
11/10/21, 8:44 AM https://www.raya.ps/item/print/1118841

https://www.raya.ps/item/print/1118841 1/2

"القدس المفتوحة" و"فلسطين للتأمين" توقعان اتفاقية تقديم حزمة خدمات تأمينية متكاملة
13:27:31 2021-11-09

وقعت جامعة القدس المفتوحة مع شركة "فلسطین للتأمین" اتفاقیة تعاون لتقدیم حزمة خدمات تأمینیة متكاملة لجامعة القدس المفتوحة والعاملین فیھا، من ضمنھا تقدیم خدمة التأمین الصحي لموظفي الجامعة وعائالتھم والطلبة خالل العام المقبل.

 وقع االتفاقیة عن "القدس المفتوحة" رئیسھا أ. د. یونس عمرو، وعن "فلسطین للـتأمین" رئیس مجلس اإلدارة السید محمد أبو عوض. وجرى التوقیع في مقر اإلدارة العامة لشركة التأمین بمدینة البیرة، بحضور نقیب الصحافیین السید ناصر أبو بكر،

والمدیر العام لـ"فلسطین للتأمین" السید حمزة شروف، وممثلي طاقمھا اإلداري، ووفد الجامعة.

كما جرى قص شریط افتتاح قاعة االجتماعات الرئیسیة لشركة "فلسطین للتأمین" (قاعة المرحوم المؤسس محمد سلیم أبو عیدة) حیث تم التوقیع، وھي قاعة مجھزة بأحدث اإلمكانات التكنولوجیة ووسائل االتصال المخصصة للندوات والمحاضرات

واالجتماعات، وتتسع لحوالي (120) شخصاً.

ورحب رئیس الجامعة أ. د. عمرو، بتوقیع االتفاقیة مع شركة "فلسطین للـتأمین"، متمنیاً أن تقدم أفضل الخدمات التأمینیة لموظفي "القدس المفتوحة"، مشیراً إلى أن "الجامعة تضم (19) فرعاً في محافظات الوطن الشمالیة والجنوبیة، وھي من أكبر مؤسسات

التعلیم العالي على مستوى الوطن"، مؤكداً أن الجامعة "تعمل وفق نظام محكم، وھي سعیدة بحصول شركة فلسطین للتأمین على عطاء التأمین للعام المقبل". وأعرب عن أملھ بأن تسھم االتفاقیة في تعزیز التعاون بین الجامعة والشركة، على نحو یفضي إلى

تقدیم أفضل خدمة لموظفي الجامعة، ویسھم في تقدیم إضافة إلى الشركة.

وأشار أ. د. عمرو إلى أن "التأمینات العامة، وعلى رأسھا التأمین الصحي، تأتي على سلم أولویات إدارة الجامعة، إیماناً منھا بأن توفیر العالج الصحي للموظفین وأسرھم یُعدّ من أبرز عوامل االستقرار الوظیفي".

من جانبھ، قال رئیس مجلس إدارة "فلسطین للتأمین" السید محمد أبو عوض: "سعداء بتوقیع االتفاقیة وبالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة من خالل تقدیمنا لخدمات تأمینیة متكاملة تشمل إصابات العمال والتأمین الصحي لطاقم الموظفین األكادیمیین

واإلداریین والطلبة في الجامعة".

وتابع: "إنھ منذ ما یقارب (25) عاماً، تعمل شركة فلسطین للتأمین على وضع جمیع خبراتھا وإمكاناتھا في خدمة االقتصاد الوطني الفلسطیني من خالل التوسع في أعمالھا واالستثمار في العدید من المشاریع االقتصادیة، وتوفیر فرص العمل للعدید من األیدي

العاملة من الخریجین وذوي الخبرة والكفاءة. حیث تضم كوادرھا أكثر من (170) موظفاً وموظفة، و(74) فرعاً ومكتباً ووكیل تأمین، یقدمون خدماتھم في مختلف محافظات الوطن".

وفي كلمة عضو مجلس اإلدارة لشركة "فلسطین للتأمین" السید یحیى محمد أبو عیدة، عبر نظام (الفیدیو كونفرس)، قال: "تمنیت في ھذه اللحظات لو أنني بینكم اآلن لنسطر معاً نجاحات ھذه الشركة التي أثبتت أنھا قادرة على التطور والمنافسة في سوق

التأمین الفلسطیني، كما أتوجھ بالشكر لرئیس مجلس اإلدارة السید محمد أبو عوض، وأعضاء مجلس اإلدارة األفاضل، واإلدارة التنفیذیة للشركة، على ھذه اللفتة بإطالق اسم الوالد على قاعة االجتماعات الرئیسیة، تخلیداً لذكراه". وتابع: "ووفاء لھ وللمساھمة

في تأسیس شركة فلسطین للتأمین منذ حوالي (3) سنوات، أعدنا تشكیل مجلس اإلدارة، وعملنا على رسم استراتیجیة وخطة عمل للنھوض بالشركة. وأشكر الجمیع على جھودھم وعملھم الدؤوب، آملین لشركتنا ولإلدارة التنفیذیة ومجلس اإلدارة مزیداً من

النجاح والنمو والتطور".

 

ومن جانبھ، قال نقیب الصحافیین السید ناصر أبو بكر: "سعید جداً الیوم ألكون شاھداً على توقیع ھذه االتفاقیة بین مؤسستین عریقتین؛ األولى تحمل اسم فلسطین، واألخرى تحمل اسم القدس. أبارك لكما ھذه االتفاقیة، آمالً لكل من شركة فلسطین للتأمین

وجامعة القدس المفتوحة مزیداً من التقدم والنجاح في سبیل خدمة شعبنا ودولتنا الفلسطینیة".

بدوره، قال رئیس نقابة العاملین بجامعة القدس المفتوحة أ. عوض مسحل، إن لجنة التأمین عملت بكل جھد من أجل العودة بالنفع على الموظفین، و"البولیصة الحالیة التي تم توقیعھا الیوم تشھد تحسینات كبیرة وخدمات ممیزة للموظفین".

وفي الكلمة الختامیة، تحدث السید حمزة شروف، المدیر العام لشركة فلسطین للتأمین: "ھو یوم ممیز، نحتفل بھ بافتتاح قاعة المرحوم المؤسس محمد سلیم أبو عیدة، وفاًء لما قدمھ للشركة وللنجاحات التي سطرھا خالل تولیھ رئاسة مجلس إدارة الشركة، كما

نحتفل الیوم بتوقیع اتفاقیة تعاون مع جامعة القدس المفتوحة، التي نعتبرھا أحد شركائنا االستراتیجیین الذین نفتخر بثقتھم بالشركة وانضمامھم إلى كوكبة ممیزة من الشركات والمؤسسات الفلسطینیة التي أولت "فلسطین للتأمین" ثقتھا لتقدیم خدماتھا التأمینیة"،

والتي تضم كبرى الشركات والمؤسسات الفلسطینیة، مثل مجموعة االتصاالت الفلسطینیة، ومجموعة "مسار" العالمیة، ونقابة المھندسین، واالتحاد الفلسطیني للحجر والرخام، إضافة إلى العدید من الشركات والبنوك العاملة في السوق الفلسطینیة.

وأضاف شروف: "حققت الشركة خالل السنوات الثالث األخیرة نجاحات منقطعة النظیر لتصبح الیوم رقماً صعباً ومنافساً قویاً في قطاع التأمین الفلسطیني، متمثالً ذلك بتوحید الجھود والعمل الدؤوب ضمن رؤیة وخطة واضحتي المعالم لزیادة اإلنتاج والعمل

على تقدیم أفضل مستوى من الخدمة" وتابع: "ھكذا نجحنا في تحقیق ما كنا نصبو إلیھ ضمن خطتنا وفي وقت قیاسي، فقد أصبحنا منافساً قویاً وبحصة سوقیة تضع ھذه الشركة في المركز األول بتحقیق أعلى مستوى من اإلنتاج، وأعلى مستوى من النمو،
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وأكبر حجم تعویضات مسددة، ولم یكن ھذا لیتحقق لوال جھود جمیع زمالئي في الشركة الذین عملوا لیل نھار لتحقیق ھذا النجاح".

حضر حفل التوقیع من جامعة القدس المفتوحة: أ. د. مروان درویش نائب الرئیس للشؤون اإلداریة، وأ. د. یوسف ذیاب نائب الرئیس للمسؤولیة المجتمعیة، وأ. د. محمد شاھین مساعد الرئیس لشؤون الطلبة، ود. م. عماد الھودلي مساعد الرئیس لشؤون

العالقات العامة والدولیة واإلعالم، ود. تامر سھیل مساعد نائب الرئیس للشؤون اإلداریة، وأ. راضي عثمان مدیر دائرة اللوازم والمشتریات، وأ. عبد الناصر جبر المدیر المالي، وأ. فتحي السالیمة مدیر دائرة الموارد البشریة، وأ. عوض مسحل نقیب

العاملین، وأ. زیاد الواوي رئیس مجلس الطلبة القطري.

كما حضر التوقیع من "فلسطین للتأمین": مساعد المدیر العام السید وائل خلیل، ومساعد المدیر العام للشؤون الفنیة السید محمد عبید، ومساعد المدیر العام للشؤون المالیة واإلداریة السید خلیل حاج علي، باإلضافة إلى مدیري الدوائر الرئیسیة بالشركة.


