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مؤتمر التأمينات االجتماعية للعاملين في 
 قطاع الزراعة واالقتصاد غير النظامي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحة موجزة عن النمّو االقتصادي

 األكثر الوسائل إحدى االقتصادي النمو   يُعد  
 الفقر لمكافحة فعالية

، وبخاصٍة المؤسسات القطاع الخاصيضطلع 
خلق الوظائف الصغيرة والمتوسطة، بدوٍر أساسي في 

 وتحقيق نمّو الدخل

يتولى كل  من الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص 
الرامية دعَم المشاريع بالتعاون مع المنظمات الوسيطة 

تحسين إلى تعزيز النمو  االقتصادي والتنمية السيما 
 الشعب اللبنانيظروف معيشة 
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 لمحة موجزة عن النمّو االقتصادي

2015عام   

شك ل االقتصاد اللبناني 
مسرًحا للتقل بات 

السياسية الداخلية في 
خضم  الصراعات 
اإلقليمية الواسعة 

النطاق لذلك لم يتعدى 
النمو  الحقيقي إلجمالي 

 الناتج المحلي 

 %  1.5حوالى 

  2016ربيع 

يتوقع تقرير البنك 
الدولي في نسخته 
األخيرة اال يتعدى 
النمو  اللبناني على 
المدى المتوسط  

 سنويًا% 2.5نسبة 

2016عام   

مع توقع استمرار 
األوضاع االقتصادية 
المتباطئة  في العام 

في ظل   2016
غياب أي  تقد م 
سياسي او حل 
 الزمات المنطقة
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 لمحة موجزة عن النمّو االقتصادي

لدى وزارة االقتصاد والتجارة ثقة تامة بإمكانية 

 تسريع وتيرة نمو  االقتصاد اللبناني عبر

  
 اعتماد وتطبيق السياسات المناسبة
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 لمحة موجزة عن النمّو االقتصادي
 النهوض والتجارة االقتصاد وزارة تحاول الكبيرة االزمات من الرغم على•

  :إلى تهدف إصالحية تدابير مجموعة اتخاذ عبر ،الوطني باالقتصاد

تحديث القوانين 
 والتشريعات 

العمل على توقيع اتفاقيات 
تجارية مع الدول من أجل فتح 
أسواق وآفاق جديدة لتصريف 

المنتجات اللبنانية وتشجيع 
المستثمرين على االستثمار في 

 لبنان

تقييم االتفاقيات التجارية سارية 
المفعول ال سيما اتفاقية التيسير 

العربية والشراكة االوروبية لتحسين 
 الصادرات اللبنانية
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 لمحة موجزة عن النمّو االقتصادي
 النهوض والتجارة االقتصاد وزارة تحاول الكبيرة االزمات من الرغم على•

  :إلى تهدف إصالحية تدابير مجموعة اتخاذ عبر ،الوطني باالقتصاد

إعادة تفعيل الجهود 
المبذولة لالنضمام 
إلى منظمة التجارة 

 العالمية

إرساء استراتيجية وطنية 
للمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

تفعيل الشراكة بين القطاعين 
 العام والخاص
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 وضع األسس إلطالق التأمين الزراعي
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 ةممقدّ  -أ

 
 ًالتنمية االقتصادية في  كبيراً  يلعب القطاع الزراعي دورا

 واالجتماعية 

 ًلهذا الدور الهام بادرت الدولة التخاذ مجموعة من  نظرا

 :االجراءات لتعزيز هذه المكانة منها

اثناء تعرض  اعتماد التأمين الزراعي للتعويض على المزارعين

 محاصيلهم الزراعية لألحوال الجوية والكوارث الطبيعية

 فالتأمين الزراعي ضرورة اقتصادية  واجتماعية ألنه يسهم في
 درء اثار المخاطر وتهيئة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
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     بعض يوفر
الحماية من 
 مخاطر االنتاج

يعطى 
المزارعين 
االحساس 

ن والثقةامباأل  

يشجع 
المزارعين على 
 زيادة االستثمار

 مشجع وفر مناخي
 للتمويل المصرفي

دعم الدولة للتامين يتوافق 
التجارة  منظمة مع شروط

 الدولية

يؤدى الى تحسين 
االداء وتبنى شروط 
اإلنتاج الزراعي 

 الصحيحة

يعفى الحكومة من 
التعويضات العشوائية عند 
 وقوع الكوارث الزراعية 

ة التأمين الزراعيهميّ أ -ب  

2016اكتوبر / تشرين االول  6-4بيروت،   



 ً  أهم منتجات التأمين الزراعي المطبقة عالميا

 

Named-peril crop insurance 

التأمين ضد 
 خطر وحيد

 

 النامية  من الدول% 50يطبق في كل الدول المتقدمة وحوالى •

            انخفاض تكلفة التعويضات•

 ينحصر في األخطار الرئيسية•

 affordability ofاألقساط في متناول الغالبية •
premiums 
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 ً  أهم منتجات التأمين الزراعي المطبقة عالميا

 

Multi-Peril Crop Insurance 
(MPCI) 

التأمين ضد 
 مخاطر متعددة

 

 الدول متوسطة الدخل من% 80ونحو   من الدول مرتفعة الدخل%  50يغطى •

      يغطى غالبية المخاطر التي يتعرض لها المحصول•

 ادارته اكثر تكلفة عن غيره من األشكال•

 أكثر تعقيدا من التأمين ضد خطر وحيد•

 أسعار التأمين أكثر ارتفاعا عن غيرها من اشكال التأمين•

 الخسائر يحتاج إلى معاينة قبل التأمين وقياس دقيق للمحصول لتقدير•

 عرضة لالنتقاء العكسي والمخاطر السلوكية•
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 ً  أهم منتجات التأمين الزراعي المطبقة عالميا

 

Index-based crop 
insurance   

التأمين على 
 أساس

 المؤشرات

 

موجود على اساس تجريبي في العديد من الدول، فيما عدا •
 الهند والمكسيك

معدل ) يتم تقدير حجم التعويضات على اساس مؤشر قياسي •
 (متوسط انتاجية منطقة معينة –سقوط األمطار 
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 من يحد الزراعي للتأمين األساسية البنية غياب -
 للمزارعين مناسبة تأمينية منتجات عرض

 ثقافة وانخفاض بالمخاطر الوعى انخفاض -
 اقبالهم انخفاض الى يؤدى المزارع لدى التأمين
 االشتراك على

 المزارعين بين التأمين حول الخاطئة المفاهيم -

 كل لدى بالمخاطر المعرفة درجة تماثل عدم -
 يدفع مما التأمين وشركات المزارعين من

 ويدفع االشتراك، في التردد الى المزارعين
 من للخوف القسط قيمة في المغاالة الى الشركات
  العكسي  واالنتقاء ، السلوكية لألخطار التعرض

         adverse selection 

 تحديات التأمين الزراعي -ج
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 تحديات التأمين الزراعي -ج

 الشركات تواجه أن يمكن  التي الصعوبات -
 البيانات، وجمع المخاطر، قياس في الخاصة
 أدلة وفرض وتنفيذ المنتجين، سلوك ومتابعة
 يمنع مما التكلفة من يرفع ما وهو الوثائق، إصدار

 .السوق تطوير من الخاصة الشركات

 الكوارث عقب اإلعانات برامج على التركيز -
 انفسهم حماية فكرة استبعاد إلى المزارعين يدفع
 التأمين خالل من

 صورة في الزراعية المخاطر وقوع احتماالت -
 لشركات المالي الوضع يهدد ما وهو ، كارثية
 التأمين

 التأمين اعادة لسوق الكافي التطور عدم -
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المساندة الحكومية للتأمين الزراعي -د  

 - ، 
 

 -. 
 
 - 
 -. 

 دعم المصروفات الخاصة بتقدير الخسائر

المناخية  حماية صغار المزارعين ضد الكوارث  

 من الحكومة% 100بنسبة 

 دعم التدريب والبرامج التعليمية 

( األساسية)دعم االشتراكات للمحاصيل الرئيسية   
باقي المحاصيل فيتم دعمها  أما 

%.35  بنسبة  
وفقا للمنطقة %  60 -35بين 

 ودرجة التعرض للمخاطر
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 التوصيات -ه
 

مع وضع الئحة تشمل كافة األضرار  البدء بالتأمين ضد خطر واحد1.

إستثناء األوضاع األمنية التي تمر بها المنطقة المجاورة )التي تنشأ 

 (الزراعي وتأثيرها على الكساد

وضع بوليصة تأمين خاصة لكل منتج زراعي ،فعلى سبيل المثال 2.

يعتبر الصقيع في شهري نيسان وايار السبب الرئيسي بإتالف 

العنب،فبالتالي يجب أن يقوم مزارع العنب بإستحداث بوليصة تأمين 

 .ضد الصقيع قبل االستحصال على القرض

طلب ثالثة عروض من شركات محلية لكي نحصل على لمحة 3.

من سعر بوليصة التأمين، بحيث سيصار إلى طلب دراسة  تقريبية 

 .عن هذه البوليصة من الخارج وخاصةً من البلدان التي تعتمدها
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 التوصيات -ه
 

 ٪ من قيمة المنتج ٣اقتراح أن تكون نسبة البوليصة 4.

 

 ، المالية ، االقتصاد تشكيل لجنة مستقلة لتقدير الخسائر من وزارة5.
 ...المسح الجيولوجي ، مصلحة األرصاد الجوية الزراعة،

 

من الممكن أن يكون ) وضع حد أقصى لتكلفة الخسائر المنطوية 6.

 ٣وبالتالي تكون تكلفة البوليصة  ألف دوالر، ٥٠٠السقف ال يتجاوز 

على أن تقوم الدولة  ألف دوالر، ١٥،أي ما يقارب  بالمائة من قيمتها
 (٪ من تكلفة البوليصة ٣٥بدعٍم 
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الحماية اإلجتماعية  (التوصيات -ه

 ) للمزارعين
  إجراء دراسة جدوى إقتصادية للتغطية اإلجتماعية للمزارعين والغير

 .مضمونين 

تأمين الحماية اإلجتماعية للمزارعين في األرياف. 

 تأمين شروط السالمة الصحية للمزارعين. 
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 قامت المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
استبيان بشأن معوقات التنمية الزراعية في  باستحداث

 وتم ارساله إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبنان،

 استبيان حول معوقات التنمية الزراعية في لبنان
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 استبيان حول معوقات التنمية الزراعية في لبنان
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 استبيان حول معوقات التنمية الزراعية في لبنان
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 رد المزارعين في كافة نحن بانتظار
خطوة  يشكل هذا االستبيان من  خاصةً لما ،المناطق

معوقات التنمية الزراعية في "هامة لمعرفة 
 ومدى تأثيرها على االقتصاد بشكل عام "لبنان

 استبيان حول معوقات التنمية الزراعية في لبنان
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شكًرا جزيالً 
 لُحسن انتباهكم
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