
 االقتصاد  فى نمولدور الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً ل

لضمان  المتوّسطةو  الصغيرة قطاع الشركات مشاريععلى أهّمية التأمين  تبرزقطر للتأمين  مجموعة
 استمرارية نمو القطاع

 تنميةال كركيزة أساسية فىوالمتوسطة  الصغيرة المؤسسات أهميةللتأمين على  أكدت مجموعة قطر
يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من احدى القطاعات التي لها القدرة حيث  يةاالقتصاد

 المؤسسات قطاع ويشكل اإلقتصاديالنشاط  إثراء وزيادة اإلستثمارات و نمية اإلجتماعيةللمساهمة في الت
الحصة الكبرى من المؤسسات العاملة في مجال االقتصاد وتعد أكبر مشغل لأليدي  والمتوسطة الصغيرة

ال تنحصر و  العاملة، إضافة إلى أنها من أهم العوامل التي تسهم في النمو االقتصادي وتحريك عجلة النمو
التى  خبرةال خالل من معرفتهم وتعزيز األفرادفى تنمية على تنمية االقتصاد فقط ولكن  أهمية هذا القطاع

 فرص من العديد وتوّفر مهم دخل مورد المؤّسسات هذه تعداذ  ، يكتسبونها من ادارة أعمالهم الشخصية
ويعزز  ، اإلقتصاد مصلحة في النهاية في يصب كله وهذا ،البشرية الموارد إستغالل في وتساهم العمل
 التنويع في والمساهمة الوطني، لإلقتصاد مضافة قيمة تحقيق على المؤّسساتهذه  قدرة زيادةذلك 

 .اإلبتكار ودعم ، اإلقتصادي

 المتعّلقة التحدياتبحيث تشمل  والمتوّسطة الصغيرة المؤّسسات تواجه التي التحديات تصنيف يمكن
 البيئةب المتعلقة تحدياتال. و ثقافة ريادة األعمال أهميةب المجتمعأفراد  وعي مدىالتى ترتبط بو  بالمجتمع

 من عام بشكل التجارية المؤّسسات لنمو المناسبة العوامل وجود في تكمن والتى واإلستثمارية اإلقتصادية
 .وقوانين وتشريعات تسهيالت

 تترتب قد التي المالية األضرار من نفسها حماية أيضاً  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على ينبغي ولكن
 شركة إلى ضرر أي بتحويل المؤسسات لهذه يسمح إذ التأمين، دور يأتي وهنا متوقعة، غير أحداث بفعل

 .مسؤوليته لتتولى التأمين

طر قلـ نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي - المناعيخلف  سالم أشار السيد / وتعليقًا على ذلك، 
االقتصاد في دول  أحد ركائزالشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل  : "قائالً  منطقة الشرق األوسطلللتأمين 

هذه الشركات خيص اتر  عند إصدار طشتر ت الدولبعض ونظرًا ألهميه هذه الشركات فإن العالم كافة، 
 وأضاف أن البرامج التأمينية في السوق المحلي  .تغطى األخطار التجارية الحصول على وثيقة تأمين

مثل هذه الوثائق  ن نسبة انتشارأ ، االمتوفرة من قبل العديد من الشركات الوطنية  لمثل هذه األخطار
 ". الشركات الصغيرة والمتوسطةقطاع قدر بنسبة ضئيلة ال تماثل أهمية ت

وثيقة تلبي و  .من المخاطر مجموعة كبيرةلحالي على : "تنطوي إدارة األعمال في وقتنا االمناعيوّضح أو 
 باألعمال الخاصة يةمتطلبات التأمينالجميع من قطر للتأمين  (بزنس شيلد)التأمين الشامل لألعمال 



أدنى  أعمالهم دون  للتركيز على تنمية حجم كافٍ يحصل أصحاب المشاريع على وقٍت  بحيث التجارية
 ،مباني الشركاتب العرضية التي قد تلحق ضراراألعن  النفقات غير المتوقعة الناجمةشعور بالقلق بشأن 

الطرف ة أو مسؤولي ،الممتلكاتب التي قد تلحق ضراراألالعائدات بسبب  خسارةأو  ،اآلالت والمعّدات أو
 ". الثالث

ن أهمية المشاريع الصغيرة ، فنحن على درايًة تامة بأتأمين رائدة ةشركباعتبارنا : "المناعي وأضاف
سنوات األساسية لشركات التأمين في ال اتوجهتالأحد تشكل  وأنها سوفوالمتوسطة تزداد يومًا بعد يوم، 

أن تشمل األخطار التي تصيب العمالء أو التي تهدد الشركة في  بإمكانها الصدار وثائق تأمين ةالمقبل
خالل الشركاء باالتفاقيات، إضافة  حاالت االحتيال أو السرقة أو األخطار الناتجة عن األخطاء اإلدارية وا 

لحوادث و التعرض ل في اإلنتاج أو الشحن إلى إمكانية تغطية إعاقة عمليات االستيراد الناتجة عن التأخير
وأكد أن أهمية التأمين تزداد بالنسبة للشركات الصغيرة  .والكوارث الطبيعية مثل الحرائق في مكان العمل

، فى نشاط أعمالها لك رؤوس أموال محدودة وتعتمد على العمليات اليومية بشكل كبيرتوالمتوسطة التي تم
 وثائق وجودالبنوك يشترط العديد من  واألن أصبح .ت النقدية على نحو أفضلا يمكنها من إدارة التدفقامم

 ".هاتمويلالمشروعات من أجل الموافقة على هذه مثل ل على األخطار التجارية تأمين

أيضًا تساعد فهى  ،ت الصغيرة والمتوسطةاضمان استمرارية المؤسس فيدور شركات التأمين  عن ضالً ف
صغيرة ال المؤسسات تعاني مشاريعو  جديدة، مشاريععلى  ستحواذاالت فى زيادة فرص هذه المؤسسا على

، ما يعّرض تلك هذه المؤسسات على قلة وعي القائمينبسبب متوسطة قصورًا في التغطيات التأمينية الو 
 .اإلفالس وأ المشاريع للمخاطر

وال  .على جميع جوانب حياتنا اليومية تؤثرالقطاعات التي  واحدًا من شكّ أدنى من دون يعتبر التأمين 
 السفر رحالتأو  السيارات وأ بالمنازل تلحقتقتصر فوائد التأمين على تغطية الخسائر أو األضرار التي 

لشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة ل النجاح واالستمرارية إتاحة فرص علىيساعد التأمين بل  فحسب،
 .والمتوسطة

  


