 جراء، حيث قام فريق البحث بإ)بنك القاهرة عمان وبنك الرفاة( هما من البنوك التجارية

وأغلب هؤالء العمالء كانوا من . مع عمالء تلك المؤسساتشخصية  قابالتممجموعات تركيز و

 تسويقلكجزء من إستراتيجية محتملة تم تضمينها البنوك لكن شريحة ، العاملينالفلسطينيين الفقراء 

دون حصر عمالء على مستوى مؤسسات التمويل وهذه الشريحة شملت . لتأمين على نطاق أوسعا

  . اشخص ٢٢٤عينة في المجمل، ضمت الو. األصغر
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 العينةقدمت ؛ حيث الخليلنابلس و ينتيفي مد ُأجري األونروابالتعاون مع  تموالبحث الذي   

 المركز العربي للتنميةبحث أما . لتمويل األصغر في الضفة الغربيةعن ا شريحة نموذجية معبرة

طقة أسر هذه المنتسم تحيث ، طوباسالمناطق الريفية في في فقد ُأجري  (ACAD) الزراعية

، بنك القاهرة عمانأما المشاركون من . بارتباطهم بالزراعة وبأوضاعهم األكثر فقرا إلى حد ما

على مستوى تجاريا يمتلك نشاطا  فبعضهم العينة، األكثر غنى فيمنطقة نابلس، فمثلوا النسبة ب

اهللا،  أتوا من منطقة رامقد فبنك الرفاة، عمالء وبالنسبة ل .المشروعات الصغيرة، والمتوسطة

وتشابهوا مع عمالء مؤسسات التمويل األصغر من حيث معظم المؤشرات االقتصادية المستخدمة 

  . في هذه الدراسة

  

فأشهر الصيف هي . المصروفاتالمجموعات أظهرت تباينا موسميا في الدخل وكافة و  

 موسم كما أن موسم الصيف هو. األكثر ازدهارا، حيث يصل النشاط االقتصادي إلى أوجه

أضاف المزارعون شهر أبريل كأحد شهور االزدهار، حيث يمثل (الحصاد بالنسبة للمزارعين 

تحصل في شهري سبتمبر ويناير، حيث يرتبط هذان  المصروفات وأعلى ). لماشيةتكاثر اموسم 

انخفاضا في ) ديسمبر وفبراير(كما تشهد أيضا أشهر الشتاء . الشهران بنفقات التعليم واإلجازات

  . حيث يتباطأ النشاط التجاري عبر الحدود الدخل،

  

ا من حيث أثرها على هتم سؤال كل قطاع من العمالء عن ترتيبهم للمخاطر التي يواجهون  

بالنسبة ألعلى نوعين من  متماثلةإجابات جميع القطاعات وقد جاءت . مشروعاتهمأو /أسرهم و

وإجماال، تعتبر . في أعلى القائمة نفقات التعليمخطر المرض و/اإلصابة جاء خطر، حيث المخاطر

  : مخاطر تأثيرا كما يراها كل قطاع هي ةأكثر خمس

  

/ التأخيرات) ٤البطالة؛ ) ٣تكاليف التعليم؛ ) ٢المرض؛ / اإلصابة) ١: األونرواعمالء  •

  . تكاليف بناء المنازل) ٥بسبب نقاط التفتيش، و القاإلغ

تكاليف ) ٢المرض؛ / اإلصابة) ١: (ACAD)  الزراعية المركز العربي للتنميةعمالء  •

تلف الممتلكات على يد الجيش ) ٤ ؛بسبب نقاط التفتيش اإلغالق/ التأخيرات) ٣التعليم؛ 

  . تكاليف بناء المنازل) ٥و ؛اإلسرائيلي

تكاليف ) ٣تكاليف التعليم؛ ) ٢المرض؛ / اإلصابة) ١: بنك القاهرة عمان وبنك الرفاةعمالء  •

  . الغارات اإلسرائيلية) ٥ف الزواج؛ وتكالي) ٤بناء المنازل؛ 
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ووجهة النظر الفلسطينية التي ظهرت من البحث نزعت إلى صياغة كافة المخاطر على أنها   

وبعض جوانب هذا الربط إلى حد ما . االحتالل اإلسرائيليالذي يمارسه ضطهاد االجزء من قصة 

. على التجارة االتفتيش خطربسبب نقاط  اإلغالق/ مثل التأخيراتحيث تمثل مخاطر  -صحيحة

هو الخطر الذي غير أن المشاركين قد أشاروا أيضا إلى أمثلة أقل مالحظة، مثل بناء المنازل، و

إلى أرض  وصول األسردون أكثر تكلفة وتعقيدا، عندما يحول الجدار العازل يصبح يمكن أن 

 إلى للوصول مقيدا عتبراُ حيث ،أحد أكثر أسباب البطالة إيراداكوبالمثل، جاء االحتالل . أسالفها

   .التجاري لالنتقال خانقا عامالو الوظائف

  

 فتكاليف .معين بموسم ترتبط لم اآلخر والبعض واضحة موسمية هرتظأ المخاطر وبعض  

 البطالة، أما .ويناير سبتمبر هيو -المدرسية المصروفات سداد أشهر في األعلى كانت التعليم

 وقد .الصيف في معدالتها وأدنى االقتصاد، تباطؤل نظرا الشتاء رأشه في معدالتها أعلى فسجلت

   .صحة السنة أقل هي الشتاء أشهر أن على اتفق المعظم لكن الجدل، بعض المرض موسمية أثارت

  

 .للتأمين المشاركون ذكرها التي المخاطر أنواع جميع تخضع ال الصناعة، لمعايير ووفقا  

 /اإلصابة :للتأمين القابلة األولى التالية المخاطر البحث كشفي ،ككل العينة في النظر إمعانبف

 ،)الشخصية( الممتلكات وخسارة ،)التجارية( الممتلكات وخسارة والوفاة، التعليم، وتكاليف المرض،

   .الماشية وخسارة المحصول، وخسارة

  

 ثلثي حواليو .ةالرئيسي المخاطر لمعالجة حاليا المطبقة التأقلم ستراتيجياتإ البحث أيضا درس  

 مجاني حكومي برنامج وه العينة هذه لدى التأمين صور هرأش لكن  صحي، بتأمين حظىي العينة

 العالج عمالئه على لفرضه نظرا ، بشدة منتقد التأمين هذا لكن .االنتفاضة تأمين :باسم يعرف

 العمالء يجبر األمر وهذا .الخاصة الحاالت نم الكثير معالجة عدم يعنى ما الحكومية، بالمستشفيات

 التأمين صور من ضئيال عددا أيضا رأينا .الخاصة ستشفياتبالم الصحية الرعاية تكاليف تحمل على

 على بتأمين يتمتعون العمالء من %٢٠ حواليو .متميزة تكون أن بها قصد التي األخرى، الصحي

  .نادرة هيف الرسمية األخرى التأمين صور كافة أما ؛سياراتال

  

 التأقلم ستراتيجياتإ في فتتمثل الغربية الضفة في الحالية المخاطر دارةإل المطبقة طريقةال أما  

 .انتشارا اإلستراتيجيات هذه صور أكثر أحد هو واألصدقاء األسرة من واالقتراض .الرسمية غير

 كبيرة بكميات وأحيانا االقتصادية، الصدمات لمعالجة واسع نطاق على دلهااتب يتم القروض وهذه
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 جمعيات نظامو .مرنة سداد شروطب وعادة تقريبا، فائدة بدون ،)الرسمي األصغر االئتمان مقلصة(

 ،مخاطرال إدارة في هامة بوظيفة يقوم فهو ،أيضا الشائعة الطرق من ROSCAS واإلدخار التسليف

 الالم من كبير مبلغ على للحصول ،جزاءات دون ،"مالية رفعة" على بالحصول عضائهأل يسمح حيث

 ومن .الممتدة األسر أموال األخرى يالرسم غير التأقلم آليات وتتضمن .خاصة احتياجات لتلبية

 الرسمي، االئتمان الغربية الضفة في االقتصادية الصدمات لمواجهة أيضا الهامة التأقلم إستراتيجيات

 خيارا اعتبارهاب اآللية هذه إلي ينظر ما عادة لذلك صرامة، أكثر وشروط فائدة من يفرضه ما رغم

   .الرسمية غير باآلليات مقارنة جذبا أقل

  

 هنا االنتباه نلفت أن نود السوق، هذا داخل األصغر التأمين إلى ولوج نقاط إلى للوصول وسعيا  

 ذلك يؤيد أكان وسواء .للفلسطينيين بالنسبة سوءا أو /و خطورة أكثر أصحبت قد الحياة أن إلى

 ةتجرب على الفلسطينيين تشجيع على تساعد قد الحالية األجواء فإن ،ال أم الكل اقتصاديات مؤشرات

   .االقتصادي استقرارهم لتحسين المالية الخدمات من جديد نوع

  

 وتأمين ،مختلط /تعليمي وتأمين صحي، تأمين تضمين إمكانية إلى الطلب بحث أوحى قدو  

 الماشية /المحاصيل على وتأمين الشخصية، /تجاريةال الممتلكات على وتأمين حياة، على تقليدي

 عن فضال الفرص على الضوء سلطت النقاط هذه وجميع .للولوج المحددة النقاط بعض داخل

   .السوق هذا يعكسها التي التحديات

  

 أناس في الثقة بناء على التركيز إلى سيحتاج جديدة منتجات توصيل أن إلى البحث أشار كما  

 التمويل مؤسسات استخدام )١ :يلي ما الغالب في ستتضمن النجاح وسبل .الحال بطبيعة الثقة قليلي

 الوضع حساسية أجل من التدابير بعض اتخاذ )٢و المنتجات؛ لتوصيل المعروفة والبنوك األصغر

 بإسهام تشارك أن اليةالم التوعية لبرامج أيضا مكنيو ).االحتالل أضرار كتغطية( والسياسية الثقافية

 مع المتفاعلة ةداراإل مقابل لمخاطرل االستباقية دارةاإل قيمة توضيح على دةالمساع وهو هنا، واحد

 ثم ومن مكلفة، وغير مناسبة، برامج بأنها األصغر التأمين برامج إظهار على ةمساعدالو ،المخاطر

   .بها ينصح
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  العرض جانب نتائج

  

 من %٧٠ حوالي توجه عفم .ضعيفا يزال ما إنه غير نشط تأمين بقطاع الغربية الضفة تتمتع  

 المحلية شركات السبع بعد تتمكن لم العاملين، وعلى السيارات على لزامياإل التأمين إلى األقساط

 في نزاالي فما واإلشراف التنظيم أما .اختيارية تأمين منتجات تقديم من هناك األجنبيتين والشركتين

   .بسرعة يتحسنان لكنهما األولى، مراحلهما

  

 التأمين لمنتجات تجد ال المنتجات، لتقليص الساعية الحالية الجهود ضبع عن النظر وبغض  

 أفكار الستيعاب نومستعد المصالح أصحاب معظم ذلك، عوم .الغربية الضفة في وجودا األصغر

 األشخاص احتياجات لتلبية المصممة تلك السيما جديدة، تأمينية خدمات لدعم نوومتحمس جديدة،

 األصغر التأمين منتجات تطوير جهود أن التأمين خبراء بعض ويرى .المنخفض الدخل أصحاب

 اهتمامها عن أعربت التي التأمين شركات ومن .ألعمالهم العامة الممارسات لتحسين فرصة تمثل

 تراست شركةو ،"NIC" الوطنية التأمين شركة المنخفض الدخل لسوق جديدة خدمات بتقديم

  .للتأمين المشرق شركةو ،مين على الحياة والحوادثشركة العرب للتأو ،TRUST""للتأمين

  

 التأمين مشرفي ألن نظراو .األصغر التأمين لقطاع محددة تنظيمية أحكام يوجد ال اآلن، وحتى  

 في األصغر التأمين إمكانيات الستكشاف حاليا المبذولة المجهودات خلف الدافعة القوي أحد ونمثلي

 البيئة تحليل ينبغي ذلك، ورغم .الجانب هذا في متوقعة يرةكب معوقات توجد ال الغربية، الضفة

   .األصغر التأمين عمالء مجال في السيما الداعمة، الخطوات بعض واتخاذ بعناية، التنظيمية

 

 -أوال :صغراأل تأمينال منتجات تطوير دعن تناولهما إلى يحتاجان نيرئيسي نيتحدي رصد تم  

 حد إلى ذلك ويرجع .التأمين بمنتجات والثقة العام الوعي إنخفاض -الطلب جانب دراسة عكست كما

 إلى أدت الحقائق وهذه .والمطولة المرهقة المطالبات وإجراءات الهائلة االستثناءات قوائم إلى كبير

 يتطلب لذلك، .المطالبات سداد لتجنب وسعها في ما كل تبذل التأمين شركات بأن عام اعتقاد خلق

 وتناول البيع في العمل ممارسات تحسين يشمل وهذا المدى، طويل التزامو كبيرة جهود بذل األمر

   .المنشود اإليجابي التغيير يتحقق حتى المطالبات،

  

 حيث تقييدات،ال بعض شريكةال منظماتال خالل من األصغر التأمين منتجات تقديم يواجه ثانيا،  

 الفلسطينية الشركةو األونروا وباستثناء .المستهدفين السكان مع متفاعلة مناسبة كبيرة منظمة دجوت ال
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 مستقرة وغير صغيرة بأنها عامة بصفة األصغر االئتمان منظمات تتسم ،"فاتن" والتنمية لإلقراض

 البنوك بعض ذلك، من وبدال .األصغر التأمين منتجات بتوصيل للمجازفة اآلن حتى الكافي بالشكل

 التأمين لشركات كوكالء المشاركة في رغبتها أظهرت "عمان القاهرة" وبنك "الرفاة بنك" مثل

 الجماعية للتغطية مناسبا اشريك التجارية والنقابات التعاونيات تكون أن أيضا ويمكن .األصغر

   .األعضاء احتياجات لتلبية المفصلة

  

  مشتركة توصيات

  

 بشأن اإغفاله يمكن ال فرصا يتيح الوقت نفس في لكن ،تحديات الغربية الضفة في الوضع يمثل  

 التي والبنوك األصغر التمويل مؤسسات الهامة الولوج نقاط أحد ومن .األصغر التأمين خدمات تقديم

 صلبب مباشرة يتعلقان منتجان وهما -الممتلكات على تأمينو القروض على متميز تأمين تعرض

 التجارية لنقاباتا تستكشف أن يمكن الوقت، نفس وفي .المؤسسات من النوعين هذين عمل

  .خلفيته حسب المعني العميل احتياجات لتغطي المفصلة الجماعية، التغطية احتماالت معا والتعاونيات

 تتميز التأمين من أنواع كلها والممتلكات، والحياة، الصحة، على والتأمين الحوادث، ضد فالتأمين

   .لنموا يةبإمكان

  

   :الواعدة والشراكات التأمين شركات منتجات أهم أدناه الجدول يلخصو  

  

  ملخص للمنتجات المقترحة، وجهود تطوير الشراكات -١ الجدول

  

  مالحظات  المحتملون الشركاء المستهدفون العمالء  المنتج

 علـى  متميـز  تأمين

  القروض

 لدى المقترضين جميع

ــوك ــة البن  التجاري

 التمويـل  ومؤسسات

  األصغر

ــرى ــات كب  مؤسس

   األصغر التمويل

 التركيـز  مـع  البنوك

 بأصـــحا علـــى

  ىالصغر المشروعات

 التـأمين  تطور يجب

 الحالي القروض على

 على متميز تأمين إلى

  القروض

 التجاريـة  الممتلكات

   الصغيرة

 المشروعات أصحاب

 الحاصـلين  الصغرى

 بـدون  أو قرض عل

ــرى ــات كب  مؤسس

   األصغر التمويل

 التركيـز  مـع  البنوك

 التـأمين  فصل يتعين

 عـن  الممتلكات على

 أجـل  مـن  االئتمان،
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 أصـــحاب علـــى  قرض

 الصغرى المشروعات

ــات ــة النقاب  التجاري

  اونياتالتع

 حتـى  الحماية توفير

  القروض سداد بعد

 المنـــازل مـــالكو   الخاصة الممتلكات

ــحاب ــدخل أص  ال

  المنخفض

ــرى ــات كب  مؤسس

   األصغر التمويل

 التركيـز  مـع  البنوك

 أصـــحاب علـــى

  الصغرى المشروعات

  

ــاء  الشخصية الحوادث ــات أعض  النقاب

  التعاونيات أو اريةالتج

   التجارية النقابات

  التعاونيات

ــة،ك  تعتبـــر بدايـ

 الجماعيـة  التغطيات

 الخـدمات  أكثـر  من

  الواعدة

ــاء  الصحة ــات أعض  النقاب

  التعاونيات أو التجارية

   التجارية النقابات

  التعاونيات

ــة،ك  تعتبـــر بدايـ

 الجماعيـة  التغطيات

 الخـدمات  أكثـر  من

  الواعدة

  

 تركز أن يتعين الغربية، الضفة في األصغر التأمين لسوق الناجح طالقاالن تسهيل أجل من  

   :التالية نقاط الثالث على المانحين جهود

  

 التأمين واتحاد التأمين، محترفي عن فضال المحتملين، والشركاء الوكالء قدرات وبناء تدريب   - ١

 يشمل وهذا التأمين، مفهومل عميق فهم تكوين فعليها ،ووكالئها التوصيل قنوات أما  .مراقبيهو

 .األصغر التأمين منتجات ببيع قرار اتخاذ قبل المتضمنة، والمخاطر والتحديات، الفرص،

  .الفنية والمساعدة القدرات بناء من االستفادة ومراقبيه التأمين التحاد يمكن ،عندها

  

 حد ىإل المبيعات هودج المالية التوعية حمالت تدعم أن يمكن  .العام الوعي وزرع الثقة بناء   - ٢

 تحسين خالل من الثقة بناء ويمكن .المنخفض الدخل ذات الطبقات استهداف عند سيما ال كبير،

  .الشكاوى في التحقيق خالل نم وأخيرا البيع، وممارسات المطالبات، مع التعامل عملية
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 بشأن ةموحد إحصائيات يصاحبه الوفيات لمعدل جدول إعداد  .التسعير بيانات تحسين   -٣

 معقول بسعر الحياة، وعلى الحوادث ضد تأمينية تغطية برامج إعداد عند أساسي أمر الحوادث

   .الدخل منخفض للسوق ومناسب
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  (ESAF) المستدامة المالية الخدمات نطاق توسيع برنامج :عامة خلفية   -١

  

ية التطوير كاديمأل التابع(ESAF) المستدامة المالية الخدمات نطاق توسيع برنامج دعمي  

 يسعى تضمينا، أكثر مالي قطاع بناء إلى الرامية جهودها في الدولية للتنمية األمريكية الوكالة التربوي

 ،الصغرى المشروعاتو الفلسطينية األسر قبل من المالية الخدمات لىإ المستدام الوصول زيادةل

 (ESAF) برنامج اصلويس المتنوعة، التدخالت من مجموعة خالل ومن .ةوالمتوسط والصغيرة،

 مة،والمنِظ كنةالمَم والبيئة والمؤسسة، العميل، مستوى على المالي النظام في الضعف نقاط تحديد

   .الموجودة الضعف نقاط قليلت على والعمل

  

 حجم تقليص بشأن الفنية ةالمساعدو ،المالية التوعية في الدورات تقديم التدخالت أنواع ومن  

 .سلطة النقد الفلسطينية إلى االستشارات تقديمو راضي،ألا تسجيلل نظام مدع مع التجارية، البنوك

 الصغيرة المشروعات معدات تحديث تمويل أجل من ثابت مال رأسب تمويل آلية البرنامج ويتضمن

 على(ESAF) المستدامة المالية الخدمات نطاق توسيع برنامج ساعدي ذلك، على عالوة .ةوالمتوسط

 من للداخل األخرى المال رأس تدفق صور سهيلوت التكنولوجيا، ونقل مشتركة،ال المشروعات تكوين

 ووظائف جديدة اقتصادية أنشطة وتقديم ،يالفور للتوسع قابلةال للربح تهدف التي ألنشطةا أجل

    .مستدامة

  

 من األساسية األصغر التمويل خدمات إلى الوصول قاعد توسيع إلى أيضا المشروع ويهدف  

 التأمين الخدمات هذه بين ومن .الغربية الضفة في المنخفضة الدخول ذوي لفلسطينيينا خدمة أجل

   .البحث كذاو التقرير هذا موضوع األصغر،

  

 الريف سكان )األغلب في( بين األصغر التأمين بشأن والطلب العرض يجانب البحث هذا قيم  

 التأمين فرص تحديد على ناتالبيا هذه ستساعد وإجماال، .الغربية الضفة في الفقراء والحضر

 والمخاطر، األزمات، أكثر إلى تستجيب أن يمكن التي الجديدة المالية المنتجات من وغيره األصغر

   .الفقراء الغربية الضفة أسر لدى الضعف ومناطق

  

 :وهما المتحدة الواليات في القائمة المنظمات من اثنين شراكة خالل من البحث هذا جرىُأ  

 في الدراسة بدأت وقد .(MIC)سنتر مايكروإنشورينسو (MFO) أوبورتونيتيز اينانسمايكروف مركز
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 في ،ذلك تلي .أوبورتونيتيز مايكروفاينانس مركز جانب من الطلب جانب في بالبحث ٢٠٠٩ مارس

  .المرحلتين من المستقاة النتائج من مزيج التقرير هذا ويمثل .العرض جانب دراسة ،٢٠٠٩ مايو

  الطلب جانب في بحثال -مقدمة   -٢

  

 من ةجديد خدمات لتقديم المحتمل والمكان المخاطر إدارة على للطلب الدراسة هذه ركزت  

 منظمات عمالء من معظمهم فكان المشاركون، أما .خطرال منطقة داخل األصغر التأمين خدمات

 األوسع مفهومها في الدارسة من الهدف كان لذلك، .المنخفضة الدخول ذوي الحالية األصغر االئتمان

   .المخاطر إلدارة جديدة خدمات لتقديم كمدخل المخاطر، بشأن الفلسطينيين رؤية توضيح هو

  

  

 الفقراء السكان معظمك هأن بمعنى ،وفريدة متوقعة متساوية نتائج عن عبارة كان وجدناه وما  

 فقد .االقتصادية خاطربالم ومحفوفة خطرة بطبيعتها حياتهم أن الفقراء الفلسطينيون يرى العالم، حول

 الوظيفة، خسارةو الخطير، المرض/اإلصابة تكاليف وهي المخاطر همأ بشأن سائد قلق هناك كان

   .الدراسية والمصروفات

  

  

 .فلسطين في الجاري التغير بسبب تأتي ابه المرتبطة والصدمات المخاطر هذه فإن ذلك، ومع  

 لباالحتال المخاطر أنواع من نوع كل ريباتق يتعلق الفلسطينيين، المشاركين نظر وجهة فمن

 مواجهات بسبب تكون ما عادة الخطيرة فاإلصابات .مباشر غير مأ مباشر بشكل سواء اإلسرائيلي،

 األنشطة قتعو التي الغارات أو التفتيش نقاط بسبب تفقد الوظائف أن كما .اإلسرائيليين الجنود مع

 مثل -االحتالل سياق في مناقشته إلى ميل هناك كان الدراسية المصروفات عبء حتى .التجارية

 منذ الحاصلة التجارة قيود بسبب تضرر زوجي نشاط أن حيث عبئا، أكثر المصروفات أصبحت"

  ."الثانية االنتفاضة

  

 نفس وفي .به التنبؤ يصعبو نفسه الخطر يعمق أنه على االحتالل إلى المشاركون وينظر  

 .بالكلية الحياة إيقاع يفسد الذي بالقدر ثابتا التهديد يعتبر ال رى،األخ النزاع مناطق عكس على الوقت،

 فهم اتزان؛ عدم حالة في تجعلهم القائمة التهديدات أن إلى المشاركين شهادات تشير العكس، فعلى

 الدفاع قوات من التالية الغارة أو إلغالقل ويتأهبون التفتيش، نقاط عند يومية مضايقات يواجهون
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 المفجعة االقتصادية الصدمات مخاطر أن حين في ،عميقة اليومية الفلسطينية فالمخاطر .اإلسرائيلية

  .دائم بشكل قائمة

  

 اجتياز أجل من ،المحلية التأقلم إلستراتيجيات قويا نظاما البحث رصد الوقت، نفس وفي  

 الموارد من يةمال أمان شبكة ويدعم يكون فالشعب .الفلسطينية الحياة في المتأصلة المخاطر مجموعة

 بدون قروض على الحصول اإلستراتيجيات هذه على األمثلة منو .كبير حد إلى بالقوة تتسم المجمعة،

 ومن الممتدة األسر داخل لطواريءل أموال على الحصولو واألصدقاء، األسرة من الطلب عند فائدة

   .الحاجة بحسب دلتع مرنة بدفعات تتميز تدابير وهي ،واإلدخار التسليف جمعيات نظام خالل

  

 فبخالف .المخاطر إدارة في محدودا دورا لعب فقد أخرى، ناحية من الرسمي، التأمين أما  

 به يتمتع الذي السيارات على التأمين وكذا )بشدة منتقدوال االنتشار واسع( الحكومي الصحي التأمين

 أن ورغم .هزيل سميالر التأمين على اإلقبال يعتبر سيارات، يمتلكون الذين المشاركين بعض

 قليل عام، بشكل التأمين في رغبتم وأبدوا األساسية التأمين لمفاهيم استيعابا أظهروا قد المشاركين

 غير أو /و باهظة أسعارهم الحاليين الخدمات مقدمي بأن السائدة القناعة بسبب ذلك، حقق منهم

   .الفقراء تغطية في راغبين

  

 المخاطر، لمعالجة جديدة تدخالت اعتبار في راغبون أنهم عليهم بدى المشاركين، سؤال وعند  

 األقساط مستويات ناحية من الفقراء تغطية المنتجات هذه على ذلك، ومع .الرسمي التأمين منها

 شبكات على التفوق على التأمين ةقدر هو التأمين فرص سيصوغ ما ،واضح هو فكما .والخدمات

 على تأمينية خدمات عرض التأمين شركات على قول،ال وخالصة .القوية الرسمية غير األمان

 من عليها يحصلون التي ضخمةال قروضالك -بالفعل عليه الحصول يمكنهم ما تفوق الفلسطينيين

 التأمين تقديم عند ،الطلب جانب جانب في تحدياتال  أهم من جزء هو سبق وما .فائدة دونب أقربائهم،

   .الفلسطينيين إلى األصغر

  

 .دةجدي تأمين خدمات لتقديم المناسب الوقت يكون قد الحالي الوقت أن إلى تشير أدلة وجدنا وقد  

 أكثر مؤخرا أصبحت الغربية الضفة في الحياة أن على المشاركين بين قوي إجماع هناك كان قدف

 حديثة انهيار حاالت وقوع ذكروا المشاركين وبعض .الثانية االنتفاضة منذ خاصة وخطرا، صعوبة

 عند الطوارئ، قروض تقديم على واألقارب األصدقاء قدرة كعدم -الرسمية غير األمان ةشبك في

   .إليها االحتياج
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 التأمين يكون وقد .جديدة تدخالت الستيعاب األذهان تفتيح على تساعد قد المواقف وهذه  

 ،المزايا إلى أعمق بشكل االستماع على الفلسطينيين تجبر قد الظروف لكن نسبيا، أجنبيا الرسمي

   .جديدةال منتجاتالب واالقتناع

  الطلب جانب في بحثال -المنهجية    -٣

  

  البحث تصميم   ١-٣

  

  رئيسية أسئلة   ١-١-٣

  

   :التالية الرئيسية األسئلة عن اإلجابة إلى البحث سعى  

  

 فضال والحضر، الريف في الفقيرة األصغر التمويل أسر تواجه التي الرئيسية المخاطر هي ما •

 الية،الم( المخاطر هذه آثار هي ما الغربية؟ الضفة في الزراعي، االئتمان رأس عن

  ؟..)إلخ واالجتماعية،

 هي وما الغربية؟ الضفة في حاليا المتوافرة الرسمية األصغر التأمين منتجات )وجد إن( هي ما •

   المنتجات؟ هذه تستهدفها التي العمالء قطاعات

 في المنخفض لدخلا أصحاب يطبقها التي اتيجياتاالستر هي ما الرسمي، التأمين بخالف •

   الصدمات؟ المتصاص الغربية الضفة

 هذه وهل األسواق؟ هذه في المتاحة المخاطر تخفيف منتجات عن العمالء ويدرك يعلم ماذا •

   ؟صحيحة المعلومات

 وع،والن الثقافة، مثل( المنتجات هذه إلى الوصول دون الحائلة أو على المشجعة العوامل هي ما •

  ؟)واالحتالل التعليمي، والمستوى االجتماعي، والمستوى والعرق،

 الشريحة هذه بين التأمين تكاليف تحمل على ةالقدر بشأن األسر ونفقات دخل أنماط يحتو ماذاب •

  السكانية؟

 وهل ولماذا؟ العمالء؟ من الشريحة لهذه جذبا واألقل األكثر التأمينية التغطية مجاالت هي ما •

  العمالء؟ قطاعات باختالف فيختل األمر

  

  المعلومات مصادر    ٢-١-٣
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 الضفة في المقيمين الحاليين األصغر التمويل عمالء على كان البحث هذا في التركيز إن  

  :منها أسباب لعدة األصغر التمويل عمالء على االختيار وقع وقد .الغربية

  

 سوقل رئيسيةال الخلفية مئيال وهذا م،وعوزه االقتصادي بنشاطهم عام بشكل العمالء هؤالء يتمتع )١

 منتجات إلدخال المحتملة األدوات األصغر التمويل منظمات تعتبر )٢ المستهدف؛ األصغر التأمين

 أعداد تجميع على قدرتهاب عامة بصفة األصغر التمويل مؤسسات تتمتع )٣و  جديدة؛ أصغر تأمين

   .المجتمع في المالية واالحتياجات المخاطر حول صريحة نقاشات لعقد ،األفراد من كبيرة

  

 عامة خلفية -األونروا

  

 اإلغاثة، :مجاالت ستة في الفقراء الفلسطينيين تخدم التي المتحدة لألمم التابعة المنظمات أحد

  .األصغر والتمويل والمخيمات، التحتية البنية وتحسين والصحة، والتعليم، االجتماعية، والخدمات

  

 إلى ،١٩٩١ عام تأسس الذي (MMP)  "األصغر والتمويل األصغر التأمين برنامج" يسعى

 الوظائف، على والمحافظة ،الصغرى المشروعاتو الصغيرة األعمال أصحاب حياة تحسين

 الالجئين أجل من الدخل إلدرار فرص وتوفير المرأة، وتمكين الفقر، وتقليص البطالة، وتقليل

 خالل من ،الحدود تقطن التي المجاورة الفقيرة األخرى المجموعات إلى إضافة الفلسطينيين،

  .االئتمان تقديم

  

   :القروض أنواع

  

  واإلسكان والعمالء، ،المتوسطة المشروعاتو البسيطة، الصغرى المشروعات

  

  ١٧ ٤٩٢ :العمالء عدد

  اأمريكي ادوالر ٩٤٧ :القروض رصيد متوسط

  أمريكي دوالر ماليين ١٦.٦ :القروض محفظة إجمالي

   أمريكي دوالر مليون ٢٥.٤ :صولاأل إجمالي

  %٢٠ :المقترضات النساء

  ٢٠٠٨  بتاريخ إحصائيات
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  )Mixmarket.Org:Un.Org/Unrwa مقابالت؛ :المصدر(

  

 مؤسسات من اثنين مع المشروع تعاون البحث، في المشاركين من األكبر الجزء ولدعوة  

 المركزو ”األونروا“ ن الفلسطينيينوكالة غوث وتشغيل الالجئي :وهما الفلسطينية األصغر التمويل

 في العربية المدن أكبر من اثنين من األونروا بيانات جمعت وقد .(ACAD) الزراعية للتنمية العربي

 عمالء من متنوع عدد مع ومقابالت تركيز مجموعات أجرينا وقد .الخليلو نابلس :الغربية الضفة

 القرى وسكان الحضر، سكان ذلك وشمل تين،المنطق من األونروا لـ التابعين األصغر االئتمان

 نطاق على األمر نفس المشروع كرر وقد ١.القريبة الالجئين مخيمات سكان عن فضال المجاورة،

 للتنمية العربي المركز فرع موطن وهي ،الريفي الطابع عليها يغلب التي طوباس مدينة في  أصغر

 وأنواع الزراعة في العاملين نالفلسطيني نظر وجهة عكس هو هدفنا كان وهنا .(ACAD) الزراعية

   .األخرى الريفية التجارة

  

 عمالء من تألفت التي التركيز مجموعات من أقل عدد ضمن البحث أيضا الخطة شملت وقد  

 كجزء الفلسلطينية، الشرائح من غنية شريحة تمثيل هو اتالمجموع هذه ضم من والغرض .بنوكال

 مؤسسات عمالء حصر دون يشمل وهذا أوسع، نطاق على لتأمينا تسويقل محتملة إستراتيجية من

   .محتملين كشركاء التجارية البنوك عن فضال األصغر، التمويل

  

 ،"عمان القاهرة بنك" هو بنك أول وكان .التجارية البنوك مع شراكة بعقد قمنا لذلك، وتحقيقا  

 جديدة أشكال استكشاف في هرغبت أبدى حيث الغربية، الضفة في سعاو حضور له تجاري بنك وهو

 أنه رغم للربح، يهدف تجاري بنك وهو ،الرفاة بنك هوف الثاني البنك أما .التأمينية الخدمات لتقديم

 عمالء بقدر موسرة غير البنك هذا عمالء قاعدة معظم لذلك، ".أصغر تمويل بنك" أنهب عرفُم

 قطاع أن وجدنا ،البحث نهاية وفي .نعما القاهرة بنك مثل األخرى، التقليدية التجارية مؤسساتلا

 واضح بشكل عمان القاهرة بنك عمالء تميز مع تغايرا، األكثر القطاع هو العينة في التجزئة بنوك

 بعمالء الرفاة بنك عمالء هتشاُب إلى إضافة األصغر، التمويل مؤسسات بعمالء مقارنة غنىبال

  .األصغر التمويل مؤسسات

  

                                                 
. من الالجئين وغير الالجئين تركز خدماتھا على الالجئين الفلسطينيين، غير أنھا تخدم بشكل واسع كال األونروايجب اإلشارة ھنا إلى أن  ١

ولم تسجل المسوح التي أجريناھا بشكل تصنيفي وضع الالجئين المشاركين، لكن بشكل . ودراستنا تضمنت مجموعة من العمالء من الطائفتين
 . إلى نصفين؛ نصف من الالجئين والنصف اآلخر من غير الالجئين األونرواتقديري، تنقسم عينة 
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 الستخراج عميقة مقابالت -التركيز مجموعات بجانب - البحث نتضم القطاعات، كافة وعبر  

 حاليين تأمين عمالء مع كانت المقابالت هذه ومعظم .الشخصي المستوى على التفاصيل من مزيد

 ةقاعد عن لسؤالهم ،تمويل مؤسسات لدى يعملون رئيسيين مشاركينب مقابلتنا رغم وقعين،ومت

   .أيضا همعمالء

  

   عامة خلفية -(ACAD)  الزراعية يةللتنم العربي المركز

  

 من الصغرى المشروعات لتشجيع ١٩٩٣ عام(ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز تأسس

 توفير طريق عن المنخفض، الدخل وأصحاب الفقراء على ةصغير الودخ تدر أنشطة توفير خالل

 في الشديد الفقر مناطق وأ/و الريفية المناطق في وذلك األعمال، دعم وخدمات المالية الخدمات

 في العاملين وهؤالء الزراعية، المناطق في المقيمين العمالء خدمة على التركيز مع فلسطين،

   .الزراعية التجارة

  

  :القروض أنواع

  

 أصحاب الرجال عن فضال النساء، من لعمالءلو الصغيرة، المشروعات أصحاب لنساءل قروض

   .جالالر من والعمالء الصغيرة، المشروعات

  

  ١ ٥١٢ :العمالء عدد

  اأمريكي ادوالر ١ ٥٧١ :القرض رصيد متوسط

  أمريكي دوالر مليون ٢.٤ :القروض محفظة إجمالي

  أمريكي دوالر مليون ٢.٨ :االصول إجمالي

  %٤٥ :النساء من المقترضون

  

  ٢٠٠٧ عام إحصائيات

  )MixMarket.org مقابالت؛ :المصدر(

 

  المنهجية   ٣-١-٣
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 المخاطر بشأن التركيز مجموعات بعض خالل من نقاشات أجريت سة،الدرا قلب في  

 عن فضال طر،المخا وطبيعة نطاق تحديد على ساعدت النقاشات وهذه .المخاطر إدارة وإستراتيجيات

 دراسة على النقاشات هذه  أيضا ركزت وقد .تحديدا الثقافي السياق هذا في ،رللمخاط العينة إدراك

   .وبرامجه التأمين يملمفاه العمالء استيعاب

  

 مجال في التسويق بحاثأل مختارة متعددة بأدوات االستعانة السياق هذا في الصورة كملأ وقد  

   :كالتالي األدوات وهذه .األصغر التأمين على لتطبيقها تكييفها تم والتي ،األصغر التوفير

  

 تغيرها وكيفية يرا،تأث المخاطر كثرأل تناقش وهي :زمنية سلسلة ضمن المخاطر تقييم اةأد •

   .الماضية العشر السنوات خالل

 دورة خالل كبيرة مبالغ إلى تحتاج التي ألحداثا تناقش وهي  :حياة دورة مخاطر تقييم أداة •

   .نموذجية حياة

 هذه وتناقش :واالقتراض واالدخارات، ،المصروفات و الدخل، موسمية مخاطر تقييم أداة •

   .شهرا ١٢ مدتها نموذجية دورة خالل لألسر ماليةال الموارد تأرجح مستويات األداة

 مدتها نموذجية دورة اللخ المخاطر أكبر تأرجح تناقش وهي :موسميةال المخاطر تقييم أداة •

  .شهرا ١٢

  

 استبيان طريق عن المشاركين ةكاف عن أساسية ديموغرافية بيانات عبجم قمنا ذلك، على عالوة  

  .تركيز مجموعة كل نهاية في المشاركين من فرد كل مع شخصية بصورة يمأل قصير،

  

  

 نابلس من لمشاركين تركيز مجموعة -١ الشكل

 
 هاتناقش التي الرئيسية القضايا ذات بحرية ناقشت كما منظمة، شبه كانت الشخصية والمقابالت

 مستوى هو الدراسة في المقابالت من النوع هذا إدخال من الرئيسي والغرض .التركيز مجموعات
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 إستراتجيات استخدام حجم يكشف الدقيق فاالستقصاء .الشخص مستوى على توفرها التي اصيلالتف

 الرضا ومدى ،والضعف الصدمات لمواجهة احالي القائمة الرسمية وغير الرسمية المخاطر إدارة

 سداد إعادة عن قصص(  المالية العمالء التزامات عن صصق رواية عن المقابالت أسفرت كما .عنها

 ومصروفات الرسمي، التأمين أقساط وسداد الرسمية، غير المجموعات ومساهمات ض،القرو

 تحمل إمكانية مسألة على العمق من مزيدب والتعرف ،المالية الخدمات استخدام حجم توضح ،)الدراسة

   .التأمينية األقساط

  العينات أخذ إستراتيجية   ٤-١-٣

  

 في األونروا عمالء من يتألف -٢٨ إجمالي نم ١٦ -التركيز مجموعات من األكبر القاسم كان  

 نموذجية شريحة مثلت ألنها نظرا العينة، أساس اعتبرت المجموعات وهذه .والخليل نابلس منطقتي

 ينتجاري ينمركز بأكثر ربما ارتباطها مع والحضر، الريف من العاملين الفقراء لسكانا عن معبرة

 مجموعات أربع أجريت متنوعة، عينة على الحصول أجل ومن .الغربية الضفة في هميةاأل حيث من

 الريفية طوباس مناطق في(ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز من عمالء مع تركيز

 أحد لدى موسرين عمالء مع تركيز مجموعات أربع إلجراء نابلس إلى البحث عاد ثم .ةيالزراعو

 عمالء مع فكانت النهائية ةاألربع لتركيزا مجموعات أما .طقةالمن هذه في عمان القاهرة بنك عفرو

   .ذاتها اهللا رام ومدينة اهللا، رام خارج سنجل قرية :منطقتين في ،الرفاة بنك

  

 عامة خلفية -عمان القاهرة بنك

  

 األردن في سعاو نطاق على حاليا البنك ويعمل .١٩٦٠ عام تأسس الخدمات كامل بنك هو

 حيث من فلسطين في والثاني األردن، في ادسالس المستوى في مصنف أنه حيث( وفلسطين

   ).األصول

  

   :المقدمة الخدمات

  والحواالت واالستثمارات، االئتمان، وبطاقات التوفير، وحسابات القروض،

 

  :القروض محفظة صافي

  أمريكي دوالر مليون ٧١٩
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 :األصول إجمالي

   أمريكي دوالر مليار ١.١٧٩

  

  السنوي التقرير ،٢٠٠٦ عام إحصائيات
  ) cairoammanbank.com؛٢٠٠٦التقرير السنوي لعام : المصدر(
  

  

  

 عامة خلفية  -الرفاة بنك

  

 خدمت تيال األصغر التمويل بنوك أحد بأنه نفسه عرفُي الربح، إلى وهادف الخدمات شامل بنك هو

   .الغربية الضفة

  

   :الرؤية

 االجتماعي األمان وتوفير اداالقتص لتنمية المالية الدعامات أحد يكون أن الرفاة بنك يطمح"

 الدخل أصحاب الفلسطينيين إلى المصرفية خدماته توجيه طريق عن الفلسطيني، للمجتمع

  ."تجاريا ربحا تولد بنكية مؤسسة خالل من ،العاملين المنخفض

 

  :الغربية الضفة في الفروع عدد

  

  )الخليلو ونابلس، اهللا، رام( ثالثة

  

   :المقدمة الخدمات

 والحواالت، ،)الحياة على( والتأمين واالدخارات، ،)وعمالء صغيرة شروعاتم( االئتمان

  االستثمار وخدمات

  ١ ٦٣٧ :المقترضين عدد

   اأمريكي ادوالر ١٠ ٢٥٧ :القروض رصيد  متوسط

   أمريكي دوالر مليون ١٦.٨ :القروض محفظة إجمالي

  %٤٥ :المقترضات النساء
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   1 ٨٢٩ :المدخرين عدد

    أمريكي دوالر مليون ٩١.٨ :األصول إجمالي

  ٢٠٠٧ عام إحصائيات

  )Mismarket.orgRafahbank.ps-www.Al ; :المصدر(

  

 التمويل مؤسسات من أساسا طلبنا فقد  .المالية المؤسسات مع بالتعاون نالمشاركي اختيار تم  

   .تحديدا المناطق هذه في النموذجيين مالءالع من معبرة شريحة دعوة والبنوك األصغر

  

 الشريحة" بهذه قصد ،(ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركزو ألونرواا لـ وبالنسبة  

 .األصغر االقتراض مستوى على والعمالء، الصغيرة المشروعات قروض من نوالمقترض "المعبرة

 عمالئهما قاعدة إن حيث الشيء، بعض عقيدات أكثر فكانتا ،الرفاة وبنك عمان القاهرة بنك حالتي أما

 مناقشة وبعد ..إلخ والمدخرات، المتعددة، القروض برامج تشمل هنا المقدمة فالخدمات تنوعا، أكثر

 للمشروعات قروض برامج في مشتركين عمالء المؤسستين كلتا قدمت ،نباحثيال مع عدة خيارات

 مستوى ىعل األعمال أصحاب من العينة معظم كانت عمان، القاهرة بنك حالة وفي .الصغيرة

 المشروعات أصحاب من خليطا عمالئه فكان ،الرفاة بنك أما ؛والمتوسطة الصغيرة المشروعات

   .والمتوسطة الصغيرة والمشروعات الصغرى

  

 الخيارات لكافة دقيقة دراسة بعد اختياره تم المؤسسات على معتمدال العينات أخذ في نهجال وهذا  

 مع متمشيا نهجال وهذا .المحليين واالستشاريين أوبورتونيتيز مايكروفاينانس مركز حثيبا جانب من

 أنحاء في الطلب حول مماثلة دراسات في أوبورتونيتيز مايكروفاينانس مركز هااعتمد التي المنهجية

 متنوعة ظهرت عينة العملية هذه قدمت األخرى، الدراسات في وكما .نجاحها ثبت والتي ،العالم

   .تحديدا المناطق هذه في البنوك /األصغر التمويل مؤسسات لعمالء ممثلةو

  

 مجموعات معظم تفصل أن والبنوك األصغر التمويل مؤسسات استطاعت طلبنا، على وبناء  

 في البحث أجل من مقصودا كان األسلوب وهذا .الرجال من أخرىو النساء من جلسات إلى التركيز

 .األصغر التأمين منتجات على طلبهو ،المخاطر إلى نوع كل نظر يقةطر بشأن يةالنوع ختالفاتاال

 المؤسسات مختلف لدى العمالء توزيع على تقريبا والنساء الرجال مجموعات توزيع اعتمد وقد

 من كانوا المدينتين اكلت في العمالء من %٧٥ يفوق ما أن األونروا أظهرت فقد .ورد كما ،المالية

 الزراعية للتنمية العربي المركز عمالء أما .١ إلى ٣ هي النساء إلى الرجال نسبة كانت ،لذا .الرجال
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(ACAD)، حيث من النسبة متساوية التركيز مجموعات كانت حيث عادل، بشكل مقسمين فكانوا 

 بنك أما الرجال، ناحية العينة ثم ومن عمان القاهرة بنك عمالء قاعدة مالت وقد .والنساء الرجال

  .النساء نحو مال فقد الرفاة

  

 تمو .٢٨ بلغت التي التركيز مجموعات أجريت التي شخصية مقابلة العشرون أكملت وقد  

 لمجموعات متاحينال األفراد باختيار( عشوائي بشكل البحث عليهم أجري الذين من جزء انتقاء

 لتمتعهم األحيان بعض في بعينهم أفراد اختيارب( مقصود بشكل تم اآلخر والجزء )اعتباطا التركيز

 التمويل مؤسسات لدى ديرينم أربعة مع أيضا مقابالت أجرينا كما ).عامة خلفية /خبرةب

   .عمالئهم بشأن متعمقة دراسة على للحصول البنوك/األصغر

  

  .مشاركا ٢٢٤ العينة ضمت ،لالمجم وفي  

  

   العينة إطار -٢ الجدول

   
  ومواقعها الشريكة المنظمات  

 ،األونروا  

  الخليل

   ،ااألونرو

  نابلس

 المركز

 العربي

 للتنمية

 الزراعية

(ACAD)، 

  طوباس

 القاهرة بنك

   عمان،

  نابلس

   الرفاة، بنك

  سنجل

   الرفاة، بنك

  اهللا رام

  اإلجمالي

 مجموعة نوع

  التركيز

              

 المخاطر

 وإستراتيجيات

 المخاطر إدارة

 نقاشات(

 ضمن

 مجموعات

  )التركيز

١٢  ١  ١  ٢  ٢   ٣   ٣  

 موســــمية

ــدخل  الـــ

 صروفاتوالم

٣        ١  ١  ١  
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 تقيــيم  أداة(

  )المخاطر أهم

 دورة مخاطر

ــاة  أداة( الحي

ــيم ــم تقي  أه

  )المخاطر

٥      ١    ٢  ٢  

 المخــــاطر

 سلسلة ضمن

 تقييم( زمنية

  )المخاطر أهم

٤    ١  ١    ١  ١  

 موســــمية

 المخــــاطر

 أهــم تقيــيم(

  )المخاطر

٤  ١      ١  ١  ١  

ــوع  المجمـ

  الجزئي

٢٨  ٢  ٢  ٤  ٤  ٨  ٨  

                

 المقابالت

   شخصيةال

٢٠    ٢  ٢  ٣  ٨  ٥  

 

  

  الطلب جانب في بحث -المشاركين على عامة ونظرة البحث منطقة    -٤

  

  البحث مواقع     ١-٤

  

 في الحضرية المراكز :وهي مواقع أربعة في الطلب جانب في البحث أجري آنفا، ذكرنا كما  

  .اهللا رام ومنطقة طوباس في الريفية والمدن ونابلس، الخليل

 

  البحث ومواقع الغربية للضفة طةخري -٢ الشكل
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 أكثر تعتبران تاريخيا، ،ونابلس الخليل أن :هو البحث لمواقع الواسع نطاقال هذا وراء السبب كان

 عالية تركزات الحضرية المناطق هذه تضم ولذلك، .الغربية الضفة في أهمية التجارية راكزالم

 والصغيرة الصغرى المشروعات بأصحاو الفقراء، السكان جانب من االقتصادية لألنشطة

   .الدراسة هذه في تمثيلهمل سعينا من وهم ،والمتوسطة

  

 على التعرف أجل من فكان طوباس في الريفي الطابع وذات الزراعية المناطق اختيار أما  

 ألنها ،التجارية البنوك عمالء عينة ضمن اهللا رام مدينة إدخال تمو .الفلسطينيين الفالحين نظر وجهة

   .قويال تجاريال هانشاط عن فضال ورفاهة، نفوذا األكثر األسر من العديد موطن لتمث

  

 من لمزيد الملحق أيضا انظر .٢ بالشكل الخريطة على نجومب عليها معلم البحث ومواقع  

   .بالبحث موقع كل حول المفصلة الملخصات

  

  المشاركين على عامة نظرة       ٢-٤

  

 ٣ الجدول يستعرض حيث ككل، التركيز مجموعات ضمن المشاركين بعينة هنا سنبدأ  

  :العينة لهذه األساسية الديموغرافية الخصائص

   العينة إجمالي -ديموغرافي ملخص -٣ الجدول
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 األصول   المستخدمة المالية الخدمات المعيشية /العامة الخصائص

  ذكور %٦٩ :النوع

  إناث %٣١

  %٦٦ :منزل امتالك  %٥٥ ةمسدد غير ضوقر

  %١٧ :رسمية -مدخرات  ٤١ :العمر

  %١١ رسمية غير -مدخرات

 :المنـزل  فـي  صـنبور  مياه

٨٩%  

ـ  يةوعض  ثانوي :التعليم  جمعيـات  نظامـب

  %٣٦ :واإلدخار التسليف

  %٣٣ :زراعية أرض امتالك

  %٩ :ماشية امتالك

 :فاكهة /زيتون أشجار امتالك  %٦٧ :صحي -تأمين  ٧ :األسرة أفراد عدد

٣٣%  

      ٣.٧٨  ٢:المعالين نسبة

ــفال ــ توظي ــنال( ذاتيال  ةس

  %٥٩ ):األخيرة

  %٩٦ :تلفاز امتالك  %٢٠ :سيارات -تأمين

 ):األخيرة السنة( بأجر لعمال

٤٢%  

  %٩٧ :خلوي هاتف امتالك  %٩ :ذلك غير -تأمين

  %٧١ :كمبيوتر امتالك

ــلال ــة عم ــنة( بالزراع  الس

   %٢١ ):األخيرة

  خاريةب دراجة /سيارة امتالك  

  

  شهريا  اأمريكي ادوالر ٧٨٢ :ذكورالم الدخل متوسط

  ٣شهريا أمريكي دوالر ٥٠٠ :النمطي دخلال

  

 العينة، أخذ في مقصودة إستراتيجية من مزيجا يعكس ما ،العينة على عام بشكل الذكور طغى  

 وكذلك نسبيا، كبيرا فكان األسر حجم أما .بالنساء مقارنة الرجال، جانب من أعلى وتوافر واستعداد

 العاملون كان بينما ،المشروعات أصحاب من كانوا المشاركين من %٦٠ من وأقل .نالمعالي نسب

   .األخيرة السنة في %٢١ المزارعونو ،%٤٠ يمثلون بأجر

  

                                                 
ط عدد أفراد األسرة، ناقص متوسط عدد الحاصلين على دخل في السنة األخيرة، مقسوما على متوسط عدد الحاصلين متوس: تحتسب كالتالي ٢

 على دخل في السنة األخيرة
 الدخل النمطي ھنا وفي باقي الجداول يمثل رقم الدخل األكثر ذكرا ٣
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 من الماضية السنوات في استدان الجميع أن رغم قائمة، ديون لديها كان العينة نصف من أكثرو  

 بينما بنكية، بحسابات حظوا %١٧ فحوالي -منخفضة كانت االدخار ومعدالت .الشريكة المؤسسات

 ةمشترك تكان العينة ثلث من وأكثر .المنزل من غالبا رسمي، غير بشكل ادخارهم فقط %١١ ادعى

 غير الصحي، التأمين صور ببعض تتمتع فقد ،العينة ثلثا أما .واإلدخار التسليف جمعيات نظام في

   .قليلة كانت التأمين أنواع باقي أن

  

 نسب مع زراعية، أرضا العينة ثلث حوالي امتلكت بينما منازلهم، امتلكوا لمشاركينا ومعظم  

 من %٤٠ امتلك كما .وكمبيوتر ،اخلوي اوهاتف تلفازا، امتلك والمعظم .الزراعية األصول من مماثلة

   .بخارية دراجة أو سيارة العينة

  

 )٢ ؛والخليل نابلس في ونروااأل عمالء )١ :رئيسية قطاعات ةثالث إلى العينة سنقسم اآلن،و  

 الرفاةو عمان القاهرة بنكي عمالء )٣ ؛طوباس في(ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز عمالء

  .٦و ٥و ٤ ولاالجد في -نسبي بتعاقب -أدناه حصائياتاإل وتظهر .اهللا ورام نابلس في

  

  الخليلو نابلس ،األونروا عمالء -ديموغرافي ملخص -٤ الجدول

  

 األصول  المستخدمة المالية الخدمات المعيشية /العامة صالخصائ

  ذكور % ٧٨ :النوع

  إناث % ٢٢

  % ٦٥ :منزل امتالك  %٥٥ :ةمسدد غير ضوقر

  % ١٠ :رسمية -مدخرات  ٤٠ :العمر

  %٦ رسمية غير -مدخرات

 ٩٥ :المنزل في صنبور مياه

%  

ـ  يةوعض  ثانوي :التعليم  جمعيـات  نظامـب

  % ٣٢ :واإلدخار التسليف

  %٢١ :زراعية أرض امتالك

  %٣ :ماشية امتالك

 :فاكهة /زيتون أشجار امتالك  %٦٨ :صحي -تأمين  ٧ :األسرة أفراد عدد

٢٢%  

      ٣.٤٩:المعالين نسبة

 السنة( ذاتيال توظيفال

  %٦٠  ):األخيرة

  % ٩٣ :تلفاز امتالك  %٢٠ :سيارات -تأمين

  %٩٧ :خلوي هاتف امتالك  % ٧ :ذلك غير -تأمين ):األخيرة السنة( بأجر لعمال
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  % ٧٠ :كمبيوتر امتالك  % ٤٦

ــل ــة العم ــنة( بالزراع  الس

   %١٢ ):األخيرة

 :بخارية دراجة /سيارة امتالك  

٣٩ %  

  

  شهريا ةأمريكي اتدوالر ٨٠٦ :ذكورالم الدخل متوسط

  شهريا أمريكي دوالر ٥٠٠ :النمطي دخلال

 

  طوباس ،(ACAD)  الزراعية ميةللتن العربي المركز عمالء -ديموغرافي ملخص -٥ الجدول

  

 األصول  المستخدمة المالية الخدمات المعيشية /العامة الخصائص

  ذكور % ٥٠ :النوع

  إناث % ٥٠

  % ٨٢ :منزل امتالك  % ٥٣ :ةمسدد غير ضوقر

  % ١٣ :رسمية -مدخرات  ٣٩ :العمر

  %١٣ رسمية غير -مدخرات

 ٦٠ :المنـزل  في صنبور مياه

%  

ـ  يةوعض  ثانوي :التعليم  جمعيـات  نظامـب

  % ٣٧ :واإلدخار التسليف

  %٥٧ :زراعية أرض امتالك

  %٣٧ :ماشية امتالك

 :فاكهة /زيتون أشجار امتالك  %٧٣ :صحي -تأمين  ٨ :األسرة أفراد عدد

٥٣%  

      ٥.٨١ :المعالين نسبة

ــفال ــ توظي ــنة( ذاتيال  الس

  % ٥٠  ):األخيرة

  % ١٠٠ :تلفاز امتالك  %١٣ :سيارات -تأمين

 ):األخيرة السنة( جربأ العمل

٤٧ %  

  %٩٧ :خلوي هاتف امتالك  % ٣ :ذلك غير -تأمين

  % ٧٠ :كمبيوتر امتالك

ــل ــة العم ــنة( بالزراع  الس

   % ٧٠ ):األخيرة

 :بخارية دراجة /سيارة امتالك  

٢٧ %  

  

  شهريا اأمريكي ادوالر ٥٢٣ :ذكورالم الدخل متوسط

  شهريا اأمريكي ادوالر ٣٧٥ :النمطي دخلال
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  اهللا ورام نابلس الرفاة، وبنك  عمان القاهرة بنك عمالء ديموغرافي، ملخص -٦ الجدول

  

 األصول  المستخدمة المالية الخدمات المعيشية /العامة الخصائص

  ذكور % ٥٩ :النوع

  إناث % ٤١

  % ٦١ :منزل امتالك  % ٥٦ :ةمسدد غير ضوقر

  % ٣٣ :رسمية -مدخرات  ٤٣ :العمر

  %٢٠ رسمية غير -مدخرات

 ٩٣ :المنـزل  في صنبور مياه

%  

ـ  يةوعض  الثانوي بعد :التعليم  جمعيـات  نظامـب

  % ٤٣ :واإلدخار التسليف

  %٤٤ :زراعية أرض امتالك

  % ٧ :ماشية امتالك

 :فاكهة /زيتون أشجار امتالك  % ٦٣ :صحي -تأمين  ٦ :األسرة أفراد عدد

٤٤%  

      ٣.٤٩ :المعالين نسبة

ــفال ــ توظي ــنة( ذاتيال  الس

  % ٥٩  ):األخيرة

  % ١٠٠ :تلفاز امتالك  %٢٢ :سيارات -تأمين

 ):األخيرة السنة( بأجر العمل

٣٠ %  

  %٩٤ :خلوي هاتف امتالك  % ١٥ :ذلك غير -تأمين

  % ٧٤ :كمبيوتر امتالك

ــل ــة العم ــنة( بالزراع  الس

   % ١٣ ):األخيرة

 :بخارية دراجة /سيارة امتالك  

٥٠ %  

  

 بنك لعمالء شهريا اأمريكي ادوالر ١٠٦٨( شهريا اأمريكي ادوالر ٨٧٩ :المذكور الدخل متوسط

  .)فقط عمان القاهرة

 عمان القاهرة بنك لعمالء شهريا اأمريكي ادوالر ١٢٥٠ ( شهريا اأمريكي ادوالر ٧٥٠ :النمطي الدخل

  .)فقط

  

 إلى يميل األونروا لعمالء األول فالقطاع .القطاعات بين االختالفات بعض ةمالحظ هنا ويجدر  

 الجزء مثلي القطاع هذا أن حيث فهمه يمكن األمر وهذا .مجملها في العينة متوسطات مع يتمشى أن

 -طوباس في (ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز عمالء -الثاني القطاع أما .العينة من األكبر

 ما حد لىإ يمثل اهللا، ورام نابلس في البنوك عمالء ويمثل الثالث، والقطاع ما، حد إلى أفقر قطاع فهو

   .األصول بملكية مقارنة الدخل في أكثر االختالفات هذه وتظهر .ثراًء األكثر العينة
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 أصول ملكية حجمو للزراعة نسبيا أعلى ممارسة حجم طوباس عينة تظهر متوقع، هو وكما  

 في يظهر بينما نسبيا، العالية اإلعالة نسب بوضوح فيه يظهر القطاع هذا نأ  كما .أكبر زراعية

 يشمل وهذا الرسمية، المالية للخدمات نسبيا العالي االستخدام البنوك عمالء قطاع وهو الثالث لقطاعا

   .سياراتوال الصحة على والتأمين الرسمية التوفير حسابات

  

 يرجع ذلك في والسبب .تباينا ةالثالث القطاعات رثأك الثالث القطاع يعتبر آنفا، أوضحنا وكما  

 عمالء عينة أما .العينة كامل في ،غنى األكثر العينة بوضوح نمثلوي عمان اهرةالق بنك عمالء أن إلى

  .(ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركزو األونروا  عمالء عينةل كبير حد إلى مماثلة فكانت الرفاة

   

 المجالين في واضح بشكل الرفاة بنك وعمالء عمان القاهرة بنك عمالء بين الفروق وتظهر  

 القاهرة بنك عمالء فصل فعند .الدخل مستوى )٢ و الرسمية؛ المالية الخدمات استخدام )١ :ينالتالي

 بنك لـ % ٥٨ تعكس النتائج أن نجد الرسمية، المدخرات استخدام على بناء الرفاة بنك وعمالء عمان

 ياراتسال على والتأمين الصحي، التأمين نسب أما .الرفاة بنك لـ %١١ فقط قابلم عمان القاهرة

 %١١و ،%٣٥و ،%٨٥ فكانت ،عمان القاهرة بنك عمالء ستصدرهاا التي األخرى التأمين أنواعو

 ىوعل .الرفاة بنك لعمالء بالنسبة التوالي على ،%١١و ،%١١و ،%٤٣ بنسبة مقارنة التوالي، على

 بلمقا ريا،شه اأمريكي ادوالر ١ ٠٦٨ عمان القاهرة بنك لدى الدخل متوسط سجل الدخل، مستوى

   .الرفاة بنك دىل شهريا اأمريكي ادوالر ٦٩٠

  

  المصروفات ودورة الدخل دورة    ٣-٤

  

 الدوري التباين المناطق هذه في نوالمشارك لمسي العالم، بلدان معظم في الحال هو كما  

 ،هاوتسويق التأمين منتجات تصميم عند أهميتها لها المعلومة وهذه .السنة خالل المالية لمواردهم

   .السداد بخطط يتعلق ما االسيم

  

 ،ملحوظ بشكل متسقة كانت مختلفة لقطاعات ينتمون الذين المشاركون وصفها التي واألنماط  

  .األحيان بعض في التباين بأسبا اختالف رغم
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 والمصروفات الدخل في الموسمي االختالف

  

  ياضر :١ رقم الحالة دراسة

  سنة ٤٥ •

   أبناء ٥ ويعول متزوج، •

  نابلس في الالجئين، مخيمات أحد في مقيم •

  محترف كمصور يعمل •

     األونروا لدى عميل •

  

  الدخل

 على والطلب الزواج، موسم بسبب دخال الشهور أعلى أغسطس -يونيو من الفترة تعتبر

   .المصورين

  شهريا أمريكي دوالر ٢ ٥٠٠ :دخل أعلى

   .عليه بالطل يشح حيث دخال، الشهور أقل فبراير  حتى نوفمبر من شهراأل تعتبر

  

  شهريا اأمريكي ادوالر ٢٥٠ :دخل أقل

  

 ،نيةالثا االنتفاضة منذ بنابلس، المحيطة القرى بعض في النشاط ممارسة على المفروضة القيود

  .السنة مدار على دخله من قللت

  

  

  المدخرات

  أغسطس إلى يونيو من هي لالدخار الشهور أفضل

  

  شهريا أمريكي دوالر ١ ٧٠٠ :المدخرات أعلى

  

  

 أما .الخريف مصروفات تغطية في تستخدم ما عادة فهي الوقت؛ مع تتزايد ال المدخرات هذه

 حيث إلزامي ادخاري حساب يمتلك أنه )١ :استثناءين مع تذكر، ال تكاد مدخراتهف السنة، باقي
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 واإلدخار التسليف جمعيات نظام في مشترك نهأ )٢ ؛CHF مع القرض من كجزء فيه شتركي

(ROSCA) قسمت حيث شخصا، ٢٠ مع يوميا، اأمريكي ادوالر ١٢ بقيمة( السنة دارم على 

   ).يوما ٣٠ كل الدور معليه يقع نمم اثنين بين الحصيلة

  

  المصروفات

 ومصروفات )العام هذا( رمضان بسبب ،ةنفق السنة شهور أكثر يكون ألن رسبتمب شهر يميل

   .الجامعة

  

   ):سبتمبر شهر( المصروفات أعلى

  رمضان –  أمريكي دوالر ٢ ٠٠٠ – ١ ٧٠٠ •

 بدون( بالجامعة لفردين دراسي فصل مصروفات قيمة – أمريكي دوالر ١ ٨٠٠ •

  ).الدراسية النفقات /الدراسية المستلزمات

 /ابتدائي مدرسة في أبناء لثالثة واحد دراسي فصل مستلزمات -اأمريكي ادوالر ٤٥٠ •

  .ثانوي

  

 األسرة مصروفات لتغطية شهريا أمريكي ردوال ١ ٠٠٠ ):ديسمبر - نوفمبر( المصروفات أقل

  .فقط

  

  االئتمان

 لتطوير ن،ماقائ ناقرض عليه واآلن .لقروضه حقيقي تكهن أو دورة توجد ال أنه رياض يقول

  .CHF من أمريكي دوالر ٤ ٠٠٠ بقيمةو ، األونروا من اأمريكي ادوالر ٨٤٠ بقيمة أعماله

  

  

  واالدخار الدخل فترات أعلى   ١-٣-٤

  

 الضفة في اإليرادات ذروة أشهر تمثل أغسطس إلى مايو من الفترة أن على الكل أجمع  

   .المصاحبة المدخرات في االرتفاع بعض األقل وعلى الدخل، في ارتفاعا تشهد األشهر فهذه .الغربية
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 فالناس .الغربية الضفة في لألعمال تجاريا ازدهارا السنة من الوقت هذا يمثل عامة، وبصفة  

 مصممي أحد ويقول .الصيف أشهر في أكبر بصورة األعمال داعمين المزيد، شراء إلى عادة يميلون

 ينتج يجعله ام ويونيو، مايو في بالغا نشاطا ينشط التجاري نشاطه أن المثال، سبيل على المالبس،

 عليه أجرى ممن آخر شخص ويقول .الموسم هذا في العمالء عليه يتهافت التي الصيفية تصميماته

 .خدماته على عاليا طلبا تخلق لذلك الزواج، موسم تمثل الشهور هذه أن محترف، خباز وهو بحث،ال

 في التجارة محركات أحد الزواج أن التجارة من مختلفة أنواع في العاملين المشاركين من الكثير ذكر(

  .)الصيف أشهر

  

 فمعظمهم .ألشهرا هذه خالل االزدهار لزيادة أخرى اأسباب الحكومي وموظف أيضا وذكر  

 مؤقتة وظيفة مزاولة في عادة الوقت هذا مستخدمين الصيف، خالل األجر مدفوعة عطالت يأخذون

 ومن .المال من مزيد وتوفير إضافي راتب على الحصول هي والنتيجة .فراغ وقت اعتبارها من بدال

 أخير سبب .الصيف هرأش خالل الغربية الضفة زائري زيادة التجارة /الدخل لزيادة األخرى األسباب

 وظيفة في وقته وقضاء األشهر، هذه خالل المدرسية العطلة أثناء األكبر االبن تفرغ وهو ذكره تم

   .األسرة مصروفات في لمساهمةل موسمية

  

 ادخار هفي يتم الذي السنة في الوحيد الوقت هي الشهور هذه أن العمالء من العديد أيضا ذكر  

 الخريف موسم مصروفات سببب المدخرات هذه تنضب ما عادة ذلك، ومع .المال من جيدة مبالغ

 كموظفي( ااستقرار أكثر دخل على يحصلون الذين المشاركين من قليل ذكر كما ).أدناه انظر(

 وتباطؤ مصروفاتهم النخفاض نظرا الشتاء، أشهر في األموال بعض ادخار بوسعهم أنهم )الحكومة

  .عامال من الوقت هذا خالل الحياة ةحرك

  

 منطقة في الزراعة في العاملين /المزارعين بين الموسمية هذه في بسيط تباين هناك كان وقد  

 طفرة أما .وأغسطس ويوليو أبريل أشهر في االرتفاع إلى عادة الدخل يميل لهم، فبالنسبة .طوباس

 .نتاجهاإ وبيع ،)المنطقة في شيوعا الماشية أكثر( والماعز الخراف تكاثر بسبب تحدثف أبريل

 أما .المحصول بيع ثم ومن الحقول، في الحصاد موسم نفيمثال وأغسطس يوليو يشهرل وبالنسبة

 يتم حيث ونوفمبر، أكتوبر شهري في أخرى طفرة يشهدونف الزيتون، ألشجار نوالمالك نوالمشارك

   .الزيتون حصاد
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 األشهر هي حصادال وأشهر /الماشية تكاثر موسم أن طوباس في المشاركين معظم عكس وقد  

   .خاللها األموال ادخار يتم التي الوحيدة

  

  ضواالقترا المصروفات فترات أعلى   ٢-٣ -٤

  

 .الغربية الضفة في العمالء ذكرها التي ةاالقتصادي المخاطر كبرى بعض القسم هذا يقدم :مالحظة(

  )التقرير هذا في التالية األقسام في بالتفاصيل االحتفاظ مع خاطف؛ بشكل يتناولها القسم وهذا

  

 أكثر هي فبراير إلى وديسمبر سبتمبر إلى أغسطس من الفترة أن على إجماع شبه هناك كان  

 ةيالمدرس مصروفاتال إلى الشهور هذه خالل األكبر الحمل يرجع مابرو .ماديا الضاغطة الشهور

 هذه في بند أعلى الجامعة مصروفات سجلت فقد .الفترات هذه خالل تستحق التي ةيوالجامع

 يدفعها اآلخر والبعض سبتمبر، في واحدة دفعة السنة مصروفات تدفع العائالت وبعض المصروفات؛

   .ويناير سبتمبر في الدراسية الفصول بداية مع

  

 هذا في رمضان حلول مع إجازة، موسم أيضا سبتمبر شهر كان الماضية، السنة وخالل  

 اجتماع المشاركون وصف كما ٤.أغسطس إلى ترحلس القادمة السنوات في اإلجازة أن رغم الشهر،

   .األسر دخل نزفتسي بأنه والمدرسة العطلة مصروفات من كل

  

 بشكل بأنهما وفبراير يناير شهري إلى ينظر الثاني، الدراسي الفصل مصروفات على وعالوة  

 كما ،األخرى اتفترال في كما التجارية األنشطة يدعمون ال فالناس .التجارة في انخفاضا يمثالن عام

 حد إلى بالثبات تميزت شتوي، ركود فترة ابأنه الفترة ذلك المشاركون وصف وقد .ينخفض الدخل أن

 لألسر إرهاقا التكاليف أكثر مثلت الفترة هذه خالل المركبة المصروفاتو .سنة إلى سنة من كبير

   .الشتاء أشهر خالل الفلسطينية

  

 الرسمية المصادر من السيما الشهور، هذه في طفرة سبق بما المرتبطة القروض أيضا تشهد  

 ببساطة متأرجحا، مصدرا يصبح والعائلة األصحاب من فاالقتراض .األصغر التمويل مؤسسات مثل

 كموظف يعمل الذي البحث في المشارك فهذا .الشهور هذه خالل عوز في يكونون الجميع ألن

                                                 
فتاريخ . تعتمد على التقويم اإلسالمي، ومن ثم، تتبدل التواريخ يصعب رصد اإلجازات اإلسالمية على التقويم الميالدي نظرا ألن التواريخ ٤

وخالل العقد التالي، مثال، سيكون تاريخ اإلجازة في وقت مبكر أكثر، مع . شھر رمضان يتراجع تدريجيا على التقويم الميالدي مع الزمن
 . ترحيل بدايته إلى شھر أبريل بالتقويم الميالدي
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 في لكن إضافية، وظيفة في أعمل ألنني الصيف في مني االقتراض يمكن" :قائال يشرح حكومي

  !"أحد مني قتربي أن أريد ال الشتاء

  

 من الفترة بأن علقوا -الزواج عمر في أبناء لديهم الذين هؤالء السيما - المشاركين وبعض  

 الترتيب يتنو التي لألسر قتراضاال وعالية  التكاليف، عالية تكون أن أيضا يمكن يوليو إلى مايو

 أخرى مصروفاتب مقارنة أقل بصورة تتكرر الزفاف حفالت وبالطبع .الشهور هذه في زفاف لحفل

 نفقات لتغطية إتاحتها يتم الموارد بعض أن أوضحوا المشاركين أن كما ة،يالدراس مصروفاتال مثل

 المساعدة صور أن كما .الزفاف قبل األصول أو المدخرات بعض تبني األسر من فالكثير .الزواج

   .متوفرة تكون ما عادة )السخية األسرة قروض مثل ( الرسمية غير

  

   الغربية الضفة في المخاطر طبيعة -٥

  

 يواجهونها التي المخاطر بأكثر قائمة يعدوا أن المشاركين من طلبنا التركيز، مجموعات داخل  

 بأنه "هام" ناوعرف .المخاطر هذه ترتيب ذلك بعد منهم طلبنا ثم .األهمية حيث من الغربية الضفة في

 ).واحدا تمتلك األسرة كانت إذا ،مشروعها أو/و( المالية ةاألسر رفاهة على الخطر اهذ تأثير احتمالية

 التي الثالث القطاعات على موزع بشكل التالية، األقسام في معروضة المجموعات هذه ونتائج

   .السابق الفصل في ذكرناها

  

 عدد )١ :االعتبار في تأخذ مركبة حسابات على ليةالتا والروايات يةالبيان الرسوم تعتمد :مالحظة

 بمكان األهمية ومن .العمالء نظر وجهة من الخطر هذا مرتبة )٢ و ؛الخطر العمالء ذكر مرات

 معناه وهذا .نسبيةال تكاليفال بالضرورة وليس نسبي،ال تأثيرال رصدت البيانية الرسوم أن إلى شارةاإل

 قد المخاطر وهذه األسرة، داخل مالي اضطراب إلى تؤدي حداثبأ عادة ترتبط الكبرى المخاطر أن

   .عام بشكل كلفةت األكثر تكون ال أو تكون

  

  )والخليل نابلس ( األونروا  عمالء -تأثيرا المخاطر أكثر     ١-٥

  

 اعدد والخليل نابلس في  األونروا لدى األصغر التمويل عمالء ذكر ،٣ الشكل في نري كما  

 خطرف .األخرى بالمخاطر مقارنة بوضوح يبرز األول خطرال حدة لكن ،المخاطر من امتنوع
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 مستوى ضعف الخطر هذا ليسجل منازع، بدون تأثيرا المخاطر أكثر اعتباره تم المرض /اإلصابة

   .الترتيب في ليهي الذي الخطر تأثير

  

  )والخليل نابلس(  األونروا عمالء -المخاطر أعلى -٣ الشكل

  
 االنهيار وشبه الكبرى االقتصادية الضغوط عن بقصص والمقابالت ركيزالت مجموعات حفلت  

   :الفكرة إيضاح على ستساعدنا األمثلة وبعض .العالج تكاليف بسبب المالي

  

 ٥٠ ٠٠٠ كلفني وهذا ونصف، عام لمدة المستشفي في ابني احتجاز تم ماضية، سنة ١٢ منذ  

 للغاية منخفض دخلي اآلن لكن جدا، جيد شكلب يعمل تجاري عمل لدي كان وقتها، .أمريكي دوالر

    .أخرى مرة كهذا شيء معي تكرر إذا أفعل أن عساي ماذا أعلم وال الوقت، بذلك مقارنة
  

 أمريكي دوالر ٤ ٠٠٠ بتكلفة عملية إجراء إلى مرة احتجت .شعر تصفيف صالون أمتلك أنا  

 األمر وهذا .أسبوعين لمدة محلي أغلق أن على كان الطبية، الفواتير سداد على وعالوة .نفقتي على

   .خسارتي من جزء لتغطية ، األونروا من أمريكي دوالر ١ ٣٠٠ مبلغ اقتراض إلى اضطرني
  

 كعائلة، صحية تغطية لدينا يكن لم .بالبلدية موظفا والدي وكان ،سنوات ثالث لمدة اعتقالي تم  

 نفقات من بجزء المساعدة عن بحثا جتماعيةاال الخدمة إدارة على ذهبنا .قلبية أزمة من والدي وعاني

 والدي يجر لم .أيضا ةالفلسطيني السلطة تستجب لم كما .مساعدة أي على نحصل لم لكننا لعملية،ا

  .شهريا أتحمله ،اأمريكي ادوالر ٦٠ تكلفته للقلب عالج يأخذ اآلن وهو .قط العملية
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 يأتي عام بشكل المرض /صابةاإل خطر أن أوبورتونيتيز مايكروفاينانس مركز بحث أظهر  

 ثلثي من أكثر ذلك، رغم ،أن الشيء بعض مفجعة النتيجة يجعل وما .القوائم معظم مقدمة في تقريبا

 .التأمين من آخر نوع أي تغطية يفوق حالي، صحي تأمين لديها المشاركة التركيز مجموعات

 ما وهو ،"االنتفاضة تأمين" اسمب يعرف برنامج وتحديدا ،يحكوم منتج هو التأمين هذا أن والغريب

 تقديم في فشل التأمين هذا أن هو النتائج هذه تعكسه وما  .التقرير هذا في التالية األقسام في سنناقشه

   .الخدمة على للحاصلين الالزمة التغطية

  

 كان إذا فيما البحث أجل من النوع، حسب التركيز مجموعات تقسيم تم سابقا، أشرنا وكما  

 الطفيفة الفروق بعض الدراسة وجدت عام، وبشكل .ال أم المخاطر بشأن مختلفة آراء لنساءوا للرجال

 المثال، سبيل على النساء، أظهرت فقد .االستثناءات بعض مع ،المخاطر أهم بشأن السياق هذا في

 الرجال ألن نظرا متوقعة نتيجة وهي -بالرجال مقارنة الفجأة الموت من الشيء بعض أكبر انزعاجا

 عبر متسقا أو واحدا االختالف يكن لم ذلك، من الرغم وعلى .الثقافة هذه في العائل األغلب في هم

 الثأر /ةئليالعا بالصراعات الرجال لاانشغ عن البحث كشف أخرى، ناحية منف .المجموعات كافة

  ).أدناه الوارد النقاش انظر(

  

  واالحتالل المخاطر بين االرتباط أوجه :النقاش   ١ -١ -٥

  

 الضفة في المذكورة المخاطر أنواع كافة تقريبا الفلسطينيون يعتبر ،المقدمة في ذكرنا كما  

 وكذا ،٣ الشكل وباستعراض .اإلسرائيلي االحتالل بسبب القائم االضطهاد قصة من جزء أنها الغربية

 في الرابع الخطرف .غيرها من وضوحا أكثر االرتباط اهذ أوجه بعض نجد ،٦ والشكل ،٤ الشكل

 يمارسها التي ضطهاداال أعمال من واضح عمل التفتيش نقاط إغالق /كتأخيرات مثال - ٣ الشكل

  .االحتالل

  

 زلالمنا بناء -مثال -المشاركون ربط فقد .وضوحا أقل فهي األخرى االرتباط أوجه أما  

 إلى األسر وصول دون العازل الجدار يحول عندما وتكلفة، تعقيدا أكثر يصبح قد ما وهو ،باالحتالل

 تم الذي للبطالة الرئيسي السبب االحتالل كان وبالمثل، .عليها للبناء خططوا لتيا األجداد أرض

 مربحة وظائف خسروا قد الغربية الضفة في الفلسطينيين من الكثيرف .مرة من أكثر به ستشهاداال

 .وبعدها الثانية االنتفاضة ءأثنا مقيدا اإلسرائيلية األراضي إلى الولوج أصبح عندما إسرائيل في نسبيا

 الوصول على قدرته قيد االنتفاضة بعد حتاللاال ألن الغربية الضفة في وظيفته خسر اآلخر والبعض
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 في -األماكن معظم بين االنتقال يعتبر الغربية، الضفة زار من جميع بشهادةو .الفرص نقاط إلى

 تزداد عندما -بالشلل يصاب حين في ،)المتوقعة غير التفتيش نقاط عبر( بطيئا -األحوال أحسن

   ).٢٠٠٦ عام نابلس في اإلسرائيلية الدفاع قوات كغارات المتزايد، العنف فترات خالل( سوءا األمور

  

 من محدود عدد يعتقد مخاطر هناك هأن وهو -التوصيف لهذا استثناءات هناك كان وقد  

 في المتخصصون يسميه ما أو ،العائلية اتالخالفو .باالحتالل تتعلق أنها -وجد إن -الفلسطينيين

 المخاطر من النوع هذا يعكسو .مثاال كونت أن يمكن الممتدة، األسر بين "الثأر" بـ اإلنسانية وملالع

 الثقافة لكن .تالعائال أفراد بين عنفال صور إحدى ارتكاب عند عام شكلب تنشأ التي نزاعاتال

 عن بالتعويض المعتدية سرةاأل قيام يشمل ذاهو نزاعات،ال هذه لتسوية عدة طرق لديها ةالفلسطيني

 عند المادي، التعويض هي المطبقة الوسائل أكثر وتعتبر .الواقع الضرر تكافئ بصورة العنف

 تدفع أن المعتدية األسرة/الطرف من ينتظر ثيح ،المتحققة األضرار قيمة على اتفاق إلى الوصول

   .كاملبال تعويضال

  

 في خاصة التركيز، مجموعات لسان على مرات عدة ذكرت التعويضاتو الصراعات وهذه  

 سمعنا فقد .بضخامتها الحاالت من كثير في التعويضات اتسمت كما ).الخليل( الغربية الضفة جنوب

 آخر، سائق مع تشاجر عندما أنه، - تاكسي سيارة سائق وهو - المثال سبيل على - المشاركين أحد من

 ١٥ ٠٠٠ هو سطحيتها رغم المشوِهة اإلصابة هذه عن المقدم عويضالت كان بموس، وجهه وهوش

 تم ذلك، على عالوة .قصير وقت في البحث في المشارك أسرة تحملته ما وهو .أمريكي دوالر

 أضر قد ما وهو الصغيرة، تهقري في طرق أربعة استخدام من الموس يحمل كان الذي السائق حرمان

     .متوقع هو كما -أجرة سيارة كسائق بعمله

  

  )طوباس( (ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز عمالء -تأثيرا المخاطر أكثر   ٢ -٥

  

 بشأن مختلفة آراء تكون إلى الزراعة على التركيز يؤدي أن المتوقع من كان ،طوباس في  

   :التالية النتائج ٤ الشكل ويوضح .والخليل نابلس في ذكر ماب مقارنة المخاطر،
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  )طوباس ((ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز عمالء المخاطر، أكبر -٤ الشكل

  
  

 فتكاليف . األونروا عمالءب مقارنة طفيف اختالف وجود تبين ذكرت مخاطر ةخمس أكبر

 كبير حد إلى يعكس المخاطر هذه إيرادو .والثاني األول المركزين نحتالي ليموالتع المرض/اإلصابة

   .ونابلس الخليل أهل تأرق التي المخاوف

  

 (ACAD)  الزراعية للتنمية العربي المركز عمالء من كثير حظى ،األونروا عمالء ومثل  

 للحاالت بالنسبة المتخصص العالج تغطية عن عجز التأمين هذا أن غير حكومي، صحي بتأمين

 من الخاصة المستشفيات في عالجهم نفقات تحمل إلى العمالء يضطر األحوال، تلك وفي .االستثنائية

 من التكاليف هذه تغطية يتم العادة وفي .المجاورة المناطق أو الغربية الضفة في سواء ،الخاص مالهم

 الخيرية الجمعيات تساهم الحاالت، بعض وفي .أسرته دعم خالل من أو المريض الشخص حساب

   :التالية ةالحال في كما الدولية، أو المجتمعية

 
 تغطية تم .أمريكي دوالر ١٣ ٠٠٠ بتكلفة عمان في عملية له أجريت ماعند للغاية مريضا بنيا كان

 عن ُسدد فقد الباقي المبلغ أما إسرائيل، في األخضر الخط خلف مدينة تبرعات بفضل التكلفة هذه

 يةميزان من يسدد ،العملية بعد عالجا يتلقي ظل ابني أن غير .ياألردن يالملك القصر معونات طريق

  .ككل األسرة على اعبء يشكل وضعال وهذا .األسرة
  

 طوباس في دواجن، مزرعة صاحبة كفاح
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   عائشة :٢ رقم الحالة دراسة

   أنثى •

  عاما ٣٩ •

  أبناء ٨ ولديها متزوجة، •

  دواجن مزرعة وصاحبة /منزل ربة •

  األولى االنتفاضة عطلتها لكن تقريبا، الثانوي تعليمها أكملت •

  رائيليةاإلس المستوطنات ىحدإ في عامال الزوج يعمل •

  

  دواجن مزرعة :المشروعات رضق استخدام

  

 عليها وكان ،(ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز من أمريكي دوالر ٥٠٠ حاليا تقترض

 أعطتها .سنة حوالي منذ" فاتن"الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية  من المبلغ بذات قرض

 خالل أمريكي دوالر ٤ ٠٠٠ ثم ،٢ ٠٠٠ مث ،٢ ٠٠٠ بقيمة قرضا محلية زراعية تعاونية ةيجمع

 إقامة في استخدامها تم القروض هذه وجميع ).قائما مازال واألخير( الماضية سنوات الثالث

   .دواجن مزرعة وهو بالمنزل نشاط

  

  المشروع عيوب

  

 حيث الطيور؛ أنفلونزا وباء المزرعة في منفصلة مرات ثالث تفشي األخيرتين، السنتين خالل

 دوالر ١٠ ٠٠٠ إلى أمريكي دوالر ٢ ٥٠٠ من يتراوح مبلغ مرة كل عن خسارتها حجم وصل

   .أمريكي

  

 نقاط إغالق تسبب ماندع مختلفة، فترات على الطيور من كبير عدد لخسارة أيضا تعرضت كما

 ذلك، عن فضال ).جوعا موتها إلى أدى ما( للطيور طعامال إحضار من منعها في أمامها التفتيش

   .أصعب بيعها جعل ما المجاورة، المدن حدود دخول من الدواجن عمن مؤخرا تم

  

 هذه في التأمين من النوع هذا يوجد ال لكن الماشية، على تأمين على تحصل أن حاولت وقد

   .المنطقة
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   الدخل

 أصل خسارة بسبب الماضية، شهرا عشر االثني خالل الدواجن نشاط من صافية خسارة

  .تجارتها

   

 هذا نصف من وأقل( شهريا أمريكي دوالر ٦٠٠ تقريبا هو الصيفي الرواج أشهر في الزوج دخل

   ).الشتاء أشهر في المبلغ

  

  الرئيسية المصروفات

 + دراسية مصروفات( ابن لكل المقدرة السنوية التكاليف وإجمالي الجامعة، في أبناء ثالثة لديها

 شهر في سنويا أمريكي دوالر ١ ٢٠٠ حوالي تنفق وهي .أمريكي دوالر ٢ ٠٠٠ يبلغ )نفقات

   .رمضان

  

  أخرى ديون

 )١ :األخيرة ةالثالث السنوات خالل التالية الديون عليها تراكمت الرسمية، القروض على عالوة

 العائلة من قروض أمريكي دوالر ٣ ٥٠٠ )٢ تجاري؛ ائتمان أمريكي دوالر ٧ ٠٠٠

 القروض هذه أن تقول وهي .سددةم غير كهرباء فواتير أمريكي دوالر ١ ٥٠٠)٣ و واألصدقاء؛

   .الكهرباء فواتير وبسبب التجاري نشاطها رئخسا بسبب نشأت

  

  المدخرات

 ٢٥ بمبلغ واإلدخار التسليف جمعيات نظام في االشتراك طريق عن محدود ادخار سوى ،يوجد ال

 راكمةالمت الكثيرة الديون سداد في نصيبها تستخدم هيو .شخصا ٢٠ مع شهريا، اأمريكي ادوالر

   .عليها

  

 هو كما هنا -سائد اعتقاد هناك كان فقد .طوباس لسكان األولويات أولى ضمن التعليم أتى  

 من التضحية آخر، بمعنى أو .الوطن أبناء مستقبل مفتاح هو عليمتال بأن -الغربية الضفة في الحال

   .حتاللاال خاصة اليومية، الحياة تحديات لمواجهة سالح أفضل هي القادم الجيل أجل

  

 مستوىال على خاصة -التعليم تكاليف مثلت ،أخرى أماكن في الحال هو كماو ذلك، رغمو  

 كانت األسر فبعض .الظروف أفضل في المتاحة الموارد انتظام عدم ظل في ثقيال، حمال -يالجامع
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 موارد،ال هذه تنفذ ذلك، مع العادة، وفي .غنى األكثر أقربائها من قروضا تأخذ أو دخلها تستخدم

   :التالي المثال في كما بأنفسهم، ذلك تبعات ليواجهوا الشباب بعض تاركة

  

 وظائف في الصيفية العطلة خالل يعملف .الجامعي تعليمه نفقات ويسدد يعمل األصغر أخي  

 فترة منذ الجامعي تعليمه أنهى قد يكون أن المفترض من كان .القروض ببعض ويستعين موسمية،

   .تخرجه تأخير إلى ىوأد رايكث ضغطه عليه، القائمة القروض يسدد ألن رهاضطرا لكن طويلة،
  

 الماشية تدمر التي السيئة الطقس ظروف مشكلة طوباس من المشاركون أيضا ناقش  

 الشتاء، أشهر في خاصة ،حقيقيا اتدمير الغربية الضفة في السيء الطقس يخلف فقد .والمحاصيل

 اعتبر كما .الكرم وحقول الفاكهة بساتين تدمير في الغزيرة ارواألمط الجليد يتسبب أن يمكن حيث

 .الشتاء في خاصة ،العالية المخاطر من وموتها الماشية رضم المشاركون

 

   

  طوباس منطقة من للزراعة صالح وادي -٥ الشكل

  
  )٢٠٠٩ بتصريح، حسين، مروان تصوير(

  

 يذكروا لم(ACAD) الزراعية نميةللت العربي المركز عمالء فإن ،األونروا عمالء عكس على  

 العمل استمرارية إلى معين حد إلى يرجع ذلك أن واألرجح .مخاطر ةخمس أول ضمن البطالة

 فقد ذلك، من الرغم وعلى .األخرى األعمال أنواع بعض على التجارة اهتزاز تأثير رغم ،المزارعب

 التفتيش نقاط عند تقع التي لتأخيراتا ذاكرين االاحتالل، عن حديثهم في المشاركون استفاض

 تعلقت تمت التي النقاشات من وكثير .اإلسرائيلية الدفاع قوات أيدى على تقع التي الممتلكات وخسارة

   .المعيشة بقضايا
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 الزراعية منتجاتهم من الشاحنات حموالت أن المزارعين من الكثير ذكر المثال، سبيل فعلى  

 في التفتيش نقاط عند طويلة لساعات االنتظار على شاحناتال هذه سائقو جبرُي حيث تفسد، ما عادة

 جانب من متعمد تخريب برنامج -المشاركين بعض زعم حد على -وهو( الحصاد موسم

 قوات يد على األعمال أو لمنازلا تدمير من متكررة حاالت وقوع البعض ذكر كما ).اإلسرائيليين

 على ردا اإلسرائيلي الجيش بها يقوم التي االنتقام أعمال أو الغارات من كجزء ،اإلسرائيلية الدفاع

   .العائلة أفراد أحد تصرفات

  

 فقد .لها وترشيدها المياه على إسرائيل سيطرة من بالزراعة المشتغلون بمرارة شتكىا أيضا،  

 األمطار، على والمعتمدة الضحلة اآلبار  من مياهال بسحب سوى لهم تسمح ال إسرائيل أن زعموا

 من محدود غير كم باستخدام المجاورة اإلسرائيلية للمستوطنات السماح مع عام، كل ةشحيح بحصص

 السماح مع ،للخارج هاتصدير إسرائيل تحظر منتجاتهم أن إلى أيضا أشاروا كما .العام طوال المياه

   .احتياجاتهم اإلسرائيلية المزارع تغطي ال عندما اإلسرائيلية األسواق إلى بالتصدير طفق

  

 حالة في بأنها حياتهم(ACAD) الزراعية للتنمية العربي المركز عمالء رسم عامة، فةوبص  

   :المشاركين أحد ذكر فكما .االحتالل تصرفاتل نتيجة شديد، اتزان عدم

  

 من الخروج على األطفال، مفيه بما ،أسرنا اإلسرائيلية القوات إجبار علينا األمور أصعب من  

 من كنوع ثقيلة بمالبس جميعنا ننام لذلك .باردا الجو يكون ،الوقت هذا يفف .الشتاء في ،ليال زلاالمن

  .االحتياط
  

 تكن ولم .الرئيسية المخاطر بشأن كبير حد إلى والنساء الرجال آراء تطابقت أخرى، مرة  

   .هامة باستنتاجات للخروج يكفي بما متسقة االختالفات

  

  )اهللا ورام لسناب( البنوك عمالء -تأثيرا المخاطر أكثر   ٣ -٥

  

 مستوى بسبب المخاطر بشأن اآلراء في االختالفات بعض توقعنا البنوك، عمالء بين فيما  

 ذكرنا وكما .األصغر التمويل مؤسسات بعمالء مقارنة ،العالي واالقتصادي االجتماعي العمالء
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 ٦ والشكل .آلراءا تقارب مدى عن واثقين نكن لم لذلك متكافئ، بشكل ثريا يكن لم القطاع هذا بقا،اس

  .الرفاة وبنك عمان القاهرة بنك عمالء نتائج يبين أدناه

  

 سكعوت .المخاطر أسر على التعليم وتكاليف اإلصابة/المرض خطرا ورد أخرى، ومرة  

 الجزئي االقتصاد مستوى على فقط ليس تنتشر التكاليف/المخاطر هذه أن بوضوح النتائج

   .للفلسطينيين

  

  )اهللا ورام نابلس،( البنوك عمالء طر،المخا أعلى -٦ الشكل

  
  

  

  

  عمان القاهرة بنك وعمالء والمتوسطة الصغيرة المشروعات أصحاب عن مالية خلفية

  

  مروان :٣ رقم الحالة دراسة

  

  سنة ٤٧ •

  جنين خارج قرية من •

  جنين مدينة في اآلن يعيش •

  أبناء ٦ ولديه متزوج •

  نجني في اومخزن محال ويمتلك -بالجملة أطعمة بائع •

  



Managing Risk in the West Bank  
 

٥١

  الدخل

 في شهريا/أمريكي دوالر ٥٠٠ إلى الصيف في شهريا/أمريكي دوالر ١ ٥٠٠ من يتراوح

   .الشتاء

  

  الرئيسية المصروفات

 ٥ ٠٠٠ – ٤ ٠٠٠ :التكاليف إجمالي .الجامعة دخول وشك على والثالث الجامعة في ابنان لديه

 لكنه ثانوية، /ابتدائية وميةحك مدرسة ففي ن،اخراآل نالطفال أما .سنويا ابن لكل أمريكي دوالر

 العطالت تكلفة إلى وبالنسبة .الخصوصية الدروس على شهري/أمريكي دوالر ٢٠٠ حوالي يدفع

  .شهريا/أمريكي دوالر ١ ٠٠٠ حوالي تكلفه منها واحدة فكل ،ونوفمبر سبتمبر في

  

  القروض

 إضافة أشهر، ةعد منذ أمريكي دوالر ٢٠ ٠٠٠ بمبلغ عمان القاهرة بنك من األول قرضه أخذ

 غير أو رسمي -آخر ائتمان مصدر أي لديه وليس .الحاجة عند يستخدمهل ائتمان خط إلى

 بالسنة" أسماها والتي ،٢٠٠٨ سنة مصادره نفدت عندما قرض على الحصول قرر .رسمي

   .لعمله "السيئة

  

  التأمين

  سياراتال على تأمين فقط لديه

  

 :قال فقد -للغاية ومرهقة بطيئة المطالبة مليةع ألن حكومي، تأمين استصدار في يفكر لم

 أن حيث الخاص، ماله من يدفع أن يفضل هو لذلك ".التأمين هذا مزايا من أستفيد أن لبق سأموت"

  .ةومضمون ةسريع الطريقة هذه

  

   .التكلفة باهظ أنه يرى ألنه تجاري تأمين استصدار في يفكر لم

  

  المدخرات

 ٤٠٠ يأخذ عمان القاهرة فبنك .القرض مع إلزامية وهي دخارية،اال حساباته أول فتح مؤخرا فقط

 كونسي الحساب وهذا .للقرض كضمان لديه منفصل حساب في ويضعها شهريا/أمريكي دوالر

  .القرض رد إذا له، ملكا
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  التأقلم استراتيجيات

 لدخلا ذات األشهر مواجهة في اآلن مايستخدمه وهو -قرض على عالوة ائتمان خط البنك أعطاه

  .جلةآ شيكات استخدام هي إستراتيجيته كانتف القرض، قبل أما .المنخفض

  

 عندما تزيد الصحي العالج فتكاليف .القطاعات باقي مع غريب بشكل متسقة اإلجابات كانت  

  :مثل متخصص، عالج إلى الحاجة تبرز

  

 بتأمين تمتعي كان أنه ورغم .أمريكي دوالر ١١ ٠٠٠ بتكلفة مفتوح، قلب عملية أخي أجرى  

 العالج نفقات تتحمل أن إلى العائلة اضطرت لذلك .العملية التأمين هذا يغط لم ،حكومي صحي

 النهاية، وفي .الممتدة األسرة من واقترضنا الذهب، وبعنا الزيتون، زيت وبعنا اقترضنا، .بالكامل

  .الدين في األسرة ووقعت أخى، توفي
  

 أن دون المالية، أسبابها جميع استفرغت ألسر مماثلة أحوال عكست التعليم بشأن نقاشاتوال  

  :األحيان بعض في أهدافها تحقق

  

 الفصل في لكنه .بناته تعليم نفقات أجل من أمريكي دوالر ١ ٠٠٠ مبلغ لي صديق اقترض  

 كان .الجامعة من بناته أخرج لذلك، .المصروفات بها ليسدد أموال أي لديه يكن لم األخير، الدراسي

   .للسداد تبقي ما لديه يكن لم حيث قرضه، أقساط خرآ ليسدد أساعده أن على
  

 خمس أول قائمة رأس على دخلت فقد هنا، نسبية أهمية ذات تبدو الزواج تكاليف أن والمثير  

 المصروفات تغطي عديدة بموارد القطاع هذا تمتع رغم أنه الظن وأغلب .األولى للمرة مخاطر

 زفاف حفالت إعداد على األسر جبرُي هناك المرتفع واالجتماعي ادياالقتص المستوى فإن الكبيرة،

  .النسبي بالبذخ تتميز

  

 تبدو التجاري النشاط بعمليات متعلقة أخرى مخاطر نلحظ أن يمكننا القائمة، أسفل وباالتجاه  

   .القطاع هذا خصائص تغاير على الضوء يسلط المخاطر هذه وترتيب .القطاع هذا على جديدة
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 بنك عمالء ضمت التي التركيز اتمجموع إحدى في صريح بشكل مناقشتها تم المخاطر وهذه  

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات أصحاب شريحة إلى ينتمون ممن ،نابلس في عمان القاهرة

 أعلى ضمن تصنف المخاطر هذه لهم، فبالنسبة .غنى البحث مجموعات أكثر وهي - نسبيا الموسرين

 بالسياسات المجموعة وصفته ما هو األعمالب المتعلقة المخاطر هذه أهم ومن .قائمتهم في المخاطر

 الضرائب نسب شكواهم أهم تضمنت وقد .بأعمالهم تضر يعتبرونها التي الفلسطينية بالسلطة الخاصة

 تاشتك .مضت سنوات من مسددة غير ضرائب لتجميع منطقية غير محاوالت رأوه وما المرتفعة،

 اعتبروها والتي التجارية، القروض على المفروضة العالية الفائدة معدالت من المجموعة هذه أيضا

  .الفلسطينية السلطة في متأصلة سياسة

  

 إلى بياألجن االستيراد بسبب ظهرت التي المخاطر من المجموعة ذكرته ما ذلك إلى أضف  

 تقليص إلى أدتو ،الماضي العقد في فلسطين إلى الواردات تدفقت قدف .الفلسطيني االقتصاد داخل

 هو كما ،نقاشال أثناء أخرى بلدان ذكر رغم الصين، من الواردات هذه أغلب وتأتي .المحلية الصناعة

   .سيراميكال يمنتج أحد أورده الذي التالي المثال في

  

 شركات لكن .يوميا مربع متر ٥٠٠ بمعدل البالط، أنواع كافة نصنع كنا سنوات، خمس منذ  

 .يوميا مربع متر ٢٠٠ إلى إنتاجنا قلص وهذا إيطاليا، من سعرا قلاأل بالطال استيراد بدأت أخرى
   .موظف ١٠٠ وسرحنا إيراداتنا انخفضت لذلك، ونتيجة

  

 أصحاب فأكثر .الشريحة طبيعة بسبب بالتعقيد اتسمت فقد النوع، على بناء للمقارنات وبالنسبة  

 االئتمان عمالء أما .الرجال من انواك عمان، القاهرة بنك عمالء من -الموسرين المشروعات

 الخاصة التركيز مجموعات بين قوفر هناك وكان .اإلناث من كانوا ،الرفاة بنك ذكر كما ،األصغر

 الرئيسي السبب هو االقتصادي االجتماعي الوضع أن األرجح لكن ،الرفاة وبنك عمان القاهرة ببنك

  ).ثراء أكثر عمان هرةالقا بنك عمالء( النوع وليس االختالفات هذه وراء

  

  المخاطر موسمية   ٤ -٥

  

 حيث من تأثيرا المخاطر أكثر يناقشوا أن المشاركين من التركيز مجموعات بعض طلبت  

 .وضوحا أكثر المخاطر بعض فيها تكون يداتحد السنة في األوقات أي يوضحوا أن أو موسميتها،
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 متوقعة غير اإلسرائيلية، الدفاع قوات راتوغا المنازل، بناء تكاليف مثل الرئيسية، المخاطر فبعض

  .أدناه عرضها تم موسمية،بال اتسمت التي المخاطر أما .محدد موسم دون السنة، طوال تقع أو

  

  المرض   ١-٤-٥

  

 أن على واتفقوا ،األشخاص مرض موسم في تباين هناك أن على المشاركون اتفق -المرض موسم

 من الوقت أو الطقس نوع على اتفاق هناك يكن لم ذلك، عوم .الطقس هو الخطر لهذا األول المحدد

 أن يشعرون من وهم األول )١ :معسكرين إلى بالسوية انقسموا فقد .ألكبرا الخطر يمثل الذي السنة

 و للمرض؛ المؤدية الشهور أكثر وأبريل نوفمبر شهري يكون وبالتالي المرض، يسبب المواسم تغير

   .خطرا األشهر أكثر هي وفبراير، نوفمبر وهي الباردة، الشتاء هرأش أن يشعرون من وهم الثاني )٢

  

 أشهر بأن شعروا المشاركين من فكثير .اآلراء في كبير انقسام هناك كان أخرى مرة -العادية الشهور

 أشهر بأن بشدة البعض احتج بينما .صحة الشهور أكثر هي )أغسطس - يونيو( المعقول الصيف

 أقل هي باألمراض، المليئة الشتاء أشهر أعقاب في تأتي التي ،)مايو -سمار( دفئا األكثر الربيع

  .للمرض المؤدية الشهور

  

  

  التعليم تكاليف   ٢ -٤ -٥

  

 التكاليف ارتفاع أشهر ماه ويناير سبتمبر شهري فإن سابقا، ناقشنا كما -المرتفعة التكاليف موسم

 يؤلفان الذين الفصلين بداية األشهر هذه تمثلو .وفبراير أكتوبر إلى تمتد ما أحيانا والتي ،الدراسية

 اختيار رغم( الوقت هذا في بالكامل مستحقة المصروفات هذه تكون الجامعات، وفي .الدراسية السنة

 مالبس اآلباء يشترى ما عادة األشهر، هذه في أن كما ).سبتمبر في الفصلين كال سداد األسر بعض

  .ةالثانوي /ةاالبتدائي رحلةالم في ألبنائهم ومستلزماتها المدرسة

  

 تتراكم ال ثم ومن عطلتهم، الطلبة يأخذ ،)أغسطس - يونيو( الصيف أشهر في -العادية الشهور

 هذه خالل موسمي عمل على سنا األكبر الطلبة نم الكثير حصول ذلك إلى أضف .الدراسة تكاليف

   .عام بشكل األسرة كاليفت تحمل في أو القادمة الدراسة مصروفات تحمل في للمساعدة الشهور،
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   التفتيش نقاط إغالق /تأخيرات   ٣-٤ -٥

  

 أبريل شهري في الممتدة اليهود عطالت أن إلى المشاركين بعض أشار - اإلغالق/التأخيرات موسم

   .وتجاريا شخصيا خطرا يفرض ما التفتيش، نقاط إغالق تكرر إلى تؤدي وسبتمبر

   .بأكملها السنة في التفتيش نقاط صعوبات من هدنة فترة أي يوجد ال -العادية الشهور

  

  البطالة   ٤ -٤-٥

  

 الشهور هذه تفرض ه،وعلي .للتجارة ركود موسم رايرفب حتى ديسمبر من الفترة تعد -البطالة موسم

  .المتدني التوظف أو الوظيفة خسارة في متمثلة عالية مخاطر

  

 .أغسطس إلى مايو من الفترة يه الغربية الضفة في ةالتجار أشهر أفضل -العادية لشهورا

   .آخرين يعينون أو تعيينهم، يتم وأ وظائفهم، في عادة يبقون الفترة هذه في فالمشاركون

  

  الزواج تكاليف   ٥ -٤ -٥

  

 وهو :الغربية الضفة في للزواج ومعروف محدد موسم هناك سلفا، أوضحنا كما -الزواج موسم

 هذا في أشده على يكون التكاليف من النوع اذه خطر ثم، ومن .أغسطس حتى يونيو من الفترة

   .الوقت

  

   .السنة باقي تقريبا ويندر الخريف، في الزواج تدريجيا يتناقص -العادية الشهور

 

  

  الرعي /الزراعة خسارة  ٦-٤-٥

  

 اتفق حيث ،طوباس في فقط باستفاضة الخطر هذا نقاش تم -الرعي أو الزراعة خسارة موسم 

 الوقت، ذلك ففي .صعوبة األكثر هي )مارس -ديسمبر( الشتاء أشهر نأ على هناك ونمشاركال

 .الزيت وبساتين الفاكهة تدمر أن يمكن التي المدمرة والثلوج األمطار إلى الغربية الضفة تتعرض

 المنحدرة التالل على تزحف التي الزراعية الحقول تآكل في الغزيرة األمطار أيضا تتسبب أن ويمكن
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 على اًخطر األكثر األشهر مثلت الشتاء أشهر أن على المشاركون أيضا اتفق .الغربية الضفة في

   .الماشية صحة

  

 في الطقس اعتدال وقت وكذا الحصاد، موسم هي أغسطس وحتى يونيو من الفترة -العادية الشهور

   .محدودة الحيوانات أو لمحاصيلا خسارة كونت وبالتالي، .الغربية الضفة

  

 الخليل أهالي عكسه كما الخطر حدة كشفي حيث العينة؛ لموسمية ايبيان ارسم ٧ الشكل ويظهر

  .٥ إلى ١ من بمقياس

  الخليل ، األونروا عمالء ،نتقاةالم المخاطر موسمية -٧ الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقدرة والتكاليف للتأمين القابلة المخاطر أهم   ٥ -٥

  

 البحث أوجزنا جديدة، غرأص تأمين خدمات تقديمل أساس وضع ىإل يهدف البحث هذا ألن نظرا  

 وفقا تتناولها، أن األصغر التأمين منتجاتل يمكن والتي للتأمين قابلةال المخاطر أهم تضم قائمة في

   .التأمين لصناعة الحالية للمعايير

  

 ومن ."مركبةال المخاطر" عليه يطلق أن يمكن قد ما على نقاشاتال هذه من العديد تركزت وقد  

 ال واالحتالل ").خطر" بكلمة يذكر ما عادة والذي( نفسه االحتالل المخاطر من النوع هذا على األمثلة

 تغطيها أن من بكثير أوسع يمثلها التي الشخصية المخاطر مدى ألن ببساطة للتأمين، قابال خطرا يعد

 تحليل عند ذلك، ومع ).لةئها خسائر وقوعل الكبيرة حتماالتاال عن ناهيك( واحدة تأمين بوليصة

 قةالمتعل الشخصية المخاطر بعض أن نرى فيه، والتأمل اقتصادية-اجتماعية ظاهرة بوصفه االحتالل



Managing Risk in the West Bank  
 

٥٧

 تأمين" حول النقاش أيضا انظر( .للتأمين قابلة )الممتلكات خسارةو واإلصابة، الوفاة، مثل( به

  .)التقرير هذا في العرض بجانب الخاص جزءال في "السياسية المخاطر

  

 التي الثأر /العائلية الصراعات للتأمين القابلة غير المركبة المخاطر على األخرى األمثلة ومن  

 الكامن الممتلكات تلف أو اإلصابات خطر أن غير .الثأر ضد أبدا أحد يؤمن فلن .المشاركون اذكره

 نزاع لنشوب معتاد سبب وهو( سيارةب شخص فصدم .وقوعه سياق حسب ضده، التأمين يتم أن يمكن

 الممتلكات تطول التي واإلصابات .سياراتال على تأمين باستصدار عليه التأمين يتم أن يمكن )عائلي

   .الشخصية المسؤولية تشمل ،الملكية حبالص تأمين بوليصة باستصدار ضدها التأمين يمكن

  

 التأمينية المخاطر أهم التالية القائمة تعرض البحث، هذا في جمعها تم التي األدلة على وبناء  

   .نموذجك )عليها المؤمن غير( تكاليفال بعض مع العمالء، ذكرها التي

  

  أعلى المخاطر القابلة للتأمين ونموذج للتكاليف :٧ الجدول

  

 لتأمينل القابل الخطر

  

  عليها المؤمن غير التكاليف على أمثلة

 أسبوعيا كيأمري دوالر ٢ ٠٠٠ - ١ ٢٠٠ :بالمستشفي عالج •  المرض /اإلصابة

 في أسبوعيا أمريكي دوالر ٦ ٠٠٠ الغربية، الضفة في

  بإسرائيل مستشفي

  سنويا أمريكي دوالر ٢٠ ٠٠٠ :سرطان عالج •

 أمريكي دوالر ١ ٠٠٠ ):السكري داء مثل( مزمن مرض •

  سنويا

 ١٥ ٠٠٠-١٠ ٠٠٠ للعين، أمريكي دوالر ٢ ٠٠٠ :عملية •

  للقلب أمريكي دوالر

  شهريا اأمريكي ادوالر ٧٥-٢٥ :متخصص عالج •

 وهذا( سنويا لالبن أمريكي دوالر ٥ ٠٠٠ -٢ ٠٠٠ :جامعة •  التعليم تكاليف

  )التكاليف وكافة دراسيين فصلين يشمل

 أمريكي دوالر ١ ٠٠٠ -٨٠٠ :ةثانوي /ةابتدائي خاصة مدرسة •

  سنويا لالبن
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 أمريكي دوالر ٣٠٠ :ةثانوي /ةابتدائي حكومية مدرسة تكاليف •

 شهريا اأمريكي ادوالر ٦٠ ،)مستلزماتو مالبس( سنويا لالبن

  خصوصي درس إلى الحاجة عند لالبن،

  للجنازة أمريكي دوالر ١ ٢٠٠ – ١ ٠٠٠ •  الوفاة

ــارة ــات خس  الممتلك

  )تجاري(

 أن يمكن الخسارة من النوع اهذ أن إلى المشاركون أشار •

 وطبيعة التجاري النشاط حسب كبير، نحو على يختلف

  .الضرر

 بضاعة صورة في أمريكي دوالر ٩٠٠ خسر المشاركين أحد •

 أنابيب في مشكلة بسبب ،به خاص تجميل مستحضرات تجرمب

   .المياه

   .تجاري مشتل لتدمير أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ •

ــارة ــات خس  الممتلك

  )شخصية(

  منزل تدمير /لخسارة أمريكي دوالر ١٠٠ ٠٠٠ - ١٠ ٠٠٠ •

 اتـممتلكـال تلفـل كيـأمري دوالر ٢٠ ٠٠٠ - ٣ ٠٠٠ •

   .عليها مؤمن غير سيارات حوادث عن سؤوليةمالو

  .المحاصيل على الصقيع أضرار بسبب أمريكي دوالر ٢ ٥٠٠ •  المحاصيل خسارة

 بسبب لدواجن،ا موت عند أمريكي دوالر ٧ ٠٠٠ -٢ ٥٠٠ •  الماشية خسارة

  .الطيور أنفلونزا وباء

  .الماعز خسارة عند للرأس أمريكي دوالر ٤٠٠ •

  

 الجزء في العرض جانب نظر وجهة من المجاالت هذه على التأمين قتطبي قابلية دراسة تم  

  .التقرير هذا من اآلخر
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   الحالية التأقلم إستراتيجيات   -٦

  

  العامة والمواقف طبيعته فهم -الرسمي التأمين     ١-٦

  

 التأمين منتجات فهم مدى في للبحث األسئلة من اًعدد التركيز مجموعات جلسات تتضمن  

 إلى منخفض من التأمين لمنتجات همافَ العمالء معظم أظهر وقد .عام بشكل ركينالمشا ومواقف

 على تأمينال أو الحكومي التأمين من جاءت المباشرة الخبرات وأغلبية .عام بشكل ،متوسط

 وعند .التأمين صور بباقي سطحية معرفة عكست المشاركين من العديد إجابات أن رغم ،سياراتال

 الضفة في متوفرة أنها يدركون التي التأمين منتجات من مجموعة حقيقة رواذك المشاركين، سؤال

   ).المنزل صاحب كتأمين( العينة في تقريبا أو تماما المختفية التأمين صور بعض ذاكرين الغربية،

  

 من لبطُ فقد .التأمين شروط قائمة عن السؤال على ٢٨ واقع من تركيز مجموعة ١٢ وركزت  

 إلى منخفض من مقياس على الشروط لهذه امجموعاته استيعاب تصنف نأ التركيز مجموعات

  .٨ الشكل يعكس كما مجموعة عشرة االثني في متوسطة النتائج جاءت وقد مرتفع؛

  

  التأمين شروط بعض فهم مستوى -٨ الشكل

  
  

  

  

  

  

 عامة، وبصفة .أمينالت عن المزيد معرفة في رغبتهم عن المشاركين من العديد أعرب حقيقة،  

 التأمين تجاتمن بمقدمي تعريفهم وفي أفضل، نحو على التأمين مفاهيم استيعاب في المشاركون رغب
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 العمل، وورش التدريبية، الدورات السياق هذا في اقتراحها تم التي األدوات ومن .مومنتجاته

   .العام الوعي وحمالت

  

 انظر( الحكومي الصحي التأمين من الكثير شتكىا التأمين، نحو العامة بالمواقف يتعلق وفيما  

 في محظور أو حرام الحياة على التأمين أن المشاركين من محدود عدد ذكر كما ،)أدناه النقاشات

 مثل الفقراء، طاقة ويفوق باهظ، الحياة على التأمين أن الكثير وذكر ).أدناه النقاشات انظر( اإلسالم

 النوع هذا وشراء اليومية المصروفات  تحمل للمرء يمكن ال" :لقا المشاركين فأحد .التجاري التأمين

   .باالحتالل المتعلق الممتلكات تلف على تتم التي االستثناءات من العمالء أيضا واشتكى ."التأمين من

  

 بأن الرأي ساد فقد .عامة بصفة للتأمين معادين المشاركون يكن لم النقاط، هذه وبخالف  

 جدياً سيفكرون ،العينة كعمالء عمالء آراء االعتبار في أخذا تصميمها تم إذا صغراأل التأمين منتجات

 لكسب جهد إلى تحتاجس المنطقة في جديدةال التأمين شركات أن أيضا المشاركون أضاف .شرائها في

    .الفقراء الفلسطينيين ثقة

  

  عنه والرضا استيعابه -الرسمي التأمين   ٢ -٦

  

  الصحة    ١ -٢ -٦

  

 التركيز مجموعات ثلثي من أكثر يغطي فهو .الصحي التأمين هي المنتشرة التأمين صور أكثر  

   .التغطية من الحجم هذا من التأمين من آخر نوع أي اقتراب دون المشاركة،

  

 منهجي، بشكل ،التركيز مجموعات على ُأجري الذي االقتصادي-االجتماعي المسح يسجل لم  

 والروايات النقاشات توحي ذلك، ومع .بدقة نوالمشارك به حظىي الذي الصحي التأمين تنوع حجم

   .بشدة الحكومي التأمين بتفوق توحي الشخصية، المقابالت عن فضال المجموعات، ذكرتها التي

  

  

  

 هو شيوعا الحكومي التأمين صور وأكثر .العينة في الحكومي التأمين من نوعان رصد وقد  

 صممه حيث الثانية، االنتفاضة إلى يرجع التأمين هذا تاريخو .اضةاالنتف تأمين :تكلفة األقل التأمين
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 لالنتفاضة نتيجة وظائفهم خسروا الذي لألفراد الحكومية المساعدة من كصورة عرفات ياسر الرئيس

   .الثانية

  

 ضعفب .الحالي وضعه بشأن لبس وجود رغم الثانية، االنتفاضة منذ البرنامج استمر وقد  

 .بالكامل يغطيهم التأمين أن اآلخر البعض يعتقد حين في توقف، قد البرنامج أن يعتقدون المشاركين

 األخرى التعليقات ومن .القريب المستقل في البرنامج هذا ستلغي الفلسطينية السلطة أن يعتقد والكثير

 أهلية معايير بفرض التأمين قوائم من األفراد بعض لشطب بقوة تسعي الصحة وزارة أن كرتذُ التي

 هم العاملين غير الفلسطينيين فقط أن اعتقد فالبعض أيضا؛ لبسا االستحقاق معايير مثلت وقد .معينة

 من المنخفض الدخل أصحاب من الفلسطينيين كافة أن اآلخر البعض رأي حين في المستحقون،

   .المستحقين

  

 التي الطبية ياتوالعمل الحاالت كافة االنتفاضة تأمين يغطي حديثا، المؤيدين لعمالءل ووفقا  

 مغطون فهم سنة، ١٦ سن تحت واألبناء الزوجات أما .الحكومية المستشفيات في عالجها يمكن

   ).المربع انظر( المشترك يتحملها التي الرسوم بعض عدا مجانا، شيء وكل .بالكامل

  

 مستشفياتال في بالعالج مقيدون التأمين هذا من المستفيدين كافة ذلك، من الرغم وعلى  

 الكثير هناك أن المشاركون أكد فقد .التأمين هذا من السائد االستياء سبب هو التقييد وهذا لحكومية،ا

 القلب كعمليات العمليات من العديد فهناك .عالجها الحكومية مستشفياتال تستطيع ال األمراض من

 األشعةك( الطبية اتالتقني من العديد إلى تفتقر المستشفيات هذه أن كما .المستشفيات هذه قدرة تفوق

  ).المقطعية

  

 العمالء ذكره الذي لتأمينا تكاليف/أقساط من عينة

  

   :الصحة

  

  االنتفاضة

  

   .سنة ١٦ تحت واألبناء للزوجة تأمين مع قسط، يوجد ال

 لزيارة أمريكي دوالر ٢.٥٠ للعالج، أمريكي دوالر ٠.٧٥ :المشترك يتحملها التي الرسوم



Managing Risk in the West Bank  
 

٦٢

   .المستشفي

  جديو ال :المستقطع

  

  "المدفوع الحكومي التأمين"

  

   .األسرة لتغطية سنويا اأمريكي ادوالر ٣٥٠ :القسط

  يوجد ال :المشترك يتحملها التي الرسوم

   .الخاصة مستشفياتبال المتخصص لعالجا عند %٣٠ حتى :المستقطع

  

   العمل صاحب جانب من المستصدر الخاص التأمين

  

  ).األسرة كامل لتغطية وأكثر( للفرد شهريا ةأمريكي اتدوالر ٦ :القسط

 مع العمال لنقابة تقدم كمساهمة ةأمريكي اتدوالر ٥ عدا يوجد، ال :المشترك يتحملها التي الرسوم

   .مطالبة كل

   .واإلسرائيلية الخاصة مستشفياتال شملي هذاو يوجد، ال :المستقطع

  

  :السيارات

  

   .املةش تغطية أجل من سنويا اأمريكي ادوالر ٣٢٥

  

  

  :يتجار

   

   .المادي الهيكل تلف من %١٠٠و البضاعة من %٦٠ ويغطي سنويا، أمريكي دوالر ١٠٠

  

   :المختلط  الحياة تأمين

  

 دوالر ٢٥ ٠٠٠ قدره وفاة تعويضب سنوات، ١٠ لمدة أشهر، ستة كل اأمريكي ادوالر ٣٨٣

 ،لطالمخت التأمين/المدخرات من %٨٠ سحب يمكن نامج،بالبر سنوات ٧ مرور بعد .أمريكي
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   .المختلط التأمين /المدخرات من %٨٥ سحب يمكن بالبرنامج، سنوات ٨ مرور وبعد

  

  المركب التأمين

  :صحي /منزلي /تجاري

  

  .ةالثالث المجاالت كافة تشمل واسعة يةلتغط سنويا أمريكي دوالر ١٠٠٠

  

 المستشفيات صيدليات لدى متاح هو ما سوى لمرضىل يصرف ال لعالج،با يتعلق وفيما  

 يوجد ال وبالتالي، المحلية، األدوية سوى الصيدليات هذه تخزن ال العمالء، يرى وكما .لحكوميةا

   .األطباء يصفها التي األدوية من الكثير

  

 أو عمليات إلى حاجة في أنفسهم أسرهم أفراد أو العمالء من الكثير وجد ،التقييدات هذه ونتيجة  

 العالج نفقات المرضى هؤالء تحمل وبالتالي، .االنتفاضة برنامج لهم يقدمه ال حياتهم، إلنقاذ عالج

   .بالكامل

  

 عليهم أجري الذين أحد علق فقد .العمالء من كثير ثقة أو رضا االنتفاضة برنامج نلي ولم  

 مليء في ُيستهلك الذي للوقت توفيرا ،بإلغائه قام لذلك ،اضعيف البرنامج هذا يعتبر أنه قائال البحث

 أي من صحي تأمين بأي المشاركين ثلث تمتع عدم مع( االنتفاضة تأمين في عيوبال وهذه .نماذجه

 إلى المرض /اإلصابة خطر دفع وبالتالي والهم، بالقلق يشعر الكثير تجعل ما -يبدو كما - يه )نوع

   .المؤثرة المخاطر قائمة أعلى

  

 مقارنة جوهريةال الخصائص ببعض يتميز الحكومي، التأمين من آخر نوع األقل على توافر  

 بعبارة إليه أشاروا حيث ،البرنامج هذاب دراية على كانوا المشاركين ومعظم .االنتفاضة بتأمين

 جانب في "المدفوع" الحكومي لتأمينبا الخاص النقاش بعد فيما انظر( ."المدفوع الحكومي التأمين"

 اضطر بينما الحكومي، مينالتأ من النوع هذا طوعا اختاروا العمالء وبعض ).التقرير هذاب العرض

 غير مباعتباره االنتفاضة تأمين عنهم الصحة وزارة قطعت ماعند فيه، االشتراك إلى اآلخر البعض

   .له مستحقين
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 مستشفياتال إلى العالجية الحاالت "المدفوع الحكومي التأمين" يحول االنتفاضة، تأمين ومثل  

 الصحة وزارة إلى التماس تقديم إلى العمالء يلجأ متخصص، عالج إلى الحاجة عندو .أوالً الحكومية

 الذهبي المستوى تعتبر والتي -ةسرائيلياإل المستشفيات بخالف -خاص مستشفى في عالجهم لقبول

 حيث -باإلجراءات ومليئة بطيئة بأنها المشاركون هاوصف العملية وهذه .المنطقة في الطبية للرعاية

 وذكر .جميعها تقبل عام بشكل االلتماسات لكن -االلتماس ديمتق بعد أشهر عدة الحالة قبول ستغرقي

 الذين أحد لكن بالكامل، مغطاة الخاصة ستشفياتالم في عليه الحصول تم التي الرعاية أن البعض

   .بالعين عملية إجراء عند منه استقطاعها تم %٣٠ نسبة أن قال البحث عليهم أجري

  

 رغم العمل، صاحب يستصدره الذي الخاص لتأمينا هو الصحية التغطية من الثالث والنوع  

 سوى التأمين بهذا يحظ فلم .المذكورين الحكومي التأمين بنوعي مقارنة التأمين من النوع هذا ةندر

 المربع، انظر( ةقليل التأمين هذا تكليفو .كبرى منظمات في العاملين المشاركين من قليل عدد

 - اإلسرائيلية بالمستشفيات حتى -المتخصصة الرعاية من ةاالستفاد في والمرونة ،)السابقة الصفحة

 نيالعامل نيالموظف قول حد على الدراسة، هذه في ذكر ما أفضل كان التأمين من النوع وهذا .كبيرة

  .فلسطين وتليفزيون إذاعة هيئةو  األونروا كـ المنظمات هذه في

  

 التي الخاصة التأمين بوالص فهو نالمشاركو أورده الذي الصحي التأمين من الرابع النوع أما  

 بمجموعات األشخاص من قليل عدد به حظي فقد العينة، في اًنادر كان النوع اوهذ .األفراد يشتريها

 األكبر والمتوسطة الصغيرة المشروعات أصحاب( عمان هرةالقا بنك عمالء استهدفت التي التركيز

 التأمين بوليصة ويستخدم حكومي، بتأمين عيتمت أنه األقل على واحد مشارك ذكر قدو ).عام بشكل

 ).اإلسرائيلية المستشفيات استخدام مثل( المتخصصة الرعاية لتغطية ،مساعد كتأمين الخاصة

 جانب في البحث كشف حيث المشاركين، بعض جانب من لبسا الحاالت هذه تمثل قد :مالحظة

   .الياح الغربية الضفة في ةشخصي صحي تأمين بوالص توافر عدم العرض

  

 عمان القاهرة بنك عمالء بعض ذكر فقد الصحي، التأمين مناقشة عند أخرى مفاجأة هناك كان  

 إلى الوصول لهم يتيح الصحي تأمينهم أن حين ففي .مختلفة شكوى جيدة بصورة عليهم المؤمن

 لتفتيشا نقاط عند تحدث التي التأخيرات أن من اشتكوا فقد اإلسرائيلية، أو/و الخاصة المستشفيات

   .مستحيال أو صعبا المستشفيات هذه إلى الوصول أحيانا تجعل

  

  السيارات على تأمينال   ٢-٢ -٦
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 .القانون بهذا االلتزام اختالف رغم ،سياراتال على تأمينا الغربية الضفة في القانون يفرض  

  .سار ينبتأم يتمتعون أنهم ذكروا سيارات يملكون الذين المشاركين من فقط %٥٠ دراستنا، وفي

  

 بعض أن الواضح لكن .السيارات على التأمين من للغاية محدودة شكاوى سمعنا عام، وبشكل  

 بدى ذلك، وعدا .التكلفة من حةيصرال البعض شكوى مع تكلفته، تحمل في صعوبة يجدون األفراد

   .عليها يحصلون التي التغطية مستوى عن نيراض العمالء معظم

  

  التجاري التأمين   ٣-٢-٦

 صاحب كةالمشترِ األمثلة ومن .تجاري بتأمين المشروعات أصحاب من بسيطة نسبة تمتعت  

 تلف من %١٠٠و بضاعته من %٦٠ لتغطية سنويا أمريكي دوالر ١٠٠ يسدد صغير، تجميل محل

 البوليصة أن كما .)لزالزال مثل( الطبيعية الكوارث بعض التأمين هذا استثناءات ومن .المادي الهيكل

 طعمةاأل لبيع كبير متجر صاحب هوو هنا آخر مثال لدينا .الشخصية للمسؤولية غطيةت تمنح ال

 وبنيته ،بالكامل التجاري عمله تغطي مركبة بوليصة مقابل أمريكي دوالر ١ ٠٠٠ يدفع فهو .بالجملة

   .الشخصية الصحية والرعاية المنزل عن فضال التحتية،

  

 من كثير أعرب كما .عام بشكل عنه راضية تكان تجاريا تأمينا تاستصدر التي قلةوال  

 .التأمين بمسألة اهتمامهم وكشفوا التجارية، الخسائر بشأن قلقهم عن اآلخرين المشروعات  أصحاب

 نوع في رغبتهم واذكر المشاركين وبعض .باهظا التجاري التأمين وااعتبر كالعادة المشاركين لكن

 من بدال كامل،بال المشروع فشل ضد تغطية دميق نوع - التقليدي النوع عن ختلفي التأمين من

   .بداخله التي الممتلكات

  مشاركون في إحدى مجموعات التركيز في طوباس :٩ الشكل
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  الحياة على التأمين   ٤-٢ -٦

  

 ببانس وهناك %. ٢  من أقل سوى يستصدره لم حيث -الحياة على التأمين العينة في ندر  

 مفهوم إلى الكثير ةنظر )٢و األغلبية؛ متناول في ليست ساطاألق اعتبار )١ :ذلك وراء رئيسيان

   .اإلسالم في محرم بأنه الحياة على التأمين

  

 على للتأمين المناهض الديني رأيهم شرح المشاركون يستطع لم األخيرة، النقطة وبخصوص  

 اإلسالمي، لمالعا في ىأخر أماكن في القضية هذه أثيرت وقد .صحيحا رأيهم أن اعتقدوا فقط الحياة،

 عليه جديدة صبغة وإضفاء التأمين تسمية إعادة طريق عن فعالة بطريقة معها التعامل تم أنه غير

 يسمى ما مع بالتعاون منتجات ابتكار أو/و الحياة، على التأمين عن جوهريا مختلف آخر منتج وكأنه

  ).المربع انظر( "يالتكافل تأمينال" مقدمي

  

 الضفة في الحياة على التأمين بوليصة حاليا تقدم التي الشركات من كثير تبذل لم يبدو، وكما  

 بهذه ياغتهص إعادة أو التأمين لتوصيل الجهد من القليل سوى )AIG لـ التابعة أليكو، مثل( الغربية

 قاله ما نتأمل دعونا ذلك، على وكدليل .الفلسطينيين من للكثير بالنسبة المسألة أهمية رغم الطريقة،

  :الدراسة هذه في ثراًء المشاركين أكثر من واحد وهو عمان، القاهرة بنك ءعمال أحد

  

 .أمريكي دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ قيمته والثالثين، الخامسة في كنت منذ الحياة على بتأمين تمتعت  
 سيحمي التأمين هذا لكن يعذبني، قد اهللا أن أعلم .وفاتي بعد أمه إعالة عن ابني يعجز أن أخشى كنت

  .الحاجة عند زوجتي
  

 يكافلالت التأمين على عامة نظرة

  

 على خاصة( التأمين تحرم عقلية على تنشئتهم يتم العالم حول والمسلمون أجيال، مدى على

 بالطريقة يعبِ ماعند الحياة على والتأمين .اإلسالمية المعتقدات بعض ينتهك أنه سببب ،)الحياة

   .العربية الدول في المسلمين علماء كبار من مجموعة جانب من ١٩٠٣ عام رفضه تم ،التقليدية

  

 إلى الثائر الجدل يصل ولم ،مقبول بديل على الوقوع أجل من مستمر البحثو الحين، ذلك ومنذ

 في المسلمين لعلماء األعلى المجلس وافق ،١٩٨٥ عام وفي .١٩٧٠ عام في سوى تقاءال نقطة
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 على التأمين عن كبديل تكافل، نظام إقرار على الفقه، مجمع السعودية، العربية المملكة -مكة

 وهو المجتمع، لصالح حماية مفهوم هو التكافل ونظام .اإلسالمية والشريعة يتفق بما كتبُي الحياة،

 كنظام النظام هذا على األعلى المجلس وافق فقد .قبل من اإلسالم في جدل محل أبدا يكن لم مفهوم

 حقل في والعاملين المسلمين لعلماء تركت الدقيقة العمل طريقة لكن مشتركة، ومساعدة تعاون

   .وتنفيذه وصياغته النظام، مشكالت لحل التأمين

  

 خاصة بعد، تحسم لم المجاالت من الكثير اكفهن .األولى مراحله في التكافل نظام زال وما

 العالمي القياسي التوحيد هي لحل تحتاج التي الرئيسية والمجاالت .الحياة على التأمينب المتعلقة

 لبلدانا أجل من ،)األسرة تكافل( الحياة على التأمين من مقبولة صورة وابتكار التكافل، لمصطلح

 على ةالموزع )الفائض أو( األرباح لتحديد نظام ىعل اتفاق إلى والوصول ،تحديدا العربية

   .السهم ومالكي المشاركين

  

 ،WWW.ISLAMIC-BANKING.COM لندن، اإلسالمي، والتأمين المصرفي معهدال :المصدر(

٢٠٠٩(  

  

 سوى التأمين هذا يستصدر لم مستفيضة، مقابالت معهم أجري الذين شخصا العشرين بين ومن  

 الحياة على تأمين بوليصة شكل في تصدرها أليكو شركة أن تبين صةالبولي وهذه .واحد شخص

 لالستفادة سنوات، ١٠ مدى على أشهر ستة كل اأمريكي ادوالر ٣٨٣ العمالء يسدد حيث ،مختلط

 الخطة، هذه في االشتراك من سنوات سبع مرور وبعد .أمريكي دوالر ٢٥ ٠٠٠ قدره وفاة تعويضب

 %.٨٥ يسحب أن يمكنه سنوات، ثمان وبعد ؛تأمينه/دخراتهم من %٨٠ يسحب أن للمشترك يمكن

 فقد .التأمين طبيعة بخصوص عليه ملتبسا األمر كان تحديدا الشخص هذا أن إلى هنا اإلشارة ويجدر

 على وليس أمريكي دوالر ٢٥ ٠٠٠ بقيمة وفاةال تعويض على تطبقان % ٨٥ و ٨٠ النسبتين أن ظن

   .تأمينه /راتهمدخ في يتراكم الذي البسيط المبلغ

  

  ركبةمال البوالص   ٥-٢ -٦

  

 العينة في تأمينيا وأفضلهم األثرياء أكثر أحد وهو -فقط واحد مشارك حظي سابقا، أشرنا كما  

 أمريكي دوالر ١ ٠٠٠ يدفع وهو .صحيو ومنزلي تجاري تأمين تشمل ،مركبة ببوليصة -كملهاأب

 أن الرجل ذكر وقد .الطبية الرعاية من وأسرته وه واستفادته التحتية، وبنيته هتعابض لتغطية سنويا
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 مع العالج؛ من %٧٠و والكبيرة، الصغيرة العمليات كافة تكاليف من %٧٠ يغطي الصحي الجزء

 الحالة كان منزل امتالك وتأمين .واإلسرائيلية الخاصة ستشفياتبالم العالج من االستفادة إمكانية

   .العينة هذه في هنا المذكورة الوحيدة

  

  الرسمية غير األمان شبكة     ٣-٦

  

 ال لكنه ،الغربية الضفة في المخاطر من الكثير الرسمي التأمين يلمس الحالي، الصناعة بوضع  

 المخاطر إدارة قصص أكثر أن وهو للغاية مثير باستنتاج البحث خرج وقد .منها القليل سوى يعالج

 التي اإلستراتيجيات من قوية مجموعة هي تاآلليا فهذه .الرسمية غير التأقلم آليات من جاءت عمقا

   .والسياسي االجتماعي االضطراب من عقود خالل الحياة بأسباب السكان أمدت يبدو كما

  

 السكان فمعظم .المنظمة الجماعية اطبيعته هو تلك التأقلم إلستراتيجيات مثير آخر ووجه  

 أو مدخرات ببناء المخاطر ضد مأنفسه على يؤمنون ال الغربية الضفة في المنخفض الدخل أصحاب

 في المشاركين من %١٧ فقط سوى رسمية ادخارية بحسابات يحظى فال .الفرد مستوى على أصول

 ةالخاص نسبةال أما .عمان القاهرة بنك مالءع  مع ألعلى ينحرف الرقم وهذا ،التركيز مجموعات

 حوالي مثلتف مجتمعين الرفاة بنكو  (ACAD)الزراعية للتنمية العربي المركزو األونروا بعمالء

 .االستثناءات بعض مع محدودا، كان الذاتي التأمين من كنوع رئيسية أصول بناء وبالمثل، %.١٠

 عند عليه يحصلون الذهب من امخزون حديثا المتزوجين معظم يمتلك ،ةالفلسطيني العادة هي وكما

 وما بيتا، يمتلك العينة ثلثي وحوالي ).الطوارئ حاالت في ،الكثير أوضح كما ،يباع ما وهو( الزفاف

   .للزراعة قابلة اأرض يمتلك %٤٣ عن يزيد

  

 داخليا البحث عدم إلى المنخفض الدخل أصحاب الفلسطينيون يميل األزمات، تعصف وعندما  

   .طلبهم يرد ال األغلب، وفي وأصدقائهم، أسرهم إلى يلجئون فهم .خارجيا وإنما المساعدة، عن

  

  واألصحاب األهل من القروض   ١-٣-٦

 الحصول هي منازع بال أنواعها بكافة االقتصادية الصدمات مع للتأقلم األولى اإلستراتيجية تعد  

 ،وحجمها تكرارها حيث من مذهلة القروض وهذه .واألصدقاء األهل من األزمة بعد قروض على

   .الحال تيسري عندما يسددون فالمقترضون محددة؛ مدة أو فائدة بدون تقدم اأنه عن ناهيك
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 أجري الذين أحد روى .القروض هذه وحجم دور فهم على ليساعدكم البحث من المثال هذا وإليكم

 سباحة حمام بناء األخير اعتزام بسبب جاره مع نزاع في دخل ،٢٠٠٨ مايو في ،أنه البحث عليهم

 الملكية في باحةس حمام بناء وأن منزله، في صغار بنات لديه أن ذكر معنا والمشارك .أرضه على

   .جاره مع األمر يناقش ظل لذلك، .الدينية معتقداته كبير حد إلى ينتهك له المجاورة

  

 من صغيرة مساحة بشراء البناء وقف بإمكانه أنه البحث في المشارك أيقن النهاية، وفي  

 ).به خاصال السباحة حمام مشروع يتم حتى لها الجار يحتاج والتي( المنزلين بين تقع التي األرض

 من االقتراض طريق عن أمريكي دوالر ٢٦ ٠٠٠ حوالي يجمع أن استطاع ع،يأساب غضون وفي

 حق من أن أشار أنه رغم محددة، مدة وبدون فائدة بدون كانت القروض وهذه .واألصدقاء األهل

   .المال إلى فيه يحتاجون وقت أي في بالقرض "المطالبة" وأهله أصدقائه

  

 الرسمي قرضه جعل ما -اأمريكي ادوالر ١ ٦٨٠ مبلغ مؤخرا  األونروا من أخذ رجلال وهذا  

 يسعى التي الرسمية القروض أن قائال موقفه أوضح وقد .الرسمي غير بقرضه ضآلته في يقارن ال

 .والعائلة األصدقاء من المأخوذة القروض سداد في عادة تستخدم المنطلق هذا من عليها للحصول

 مثير قلب هو الكبيرة الرسمية غير القروض من جزء لسداد الرسمية ةالصغير القروض واستخدام

 لدعم الصغيرة الرسمية غير القروض ستخدمتُ عندما األصغر، التمويل مع الشائع للسيناريو لالهتمام

   .الكبيرة الرسمية القروض

  

 معنىب أو .الرسمية غير القروض أموال تأتي أين من هو نفسه طرحي الذي البديهي والسؤال  

 هذه واألهل األصدقاء إقراض من مكنونيت كيف القليل، ويدخرون فقراء، الناس معظم كان إذا آخر،

  الكبيرة؟ المبالغ

  

 من كبير عدد من صغيرة مبالغ من القروض تأتي )١ :السؤال هذا على إجابتين البحث ويقترح  

 على ما حد إلى مقترضونال يركز )٢و المقرض؛ الفرد ميزانية على اإلثقال من خوفا األفراد،

 يذكروا لم المشاركين أن المثير لكن ").الغني العم" المثل يقول كما( غنى األكثر وأسرهم معارفهم

 في ويكسبون يعيشون الذين المهاجرون الفلسطينيون :وهو القروض لهذه متوقعا آخرا مصدرا

 في أفضل عمل فرص لتأمين بالدهم تركوا الذين الفلسطينيين عن كثيرة قصصا سمعنا فقد .الخارج

 يرسلون الذين المهاجرين هؤالء عن للغاية قليلة قصصا سمعنا لكننا المتحدة، الواليات مثل أماكن
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 أماكن عن البحث إلى تتطرق لم نقاشاتال أن إلى هنا اإلشارة يتعين( .مساعد كمصدر الحواالت،

  .)المقرضين واألقارب األصدقاء هؤالء

  

  التجار ائتمان   ٢-٣-٦

  

 التجار إلى أيضا يلجئون الغربية، الضفة في اقتصادية أزمات الفلسطينيون يواجه ماعند  

 أوجه، عدة ومن .بسخاء االئتمان من النوع هذا على يحصلون ما وعادة باآلجل، للشراء المحليين

 في المحليون التجار هؤالء يكون حيث ،"األصدقاء من االقتراض" لـ امتدادا ذلك يعتبر أن يمكن

    .أصدقاء بالفعل اعتبارهم يمكن وبالتالي بالمقترضين، جيدة معرفة على الغالب

  

 أجل من سنوات لعدة البحث عليهم أجري الذين إحدى عملت .الفكرة حوضي آخر مثال وهذا  

 موجات ثالث بسبب بالفشل باءت جهودها لكن ،طوباس في بها الخاصة الدواجن مزرعة تأسيس

 ١٠ ٠٠٠- ٢ ٥٠٠ بين ما مرة كل في خسائرها تراوحت وقد .الطيور زاأنفلون وباء من منفصلة

 مثل رسمية مصادر من باالقتراض خسائرها السيدة هذه قابلت الحين، ذلك ومنذ .أمريكي دوالر

 وجمعية ،"فاتن"الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية و ، (ACAD)الزراعية للتنمية العربي المركز

 .أمريكي دوالر ٩ ٠٠٠ مبلغ األخيرة سنوات الثالث خالل اقتراضها حجم بلغ وقد .محلية زراعية

 دوالر ٣ ٥٠٠ مقترضة الرسمية، غير المصادر من بكثافة أيضا اقترضت الوقت، ذلك وخالل

 األسرة إعالة أجل من التجار، ائتمان من أمريكي دوالر ٧ ٠٠٠و واألصدقاء، األهل من أمريكي

   .الزراعية المستلزمات وتأمين

  

 يكون واألصدقاء، األهل ائتمان مثل مثله التجار، ائتمان أن إلى المشاركة أشارت حالتها، وفي  

 االقتراض عند المتبعة الوحيدة الطريقة هي هذه كانت إن واضحا يكن ولم .المدة ومفتوح فائدة بدون

  .التجار من

  

 واإلدخار التسليف جمعيات نظام   ٣-٣-٦

  

 معروف ووه الغربية، الضفة في الشائعة الوسائل من واإلدخار التسليف جمعيات نظام عتبري  

 تقليدية، جمعية واإلدخار التسليف جمعيات نظام عتبري عمله، حيث ومن .جمعية بكلمة بالعر لدى

 األشخاص من مجموعة من يتألف حيث :النامي العالم دول أنحاء في له المثيلة بالجمعيات مقارنة
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 خالل ،)شهر كل مثال( محددة فترات على )أمريكي دوالر ١٠٠ مثال( محدد بمبلغ يشتركون الذين

 ).شخصا ١٥ تضم لمجموعة شهرا ١٥  كـ( ةالمجموع هذه أعضاء عدد عم تتوافق محددة ثابتة ةمد

 مبلغ" على سيحصل عضو أي لتحديد قرعة وتجرى األعضاء يلتقي ،عليها متفق فترة كل خاللو

 الستالم مستحق غير يصبح حصته، عضوال يأخذ وعندما .الجميع اشتراكات من يتألف الذي "الجمعية

  .المتبقية المدة خالل جديدة مبالغ

  

 من مئات عدة من تراوحت حيث كبير، بشكل المجموعات هذه بين ةجمعيال مبالغ وتختلف  

 األصدقاء، من المجموعات تشكل ما وعادة .أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ عن يزيد ما إلى الدوالرات

 التاكسي، سائقي بين الجمعيات مثل( المجموعات من النوع هذا يشكلون أيضا المهنة زمالء أن رغم

  ).والمسوقين والمدرسين،

  

 صدمة يواجهون الذين لألفراد إتاحتها يتم الجمعيات مبالغ أن المشاركون أكد ،استثناء وبدون  

 مبلغ على لحصولا "طلبف" .ال أما قبل من اختيارهم تم قد كان إذا عما النظر بغض اقتصادية،

 في أخرى بالد في يحدث كما المتلقي، على مالية عقوبة فرض إلى يؤدي ال الطريقة بهذه ةالجمعي

  .سلفا التأقلم ةآلي دور واإلدخار التسليف جمعيات نظام لعبي ثم، ومن .العالم

  

واإلدخار التسليف جمعيات نظام مستخدمي أحد عن خلفية

  

  سمبا :٤ مرق الحالة دراسة

  

  عاما ٥٤ •

  مشويات مطعم يمتلك •

  أبناء ٥ ولديه متزوج •

 هناك يعيش ومازال الخليل، خارج قرية من •

  

  واإلدخار التسليف جمعيات نظام تجربة

 أصدقائه من الجمعيات فكرة على فتعر .صدقاءاأل من متألفة وجميعها جمعيات؛ ٣ في مشترك

   .سنوات عدة منذ
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  ملتع كيف

   .األسرة استهالك على يؤثر ال بما منخفضة االشتراكات

   :كالتالي مقسمة ةالثالث والجمعيات

  

 التي الجمعية وقيمة شخصا، ١٢ الجمعية في شتركوي يوميا، /ةأمريكي اتدوالر ٥ يسدد )١

  .اأمريكي ادوالر ٦٠ يوما ١٢ كل واحد عضو عليها يحصل

 التي الجمعية مةوقي أشخاص، ١٠ الجمعية في شتركوي ،شهريا /اأمريكي ادوالر ٤٠ يسدد )٢

  .أمريكي دوالر ٤٠٠ شهور ١٠ كل واحد عضو عليها يحصل

 التي الجمعية وقيمة شخص، ١٥ الجمعية في شتركوي ،شهريا /اأمريكي ادوالر ٣٠ يسدد )٣

  .اأمريكي ادوالر ٤٥٠ شهرا ١٥ كل واحد عضو عليها يحصل

  

 إذا استثناء، يطلب أن ئمادا يمكنه عضو أي لكن الجمعية، مبلغ على سيحصل من القرعة وتحدد 

  .ملحة حاجة أو طارئ واجه

  

  

  الجمعيات مبالغ استخدام

 المبلغ يستخدم العادة في لكنه .المفاجئة األسرية الطوارئ لتغطية جمعيته مبلغ أحيانا باسم يستخدم

 وفواتير السيارة، وتسجيل الصحي، التأمين كأقساط والدورية الروتينية المصروفات سداد في

   .الطبيب

  

 ال مجموعاته أفراد معظم أن إلى يشير كما .مجموعاته في السائد النمط هو هذا أن يعتقد وهو

   .الصحي االنتفاضة تأمين خالف رسمي بتأمين يتمتعون

  

  فحسب؟ البنك لدى االدخار يتم ال لما

 التي لالدخار الوحيدة الطريقة هي هذه" :يقول فهو ،البنوك على معتاد غير أنه باسم يقول

 جزءا أكن لم إذا" :قائال أوضح فقد له، للغاية هامة مسألة ةلزامياإل االشتراكات أيضا، ."أعرفها

   ."شيء أي أدخر فلن واإلدخار، التسليف جمعيات نظام من

  

 لديه يكن لم ألنه واإلدخار، التسليف جمعيات نظام في يشترك أو يدخر يكن لم حياته، بداية في
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  .المال بعض يوفر ما األسرة، نفقات في يشارك األكبر بنها اآلن لكن .فائضال مالال

  

    واإلدخار التسليف جمعيات نظام طبيعة

 ينظر ال فهو .األزمات لمواجهة تأقلم إستراتيجية أنها على الجمعيات يرون األغلبية أن باسم يقول

 أضف .المدى رةقصي تأقلم إستراتيجية بالطبع لكنها المدى، طويل للتأمين مشابهة باعتبارها لها

 وراء السعي من بدال واإلدخار التسليف جمعيات نظام على يعتمدون الناس من اًكثير أن ذلك إلى

  .نظرهم وجهة من القروض هذه على الحصول صعوبةل القروض،

  

  "العائلة صندوق" /أموال   ٤-٣-٦

  

 محلية عادة هي البحث في ذكرت التي المسبقة األخرى الرسمية غير التأقلم ياتآل صور من  

 نطاق على جمعها تم أموال من الصندوق هذا يتألفو ".العائلة أموال" أو "العائلة صندوق" باسم تعرف

 .سراأل فرادأل الشاملة أو المفاجئة المالية اتاالحتياج تغطية في للمساعدة الممتدة ةاألسر من واسع

  .الخليلك الغربية، الضفة جنوب في أكبر بشكل سائدة اإلستراتيجية وهذه

  

 الواحدة، سرةاأل ألفراد المتاحة المبالغ أما .ياشهر دوالرات عدة يكون قد المعتاد واالشتراك  

 في المتراكمة الدوالرات من اآلالف عشرات ذكروا المشاركين بعض لكن كبير، حد إلى متباينة تبدوف

 عالج أو زواج تكاليف يكون قد والذي االحتياج وقت تتاح األموال أن البعض ذكرو .الصناديق هذه

   ).مثال بنك في( بها يحتفظ أين أو األموال هذه راتد كيف يوضح لم البحث لكن .عاجل طبي

  

 على المبالغ هذه إلى تنظر -الزواج مثل -الحاالت بعض ففي .مختلفة بدت المبالغ هذه وطبيعة  

 تلك السيما أخرى، التحا وفي .محددة مدة أو فائدة بدون سدادها، المتلقي على يتعين قروض أنها

   .ردها انتظار دون العائلة، داخل هدايا أنها على المبالغ هذه إلى تنظر إلحاحا، األكثر الطبيعة ذات

  

   العائلية غير الصناديق   ٥-٣-٦

  

   .أسر وليست منظمات إلى نتمىت ،مماثلة صناديق ألنواع قليلة أمثلة المشاركون أيضا ذكر  

 التي االشتراكات فضلب يعمل وهو ،"العائلي غير صندوقال" ذكرت التي الهامة األمثلة ومن  

 ،شهريا /ةأمريكي اتدوالر ٤ تقريبا قيمته بما عضوا، ٤٠ ومساهمات .سنجل قرية في النساء تسددها
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 ال واإلدخار، التسليف جمعيات نظام عكس وعلى .الصندوق هذا في بسيطة مبالغ تراكم إلى يؤدي

 صدمات أو خاصة أحداث لمقابلة وقت أي في األموال طلب يمكن لكن ،ةمنتظم جمعية مبالغ وجدت

   .مفاجئة

  

 .اقروض تعتبر التيو ،الدفعات بهذه الخاصة الدفاتر ظحف المجموعة صندوق أمين ويتولى  

 فالناس .للغاية ةمرن سداد فترات وعلى فائدة بدون لكن المأخوذة، المبالغ كافة سداد األعضاء وعلى

 هنا، بعضه يعرف الجميع" :ةقائل األمر ذلك المجموعة قائدة شرحتو .المال لها فريتو عندما تدفع

 المقترض يعجز عندما للبنوك للسداد أيضا ستخدمي الصندوق اوهذ ".الناس ظروف نعلم نحن وبالتالي

   ).األمر نهاية في المبلغ رد انتظار مع( قرض أي رد عن

  

  األيتام صناديق /يلالما التبني   ٦-٣-٦

  

 دعم آلية وهي ،البحث في ذكرت الحدث بعد ما التأقلم إستراتيجيات صور من أخيرة صورة  

 فيها يكون التي الحاالت مع خاصة اآللية هذه ملاعتوت .األيتام األطفال لمساعدة المجتمع على تعتمد

   .االحتالل بسبب متوفى الوالدين أحد

  

 .الصناديق هذه إدارة كيفية تحديدا البحث يوضح لم العائلة، لصناديق بالنسبة الحال كان وكما  

 أخذتُ األحيان بعض ففي .وعملها تكوينها كيفية في المرونة من كبير بقدر تتمتع هاأن يبدو لكن

 عابراً الحدود، النداء تخطىي أخرى وأحيانا .المحليين اليتامى لمساعدة معين مجتمع من المساعدات

   .الظروف هذه في الغربية الضفة بناء في لمساعدةل - الموسرين إسرائيل عرب إلى

  

  تأقلم كآلية الرسمي االئتمان     ٤-٦

  

 ،الغربية الضفة في المخاطر إدارة في هامة كأداة الرسمي االئتمان إضافة بمكان األهمية من  

 يقول اقتصادية، أزمة مواجهة فعند .الرسمي غير والتأمين الرسمية، يرغ والقروض التأمين، بجانب

 مؤسسات من رسمية قروض على للحصول السعي في يترددوا نلو مل أنهم المشاركين من الكثير

   .المنطقة في العاملة اإلقراض

 الطلب وعند .الرسمية غير بالموارد مقارنة جاذبية الخيارات أقل األمر هذا اعتبر عام، وبشكل  

 )٢ العائلة؛ من االقتراض )١ :اًواحد الترتيب جاء ،الديه المفضلة التأقلم آليات رتيبت العينة من
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 وأسباب .األصغر التمويل مؤسسات أحد من رسمي بقرض االستعانة )٣ الجمعيات؛ على االعتماد

 الرسمية غير التأقلم إستراتيجيات أن حين في فوائد، تجلب الرسمية القروضف :واضحة الترتيب اهذ

   .الجوانب عجمي من مرونة أقل بأنها الرسمية القروض تتسم كما .ذلك تفعل ال

  

 الصدمات لمواجهة الرسمية القروض استخدام عن عدة حاالت المشاركون روى وقد  

 المشروعات قرض كامل أو من لجزء تحويال الحاالت هذه مثلت األحيان، بعض وفي .االقتصادية

 كنت لم إن -الغربية الضفة في اإلقراض مؤسسات من الكثير ذلك، ومع .ةمنتج غير اتاستخدام نحو

 التحويل يكن لم لذلك ،المشروعات قروض على عالوة مستهلكين قروض تعرض -هاظممع

  .األحوال معظم في ضروريا

  

  المخاطر المتزايدةالتصورات بشأن   -٧

  

األصغر في الضفة الغربية عليهم أن يواجهوا عقبات  تأمينلفكرة توسيع التحمسين إن الم  

ناك نظام راسخ إلدارة المخاطر بصورة بدائية، أوال، وكما أوضحنا في الفصل السابق، ه. عديدة

 تفوق علىاألصغر إلى أن ي تأمينويحتاج ال. الرسمي تأمينأي اهتمام للتقريبا وهذا النظام ال يعير 

ثانيا، الفلسطينيون في الضفة الغربية، رغم أنهم يتقبلون . ما هو متاح بالفعل بصورة غير رسمية

نهم يكنون العداء للمؤسسات األجنبية، خصوصا المؤسسات غير إفالرسمي،  تأميننوعا ما مفهوم ال

الضرورة، منخرطة في توسيع خدمات حكم المألوفة والمؤسسات األمريكية، والتي قد تكون، ب

  .تأمينال

  

منتجات التوسع في وفي الوقت نفسه، هناك عوامل أخرى في الضفة الغربية تشجع على   

لمخاطر لها طبيعة خاصة وهي شديدة، ويرجع ذلك، على األقل وبالتأكيد، ا. بصورة مالئمة تأمينال

ورغم أن ظروف االحتالل . بصورة جزئية، إلى الشكوك المختلفة التي تواكب ظروف االحتالل

، على األقل تأمينقد تكون قابلة للالمدمرة العديد من آثارها ف، تأمينككل قد ال تكون قابلة لل

  .بصورة جزئية

  

اتجاها مميزا في الحياة لمسوا أظهرت الدراسة بوضوح أن المشاركين  باإلضافة إلى ذلك،  

، تم توجيه سؤال إلى المشاركين بأن التركيزوفي مجموعات . الفلسطينية في التعامل مع المخاطر

يتأملوا عالقة المخاطر بالزمن، عن طريق مقارنة الحاضر بنقاط مختلفة في الماضي خالل الـ 
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الشعور السائد الذي أفصح عنه العمالء هو أن الحياة قد صارت أكثر  وكان. سنوات األخيرة ١٠

  .سنوات األخيرة ١٠خطورة، أو بعبارة أخرى، أسوأ، خالل الـ 

  

مخاطر اقتصادية،  ٤بالنظر إلى ف. دراكهذا اإلدالالت بعض يوضح أدناه  ١٠والشكل   

اعية، أعرب المشاركون من اإلصابة، والبطالة، والخسائر الزر/ وهي تكاليف التعليم، والمرض

تحديدا  وفي هذا النوع. (سنوات األخيرة ١٠المخاطر خالل الـ  حدةفي كبير الخليل عن ارتفاع 

المخاطر في نقاط زمنية مختلفة حدة طُلب من المشاركين أن يقيموا التركيز، من مجموعات 

  ).٥و  ١بدرجات تتراوح بين 

  

، الحظنا أن هناك ميل، نوعا ما، إلى توى العالممسوبإجراء الدراسة، بهذه الطريقة، على   

" األيام السالفة الجميلة"تمجيد الماضي في كافة الجوانب، وهو نوع من الحنين إلى الماضي، وإلى 

دورا جزئيا في هذه  تكون لعبتقد  ه العقليةوهذ. كما يتصورها المشاركون في الدراسة

هناك عوامل أخرى بشكل كاف، لتؤكد على أن جاءت متسقة وواثقة لكن التعليقات  ،المالحظات

  .اتالمالحظ غير الحنين تتحكم في 

  

التعليقات بحقائق تاريخية عن الضفة الغربية خالل العشر سنوات  اقترنت ،إلى حد ماف  

من تمثل حقبة  —١٩٩٩عام  ،سنوات ١٠منذ  - وكانت نقطة البداية في هذا التمرين. األخيرة

. القتصاد الفلسطينيلوقت نمو كبير ، واتفاقيات أوسلوت الفترة ما بعد مثلحيث  ،التفاؤل والسالم

وقبل  ،االقتصاد أجهدت قبل اندالع االنتفاضة الثانية التيهم من ذلك، أن هذه الحقبة جاءت واأل

  .   انتقال السلطة من إسرائيل الى السلطة الفلسطينية

  

 الوقتمخاطر األعمال واستخدام القروض مع

  

  محمود :٥رقم الة الحدراسة 

  

 .سنة ٥٠السن  •

 .أبناء ٥متزوج ولديه  •

 .في مدينة نابلس طوال حياتهعاش  •

 .إخوتههو ووهو نشاط مملوك للعائلة، يديره . النشاط هو تصنيع األحذية •
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  تاريخ النشاط

وراء وهناك عامالن . اآلنتدهور كثيرا النشاط بأنه كان قويا جدا في الماضي، لكنه وصف 

حد من قدرته على جلب المواد للداخل، ونقل المنتجات تالل، والذي دائما ياالح) ١: ذلك

اجتياح نابلس في عام : مثال. (لسوق، والذي، أحيانا، يقوم بغلق النشاط بالكاملإلى اللخارج 

  .الواردات الصينية، والتي غمرت السوق وأدت إلى انكماشه) ٢و  ؛)٢٠٠٦

  

 ١٥-١٣العقد األول من هذا القرن، كان النشاط يضم وفي أوج النشاط، في السنين األولى من 

  .أما اآلن، فال يوجد أي موظفين، ال يوجد إال هو وإخوته. موظفا

  

  القروض

  

  السنوات األخيرة

دوالر  ١٧٠٠والقرض الحالي بـ . ٢٠٠٤قروض من األونروا منذ عام  ٥حصل على 

وهو يقول أنه مضطر . اطأساسا لتغطية نفقات النشيستخدم ، مشروعاتوهو قرض . أمريكي

   .لطلب قروض، نظرا ألن العمالء لم يدفعوا الفواتير المستحقة عليهم له

  

برنامج قروض لتطوير المشروعات ترعاه الوكالة فكر في االستفادة من وأضاف أنه مؤخرا 

ا وم. غطي فقط مشتريات المعداتين البرامج أليقدم طلبا، لم  هولكن ،األمريكية للتنمية الدولية

  .يحتاجه هو قروض لمساعدته على تجاوز االنكماش التجاري في السوق

  

، حيث واألصدقاء في السنتين األخيرتين دوالر من العائلة ١٤ ٠٠٠ وقد حصل على حوالي

   .على مصروفات البيت ١/٣القرض على نشاطه، و ٢/٣أنفق تقريبا 

  

  سنوات ٥منذ 

بشكل عام، و. يحصل عليه اآلن اعف محوالي ض سنويا،/ دوالر ١ ٤٠٠ هدخلكان إجمالي 

من استدان مرات قليلة فقط  ،ولم يحصل قط على قروض رسمية. ئتمان أقلإلى اكان يحتاج 

  .من رأس المال غطي احتياجاتهنشاطه ي وبصفة عامة كان. ألسرة واألصدقاءا
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  سنوات ١٠منذ 

 ،رة أو المنزلولم يحصل على قروض من أي نوع سواء للتجا. أفضلكان نشاطه التجاري 

  .إال نادرا

  

  الخليل ،نموذج للمخاطر بالتسلسل الزمني -١٠الشكل 

  
  

من االقتصاد الفلسطيني عاني  ،٢٠٠٠بداية من عام  ،لالنتفاضة سنوات األولىالوفي   

وعلى الرغم من حقيقة أن أعمال العنف قد قلت ). ٢٠٠٤ ،البنك الدولي :المصدر(الضعف الشديد 

تعوق ثار هذه السنوات في صورة السيطرة اإلسرائيلية المشددة مازالت آ ،رةفي السنوات األخي

نمو ضعيفا، االقتصاد الفلسطيني  عكس ،على سبيل المثال ،٢٠٠٨وفي عام . النمو االقتصادي

البنك الدولي هذه أرجع مراقبون من  وقد. المقدمة على الرغم من مليارات المساعدات الدولية

في  ،أن الركود العالميكما ). ٢٠٠٨ ،بيرجر( إسرائيلالتي تتخذها  يةاألمن إلى التدابيرالنتيجة 

ة على الرغم من أن عزل ،دورا في االتجاه الحالي لالقتصاد الفلسطينيهو اآلخر يلعب األغلب، 

  .النسبية قد تكون سببا في حماية األراضي من وطأة هذه اآلثار فلسطين
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 االمشاركون لنا بأنه اما وصفه يه ة القاتمة،صادياالقتالصورة فضال عن  ،ثاروهذه اآل  

غير  مانر من القصص حول انهيار شبكة األكبي بهذه الشهادة عدداقترن . خبرتهم الشخصيةتمثل 

عندما كانوا يسعون للحصول على قروض من العائلة عنهم، قد روى المشاركون أمثلة ف. الرسمية

األموال م يستطيعوا توفير فالعائلة واألصدقاء ل .خذلتهمولكن هذه المصادر  ،أو من األصدقاء

. رده في وقت أقرب من المتوقعطالبوا بولكنهم المال، بالفعل أقرضوهم أو الالزمة إلقراضهم، 

  .ويصف المشاركون هذه الظاهرة بأنها جديدة في حياتهم

  

ة على إدارة ن جميعا ينظرون لالقتصاد الفلسطيني ولقدرتهم الحالييأن المشارك وذكر الجميع  

سيسعون في هذه النظرة يملكون الء أن هؤ ، ما يعنىلها بنظرة قاتمة ونالمخاطر التي يتعرض

حدى مؤسسات التمويل إ رمديوصفها كما فالصورة . حسين وضعهمطرق جديدة لت األرجح  لتبنى

  ".لناس جوعى وعطشى لخدمات جديدةا": تتلخص في أناألصغر 

  

  صيل من منظور الطلبمالحظات حول أنظمة التو   -٨

  

  بناء الثقة بين العمالء     ١-٨

  

الجديدة التي أصبحت حجة  تأمينأعرب العمالء بصفة مستمرة عن قلقهم حيال برامج ال  

 ،في الضفة الغربيةتندر الثقة ف. خاصة األجنبية منها ،لالستغالل من قبل المصالح التجارية

  .تأمينلهم خدمات ال ويرغب العمالء أن يثقوا في المؤسسات التي تقدم

  

 تأمينإلى توصيل خدمة ال ،كلما أمكن ،لمشروعاينبغي أن يهدف  ،هذا المناخوفي ظل   

من المحتمل  األنه ،األصغر المعروفة أو المؤسسات التجارية تأميناألصغر عن طريق مؤسسات ال

لمؤسسات في قدرة هذه او تلك السيناريوهات على رغبةتتوقف  وبالطبع .حقق أفضل النتائجتأن 

  ).هذا التقريرفي القادمة  نقاشاتانظر ال(توصيل المنتجات في و ،تأمينالمشاركة مع شركات ال

  

وهي أن  ،الثقة تعزيز/ خاللها بناءمن األصغر  تأمينوهناك طريقة أخرى يمكن لبرامج ال  

افية وسياسية ثقذات حساسية فهناك قضايا . تظهر الحساسية الثقافية والسياسية في تصميم المنتجات

  .أو برنامج تمهيدي منتجأي في الضفة الغربية ينبغي أن تراعى في تصميم 
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ال تمثل فمثل هذه االستثناءات . بسبب االحتالل الممتلكاتتلف استثناء  الرئيسيةاألمثلة من و  

رم المحعلى الحياة  تأمينمثال آخر هو ال. تعتبر إهانة للهوية الفلسطينيةبل  -ا فحسب ماليخلال 

في  يأجنبالمسائل سيعزز صورتها ككيان هذه تناول في  تأمينشركة فشل أي ف. الذي تناولناه آنفا

  .الثقافة اإلسالمية

  

ومنتجات  تأمينمقدمي خدمات البأن يرغب العمالء أن يشعروا  ،عالوة على كل ذلك  

لكن  .في العالمفي أي مكان  تأمينعمالء الا األمر ينطبق على وهذ. يقفون في جانبهم تأمينال

  .هي الموضوع األبرزالشعور بالعزلة واالضطهاد الذي يخيم على الضفة الغربية يجعل الثقة 

  

  التوعية المالية    ٢-٨

  

 تأمينالاشتراكهم في سواء من خالل  تأمين،لعلى دراية بموضوع امعظم الفلسطينيين   

. ألشخاص الذين يعرفونهمتجارب امن خالل أو  ،على السيارات تأمينأو ال ،الصحي الحكومي

أو بمعنى  ،لهمفي صورة تبدو ذات معنى  تأمينللالحقيقية القيمة  تعرض لم ،ألغلبيتهم بالنسبةلكن 

آخر، لم تعرض عليهم مفاهيم التأمين عرضا مفصال من حيث تكلفتها ومزاياها، ومنتجاتها 

   .الخاصة

  

 مخاطرلكيفية مواجهة الأقوى  اللعمالء المحتملين فهم التوعية الماليةمنح تويمكن أن   

بدال من االستباقية ظهر المزايا الجوهرية الستراتيجيات المواجهة تيمكن أن المتعددة، كما 

. المنتشرة في الضفة الغربية) من العائلة أو األصدقاءاالقتراض مثل (التفاعلية ستراتيجيات اال

وكيف يمكن أن بوالص التأمين، مل في تفاصيل عأكثر  التوعية الماليةبرامج أن تتعمق يمكن و

التدفق   كيف تم مراعاة للعمالء توضح التوعية ويمكن أن . للعمالءمقابل المال قيمة تمثل 

يمكن أن تساعد هذه البرامج على  ،وباختصار. دفعالمالي النموذجي لألسر، عند وضع خطط ال

كامنة أي شكوك وبهذا، تنتهي  .بهاهي في متناول اليد، وينصح  تأمينالبوالص أن بإقناع العمالء 

  . تأمينتجاه ال

  

خدمات وكما يبدو، ستلقى غالبا ال. في إدارة األمواليعتبر الفلسطينيون مهرة  ،وعموما  

ي مؤسسات التمويل األصغر يرى مديرفأحد . تهافائديلمس الناس بمجرد أن إقباال، جديدة المالية ال
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عادة ما يكون األشخاص لديهم رغبة كبيرة في تجربة ف. عليك أن تقنعهم بالقيمة": األمر كالتالي

  ".  يجربونوتدعهم  حل،أن تعطيهم الكل ما عليك . أشياء جديدة في هذا الجزء من العالم

  

  

  في جانب العرضبحث ال –مقدمة    -٩

  

  األهداف     ١-٩

  

حث بإجراء ب "مايكروإنشورينس سنتر"ت منظمة قام ،الطلبجانب نتائج دراسة انطالقا من   

 ةأهداف تلك الدراسة على ثالثارتكزت وقد . ٢٠٠٩في مايو  تأمينلبشأن ا عرضعلى جانب ال

  :محاور

  

  .األصغر في الضفة الغربية تأمينتحليل وضع ال   - ١

  

  .األصغر الجديدة تأمينتحديد الشركاء المحتملين لخدمات ال   - ٢

  

وفي تطوير  ،بصفة عامة تأمينالمساعدة الفنية في قطاع الالمجاالت من أجل تقييم أهم    - ٣

  .األصغر بصفة خاصة تأمينال

  

  مصادر المعلومات     ٢-٩

  

ن لدى كبرى مع موظفي مقابالت على إجراء عرضتركز البحث الذي أجري على جانب ال  

  :خاصة ،مؤسسات ومنظمات الضفة الغربية

  

 ،الحوادثلحياة وعلى ا تأمينلالعرب لو ،والمشرق ،والعربية ،األهلية( تأمينسبع شركات    -

  ).باإلضافة إلى شركة تراست ،الفلسطينية تأمينشركة الو ،وشركة التأمين الوطنية

  

 ،وبنك القاهرة عمان ،بنك الرفاة للتمويل األصغر(مس منظمات ائتمان أصغر أو بنوك خ   -

  .)واألونروا ،والبنك اإلسالمي الفلسطيني ،وفاتن
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وهيئة  ،ووزارة الشئون االجتماعية ،ووزارة العمل ،وزارة الصحة(هيئات حكومية  أربع    -

  ).سوق رأس المال الفلسطينية

  

  ).لشركات التأمين تحاد الفلسطينياالو ،اتحاد البنوك في فلسطين(إتحادان    -

  

مركز الديموقراطية وحقوق و ،مركز تنمية القطاع الخاص(ذات صلة منظمات ست    -

 ،المركز الطبي للعالج والتشخيصو ،الجتماعيةمركز التنمية االقتصادية واو ،العاملين

  )ومنظمة العمل الدولية ،ميرلينو

  

في المؤتمر الذي أقيم تحت  ،في رام اهللا ٢٠٠٩مايو  ٢٠في األولية، وقد عرضت النتائج   

  ".األصغر في فلسطين تأمينفرص ال" رعاية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بعنوان 

       

  

  في الضفة الغربية المعروض عن التأمين ة نبذة سريع   -١٠

  

األردنية  تأمينكانت شركات ال ،)١٩٦٧ - ١٩٤٨(خالل الحكم األردني في الضفة الغربية   

األردنية الضفة  تأمينتركت معظم شركات ال ،١٩٦٧وفي أعقاب حرب الستة أيام عام . نشطة

شركة ، حصلت أول ١٩٧٦وفي عام . تأمينم خدمات اليالشركات اإلسرائيلية تقدلتتولى  ،الغربية

في جزء من الحكم وبعد التخلي عن . اإلسرائيلي تأمينتحت نظام ال ،ترخيصعلى فلسطينية  تأمين

حتى  سليم يتأمينأو نظام هناك أي قانون يكن لم  ،٢٠٠١الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية عام 

  .٢٠٠٥عام 

  

  

تحت إشراف هيئة تعمل  تأمينشركات الأصبحت  ،٢٠٠٥جديد عام  يتأمينسن قانون  وبعد  

هيئة في اإلشراف على الصناعة بفعالية في منتصف الوبدأت . سوق رأس المال الفلسطينية

التحاد الفلسطيني باالنضمام إلى ا تأمينشركات الجميع  قانوناللزم أ ،٢٠٠٥ومنذ عام . ٢٠٠٨

دوالر  ٣ ٠٠٠ية تبلغ عضوية سنواشتراك رسوم من ويمول هذا االتحاد . تأمينلشركات ال

  .على السيارات يتم بيعه تأميندوالر لكل  ١.٢٥و لكل شركةأمريكي 
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 اليوم هو مزيج من القانون األردني تأميناإلطار القانوني الذي تعمل به شركات ال وما يزال  

في ف. تأمينوال يوجد عملة معينة تستخدم في سوق ال. ٥الجديد الفلسطينيالقانون و اإلسرائيليو

بوالص تصدر معظم  ،)الشيكل(على السيارات بالعملة االسرائيلية  تأمينلوقت الذي يتم فيه الا

ستخدم فيها العملة تجد أيضا بعض المنتجات التي كما يو. األخرى بالدوالر األمريكي تأمينال

  ).  الدينار األردني(األردنية 

  

  

  تخص صناعة التأمينهامة حقائق وأرقام    -١١

  

دورا ثانويا في اقتصاد تلعب  تأمينصناعة اليتضح لنا أن  ،األقساط المتولدة حجم من واقع  

لناتج المحلي إلى انسبة كإجمالي أقساط الذي حسب  ،اختراق التأمينقد قدر حجم ف. فلسطين

القيم التي تحققها قائمة يأتي في ذيل تجعل التأمين النسبة وهذه  .في المائة ١.٤بحوالي  ،اإلجمالي

  .٦لمجاورةالبلدان ا

  

الناتج / أقساط التأمين(مدى االختراق التأميني في فلسطين والبلدان المجاورة : ١١الشكل 

  )المحلي اإلجمالي

  
                                                 

وعلى الرغم من أن قطاع غزة لم يتم تناوله في الدراسة المذكورة ھنا، ينبغي . ة في قطاع غزة بالقانون الفلسطينيال تعترف الحكومة المحلي  ٥
  .وضع ھذا األمر في االعتبار، ألن بعض شركات التأمين الفلسطينية تعمل في كل من الضفة الغربية وغزة

مليار دوالر أمريكي،  ٦.٦٤١لى تقدير الناتج المحلي اإلجمالي الذي بلغ حوالي ع)باإلضافة إلى غزة(يعتمد التقدير الخاص بالضفة الغربية   ٦
-www.cia.gov/library/publications/the-world)وكاالت االستخبارات األمريكية  - "الوورلد فاكتبوك"والذي نشر على موقع 

factbook) . وورلد إنشورينس في  - ٣/٢٠٠٨سيجما رقم ): ٢٠٠٨(أما األرقام األخرى بشأن اختراق التأمين فأخذت من سويس ري
٢٠٠٧  .  
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وفي الوقت الذي . زال هناك مساحة كبيرة لتوسيع األعمالماي الضعيف أنه تأمينيبين التغلغل ال

تأمين في نصبة أعلى لصناعة التظهر األردن ولبنان بوضوح أ ،تعاني فيه مصر من أرقام ضعيفة

  .منهما اقتصاد كل

  

خيص للعمل في الضفة الغربية اعلى تر تأمينحصلت تسع شركات  ،٢٠٠٨نهاية عام في   

مثل تلك الشركات التي تقدم منتجات (المركبة تأمينوهذا يشمل شركات ال). ٨انظر الجدول رقم (

في الضفة  تأمينأي فرع لشركات إعادة ال وال يوجد). على الحياة وغيرها في نفس الوقت تأمينال

  .الغربية

  

  )٢٠٠٨نهاية (في الضفة الغربية النشطة شركات التأمين  -٨جدول ال

  

عدد 

  الموظفين

 

البداية الفروع الترخيص بلد المنشأ  الشركة 

تأمين على  ١٩٩٤ ١٣ ١٢٠

 /حياةال

منتجات تأمين 

 أخرى

مجموعة   ةمحلي

األهلية 

 - تأمينلل

AIG٧ 

تأمين على  ١٩٦٩ غير منطبق نطبقمغير 

 حياةال

  ٨أليكو ةأمريكي

منتجات تأمين  ١٩٧٥ ٨ ٩٩

 أخرى

العربية  ةمحلي

 تأمينلل

منتجات تأمين  ١٩٩٢ ٧ ٨٥

 أخرى

المشرق  ةمحلي

 تأمينلل

تأمين على  ١٩٩٥ ٦ ٣٧

 /حياةال

منتجات تأمين 

شركة العرب  ةأردني

للتأمين على 

الحياة 

                                                 
   AIG لشركة التأمين األمريكية منضمة ھذه الشركة غير    ٧
 AIGأليكو ھي شركة تابعة لشركة شركة    ٨
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 الحوادثو أخرى

تأمين على  ١٩٩٢ ٩  ١٤٥

 /حياةال

منتجات تأمين 

 أخرى

 تأمينشركة ال ةمحلي

 الوطنية

 تأمينلاشركة  ةمحلي تأمينات أخرى ١٩٩٤ ٨  ٩٢

 الفلسطينية

منتجات تأمين  ٢٠٠٧ ٠ ١٩

 أخرى

التكافل شركة  ةمحلي

الفلسطينية 

 تأمينلل

تأمين على  ١٩٩٤ ٩ ١٣٩

 /حياةال

منتجات تأمين 

 أخرى

تراست  ةمحلي

 تأمينلل

  

  

مقرات رئيسية ( تأمينكبير من شبكات منافذ ال اعدد تأمينتدير شركات ال ،وبصفة عامة  

  :معظم أو كل المدن التالية تأمينوتخدم أكبر شركات ال). وفروع

  

  رام اهللا/ البيرة   -

  الخليل   -

  نابلس   -

  لكرموط   -

  بيت لحم   -

  حوارا   -

  لفيتس   -

  غزة   -

  جنين   -

  وباس ط   -
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قد تشكل قاعدة ومع ذلك  قد تتسبب في قدر كبير من عدم الفاعلية،ة الكبيرة وهذه الشبك  

تكون في وضع من األرجح أن معظم الفروع اإلقليمية ف. في المستقبل الختراق السوقممتازة 

ومع ذلك، في هذه المرحلة من البحث،  .دون تحمل المزيد من التكاليفتوسيع أعمالها يمكنها من 

محض التوقعات، وأي من هذه الخطط يحتاج إلى مزيد من التحليل العميق  ما يزال هذا الطرح

  . لهياكل تكاليف الشركات

  

شخصا  ٢٣٠يعمل  شركات التأمين مباشرة، في حينفي  يعملون شخص ٨٠٠حوالي و  

 اإللزامية الخاصة بالسيارات تأمينوتعتبر المنافسة قوية خاصة في أقسام ال. مبيعات كمندوبي

السعر  إلى تجاوز تأمينأن هذا الضغط التنافسي قد دفع بعض شركات ال قالوي. ملينتعويض العاو

دراسة أسواق إلى آخرون حين دفع في  ،األدنى الذي وضعته هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

  .على الممتلكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأمينمناسبة جديدة مثل ال

  

بتفاوت كبير بين  ،أضعف تأمينوضع المالي  لصناعة اليبدو ال ،ومقارنة بقطاع البنوك  

من قبل وكاالت التصنيف  تأمينمن شركات ال ولم يتم تصنيف أي. وأضعف الشركاتأقوى 

من  ةخضعت ثالث ،٢٠٠٩من عام الربع الثاني وفي . ٢٠٠٨حتى نهاية عام  ٩ةالدولية األربع

هامش انخفاض  بسبب ،الفلسطينيةهيئة سوق رأس المال قبل لفحص دقيق من  تأمينشركات ال

  .السيولة لديها

  

% ٢٨ قدرها بزيادة ،٢٠٠٨مليون دوالر عام  ٩٤األقساط المكتوبة إلى إجمالي  وقد وصل  

 لىنظرة مفصلة ع ٩ويعرض الجدول . الصعبةرغم األوضاع االقتصادية  ،٢٠٠٧ مقارنة بعام

  .خط األعمالحسب األقساط تطور 

  

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، : المصدر(خط األعمال ط حسب إجمالي األقسا -٩جدول ال

  )      مليون دوالر أمريكي

 

  

                                                 
  بيست، وفيتش. إم.ستاندرد آند بوورز، وموديز، وإيه  ٩
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التغيير 

)٢٠٠٧-

٨( 

من %

المجموع 

 الكلي

٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ خط 

 األعمال

 السيارات ٢٩.٥ ٣٦.١ ٤١.٥ ٣٩.٦ ٤٢.٥ ٥١.٣ %٥٤ %٢١+

 ثالحواد ١٠.٠ ١٠.٩ ١٣.٩ ١١.٤ ١١.٦ ١٣.٩ %١٥ %٢٠+

 الصحة ٤.٨ ٥.٣ ٥.٣ ٩.٤ ٩.٠ ١٧.٩ %١٩ %٩٩+

 الممتلكات ٣.٧ ٤.٩ ٥.٧ ٦.٠ ٥.٦ ٦.٥ %٧ %١٦+

 الحياة ٤.٤ ٤.٨ ٤.٤ ٤.٥ ٣.٧ ٣.٥ %٤ %٥-

 البحري ٠.٧ ٠.٨ ٠.٩ ١.٠ ١.٠ ١.٢ %١ %٢٠+

 اإلجمالي ٥٣.١ ٦٢.٧ ٧١.٧ ٧٢.٠ ٧٣.٤ ٩٤.٣ %١٠٠ %٢٨+

  

سيطران تأمين ضد الحوادث هما المالو ياراتعلى الس تأمينبوضوح أن ال الجدول ويظهر  

وتعتبر الغالبية العظمى من . األقساط الكليةمن حجم % ٦٩حيث يمثالن  ،تأمينسوق ال على

و " على السيارات تأمينال" انظر أقسام( المنتجات التي تباع في خطوط األعمال تلك إلزامية 

  "). ضد الحوادث تأمينال"

  

        

  التأمين حسب نوع العرضخلفية عن جانب  -١٢

  

  السياراتعلى  التأمين   ١-١٢

  

. في الضفة الغربية التأمينأساس صناعة  حتى اآلنالسيارات  على التأمينتعتبر منتجات   

  :وتقدم ثالثة منتجات مختلفة ألصحاب السيارات

  

الذين  ات الجسدية لجميع األشخاصذي يغطي اإلصابوال المسؤولية المدنية تجاه الغير تأمين   - ١

ويعتبر هذا المنتج ). الركاب فضال عن الضحايا خارج السيارة( لحادث سيارة نعرضويت

هيئة سوق رأس المال  وقد وضعت. على جميع السيارات بال حد معين لمبلغ التغطية اإلزامي

دوالرا أمريكيا  ٢٥٠ -  ١٨٠يتراوح بين  ا النوع من التأمينأدنى لهذ اًسعر الفلسطينية

للغاية،  ضعيفاكان التنفيذ  حتى وقت قريب،و. قوة المحرك مالَّكي، حسبرات الللسيا سنويا
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من أجل  ، فتغير الوضعالضفة الغربيةفي ولة ؤقوات الشرطة اإلسرائيلية المس إلى أن تولت

 ةقامت السلط ،وخالل العامين الماضيين. لتـأمين على السياراتلوليس  ،تحقيق األمن

من % ٨٠واآلن ما يقرب من  .الشرطة بتكثيف الرقابة اتالفلسطينية التي تحكم قو

رغم اختالف التقديرات األخرى، وعدم ذكر هذه النسبة في العينة ( السيارات مؤمن عليها

مطالبين بتقديم السيارات  ومالكأصبح  ،٢٠٠٩ومنذ  أوائل عام  ).التي تناولت جانب الطلب

األمل و.  سنويارخصة السيارة  تجديد ، من أجلالفترةكامل خالل  التأمين أوراق تدل على

ية عن طريق دمج مصروفات الرخصة السنوية التأمينهو تحسين تنفيذ نظام التغطية اآلن 

حمال كبيرا على محدودي الدخل من يشكل جراء لكن هذا اإل. التأمينمع مصروفات 

فس في ن التأمينص السيارة ويخترضعف المبلغ ليضطرهم لدفع حيث ، السياراتأصحاب 

  .الوقت

  

ضد األضرار التي تصيب  تأمين المسؤولية بالكامل تجاه الغير، وهذا يشمل التأمين   - ٢

من المتوقع غير أنه . لتغطية اإللزاميةكتكملة طوعية ل تقدم هذه التغطية ،وحاليا. الممتلكات

  .أن يصبح هذا المنتج إلزاميا قريبا

  

كما هو الحال في األسواق و. بالكامل مؤمن عليهاهو تأمين يغطي السيارة التأمين السيارة، و   - ٣

وذلك أساسا لتأمين محدود من الناس، المكلفة نسبيا عدد البوليصة يقوم بشراء هذه  ،األخرى

  .السيارات الجديدة باهظة الثمن

  

 المسؤولية المدنية تجاه الغير تأمينلسعر بوليصة حد أدنى وراء وضع  المعلن يعتبر السبب  

من ذلك هي دفع شركات التأمين الفكرة و. التأمينمنع المنافسة المدمرة بين شركات  وهاإللزامية 

على الرغم من و. األسعاربدال من  ،بناء قاعدة رأسمالية قوية والمنافسة على مستوى الخدماتإلى 

أقساطا أعلى  التأمينشركات  ال تفرض ،األدنى وليس السعر المحدد ما هو مفروض يمثل الحدأن 

  .الحد األدنىا من هذ

  

 هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةاألدنى التي وضعتها  الحد استراتيجية حتى اآلن، تقابلو  

شتكى ي بينما ،المطالبة المطولة واالستثناءات المتعددةإجراءات من يشتكون العمالء ف. ستياءاالب

قد وضعوا كما يبدو ن الذي ،الصناعة زمالء من المنافسة غير العادلة بين التأمينشركات  وممثل

 ،وفي الوقت ذاته. من الحد األدنى المتفق عليهأقل مخططات تسمح لهم بعرض خدماتهم بسعر 
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ألنها ترى أن المعدل  التأمين،أقساط رفع أسعار  ضغط من أجلت التأمينيقال أن شركات إعادة 

  .للغاية الحالي منخفض

  

  )عاملينتعويض ال(ضد الحوادث  التأمين   ٢-١٢

            

تأمين باستصدار لزم أرباب العمل يستفيد العاملون في القطاع الرسمي من القانون الذي ُي

: على ما يليتنص  ٧/٢٠٠٠من قانون العمل رقم  ١١٦مادة الف. ضد الحوادث لجميع الموظفين

كتعويض ضد أي  ،مليناعلى جميع العيستصدر بوليصة تأمين يجب على صاحب العمل أن "

والرقابة على  القانونن إنفاذ ولة عؤأصبحت وزارة العمل مسفقد  ،وعليه". نموظفيلل قد يقعحادث 

  .تنفيذه

  

منتج جماعي للتأمين على ويعتبر تعويض العاملين، في سوق العمل ب التأمينويعرف هذا 

. ا للغايةيعتبر منخفض له التنفيذ الفعلي، فإن أن هذا التأمين إلزاميوعلى الرغم من . الحوادث

: في اإلطار التنظيمي للتهربأصحاب العمل يستغلون وجود بعض الثغرات بعض لظاهر أن فا

وال يعتقد . ُهم معفونفومن ثم  ،فهم يزعمون أن شراء هذه التغطية ال يتوافق مع معتقداتهم الدينية

 .ذريعةك يستخدم ولكنه ،أن الدين هو السبب الحقيقيالذين ُأجرى عليهم البحث معظم 

 

  الصحي أمينالت   ٣-١٢

  

السيما من حيث كونه في متناول  من األسواق المتطورة نسبيا، الصحي التأمينيعتبر سوق 

. بعض الحماية األساسيةبعلى األقل من السكان % ٨٠-٧٠تفيد حوالي من حيث يس ،الجميع

متطلبات من خالل التخفيف من  ،من التغطيةالمرتفعة تم تحقيق هذه النسبة بشكل أساسي، و

خالل تم طرح هذا التأمين وقد . تحت رعاية وزارة الصحة ،تأمين االنتفاضةراك في االشت

نسبة المشاركة  لكن .االنتفاضة الثانية إلمداد ضحايا االنتفاضة ببعض الخدمات الصحية األساسية

 وقد. مشترك فلسطينيبصورة كبيرة في السنوات األخيرة حتى وصلت اآلن إلى مليون ارتفعت 

بشكل كبير إلى وضع المدعومة البوليصة هذه على ألعضاء الجدد من االهائل قبال اإلهذا  أدى

  .كبير مالي غطوزارة الصحة أمام ض
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 ،نتائج جانب الطلب كر فيكما ذُ ،اتقريبا مجان يقدم مين االنتفاضةوعلى الرغم من أن تأ

ة الرديئة ومن الخدم ،حيث يشكون من إجراءات التسجيل المطولة راضيين، األعضاء غيرف

المستشفيات  لحاالت األكثر تعقيدا فيارعاية قبول القيود المفروضة على فضال عن  ،المحدودةو

  .الصحية غير الحكومية والمراكز

  

 ،"امدفوع" اعام اتأمينتقدم وزارة الصحة أيضا  ،الطلبالخاص بجانب بحث ذكرنا في الكما 

هذا النظام جميع ستفيد من وي. د الواحد سنويادوالرا أمريكيا للفر ١٧٥حوالي مقابل بتغطية أوسع 

وعلى ). الزوجة واألبناء(بما في ذلك أفراد األسرة من الدرجة األولى  ،العاملين بالقطاع العام

 إجراءاتفإنه يواجه بالنقد بسبب  ،الرغم من أن هذا النظام يعتبر أفضل من تأمين االنتفاضة

غير المستشفيات والمراكز لالزمة لتلقي العالج في المرهقة االقبول البطيئة وعملية اإلحالة 

 ).  الخاصة(الحكومية 

 

 االعديد من الشركات تأمينتقدم  ،الصحي المدفوع مع التأمينوكنوع من المنافسة المباشرة         

 ١٠تطبق التغطية على األسرة المباشرة  وهنا أيضا .موظفين ١٠للشركات بحد أدنى  اتجاري اصحي

 التأمينويغطي . للشخص المؤمن عليه اأمريكي ادوالر ٢٥٠ -٢٠٠كلفة سنوية تبلغ بت ،بأكملها

المستشفيات الرعاية الصحية العامة وبعض  مستشفيات ومراكزالصحي التجاري عادة العالج في 

إجراء العمليات عند بما في ذلك العيادات اإلسرائيلية واألردنية الخاصة  ،الخاصةوالمراكز 

ى كتيب يحتوي على يحصل األشخاص المؤمن عليهم عل ،وفي معظم الحاالت. ةالجراحية المعقد

بين مقدم إعداد الفاتورة أساسا وتتم عملية . منشآت الرعاية الصحية التابعة كافةقائمة بأسماء 

  .مباشرة التأمينالرعاية الصحية وشركة 

  

و في الفترة ما بين الصحي التجاري هو خط العمل الذي أظهر أعلى نسبة نم التأمينويعتبر 

، يتزايد على والمنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات ،الشركات الخاصةفإقبال . ٢٠٠٨ -٢٠٠٧

هناك ثالث شركات و. حزمة المزايا الوظيفيةكجزء من لموظفيها،  تغطية صحية خاصةتقديم 

ركة شو ،الوطنية التأمينوشركة  شركة تراست للتأمين،: وهي سيطر على هذا المجالكبرى ت

 التأمينمنتجات  بالرضا عن وحدها تشعرشركة تراست وجدير بالذكر أن . للتأمين المشرق

  .تعاني من الخسائر في حين أن الصناعة بأكملها التي تعكسها،الصحي واألرباح القليلة 

  

                                                 
  .  عاما ٦٥وأحيانا الوالدين إذا كان عمرھما ال يزيد عن  الموظف، والزوج أو الزوجة، وجميع األبناء،: األسرة المباشرة تشمل ١٠
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من  كامال اتأمين اعرض ،البلدياتمثل الجامعات وكبرى العمالء،  ، يشترىعامةبصفة و

بعرض تغطية  التأمينتقوم شركات  ،وألسباب غير مفهومة. التفاوضية مقوتهادة ، لزيشركة واحدة

الضوابط في زيادة و. التأمينلتكاليف المعدل الطبيعي صحية بأسعار جذابة للغاية ال تغطي 

بما في ذلك  ،االحتيال منتشر بين جميع األطراف/أن النصبيعتقدون ب التأمينلكن خبراء  ،مستمرة

  . ليات والمستشفياتاألطباء والصيد

  

يعتقدون أن هناك جانب الطلب في  الذين أجرى عليهم البحث وعلى الرغم من أن بعض

هذا المنتج في الوقت  تقدم ، ال توجد أي شركة تأمينأيضا تأمين صحي خاص متاح لألفراد

  .الحاضر

  

الغرض و .بالكليةالصحي  التأمينلتحويل قطاع تقودها وزارة الصحة،  ،مبادرة جديدةوثمة 

وإنشاء هيئة تأمين صحي  ،كل الفلسطينيينإلزاميا على الصحي  التأمينمن هذه المبادرة إعالن 

ي الجديد محل تأمين التأمينوسيحل هذا النظام  .جديدة تديرها وتشرف عليها وزارة الصحة

ستأتي يد فأما موارد هذا النظام الجد. لتأمين الصحي الحكومي المدفوعلويكون امتدادا ، االنتفاضة

  .الناشطين اقتصاديا على الدخل لكل% ٥من فرض ضريبة 

  

تلك قلقه حيال أعرب عن  ،الخطة المقترحةبعد إمعان النظر في  ،وقد أعرب البنك الدولي

جديد ستتم إدارته ومراقبته من قبل نفس الصحي ال التأمينوهذا القلق لم ينشأ فقط ألن . المبادرة

بالنظر إلى  ستمثل في الغالب إشكاال كبيراراتيجية التمويل المقترحة أيضا ألن است وإنما ،الهيئة

 ، مع عملنسب بطالة مرتفعة ومتزايدةاألرقام ظهر تحيث  ،االقتصاد الفلسطيني الحاليوضع 

  .في القطاع غير الرسميالناشطين اقتصاديا من السكان % ٨٠حوالي 

  

  على الممتلكات  التأمين   ٤-١٢

  

ويمكن للعمالء االختيار من بين مجموعة  .منتجا نموذجياالممتلكات على  التأمينيعتبر 

، للتأمين على دوالر أمريكي ١٠٠من سنوية األقساط ال وبالنسبة لألسر، تبدأ. واسعةخيارات 

تغطية أيضا كما يوفر هذا التأمين . ضد الحريق والسرقة أمريكي دوالر ٣٠٠٠٠بقيمة ممتلكات 

يبدأ  ،التجاريةللممتلكات وبالنسبة  .فراد األسرةأل ضد الحوادث تأمينالالشخصية و مسؤوليةال

المشرق للتأمين عدة منتجات  شركة وقد طورت. دوالرا أمريكيا ١٥٠تبلغ سنوية بأقساط  التأمين
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صممت خصيصا لفئات األعمال الصغيرة مثل المخابز والمطاعم  ،للتأمين على الممتلكات

تغطية المسؤولية الواردة ضمن وتشمل . نات وغيرهاوالصيدليات والحضا األقمشةومحالت 

  .عماز أو المطبخاممثل التسمم الغذائي في حالتي ال ،ضد المخاطر التأمينتشمل  ،الحزمة التأمينية

  

 ،طويلة تعتبر قائمة االستثناءات، فإن في السوق التأمينوكما هو الوضع مع جميع منتجات 

والشركات الفردية  التأمينالتحاد الفلسطيني لشركات اوقد بدأ . من األحيان كثيرمحيرة في و

  . إذا قلت االستثناءات وأصبحت أكثر وضوحا ،تفيدإدراك أن الجميع سيس

  

أصبحت مسألة مخاطر الحرب والمخاطر المرتبطة  ،وبالنسبة للتأمين على الممتلكات

 التأمين بوالص جميعن فيبدو أ .)جانب الطلبكما هو مبين في (  قضايا المصيريةاالحتالل من الب

تصرفات األعداء واالجتياجات، إلى جانب أيضا أعمال الشغب و ، وإنماتستثني ليس فقط الحرب

الخسائر ال تغطي سوى على الممتلكات  التأمين وبالتالي، تصبح بوالص. األخرى  مقيدةالشروط ال

تغطي الخسائر المرتبطة دون أن  ،الناتجة عن المخاطر التقليدية األساسية مثل الحريق والسرقة

  .مباشرةه باالحتالل االسرائيلي أو الناتجة عن

  

ثناءات خاصة هذه االستترددا كبيرا في تخفيف  التأمينخبراء عكست ردود أفعال وقد 

. مثل هذه المخاطرعلى  التأمينإعادة من شركات ال يحصلون على تغطية  -على ما يبدو -وأنهم

 اوثيق اجديد ااألصغر سيتطلب تعاون التأمينمستقبال في منتجات  إدخال هذه المخاطرفإن  ،ومن ثم

ضد المخاطر  التأمينشراكة مع مبادرات الأو /الرائدة في المنطقة و التأمينإعادة مع شركات 

  ).أدناه نقاشانظر ال(السياسية 

  

  

حمل للغاية لتتضعيفة تعد  الضفة الغربيةالتأمين في الدالئل إلى أن شركات تشير  ،وأخيرا

ذكر بعض المقابالت، بعض  فأثناء. تغطية مسألة الخسائر واألضرار الناتجة عن االحتاللوحدها 

بأنفسهم التدمير المتعمد  شاهدواالمحلية أنهم قد  التأمينكبار المديرين التنفيذيين في شركات 

وأنهم لن يقبلوا  ،ةلصفوف السيارات من قبل الدبابات اإلسرائيلية في رام اهللا أثناء االنتفاضة الثاني

أنه من الممكن بالتجربة توحي  ،ومع ذلك .في دفاترهممثل هذه المخاطر يتحملوا تغطية أبدا أن 

بسبب االجتياحات الممتلكات عند تلف " إضافية"تغطية تقديم العثور على شركات إعادة تأمين تقبل 
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لتأمين ستكون في منأى إعادة ا اتشركطالما أن  ،على نطاق ضيقوتصرفات األعداء التي تقع 

  .على غزة ةاألخيركالحرب  ،كبيرةالحداث األتغطية الخسائر الناجمة عن عن 

 

  

  الزراعي التأمين   ٥-١٢

  

. رغم زيادة الطلب عليه ،متوفرالالزراعي هو المنتج الرئيسي الوحيد غير  التأمينيعتبر 

ة في الوصول إلى حلول صعوبة شديد التأمينتجد شركات  ،البلدانكما هو الحال في معظم و

هما  اثنان من شركات التأمين،على األقل ومع ذلك، أعدت . الزراعةمتعلقة بتجارية للمخاطر ال

 -كما ذكرتا - ، بدعمتأمين المحاصيلدراسات أولية حول  ،الوطنية والشركة األهلية التأمينشركة 

في المكتب الزراعي  نينالمؤمالغريب أن  و. وهي شركة إعادة تأمين سويسرية ،"ري زسوي"من 

ألن تصل إلى حل، هذه المبادرة لم  ،على أي حال. ذلك واالسويسرية قد أنكر" ري زسوي"لشركة 

  . في تحملهاالمزارعون يرغب األقساط قد قدرت بمبالغ تزيد زيادة كبيرة عن المبالغ التي 

  

فوكا  -راعيالمنظمة الدولية لتنمية التعاون الزها تدراسة حديثة أجر استعرضت وقد

سمارت التابع ألكاديمية  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في إطار مشروع، بتمويل من )٢٠٠٨(

احتماالت إنشاء نظام تأميني للمنتجات الزراعية في الضفة  ، استعرضت(AED)التطوير التربوي 

تقسم على ة الزراعي ينبغي أن يطبق من خالل عملي التأمينوتوصلت إلى  أن : الغربية وغزة

  :والمقترحات الرئيسية هي. مراحل

                  

يجب  ،وفي البداية. الحقا توسعالثم يتم  ،ينبغي أن يبدأ تأمين المحاصيل على نطاق ضيق •

إنتاج الخضروات التي تزرع في على ضد السقيع  التأمينأن تقتصر االستفادة من بوليصة 

  .إنتاج الحقول المفتوحةمقارنة بض لخسائر أقل ألن هذا النوع يتعر ،)الصوبات(المشاتل 

  

الشديد، وهذا يجعلهم غير المزارعين لعوز  ،%٧٠- ٥٠ينبغي أن تدعم األقساط بنسبة  •

القيمة ويمكن أن تأتي اإلعانات من ضرائب . على دفع السعر التجاري بأكملهقادرين 

  .على المدخالت الزراعيةالمضافة المفروضة 
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 ،اتالتأمينلجنة ثالثية مكونة من محترفي بواسطة من المطالبات  يتم التحققينبغي أن  •

  .ووزارة الزراعة ،المنظمات الزراعية غير الحكوميةو

  

جميع أنحاء في  ها،جميعكن يلم إن  التأمين الزراعي،برامج  وعلى الرغم من أن معظم

ال يكتب لها يرة يعتبر ممارسة خطاألسلوب هذا ف ،تستفيد من الدعم بطريقة أو بأخرى ،العالم

لثمن الحقيقي وخطورة األسلوب تكمن في عدم تحمل المزارعين ا. الديمومة، في كثير من األحيان

أما عدم إمكانية استمرارية هذا األسلوب . للخطرزيادة تعرضهم وهذا يشجعهم على  ،للمخاطرة

 ،من الزمن طويلةلفترات  البرامج هذهعلى تحمل دعم معظم الحكومات فيرجع إلى عدم قدرة 

تأمين على أسباب تقديم برنامج وهو أحد ( آخذ في النموخاصة إذا كان القطاع الزراعي 

، من المستبعد للغاية أن نتوسم مثل السلطة الفلسطينيةومع حكومة مثقل كاهلها ماديا ). المحاصيل

ال لألموال العامة ، كما أن االستخدام الفعلفترة طويلةالتي تقدمها اإلعانات المالية فيها أن تطيق 

  .أيضا مشكوك فيهالمقدمة من خالل هذا البرنامج أمر 

  

الطريقة الفعالة لتحقيق  ال يكون عادة فإن التأمين ،الخسارة المتكررةبسبب أحداث و

ة والتحقق من ياإلداراإلجراءات بحيث في العادة تُفرض تكاليف تتعلق  ،االستقرار في الدخل

بأنها عالية، ما يرفع قيمة التكاليف هذه التكاليف تتسم  ،الزراعي نالتأميوفي مجال . المطالبات

. أكثر فعاليةأمرا  يكون تسهيل فرص االدخار للمزارعين ،وفي ظل هذه الظروف. الكلية للتغطية

مدخرات الن توفير حسابات توفير جذابة وسهلة االستخدام للمزارعين سيساعدهم على  بناء أكما 

  .لمحصولل أخرى خسارةأي موسم حصاد سيء أو بعد  ،دخلاستقرار الو

  

  يةدخاراالالبرامج أو  تأمين التعليمبشأن  مالحظة   ٦-١٢

  

. التأمينبعض المؤسسات المالية تقدم أو قدمت في الماضي المدخرات التعليمية ومنتجات 

من ثم قدمت بوليصة لتأمين و ،المحتملةالفرص كأحد  ا المجالهذلذلك، حددت شركة تراست 

شركة العرب فإن  ،وبالمثل. حظ بكثير من النجاح حتى اآلنتلم إال أن هذه البوليصة . لتعليما

 اكبير الكنها ال تلقى طلبعدد بوالص تأمين من هذا النوع، لديها  والحوادث للتأمين على الحياة

كاف  لكنه فشل في جذب عدد ،لديه منتج خاص بالمدخرات التعليميةأما بنك الرفاة، فكان . يهاعل

  .لذا توقف، من العمالء
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للقلق  ارئيسي االطلب بوضوح أن رسوم التعليم تعتبر سببفي جانب بحث الوقد أظهر 

وبالنظر إلى أن العديد من الشركات . لسكان ذوي الدخل المنخفضبالنسبة ل والضغوط المالية

د كبير من ولكنها  فشلت في جذب عد القضايا حاولت أن تخرج بمنتجات جديدة لمعالجة هذه

المنتجات  عدم تسويقيرجع إلى فإما أن السبب  . ينبغي تحليل األسباب بطريقة أفضل ،العمالء

لسببين ا أو ،جيدة للعمالءجيد بما يمنح قيمة بشكل إلى عدم تصميمها المعروضة بطريقة جيدة أو 

في  الطلب السبب هو عدم رغبة المشاركين في البحث في جانب ومن الممكن أيضا أن يكون. معا

 ، رغم شكواهم منادخار احتياطات لتغطية مصاريف التعليم على المدى الطويل في المستقبل

  .التي تسدد على فترات قصيرة عبء المصاريف المدرسية السنوية

  

  البحري التأمين مالحظة بشأن   ٧-١٢

    

ومع . صغراأل لتطوير التأمين مجاال نموذجيا ١١البحري أو تأمين النقل التأمينال يعتبر 

الذين المزارعين  ، مثل صغارمناسبتأمين النقل المحدودي الدخل من من قد يستفيد السكان  ،ذلك

البحري شركة تأمين  التأمينوتقدم  .عن طريق جمعية تعاونيةيقومون بتسويق وبيع ونقل منتجاتهم 

أكثر هذا خط العمل سيصبح  ،النقل عبر الحدودتسهيل وعندما يتم . ستتراواحدة هي شركة 

ن الضفة الغربية من قبل يتم إدارة العديد من الصادرات م ،وبسبب الوضع السياسي الراهن. أهمية

  .سرائيليةإشركات تأمين  من البحري التأمينإسرائيلية تشتري شركات نقل 

  

التي يتعامل التعاونية للجمعيات مملوكة سواء مازالت (نظام ملكية البضائع المنقولة  وحسب

البحري المزارعين محدودي  التأمينقد يفيد  ،)ن أو بيعت بالفعل إلى تجار الجملةومزارعلمعها ا

من  ،البحري بصورة غير مباشرة التأمينقد يستفيد المزارعون من أو . بطريقة مباشرة ،الدخل

قسط التأمين  أصبحوا غير مضطرين لتحميلإذا  ،التجارالحصول على أسعار أفضل من خالل 

  .ئر النقلخساضد مخاطر 

  

  ضد المخاطر السياسية التأمينمالحظة بشأن    ٨-١٢

عبر  الخاص نية بالتعاون مع مؤسسة االستثمارالوط التأمينقامت شركة  ،٢٠٠٨في عام 

مبادرة الشرق األوسط لالستثمار وهي والتابعة لوكالة حكومة الواليات المتحدة ) أوبيك(البحار

                                                 
" األرضي"وعادة ما يعرف تأمين النقل . يعرف بأنه تأمين البضائع العابرة والمركبات التجارية التي تقوم بنقلھا، سواء بحرا أو برا ١١

لجوي، وعن طريق الجسور واألنفاق ووسائل بالتأمين البحري الداخلي، ويغطي جميع األصناف المنقولة عن طريق النقل البري أو ا
  . المواصالت واالتصاالت األخرى
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ضد المخاطر السياسية باطالق برنامج التأمين  ،ت المتحدةتابعة للواليامنظمة غير هادفة للربح 

ضد المخاطر السياسية بتوفير تأمين ضد  التأمينبرنامج سيقوم  في البداية،. (PPRI)ة الفلسطيني

الفلسطينيين الصغار والمتوسطين لحمايتهم من الخسائر الناتجة عن  للمصدرينالمخاطر السياسية 

مكان الموردين الى األراضي الفلسطينية شراء في إسيكون  ،الثانية في المرحلةأما . تعطل التجارة

ال  ،وحتى اآلن. قع أن يتم حماية األصول األجنبيةيتو ،وفي الخطوة الثالثة. التأمينهذا النوع من 

  .المنتجات الزراعيةيغطي هذا البرنامج 

 

 الوفاة أسباباألمراض و   -١٣

 

سباب الوفاة هي حجر الزاوية في تطوير قطاع تعتبر المعلومات المتعلقة باألمراض وأ

لم يتم تجميع هذه البيانات مركزيا أو على  ،وحتى اآلن. في أي سياق) األصغر التأمينو( التأمين

ة الصحية تقريرا إلى العامة للرعاي المنشآت تقدم ،ألمراضل وبالنسبة. نحو ثابت في الضفة الغربية

 -كما يبدو -فهي ا،الخاصة به باإلحصائيات ةت الخاصتحتفظ المستشفيا، في حين وزارة الصحة

يتم تجميعها الوفاة  وأسباب معدالت الوفياتوبيانات . إلى وزارة الصحةبياناتها  غير مطالبة بتقديم

تقوم وزارة وحاليا  .الفلسطينيلإلحصاء من وزارة الصحة والجهاز المركزي  بواسطة كل

بتجديد قاعدة  ،الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةي تموله المشروع الرائد الذبالتعاون مع  ،الصحة

  .ككل تعتزم تحديث نظام المعلومات الصحيةالصحة، كما  اتمؤشرها الخاصة ببيانات

  

إحصاء رسميا للسكان، يشمل  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينييجري  ،بشكل دوريو

 ،مثل الحوادث المرورية( سباباأل بحسبالعجز تقسم حاالت و. حاالت العجز والوفياتإحصاء 

 ،والبصر ،والسمع ،مثل الحركة(واألنواع ) واألمراض ،والحوادث األخرى ،وإصابات العمل

ووزارة الصحة  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيوتشير  البيانات الصادرة عن  ).واإلدراك

 ،والنشاط االقتصادي ،لسنوا ،والعجز حسب النوع تايأنه من الممكن الحصول على بيانات الوف

داخل ال تشارك ببياناتها  التأمينشركات فإن  ،ومع ذلك. والموقع الجغرافي ،وحجم األسرة

عدم إلى ئيا جزذلك يرجع قد و. وفيات كل بلدبوال تستخدم الجدول االكتواري الخاص  ،الصناعة

على خدمات تعتمد  التأمينشركات وهذا ما يجعل . اكتواري في الضفة الغربيةوجود أي خبير 

  .واألردن خاصة من مصر مناطق أخرى،االكتواريين من الخبراء 
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على أن أمراض القلب  تفي المقابالمشاركين اتفق جميع ال ،وبالنسبة لألمراض الرئيسية

من  همقلقالمشاركين  مباشرة تكرار ذكرولعل ذلك يفسر . واألوعية الدموية هي األكثر أهمية

التصنيف  ١٠ويوضح الجدول . في جانب الطلب البحثعند  ،المفتوح القلبعمليات تكاليف 

  .النوعي ألهم المخاوف الصحية

  

  تصنيف نوعي ألهم المخاوف الصحية: ١٠جدول ال

  

           

  

  

 

 

 

 

  

  التأمينالرئيسية في صناعة  القضايا -١٤

  

ومعظم . فرص رئيسية في الضفة الغربيةوتحديات  التأمينتواجه صناعة  ،الحالي هاوضعب  

  . هذه التحديات والفرص تنتمي إلى أحد المجاالت الخمس المترابطة اآلتية

  

  والثقة   التصورات العامة   ١-١٤

  

فثقة . التأمينإذا أراد أن ينمو بدون إجبار الناس على شراء إلى التطوير هذا القطاع يحتاج 

الحصول بسبب الصعوبات الكبيرة في  ،تعتبر منخفضة في الضفة الغربية التأمينالناس في مجال 

 المطالباتكما أن معدالت رفض . تسوية المطالباتالبطء الشديد في إلى جانب  ،على المطالبات

 ،التأمينواتحاد  ،ينالمنظم(جميع أصحاب المصالح غير أن  ،ليست متاحةفي هذا المجال ككل 

اتخاذ وأن هناك حاجة إلى  للغاية،على أن المعدل مرتفع  يتفقون )والعمالء ،اتالتأمينومحترفي 

 ،تعويضفعلى حد قول البعض، يستغرق الحصول على . الوضعهذا  اإلجراءات الالزمة لتغيير

 التأمينشركات تحيل وكثيرا ما . أسلوبا مانعايعتبرون هذا معظم الناس و .سنواتفي العادة، عدة 

هام  هام جدا

 ارتفاع ضغط الدم حوادث السيارات

 األزمات القلبية إصابات العمل

 السكتات الدماغية السرطان

    أمراض العيون
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وهذه األساليب تهدم ثقة . قرارإلى أن المحاكم تأخذ سنوات حتى تصل  القضاء، لعلمهاإلى حاالتها 

قطاع فضال عن تمكين  ،مما يعرقل أي إمكانية لنمو المنتجات االختيارية ،الناس في القطاع بأكمله

 .تأمين أصغر مستدام

  

  التسعير والبيع      ٢-١٤

  

السيما التركيز ( ةالحالي ةالتجاري ممارساتألن ال ه الجزئية،يجب أن يتم أيضا تطوير هذ

كما أن عدم وجود . في منتجات جديدةالدافع المادي لالستثمار قوض ت) على سوق السيارات

 رفع أقساط التأمين قد يؤدي إلى ،كتواريةقائمة على بيانات إلحوادث لوإحصائيات للوفيات  جداول

وهذا بدوره سيقلص السوق  مؤكدة،الغير بسبب بيئة العمل  الحياةعلى  التأمينضد الحوادث و

  .محدودي الدخللبة اذتقديم تغطية ج ، وربما يحول دونتملالمح

  

  عالي الجودة والمربحالصحي  التأمينتوسيع نطاق    ٣-١٤

  

 ،جيدة للغايةقد شهد مؤخرا معدالت نمو و .الصحيطلبا هو التأمين  التأمين تمجاالأكثر 

من أهم مشكالت هذا المجال، البيئة التنظيمية و. ولكنه أيضا ولد خسائر على مستوى الصناعة

لذلك، ثمة ضرورة في إزالة هذه العقبة  .شكل عبئا على هذا النوع من األعمالتي تالغير المؤكدة 

منتجاتهم واقتراح حلول على مراجعة  ةالخاص التأمينأصحاب شركات  تحفيزمن أجل سريعا، 

  .جديدة

  

 بمعنى أنه ال توجد ،الخاصة فقط على أساس جماعي الصحي التأمينتقدم خدمات  ،وحاليا

ألن معظمهم ليسو  ،منتجات جديدة لمحدودي الدخلعملية تصميم  يصعبوهذا . فردية بوالص

 اتترى شركال  ،وفي الوقت نفسه. عليها التأمينجزءا من المجموعة الموجودة مسبقا التي يمكن 

تحدد  م، طالما أن وزارة الصحة لتطوير منتجات جديدة للتأمين الصحيسببا يدفعها إلى  التأمين

  . حكومي منقحتأمين صحي  بشأن وضع برنامجخططها 

  

بطريقة فعالة في قديمه وتالصحي األصغر  التأمينمن الصعب تطوير  ، فإنهوباختصار

تلك في تطوير أن تتم عملية المناسب الغير من يكون قد كما أنه  ،وقت الحاليالضفة الغربية في ال

  . المسائل المذكورة أعالهتناول وقد يتغير هذا عندما يتم . هذه المرحلة المبكرة
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  شبكات الفروع   ٤-١٤

  

في الضفة الغربية تشير إلى أن هناك  التأمينالتي تديرها شركات الممتدة ع والفر اتشبك

البنية ف. فتح منافذ بيع جديدةالحاجة إلى دون  ،ةيلعفاالنشاط التأميني، ونشره بكبيرة لزيادة إمكانية 

وبالتالي زيادة معدالت تغطية قطاعات جديدة من السوق، ل هاالتحتية الموجودة حاليا يمكن استخدام

  .العملية بأكملهافاعلية 

  

  قطاعات سوق جديدة    ٥-١٤

  

باإلضافة إلى محدودي  قل من المتوسطاألذوي الدخل  مثلقطاعات السوق الجديدة إن 

وينبغي أن تعزز هذه األسواق بمنتجات مبتكرة . للعملنمو ببساطة أكبر فرصة تمثل الدخل 

 ،واسعة النطاقستمهد أحد استراتيجيات التوعية  األمر،ولكي ينجح . جديدة ةيقترحات خدموم

القضايا تناول وينبغي . السليمالطريق للتوسع قيوده، إضافة إلى  هفوائدو على مبادئ التأمينالقائمة 

والتي ( - مع اإلسالم واالستثناءات ذات الصلة باالحتالل اإلسرائيلي التأمينمثل توافق  -الحاسمة

  . ومناقشتها بصراحة) األفضل تقليصها

  

  األصغر المتوفرة حاليا التأمينمنتجات  -١٥

  

لتلبية خصيصا ُصمم  نه منتج تأمينيأ من منطلقاألصغر  التأمينيصعب لمس أثر 

في جانب بحث إليها الوهذا يؤكد النتائج التي توصل  ،احتياجات إدارة المخاطر لمحدودي الدخل

كما هو الحال (تأمينا على القروض عند اإلقراض ن والمقرضيفرض ، في بعض الحاالتف. الطلب

). ٢٠٠٩كس ماركت يم) (نعما وبنك القاهرة ،بنك الرفاة لدى  مقترض ١٦٠٠بالنسبة لـ 

 التأمينبنك القاهرة عمان ال يشترط فقط فإن  روض اإلسكان وقروض الرهن العقاري،وبالنسبة لق

فجميع هذه المنتجات تغطي مبلغ . على الممتلكات كضمان إضافي  التأمينعلى الحياة ولكن أيضا 

  .األسعار وال يتم اإلفصاح للعميل عن أي تفاصيل عن ،القرض الذي لم يسدد فقط

  

وهم سعداء  ،منذ ثالث أو أربع سنواتالترتيب هذا اعتماد بدأت البنوك  ،الحالتين تاوفي كل

مبلغ القرض وإجمالي . حتى اآلن مطالبات سوى ألربع إلى ستتعرضوا لم يبه حيث أنهم 

 يدفعونها تيال بالكشف عن أيا من النسبلن تقوم مؤسسات اإلقراض  ، كما أنغير معلوم المحمي
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وفي حين أن بعض . من أجل هذه الحمايةيفرضونها التي  ا النوع من التأمين وال عن النسبلهذ

يتم دمجها مع نسب  التأمينألن أقساط  ،)بال أي رسوم(العمالء قد يعتقدون أن هذه الخدمة مجانية 

لرفاة أنه ذكر بنك افقد . المقدمة الحماية ، قد يجهل البعض اآلخر ببساطةالفائدة على هذه القروض

  .  التأمينبمسألة بإخبار عائلة المقترض المتوفى  يقوم

  

 األسعاراستراتيجية لخفض  بوضوحبالذكر أن شركة المشرق للتأمين قد اعتمدت وجدير 

العديد من منتجات حماية الممتلكات  توفير وقد أدت هذه الجهود إلى. واستكشاف األسواق المالئمة

ممتلكات لمطاعم والمخابز ومحالت المالبس باإلضافة إلى ألصحاب األعمال الصغيرة مثل ا

تعتبر  ،وفيما يتعلق بمستويات الحماية واألقساط). أعاله" على الممتلكات التأمين"انظر قسم ( األسر

على  التجاري، األصغر التأمينإلى حد كبير مما يسمى قريبة في الضفة الغربية شركات التأمين 

  .     الدخل فقط ةمتوسطلطبقة لتسوق حاليا الرغم من أن هذه المنتجات 

        

  يةالتأمينالتسليم الحالي للخدمات  -١٦

  

وهو  ،شبكة كبيرة من الفروع في الضفة الغربية التأمينتدير شركات  ،سابقاكما ذكرنا 

ويتم . بشكل عام ذات الكثافة السكانية المرتفعةفي األراضي توصيل الخدمات الذي يسهل  مراأل

 وموظفي المبيعات ،اإلدارة العليا فرادأ: البيع الفعلي للتأمين عن طريق ثالث قنوات مختلفة إدارة

 ١٢المصرفي  التأمينولم يبدأ بعد نظام . من الخارج التأمينوكالء و التأمين،شركة تابعون لال

يتم و ،مقترضينتعتبر منتجات إلزامية تحمي الفالحاالت القليلة المذكورة أعاله أما . المناسب

ال يمكن تعريف آليات التسليم البديلة  ،ومع ذلك. اإلقراض وليس العمالء اتشرائها بواسطة مؤسس

  . األخرى

  

من  أما صغار العمالء. التأمينشركة في اإلدارة العليا طاقم ويقوم بخدمة العمالء الكبار 

 مين واحدةأشركة تويعمل الوكالء في . نوالوكالء أو الموظفخدمتهم  تولىفي األفراد والشركات،

 تأمين وسطاءال يوجد  ،وحتى اآلن. نالوسطاء لدى عدة شركات تأمييعمل ، في حين فقط

 لعاملين في المبيعاتالشائع أن ترى منافسة مباشرة بين ا ومن. في الضفة  الغربية ونمرخص

  .التأمينوكالء من نفس شركة وبين ال

  

                                                 
  .يعرف بأنه توزيع التأمين عن طريق قنوات البنك  ١٢
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 البيئة التنظيمية -١٧

  

  الحد األدني من رأس المال األساسية اتالتراخيص ومتطلب   ١-١٧

  

") مركب("تستطيع الحصول على ترخيص واحد فقط  التأمينكانت شركات  في الماضي،

لم  ،ومع ذلك. ولكن هذا لم يعد ممكنا اآلن. منتجات التأمين األخرىعلى الحياة و التأمينلمنتجات 

نى لرأس الحد األدو. منفصلة تراخيص جديدة عمل بالفعل الموجودة التأمينطلب من شركات ُي

 ،أمريكي دوالر يينمال ٥هو  )على الحياة أو غيره التأمين(  واحدةترخيص فئة لالمال المطلوب 

 دوالر يينمال ٨تريد الترخيص للفئتين هو التي  اتلشركأن الحد األدني المطلوب لفي حين 

  .المالية يجب أن تنشر أربع مرات في العامالقوائم و. أمريكي

  

أضرار إلحاق الفلسطيني أي فشل تأميني أدى إلى  التأمينفي تاريخ لم يحدث تى اآلن وح

المالية لشركات عافية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مراقبة ال وتتولى .جسيمة لعامة الناس

ى ضطر إحدوقد تُ. راقبة الخاصة بهاولديها حاليا ثالث مؤسسات على قائمة الم ،عن قرب التأمين

الخروج هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن كما يبدو، تدرك و. نشاطها أن تغلق مؤسساتهذه ال

تهدف الهيئة  ،لذلك. الصناعة ككلس من شأنه أن يم ي شركة من شركات التأمينمنضبط ألالغير 

كافة المنتجات نقل يوأصحاب المطالبات، حمي كل يسلس أن تتم أي عملية تخارج بشكل إلى 

  .التأمينأزمة ثقة في سوق لحدوث  اتجنبقوية، كة تأمين إلى شرالجيدة 

  

  الهيئات الداخلة في التنظيم   ٢-١٧

  

 التأمينهيئة سوق رأس المال الفلسطينية هي المؤسسة الحكومية الرئيسية المعنية بتنظيم 

وحاليا تبذل جهود كبيرة للوصول إلى  .ولم تتم السيطرة على الوضع إال مؤخرا. عنه ةمسؤولالو

وتعتبر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أيضا إحدى القوى الدافعة وراء تطور . أكثر فعاليةقابة ر

  .األصغر في الضفة الغربية التأمين

  

لتأثير من أجل الهيئة سوق رأس المال الفلسطينية تمثل فرصة مجاالت واسعة  ةوهناك ثالث

  :وهي األصغر التأمينتطوير صناعة عملية في 
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خصيصا لتلبية تصمم  ،التجارية على تطوير منتجات جديدة التأمينت تشجيع شركا •

بما في  ،والخدمة التأمين،أقساط و ،والشروط ،احتياجات محدودي الدخل من حيث التغطية

  .المطالبات التعامل معذلك 

  

من أجل زيادة الوعي العام وزيادة  حمالت التوعية الماليةأو المشاركة النشطة في  البدء •

 ،ككل من هذه الجهود التأمينومن المرجح أن تستفيد صناعة . التأمينلى منتجات الطلب ع

  .األصغر التأمينبيع منتجات من جهود  ملحوظكما ستقلل على نحو 

  

وكالء  عمل وسيحتاج تنظيم. سياسات القطاع المالي األوسعضمن األصغر  التأمينإدراج  •

لشراكات جديدة  تهيئة المناخمن أجل  ،صةإلى عناية خا تحديدااألصغر  التأمينمنتجات بيع 

  .وفعالة من حيث التكلفة

  

قد تشارك ثالث هيئات حكومية أخرى  هناك ،وإلى جانب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  

  :التأمينفي بعض مجاالت 

  

  .الصحي التي ترعاها وتديرها الحكومة التأمينبرامج من أجل  ،وزارة الصحة •

  

) متطوررغم أن هذا المجال بالكاد (من أجل الحماية االجتماعية  ،يةوزارة الشئون االجتماع •

  . الفقيرةالصحي لألسر  التأمينو

  

وبالتالي يجب أن  تسدد أقساط  ،ة عن السكان غير العاملينمسؤولوهي ال ،وزارة العمل •

فرض تغطية إلزامية لتعويض ينبغي عليها أن ت ،عالوة على ذلك. الصحي الحكومي التأمين

  ).الرسمي(ملين في القطاع العام لعاا

  

تنظيم قنوات التوصيل في  دورا فيكومية األخرى الهيئات الح تلعبقد  ،باإلضافة إلى ذلك

 التأمينإذا بدأت مؤسسات التمويل األصغر والتعاونيات في بيع منتجات  ،على سبيل المثال حالة،

  .امن خالل قوانين تحكمه هااألصغر والتعامل في
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شرف عليه أساسا لجنة إسالمية مكونة من ، حيث توضع خاص والتكافلي ذ أمينالتويعتبر 

ينبغي أن توافق هيئة سوق رأس المال  ،ومع ذلك. من العلماء المسلمين في هذه المنتجات خبراء

وحتى . تضمن تنفيذ القواعد األساسية لممارسة مالية جيدةحتى  ،الفلسطينية على أعضاء اللجنة

حيث  ،دورا ثانويا في الضفة الغربيةالتكافلي  التأمينيلعب  ،نتائج الطلبعكاسا لوإن ،هذه المرحلة

أنشأها مجموعة من  -٢٠٠٧تكافلي واحدة تمارس نشاطها منذ عام  يوجد هناك شركة تأمين

  . ولكنها لم تحظى حتى اآلن بنجاح كبير -التقليدية التأمينشركات 

  

التنظيم شرف على عملية ال ي التأمينات وعلى الرغم من أن االتحاد الفلسطيني لشرك

يعمل االتحاد الفلسطيني  ،وحتى اآلن. التنظيمية القضايا يحاول أن يشارك فيفهو  ،مباشرة

للمصاعد تأمين المسؤولية المدنية مثل (على توسيع مجال المنتجات اإللزامية  التأمينلشركات 

قائمة مخفضة اعتماد إلى  التأمينلشركات  دعا االتحاد الفلسطيني ،باإلضافة إلى ذلك). والمطاعم

الضغط و من القائمة، "خالقيةاألغير "شروط ، حيث تم حذف المن االستثناءات في مجال السيارات

  .تسوية المطالبات بسرعةمن أجل  التأمينشركات على 

  

  الوكالء   ٣-١٧

  

هذه  وحتى اآلن من السهل الحصول على حاملين لتراخيص،ينبغي أن يكون الوكالء 

من  ويتفق كل. مسؤولة عن تدريبهمالوكالء الجدد التي توظف  التأمينوتعتبر شركة . تراخيصال

وأنه يحتاج إلى تطوير  ،على أن التدريب كان عقيما في الماضي التأمينالمنظمين ومحترفي 

  .عاجل

  

تأمل ا كم ،جدداللوكالء لدورة تدريبية بصدد اآلن تنظيم  وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية

يتحقق  وهذا التطوير. رخيص للوكالء الحاليينمنح الت إعادةتشمل  تنشيطية،في تنظيم دورات 

من المتوقع أن يقدم  ،وبالنسبة للوكالء الجدد. األردنيين والبحرانيين التأمينالتعاون مع محترفي ب

  . من ثالثة إلى أربعة أسابيع مدتهادورة تدريبية مبدئية لهم 

  

التمويل األصغر، المرخص  اتمؤسسك -للوكالء بالمؤسسات خاص جد شرطال يو ،وحاليا

كوكالء  أن يسجلوا أنفسهمعلى جميع موظفي االئتمان  ،لذا. األصغر التأمينبيع منتجات  اله

تعتبر هيئة سوق رأس المال  ،ولحسن الحظ. كلفاوهو األمر الذي قد يكون مرهقا أو م ،تأمين
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وعلى استعداد للنظر في البدائل التي من شأنها تخفيف هذه  هو جديدعلى كل ما فتحة نم ةالفلسطيني

وهذا أمر شديد األهمية ألن بعض مؤسسات التمويل األصغر قد أظهرت بالفعل قلقها حيال . القيود

  .تنظيمها نين مختلفتيهيئتتولي 

  

  اتالموافقة على المنتج   ٤-١٧

  

يس فقط على لو ،لى جميع المنتجاتينبغي أن توافق هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ع  

باإلضافة إلى نظرة ناقدة  ،التسعير لمعادلة عملية المراجعة تحليال وتتضمن. خطوط اإلنتاج

وأخيرا تطرح اقتراحات  ،تناقش الهيئة النتائج مع الشركة المعنية ،بعد ذلك. ألحكاملشروط وال

 إال أن. موحدغير ويبدو  ،التطويرقيد  يزالما وهذا اإلجراء  .ات المقدمةالمنتج حول كيفية تطوير

منتج جديد من منتجات هناك شكوى واحدة فقط تتعلق ب. راضية عنه حتى اآلن التأمينشركات 

ألنها رأت له،  الطرح األولحيث رفضت الهيئة : لعمال المصاعدتأمين المسؤولية المدنية 

  .للحماية إلى حد كبير مما يقلل من القيمة الحقيقية ،للغايةكثيرة  فيه االستثناءات

  

  المعاشاتمالحظة بشأن    ٥-١٧

  

ال يوجد حاليا  ،وفي الوقت ذاته. لم يتم بعد تطوير البيئة التنظيمية لنظم المعاشات الخاصة

صادر وطبقا لتقرير حديث . القطاع الخاص أو منتجات متاحة في السوقيديرها معاشات برامج 

ة سوق رأس المال الفلسطينية في وضع يسمح لها ال تعتبر هيئ" ،)٢٠٠٨(البنك الدولي  عن

  ".تنفيذ نظام إشرافي فعاللوائح لمنتجات التقاعد أو  اقتراحب

  

 أصحاب المصالحمن أجل دعوة جميع  ،هذا الجزء من القطاع الماليلذلك، ينصح بتنظيم 

مدخرات والتي يمكن أن تساعد على تعبئة ال ،لمعاشاتبرامج مستدامة لوالمساهمة في وضع إلى 

ويرى . مثل وزارة الشئون االجتماعية ،لهيئات الحكوميةالملقى على اوالتخفيف من العبء المالي 

كما أن . معاشات لموظفيهم بتقديم برامجكبار أصحاب العمل الخاص مهتمين نسبة من أن  البعض

ة لمساعدالمشتركة تخطط لتطوير عدد من الصناديق  التجاريةهناك عدد أقل من النقابات 

  .أعضائها
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إدارته  ويتولى. يغطي نظام المعاشات الفلسطيني العاملين في القطاع العام فقط ،وحاليا

قانون تم صياغة وقد . باإلضافة إلى مؤسسة غزة لتأمين المعاشات ،العديد من الوزارات الحكومية

غير أنه  ،٢٠٠٥عام التأميني المشاركة في هذا النظام الخاص بموظفي القطاع من شأنه السماح ل

  .            حتى اآلنيطبق لم 

  

  التسليم المحتملةقنوات    -١٨

  

، العاملة في الضفة الغربية لديها بالفعل شبكة فروع واسعة النطاق التأمينمعظم شركات 

. على الرغم من أن هذه الفروع ال تلبي احتياجات السكان ذوي الدخل المنخفض بصفة خاصة

األصغر على  التأمينع أن تكون أساسا لبناء شبكة لتسويق منتجات يمكن لهذه الفرو ،ومع ذلك

 تأمين أصغروكالء مضيفة  ،وقد طبقت شركة الدلتا للتأمين هذا النظام في بنجالديش. نطاق واسع

  .لقائمة موظفيها

  

يكون لديهم  الوكالء، حتى أجوراهتمام خاص لهيكل  يجب إعطاء ،سلوبولكي ينجح هذا األ

يلعب  ،وعالوة عن ذلك. السوق التقليديبدال من ة سوق ذوي الدخل المنخفض لخدم قوي حافز

، من أجل فينبغي أن يكون المنفذ بالقرب من ذوي الدخل المنخفض ،الموقع الطبيعي دورا حاسما

  .تكاليف المواصالت وتوفير الوقتتقليص و التغلب على عوائق الوصول،

  

 ،الشريك-التقليدي للوكيلنموذج ال هذا في مينالتأوفيما يخص الشركاء المتوقعين لشركات 

  :، فهو يقتصر علىيعتبر مجال االختيار في الضفة الغربية ضيقا نوعا ما

  

  .غير موجودة: الشبكات الكبيرة للبيع بالتجزئة •

  .غير موجودة: شبكات النقل الكبيرة/شركات •

ال تتمتع بسمعة طيبة  مصنفة على أنها غير مناسبة ألنها: التليفون/الكهرباء/المياهشركات  •

  .لدى الجمهور

في المستقبل هناك بعض اإلمكانيات المتوقعة لكن  ،مازالت تحتاج لتطوير: الخدمات البريدية •

  .القريب

  .ستعمل في المستقبل القريب: شركات البريد الخاصة •

  )الجماعية تغطيةتمثل فرصة للولكنها ( للغاية صغيرة: التعاونيات •
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  )الجماعية تغطيةتمثل فرصة للولكنها (ا يمكن االستفادة من بعضها ربم: النقابات التجارية •

  .يمكن االستفادة من بعضهاربما : مؤسسات التمويل األصغر •

  

انظر (لعمل مع مؤسسات التمويل األصغر يعتبر غير مالئم للظروف الحالية احتى اختيار 

وعلى . ادقيق يتطلب تحليالألمر سلكن ا ،يكا جيداشر النقابات التجارية وربما تصبح). القسم التالي

كافية في  قاطعة ال يمكن تجميع معلومات ،الرغم من أن هناك على ما يبدو حركة نقابية نشطة

أكثر  قطاع النقابات التجاريةفي الصف الثاني كون يومن المحتمل أن . المهلة المحددةغضون 

  .ينالتأم بوالصعن بيع  ئهمعلومات ألعضاللاما بالعمل كمصدر اهتم

  

الوكالة بتمويل من  ،)٢٠٠٨(روسمان جمن برونز و  وقد قامت دراسة حديثة أجراها كال

بالبحث في  ،أكاديمية التطوير التربوي/ سمارتاألمريكية للتنمية الدولية في إطار مشروع 

لكنها وجدت أن العديد من الشروط  صرفي بال فروع في الضفة الغربية،منظام احتمالية إنشاء 

ط البيع للتحويالت النقدية غير متوفرة حتى اة للبدء في استخدام الهواتف النقالة أو أجهزة نقالمطلوب

 ،دفع وطنيوبالتالي نظام  عدم وجود شبكة وطنية لالتصال السلكي والالسلكينف وقد ُص. اآلن

المحمول شركات  ، هناك شك حول ما إذا كانتلذا. خطيرةمعوقات كالتنظيمية  الفجوات فضال عن

  .في المستقبل القريب أم ال األصغر التأمينشبكة ضمن قريبا ستندمج 

  

  رام اهللاصورة ل: ١٢الشكل 
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  اإلقراض األصغر اتمنظم   ١-١٨

أعضاء في  يتقريبا كل المنظمات التي تقدم خدمة اإلقراض األصغر في الضفة الغربية ه  

والمتناهي  الصغيريل تمولالشبكة الفلسطينية ل(وفي منشورها السنوي . "شراكة" شبكة

 :على النحو التالي ٢٠٠٨قدم القطاع نفسه في نهاية عام  ،)٢٠٠٨،الصغر

   

  .منظمة ةعدد المنظمات األعضاء ثالث عشر •

  ٣٢ ٠٠٠:مجموع العمالء الحاليين •

  .افرع ٦٤: المنافذ •

   ٢١٠: المكاتب األمامية وموظف •

  أمريكي مليون دوالر ٤٧.٨: روض اإلجماليةالقمحفظة  •

  

 ٢٠٠ ٠٠٠إلى  ١٠٠ ٠٠٠بين  بما يتراوحدر السوق المحتمل لإلقراض األصغر وقد ق

كما  "أموال الجهات المانحةتفسده "القطاع بأكمله ف ،بعد االكتفاء الذاتي المالي حققولم يت. عميل

ن من أكبر مؤسسات التمويل األصغر ياثنتم عرض ومناقشة  ،ومع ذلك. ذكر أحد المشاركين

 . يما يليبمزيد من التفصيل ف

  

  )األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    ١-١-١٨

  

في ) األونروا(ين الفلسطينيين يعمل قسم التمويل األصغر التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئ

تحول  ،وفي السنوات األخيرة. باإلضافة إلى األردن وسوريا ،من الضفة الغربية وقطاع غزة كل

األونروا غير متجانسة  عمالء وتعتبر خلفية. ماليا ااكتفاء ذاتييحقق ان تجاري بنجاح إلى كي القسم

التي كبيرة التجارية وصوال إلى الكيانات المن أصحاب المشروعات الصغيرة فهي تبدأ  ،إلى حد ما

تفاصيل عن قاعدة المؤسسة مزيدا من الانظر . (أمريكي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ هاأصولتبلغ قيمة 

خطط حاليا دراسة يتم  ،لمستقبل القريبومن أجل ا). قسم الطلبفي  مربع الواردالوالعمالء في 

سبل إيجاد باإلضافة إلى  ،ن األونروا ليصبح مؤسسة تمويل أصغر مرخصةعالقسم انفصال تشمل 

  . إلدخال خدمات االدخار

  

 التأمينضم نظام  عن طريقوقد أبدت األونروا اهتماما كبيرا بتوسيع نطاق منتجاتها 

ال تعاني من حيث  ا،لنسبة لهبا مهمةليست  قروضعلى ال التأمينويبدو أن منتجات . األصغر
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على الممتلكات  التأمينوسيكون عرض . مسددة بسبب الوفاةالغير مشكالت كبيرة مع القروض 

بصورة غير متجانسة الغير وبالنظر إلى خلفية العميل . ثيرقيمة أعلى بك الحوادث ذاضد  التأمينو

التي تطمح في  التأمينيمكن أن تكون الشراكة مع األونروا مثيرة لالهتمام خاصة لشركات  ،فةمألو

 لديها أنأوضحت اإلدارة لكن . ١٣ةتأمين أصغر مناسبتقديم منتجات باإلضافة إلى حجمها خفض 

 األصغر قد على التوسع في التأمين اأن قدرته، ما يعنى التنفيذقيد بالفعل مشاريع داخلية هامة 

  .تكون غير كافية في هذه المرحلة

  

  "فاتن"فلسطينية لإلقراض والتنمية الشركة ال   ٢-١-١٨

  

كانت  ٢٠٠٨وبنهاية عام  .١٩٩٥عام  "فاتن"كة الفلسطينية لإلقراض والتنمية تأسست الشر

 ١١.٧ محفظة قروض إجمالية قدرهاوب. من المقترضين ٥ ٠٠٠قد قدمت خدماتها لما يقرب من 

  .دوالر أمريكي ٢ ٤٠٠كان متوسط رصيد القرض لكل مقترض حوالي ،أمريكي مليون دوالر

  

األصغر والطلب عليه بين  التأمينوقد درست الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية إمكانية 

. تم التخلي عن المشروع هابعد ،٢٠٠٠قاعدة عمالئها قبل اندالع االنتفاضة الثانية في أواخر عام 

  .قروضعلى ال سوى التأمينيحتاجون ال  ائهأن عمالالشركة ترى ف

  

  التعاونيات   ٢-١٨

  

لكنه حظى باهتمام في السنوات  ،إلى حد كبيرصغيرا  ايعتبر قطاع التعاونيات قطاع

تم  ،)٢٠٠٨(وطبقا لدراسة مشتركة بين وزارة العمل الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية . األخيرة

ومعظم التعاونيات . معلق أو غير نشطثلثها تقريبا  ،٢٠٠٨تعاونية في أبريل جمعية  ٨٧٨تسجيل 

  .والخدمات ،و الحرف اليدوية ،واإلسكان ،ماشيةوال ،تعمل في قطاعات الزراعة

  

                                                 
 الذين لديھم أعمال أصغر عما لديھالتطوير منتجاتھا للعمالء األقل دخال أو  التأمينھنا يشير إلى الجھود التي تبذلھا شركات سعروخفض ال ١٣

يشير " األصغر التأمين"و. بل يمكن أن يكون منتجات تأمين بشروط وأقساط أقل، تأمين أصغريعنى بالضرورة تقديم منتجات ا ال وھذ. بالفعل
المستخدمة اللغة من حيث ولكن أيضا  ،حجم التغطية واألقساطمن حيث ليس فقط  ،صممت خصيصا لمحدودي الدخلالتي منتجات الإلى 

 ،)مثل شركة المشرق للتأمين(في الضفة الغربية األسعار لقد بدأت عملية خفض  ...، إلخو القسط المدفوع المطالباتواالشتراك وإجراءات 
  .  األصغر المناسب التأمينلم تجد أي شركة طريقھا نحو  حتى اآلن لكن
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شخص  ٥٥ ٠٠٠ وقد قدر المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية أن حوالي

ولديها حوالي  ،زراعةالة في مجال وتعمل التعاونيات النموذجي .١٤يشاركون بالفعل في التعاونيات

 الزراعية وفي الوقت الذي تقدم فيه بعض التعاونيات). ٢٠٠- ٢٠بين  تتراوح ما(عضوا  ٦٠

. فقط على شراء المدخالتبعض التعاونيات األخرى ركز ت، خدمات عديدة تشمل تسويق المنتجات

جمالي إتعاونية زراعية بجمعية  ١٩من واحدة متطورة تتألف تعاونية جمعية وهناك على األقل 

هذه الجمعية تقدم بالفعل بعض الخدمات المالية المحدودة و. عضو ٨٠٠-٧٠٠من يتراوح أعضاء 

  .مثل االئتمان

  

الذي يعتبره المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية (على المحاصيل  التأمينوبجانب 

بتغطية الحوادث الجماعية  ينتممهكن أن تكون التعاونيات وأعضائها يم) واالجتماعية غير واقعي

كما . التحتية تهاإلنتاجية وبني د البعض حماية أصولهقد يري ،باإلضافة إلى ذلك. الصحي التأمينو

            .      ئهاأعضاتعاونيات التي تنظم تصدير إنتاج لل هاماالبحري  التأمينيمكن أن يكون 

  

  أصغر تأمين تسليم منتجاتنحو  االنطالق   ٣-١٨

  

. على عدد صغيريقتصر األصغر  التأمينالفعال لمنتجات التسليم اختيار شركاء من أجل ن إ

 ،شملت الدراسة عددا محدودا من المقابالت ،األصغر التأمينالقطاع المصرفي ومؤسسات ففي 

مع تطور هذا ومن المحتمل أن يضاف آخرون  ،نيمن الشركاء الواعد قليال اوحددت عدد

 مالتي تكمل خدماته التأمينتعتبر منتجات  ،لهؤالء الشركاء الرئيسيالنشاط لى وبالنظر إ. المشروع

المتميز  التأمينعلى الممتلكات و التأمينفي نطاق هي تلك التي تدور بشكل طبيعي  مومصالحه

  .على القروض

  

الخاصة كطلب واضح الممتلكات لكل من الممتلكات التجارية الصغيرة وتغطية لقد ظهرت ال

أو وضع  ،إما إلغاء االستثناءات التي تتعلق باالحتاللسيكون والتحدي هنا . العميل من جانب

غاء هذه االستثناءات على إل التأمينستوافق معظم شركات  ،وعلى األرجح. استراتيجية بيع ممتازة

ينبغي أن تشارك أيضا  ،لذا ١٥.المتالزم التأمينتغطية إعادة تحصل على أن  تإذا استطاعفقط 

  .الرائدة في المنطقة التأمينإعادة شركات 

                                                 
  .الطاھر .اسطنبولي واألستاذ أ. من األستاذ د كال اھااتصاالت شخصية أجر ١٤
مثله مثل ) وبالتالي له نفس االستثناءات(لإلشارة إلى أن عقد إعادة التأمين يغطي نفس المخاطر " تأمين المتالزمإعادة ال"يستخدم مصطلح   ١٥

ويجري التفاوض على شروط وأحكام إعادة التأمين بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث قد يختلف . التغطية التأمينية األصلية
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تقديم فمن المهم التمسك ب ،ملعمالئهالقيمة عالية ين في تقديم منتجات ادذا كان الشركاء جوإ

على العادي  من منتجات التأمينتستفيد مؤسسات اإلقراض ف. على القروض" المتميز"التأمين 

من  كلحقق منفعة لإلى خدمة تات المنتجلكن يمكن تحويل هذه . أكثر بكثير من العميلالقروض 

  . الطرفين

  

لقى نجاحا واسعا لدى مالك السيارات من ذوي الدخل ت ات التي يمكن أنومن المنتج       

وكما . دفع على أقساط شهريةالذي ي ،للسياراتالمنخفض تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير 

تشريع الجديد أن تكون مواعيد التغطية يتطلب ال ،"السياراتعلى  التأمين"في فصل أوضحنا 

يؤدي  قد األقساط السنويةفكرة تطبيق لكن . ترخيص السيارةمواعيد تجديد ية متوافقة مع التأمين

، سيكون هذا المنتج سببا في توزيع هذه الدفعات الماليةفإن أمكن . إلى دفعات مالية كبيرة وصعبة

  .لعديد من أصحاب السياراتجذب ا

  

ضع الركيزة الثانية للتأمين األصغر في الضفة الغربية عن طريق الشراكات ويمكن أن تو

الحوادث يمكن أن تكون تغطيات  ،أعضائهاخلفية وبالنظر إلى . والنقابات التجارية مع التعاونيات

عيوب من و. منتجات ناجحة والتأمين على الممتلكات والصحة، على الحياة التأمينو ،الجماعية

ويمكن التخفيف من . لها انضمام جميع األعضاء التأمينشركات طلب أغلبية ة التغطية الجماعي

ومن مزايا . من جميع األعضاء% ٧٥ انضمام ما ال يقل عن علىالنص مثال عن طريق هذا القيد 

 اوهم ،المخاطر الداخليةع أنها تقلل من المصروفات اإلدارية وتنو الجماعية يةالتأمينالتغطية 

  . أقساط أقل مقارنة بالتغطية الفرديةسيؤديان إلى فرض العامالن اللذان 

  

 التأمينفي قطاع  يننشاط المانح   -١٩

  

بصرف النظر عن برنامج توسيع نطاق الخدمات المالية المستدامة الذي تموله الوكالة 

 التأمينتحديد أي نشاط مستمر من الجهات المانحة في قطاع يصعب ، األمريكية للتنمية الدولية

 -المنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعيقامت  ،وبدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. اريالتج

على ما يبدو ال ، ولكن )"الزراعي التأمين"انظر قسم (الزراعي  التأمينبعمل دراسة حول فوكا، 

                                                                                                                                                  
وغالبا ما تضغط شركات إعادة التأمين للحصول على استثناءات يرونھا ھامة . ء الفرادى من جانب المؤمناالتفاق عما تم تقديمه للعمال

ومن ناحية أخرى، إذا حصلت . ألعمالھم أو لصناعة التأمين، ولكن قد يصعب ذلك على شركات التأمين مسألة قبول عمالئھم لھذه االستثناءات
ة التأمين على، مثال، الضرر الناتج عن االحتالل، عندھا تستطيع عرض التغطية على عمالئھا شركات التأمين على تغطية من خالل إعاد

  .  بسھولة، حيث أن شركة التأمين لن تكون متحملة لكثير من المخاطر
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ا وتشارك شركة بورتالند تراست في هذ. يوجد أي نشاطات متابعة في هذا المجال حتى اآلن

بالتعاون مع الوكالة األمريكية  لمخاطر السياسية للمصدرين،تأمين ضد ابرنامج للالمشروع لوضع 

ضد المخاطر  التأمين مالحظة بشأن" انظر( ومبادرات الشرق األوسط لالستثمارللتنمية الدولية 

رانتي قد أن شركة بالنيت جاالبعض ذكر  ،وأخيرا. ب دورا ثانوياع، ولكن يبدو أنها تل")السياسية

ولكنها لم تحقق حتى اآلن أي  ،األصغر في الضفة الغربية التأمينخصصت بعض أموالها لتطوير 

  .تذكرنتائج 

  

  استنتاجات عامة -٢٠

  

 ،الذين يشغلون غالبية نموذج الطلب الخاص بنا نيالفقراء العاملخاصة  ،معظم الفلسطينيين

م من وجود آليات غير رسمية قوية وعلى الرغ. يرون أن حياتهم  تتعرض لمخاطر كبيرة

. هذه اآلليات أصبحت أقل فعالية لى أنما يشير إهناك  ،لمساعدتهم على التكيف مع هذه المخاطر

  .الرسمي كاستراتيجية بديلة التأمينأن معظم الفلسطينيين على استعداد لقبول اآلن يبدو لذا، 

  

  

 حاليا يتمتععدد قليل  هناك ،كوميالصحي الح التأمينعلى السيارات و وباستثناء التأمين

، وهذا يرجع إلى أن السوق ال يوفر سوى القليل لذوي الدخل المنخفض من الفلسطينيين. تأمينب

في ضوئه قد وهو السيناريو الذي  ،ال يخدم سوى األغنياء التأمينأن سوق  وبالتالي يرى الكثير

  .عالية التصميم أثرا حقيقيااألصغر  التأمينتحقق برامج 

  

األصغر التجاري هو في  التأمينسيتضح لنا أن سوق  ،العرضجانب على  وبنظرة متأنية

  .هناك بال شك بعض الفرص ،ومع ذلك. لى حد ماإالحقيقة مقيد 

  

هي منتجات لمؤسسات التمويل األصغر والبنوك من بين نقاط الولوج التي ستكون متاحة و

يصبان مباشرة في صلب منتجان  اوهم —متلكاتعلى الم التأمينو التأمين المتميز على القروض

يمكن  ،وفي الوقت ذاته. العمالء مزايا إضافيةوهذا األمر قد يمنح . عمل هذه المؤسسات والبنوك

خصيصا تصمم جماعية  اتمكانية وجود تغطيإستكشفا معا يوالتعاونيات أن للنقابات التجارية 

، ضد الحوادث التأمينمن  عتبر كليو. البحثالعمالء المعني بهم هذا  لتلبية احتياجات خلفية
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ما إذا  طوير،تخصبة للمجاالت  ،وتأمين الممتلكات ،على الحياة التأمينو ،الصحي والتأمين

  .البرامج ووضحتلها صممت 

  

خطوط  نحوكخطوة أولى  اتوالشراك اتالمنتجتطوير جهود  توجهينبغي أن  ،وباختصار

  :التاليةالعادية األعمال التالية والمنظمات 

 

  :للمنتجات المقترحة وجهود تطوير الشراكاتملخص : ١١الجدول 

      

نوالعمالء المستهدف نوالشركاء المحتمل حظاتمال  المنتج

ــور   ــي أن يط ينبغ

علـى  الحالي  التأمين

القروض إلى تـأمين  

 .متميز على القروض

أكبر مؤسسات التمويل 

  األصغر 

البنوك، بالتركيز على 

 اتأصحاب المشروع

  الصغرى

جميــع المقترضــين  

البنوك التجاريـة  لدى 

ومؤسسات التمويـل  

 األصغر

علـى  المتميز  التأمين

 القروض

 التأمينينبغي أن يكون 

علــى الممتلكــات  

االئتمان،  منفصال عن

توفير الحماية حتى يتم 

ــداد   ــد س ــى بع حت

 .القرض

أكبر مؤسسات التمويل 

  األصغر 

البنوك، بالتركيز على 

وعات أصحاب المشر

  الصغرى

ــة  ــات التجاري  النقاب

 التعاونيات

 أصحاب المشروعات 

الذين لديهم  الصغرى

أو ليس لديهم قـرض  

 مستحق

ــة  ــارات التجاري العق

 الصغيرة

أكبر مؤسسات التمويل   

  األصغر 

البنوك، بالتركيز على 

أصحاب المشروعات 

  الصغرى

مـن   منـازل ال ومالك

 ذوي الدخل المنخفض

  الملكية الخاصة

تعتبر التغطية  ،ةكبداي

 الجماعية واعدة

ــة   ــات التجاري النقاب

 التعاونيات

ــاء   ــات أعض النقاب

 التعاونيات والتجارية أ

 الحوادث الشخصية

تعتبر التغطية  ،كبداية ــة  ــات التجاري ــاء   النقاب ــات أعض النقاب  الصحة



Managing Risk in the West Bank  
 

١١٣

 التعاونيات وأ التجارية التعاونيات الجماعية واعدة

  

ي قطاع المالالتحسين فضال عن التأمين األصغر لمهتمة بتطوير المانحة ا للجهات وبالنسبة  

   :يمكن تحديدها تدخل رئيسيةمجاالت ثالثة على األقل يوجد  بصفة عامة،

  

 واتحاد التأمين، محترفي عن فضال المحتملين، والشركاء الوكالء قدرات وبناء التدريب   - ١

 وهذا التأمين، لمفهوم عميق فهم تكوين يهافعل ،ووكالئها التوصيل قنوات أما .مراقبيهو التأمين

 التأمين منتجات ببيع قرار اتخاذ قبل المتضمنة، والمخاطر والتحديات، الفرص، يشمل

 .التدريب فرص لتحسين ماسة حاجة وجود على متفقون المصالح أصحاب وجميع .األصغر

  .الفنية ساعدةوالم القدرات بناء من االستفادة ومراقبيه التأمين التحاد يمكن ،وهنا

  

 حد يإل المبيعات جهود المالية التوعية حمالت تدعم أن يمكن .العام الوعي وزرع الثقة بناء   - ٢

 تحسين خالل من الثقة بناء ويمكن .المنخفض الدخل ذات الطبقات استهداف عند سيما ال كبير،

  .الشكاوى في التحقيق خالل نم وأخيرا البيع، وممارسات المطالبات، مع التعامل إجراءات

  

 بشأن موحدة إحصائيات به يرفق الوفيات لمعدل جدول إعداد  .التسعير بيانات تحسين   -٣

 معقول بسعر الحياة، وعلى الحوادث ضد تأمينية تغطية برامج إعداد عند أساسي أمر الحوادث

   .الدخل منخفض للسوق ومناسب

  

 األصغر التأمين فرص" بعنوان الدولية للتنمية األمريكية الوكالة برعاية األخير، المؤتمر ضم

 أصحاب فئات أهم من واسعة مجموعة اهللا، رام في ،٢٠٠٩ مايو ٢٠ في عقد الذي ،"فلسطين في

 لمضيل واضحة إرادة يعكس وهذا .الموضوع هذاب كبيرا اهتماما جميعهم أبدوا والذين المصالح،

   .إيجابية تأثيرات ذات أولى، واتطخب النطالقل استغاللها ستلزمت تتحقق يتال دفعةفال .قدما

 

   والقدس اهللا رام بين يفصل الذي العازل الجدار من جزء -١٣ الشكل
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  الملحق   -٢٢

  

  :البحث مواقع من موقع كل عن سريعة خلفيات

  

  نابلس   ١-٢٢

  

 ويتضمن .القدس شمال ميال ٣٩ بعد على تقريبا وتقع ،الغربية الضفة مدن إحدى هي نابلس

 لالجئينل معسكرات ثالثة نسمة، ١٢٤ ٢٠٠ وعدده مسلمة بأغلبية يتمتع الذي ،لسكانيا تعدادها

 تمثل حيث الشباب، من المدينة سكان من متجانسة غير ونسبة .المجاورة المناطق في الفلسطينيين

  الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( اتقريب هناك السكان نصف العشرين سن دون من نسبة

(PCBS)،٢٠٠٧(.  

  

 برعي قوموني السكان من وكثير .نابلس في االقتصادية األنشطة أهم والتجارة الصناعة وتعد

 وأشجار .المدينة في والصباغة اليدوية، واألعمال النسيج، صناعات يغذي ما والماعز، األغنام

 تالزيو وصادرات الزيتون زيت هناك للدخل الرئيسية المصادر ومن بكثرة، هناك تتوافر الزيتون

 .الزيتون زيت من المصنوع الصابون عن فضال ،والبالط األثاث بتصنيع أيضا ابلسن وتقوم .النباتية

 ومع .الماضي في هاما تجاريا مركزا جعلها ما بالقدس، يربطها مباشر سريع بطريق نابلس وتتمتع

 تحجيم ىإل أدى بدوره وهذا المنطقة، داخل الفلسطينيين حركة الغربية الضفة إغالق قلص ذلك،

   ).٢٠٠٨ كولومبيا، موسوعة( كبير نحو على التجارة
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 أبرزت وقد .نابلس على إسرائيل سيطرت ،١٩٦٧ عام اإلسرائيلية العربية الحرب بعدو

 فقد .المنطقة في التوترات عمق بوضوح التسعينيات وأوائل الثمانينيات أواخر في األولى االنتفاضة

 عام وفي .اإلسرائيليين والمحتلين العرب بين العنيفة اتالمواجه من العديد مسرح نابلس كانت

 الضفة بشأن المرحلية الفلسطينية اإلسرائيلية االتفاقية سياق في نابلس اإلسرائيليون ترك ،١٩٩٥

 سيطرة تحت والمدينة الوقت، ذلك ومنذ ).٢٠٠٩ الكنيست،( )أوسلو اتفاقية أي( غزة وقطاع الغربية

 الذي الغربية الضفة إغالق نظام يتحكم آنفا، ذكرنا وكما ذلك، من الرغم وعلى .الفلسطينية السلطة

 ،٢٠٠٠ عام وفي .لتجارةا حركةو اإلنتقال يخنق ما نابلس، ومخارج مداخل في اإلسرائليون يطبقه

 تبعتها واإلسرائيليين، لسطينيينالف بين دامية صراعات المدنية إلى أخرى مرة الثانية االنتفاضة جلبت

  .٢٠٠٦ عام اإلسرائيلية الدفاع قوات قبل من كثفةم غارات

 السنوات في البطالة معدالت قفزت والفلسطينيين، اإلسرائيليين بين القائم النزاع وبسبب

 % ١٤.٢ بنسبة مقارنة -نابلس في %٨٠-٦٠ نسبته بطالة حجم تعكس ٢٠٠٤ عام تفبيانا .األخيرة

   ١٦).٢٠٠٨ كولومبيا، موسوعة( ١٩٩٧ عام

  

  لخليلا   ٢-٢٢

  

 لديانةل ووفقا .القدس جنوب ميال ١٨ بعد على وتقع الغربية، الضفة في مدينة أكبر هي الخليل

 ،البطاركة كهف موطن ألنها قدسية،ال حيث من القدس بعد نيةاالث المدينة هي الخليل تعتبر ،اليهودية

   .سارةو إبراهيم سيدنا دفن حيث

  

 لإلحصاء المركزي الجهاز( إسرائيلي ٥٠٠ نهمم ،نسمة ١٥٩ ٠٠٠ حوالي الخليل سكان ويبلغ

 إما الذين اإلسرائيليين من كبيرة أعداد الخليل توطن التاريخية، الناحية ومن ).٢٠٠٧ ،الفلسطيني

 ٥ ٠٠٠ تأوي الخليل خارج إسرائيلية مستوطنة وهناك .ةالسياسي الظروف حسب ،تقلصوا أو تناموا

 الشباب، عليه يغلب هناك السكاني التعداد نابلس، في وكما ).٢٠٠٩ فلسطينية، حقائق( إسرائيلي

   ).٢٠٠٧ ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( %.٥٥ تبلغ سنة ٢٢ دون هم من فنسبة

  

                                                 
ي لإلحصاء الجهاز المركزقدمھا  بيانات عن البطالة في المنطقة ككلوھناك . ھذه كانت أحدث بيانات متاحة للبطالة  في المدينة  ١٦

أي تعمل بعدد % ( ٦٩، وعمالة غير مستغلة نسبتها %١٨نسبة بطالة كاملة تبلغ : ، حيث عكست األرقام ما يلي٢٠٠٧ي في الفلسطين

   .)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني() ساعة أسبوعيا ٣٥ساعات يقل عن 
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 لألحجار، نتاجهاإب معروفة فهي .الغربية الضفة في أهمية الصناعية المراكز أكثر الخليل وتعد

 المدينة أن كما ).٢٠٠٧ ،الخليل تجارة غرفة( حذيةواأل والجلود، والمالبس، والمنسوجات، والرخام،

 في الزراعات أنواع ومن .الصوفية والمنسوجات واألطعمة، ،والصباغة الزجاج، صناعة مركز هي

   ).٢٠٠٨ كولومبيا، موسوعة(  والحبوب والقمح، ،بوالعن والتين، الخضروات، المدينة

  

 .١٩٥٠ عام األردن سيادة تحت الخليل أصبحت ،١٩٤٨ عام اإلسرائيلية العربية الحرب بعد

 إسرائيل بين إقليمي نزاع إلى الخليل تعرضت ،أيام ستة استمرت التي الحرب بعد ،١٩٦٧ عام وفي

 المستوطنات من عدد بناء على بعدها دأبت والتي اإلسرائيلية، السيطرة تحت المدينة وظلت .واألردن

 خالل العنف من موجات الخليل شهدت وقد ).٢٠٠٨ كولومبيا، موسوعة( المدينة خارج اإلسرائيلية

 ومظاهرات، مذابح، قائمال اإلسرائيلي العربي الصراع خلف وقد .الثمانينيات في األولى االنتفاضة

 امقيد اذاتي احكم الغربية الضفة أوسلو اتفاقية منحت حين وفي .اإلسرائيلي االحتالل ضد وانتفاضات

 ما على التوقيع تم السنة، هذه في ).IBID( ١٩٩٧ عام إال حقيقة ينيةالفلسط السيادة تبدأ لم ،١٩٩٤ عام

 فلسطيني، ١٢٠ ٠٠٠ تضمن األول الجزء .جزئين إلى المدينة قسمت والتي ،الخليل باتفاقية عرف

 ٣٠ ٠٠٠ وبه اإلسرائيلي، الجيش عليه يسيطر الثاني والجزء .الفلسطينية السيادة تحت ويقع

  ).IBID( إسرائيلي ٥٠٠و فلسطيني،

  

  طوباس   ٣-٢٢

  

 شمال ميال ٥٢ حوالي بعد على تقع الغربية، الضفة في صغيرة ريفية ةمدين هي طوباس

   ).٢٠٠٧ ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( نسمة ١٥ ٥٠٠ المدينة ويقطن .القدس

  

والمنطقة توفر الكثير من . الزراعة طوباس هيوأهم األنشطة االقتصادية التي تمارسها 

مع و. راضي الصالحة للزراعة لزراعتها بالمحاصيل المختلفة، وبساتين الفاكهة، والخضرواتاأل

بسبب ندرة مياه الري، ومصادرة األراضي في السنوات األخيرة النشاط الزراعي ذلك، تناقص 

 على وعالوة ).ARIJ, 2007( ةاإلسرائيلي مستوطناتال بناء أجل من اإلسرائيليمن قبل الجيش 

أما  .والدواجن ،ماشيةوال والماعز، األغنام، يشمل وهذا الماشية السكان من الكثير يربي الزراعة،

موسوعة (باقي أنشطة المدينة االقتصادية فتنحصر في الخدمات العامة، والتجارة، والعمالة 

  ).٢٠٠٨كولومبيا، 
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لجيش هي المقر الرئيسي  طوباس، كانت ١٩٤٨عام  اإلسرائيليةوأثناء الحرب العربية 

إلى  طوباس، انتقلت سيادة الغربية الضفةومثلها مثل باقي . التحرير العربي طوال مدة الحرب

إسرائيل على  ت، سيطر١٩٦٧التي امتدت لستة أيام عام حرب الوبعد . األردن بعد الحرب

 ومنذ ).٢٠٠٩ الكنيست،( أوسلو اتفاقية من جزءك ١٩٩٥ عام المدينة اإلسرائيليونترك و. المدينة

  .مستقل انتخابي كإقليم الفلسطينية الوطنية السلطة سيطرة تحت والمدينة الحين، ذلك

  

 المدينة شهدت الغربية، الضفة في مؤخرا الحاصل العنف حجم تشهد لم طوباس أن حين وفي

 االنتفاضة خالل ،٢٠٠٢ عام الفلسطينية حماس حركة أعضاء من عدد كمقتل الهامة األحداث بعض

 ليةاإلسرائي المروحيات أطلقت السنة، تلك نفس وفي .اإلسرائيلية الدفاع قوات يدىأ على الثانية،

  .)٢٠٠٨ كولومبيا، موسوعة( طوباس في نمدنيي عدة بحياة أودت صواريخ

  

  اهللا رام    ٤-٢٢

  

 عدد يبلغ .القدس شمال تقريبا أميال ٦ بعد على تقع التي الغربية الضفة مدن ىحدإ هي اهللا رام

 المركز يجعلها ما الفلسطينية، السلطة مكاتب لكبرى موطنا المدينة تعد كما .نسمة ٢٥ ٨٠٠ سكانها

 تعرض التي والمسارح الثقافية، المراكز أحدث تضم أيضا وهي .الغربية الضفة في السياسي

 لإلحصاء المركزي الجهاز( الرقص ومهرجانات التقليدية الفنون عن فضال واألفالم، المسرحيات

 في المغتربين ومعظم الغربية، الضفة في األسر أغنى من لكثير موطن أنها كما ).٢٠٠٧ ،الفلسطيني

 ازدهارا الفلسطينية المدن أكثر أنها على اهللا رام مدينة إلى ينظر مجتمعة، األسباب لهذه .المنطقة

  .لميةوعا

  

 من عدد تواجد عن فضال البلدية،و الحكومية بالهيئات عادة تكون المدينة في المتاحة وظائفالو

 من العديد تأخذ ذلك، على عالوة .الغربية الضفة في المناطق باقي بذلك لتضاهي ،التجارة أنواع

   .للمحليين توظف فرص أيضا مانحة لها، امركز اهللا رام -والمحلية األجنبية -األهلية المنظمات

  

  اهللا مار منطقة ،سنجل قرية العائدين، المهاجرين أحد منزل -١٤ لالشك
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 حرب حتى ،١٩٤٨ عام بعد األردن إلى اهللا رام سيادة انتقلت الغربية، الضفة مدن كباقي مثلهاو

 تحديدا اهللا رام في والفلسطينيون .اإلسرائيلي العسكري الحكم المدينة حكمت الحرب، فبعد .١٩٦٧

 وبفضل .نيياتالتسعي وأوائل الثمانينييات أواخر األولى االنتفاضة في كنشطاء قويا دورا لعبوا

 والمظاهرات اإلضرابات، اهللا رام سكان أعد الفلسطينية، المناطق بباقي مقارنة قوة األكثر تنظيماتهم

 ردت وقد .الحارقة اإلطاراتو توف،والمول قنابل نضالهم في مستخدمين اإلسرائيليين، المحتليين ضد

 المسيل والغاز المطاطي اصالرص مثل ،بغشال على للسيطرة بخطط ذلك على ليةاإلسرائي القوات

 واألعمال المدارس وأغلقوا المدينة، وخارج داخل الحركة وقيدوا التجول، حظر فرضوا كما .للدموع

   ).٢٠٠٨ كولومبيا، موسوعة(

  

 وفي ).٢٠٠٩ الكنيست،( المدينة إلى الفلسطينية السلطة ١٩٩٥ عام أوسلو اتفاقية أعادت

 عام بعد ما الثانية االنتفاضة تجلب ذلك، ورغم .وازدهارها ياالتقصاد نشاطها المدينة واصلت ظلها،

 مرة  بالسيطرة اإلسرائيلي الجيش قام ،٢٠٠٢ عام وفي .للمدينة والقالقل العنف من اًمزيد ٢٠٠٠

 ووفقا .الكهرباء وقطع والمدارس، األعمال وأغلق التجول، حظر فرض حيث اهللا، رام على أخرى

 كولومبيا، موسوعة( الثانية االنتفاضة منذ سريعا المدينة في الحياة دةجو تدهورت التقارير، من لعدد

٢٠٠٨.(   

  

 السكان عدد ومع ".سنجل" تسمى المدينة خارج قرية في أجري اهللا رام في البحث من جزء

 وهي .الخارج من المراقبون هايتصور كما "قرية" كونها من أكثر الريفية نالمد سنجل تشبه باآلالف،

 الواليات إلى هاجروا الذين سكانها بناها التي المنازل من كبير عدد بهاو ما، حد إلى رةمزده مدينة

  ).١٤ الشكل انظر( بالدهم إلى عادة ثم عملهم، من المال بعض وكسبوا المتحدة،


