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 حماية وأمان... التأمين

 
 توزيع للمخاطر... التأمين

 

 (المشارك ) بالفرد تلحق قد التي الخسائر لتوزيع وسيلة بأنه التأمين وصف يمكن   
 (صندوق ) مجمع انشاء طريق عن وذلك (المشاركين ) االفراد من مجموعة على

 في لتستخدم المتجانسة االخطار لنفس المعرضين (المشاركون ) االفراد فيه يساهم
 .للخسارة منهم يتعرض من تعويض
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 :أيضًا    

تسعى الى توزيع الخطر على اكبر عدد ممكن من المشتركين  آلية   
مقابل دفع مبلغ من المال يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له الى 

شركة التأمين والتي بدورها تتحمل نتائج الخطر بان تدفع تعويضًا عن 
االضرار والخسائر التي تلحق بالمؤمن له بموجب عقد ينظم العالقة 

 .بين الطرفين يسمى عقد او بوليصة التأمين
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   :2005لسنة  20عقد التأمين وفق قانون التأمين الفلسطيني رقم   
أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى   

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا أو مرتبًا 
أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين 

بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له 
 .للمؤمن

 
     

 
 4 



 
 

 
 لية لتحويل الخطرآهو  ...للتأمين الوظيفة الرئيسية 
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 للتأميناالخطار القابلة    
 

 يجب ان يكون خطر مالي ، بحت ، خاص 

 

 ويجب ان تكون الخسارة عرضية وهناك مصلحة تأمينية وان الخطر

 المؤمن عليه غير مخالف للسياسة العامة
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 :للتأمين  الحاجة   
 
 

 للتأمين ؟؟؟هل نحن فعاًل بحاجة      
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 :يعتمد االفراد لنوع معين من التأمين   حاجة

 

 .المحتمل على الموقف من الخطر  -   

 

السعر المستعدون لتحمله من اجل شراء راحة البال التي يضمنها لهم  -   

 .التأمين 

 

 .مدى شعور االفراد ان لديهم خيارات متوفرة لتأمين الخطر  -   
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 :التأمينمنافع وفوائد   
 
 ضمان ،التأمين يوفر الكثير من المنافع لحملة الوثائق من حيث راحة البال

 .ضد الخسارة المالية  ايضا له منافع اقتصادية اخرى للمجتمع ككل

يساهم في تحرير واطالق راس المال للعمليات االنتاجية والتوسع. 

 فالتأمين يوفر غطاء العمل التأمين يساهم بفاعلية في استمرار الموظفين في،

، وأيضا الرواتب واألجور فقط تأمينيا ليس للخسارة او الضرر المادي 

 .وخسارة الدخل وذلك خالل فترة استعادة العمل لعافيته

المنافع االستثمارية التي تقدمها شركات التأمين. 
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 مكونات قطاع التأمين في فلسطين    

 
االدارة العامة للتأمين 
 (131) مادةاتحاد شركات التأمين 
شركات التأمين 
وكالء ووسطاء التأمين 
 المهن المرتبطة بأعمال التأمين 
، الخبراء التامين ، مستشاري االضرار ، خبراء المعاينة لتقدير التأمين محققي )   

 (الطبية ، شركات الخدمات  االكتواريين
 (170) مادةالصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  
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 دور مراقب التأمين    

 ، ثقة الجمهور في النظام المالي التأمين حماية مصالح وحقوق جمهور 
 تعزيز الفهم والوعي بهذا النظام

 
التشريع والتنظيم 

الترخيص واالعتماد 

االشراف 

الرقابة 

فرض االحكام واإللزام 

    

لضمان وجود قطاع تأمين سليم وقوي يجب توفر مستوى عال من سلوك مهني    
 للسوق و وعي وثقافة الزبائن 
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 االطار القانوني لتنظيم قطاع التامين
 فصال  22في  )2005لسنة  20رقم (نظم قانون التامين الفلسطيني

 الجوانب الفنية للتأمين وقضايا التعويض

 تشريع ناظمة لعمل التأمين في   23منذ نشأة الهيئة تم وضع اكثر من
 فلسطين
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 نظام منح االجازة لشركات التأمين 

 الفنية والحسابية االحتياطياتنظام طرق احتساب 
 المركبات والعمال لتعرفةنظام الحد االدنى 
تعليمات هامش المالءة 
تعليمات ترتيبات اعادة التأمين 
تعليمات قواعد السلوك المهني لشركات التامين 
 خبراء المعاينة،  االكتواريين،خبراء التامين، للوسطاء ) االجازة تعليمات منح،

 (،محققي التأمينالطبية شركات ادارة النفقات 
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قرار منح االجازة لوكالء التامين 
 االكتواريتعليمات بشأن تعيين الشركات للخبير 
 ألعمال التأمينات العامة االكتواريقرار بشان تقرير الخبير 
قرار بشان البيانات المالية المرحلية والختامية لشركات التامين 
قرار بشان الوثيقة الموحدة لتامين العمال 
قرار بشان الوثيقة الموحدة لتامين المركبات 
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 : (4)المادة  

 تقوم هيئة سوق رأس المال بتنظيم أعمال التأمين المنصوص عليها في هذا القانون 
 :أجل من 

 اإلشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون وأية قوانين وأنظمة وتعليمات
 .متعلقة بأعمال التأمين، واتخاذ اإلجراءات والقرارات والتعليمات الالزمة لذلك

 عداد األنظمة الالزمة وضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمين وا 
لتنفيذها، واتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة لذلك في حدود صالحياتها المحددة 

 .في هذا القانون، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة
 القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ المالئم لنمو وتقدم قطاع التأمين بما يعود بالنفع

 .على النشاط االقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية

 حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات
وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين بما يكفل حماية حقوقهم ومصالحهم من 
 .خالل تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمين
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 :اهم البيانات التشغيلية لقطاع التأمين حتى 
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 31/12/2013   البيـان

 10 عدد الشركات

  114 الفروع والمكاتب عدد

 1075 الموظفينعدد 

  225 الوكالءعدد 

 6 الوسطاء عدد
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 المركبات
58% 

 الصحي
17% 

 العمال 
 الحريق 9%

6% 

 هندسي
3% 

 الحياة
2% 

 االخرىالعامة  التامينات

2% 

تأمين المسؤولية 
 المدنية

2% 

 بحري
1% 

Other 
5% 

 2013توزيع محفظة التأمين 



  4.169 بلغت  والتي2013و2012و 2011لألعوام الفلسطيني لإلحصاء تم اعتماد عدد السكان بناءا على التقديرات التي اعدها الجهاز المركزي  *

 مليون نسمة على التوالي 4,420و  4.296و
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 مؤشرات اساسية لقطاع التأمين

                                                2013     2012       2011                                                 

Insurance Penetration-

total  
2.34%  2.13%  2.18%  نسبة اختراق التأمين 

Insurance Penetration-life  0,05%  0,05%  0,05%  (حياة) التأمين نسبة اختراق 

Insurance Penetration non-

life  
2.29%  2.08%  2.13%  

 تأمينات) التأمين  نسبة اختراق

 (عامة

Insurance Density-total  36.10$ 33.66$ 35.85$ الكثافة التأمينية* 

Insurance density-life  0.81$  0.83$  0.85$ (حياة)الكثافة التأمينية     

Insurance density-non-life  35.29$  32.88$  34.99$  
 تأمينات)الكثافة التأمينية 

(عامة  
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 شكرًا لحسن استماعكم
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