
اإلدارة العامة للتأمين
ــي  ــة الت ــي الجه ــطينية، وه ــال الفلس ــوق رأس الم ــة س ــراف هيئ ــة وإش ــن لرقاب ــاع التأمي ــع قط يخض
تتولــى المســؤولية القانونيــة للرقابــة والتنظيــم واإلشــراف علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة 
ــن  ــل الره ــاع تموي ــة، وقط ــاع األوراق المالي ــن، قط ــاع التأمي ــب قط ــى جان ــم، إل ــطين، وتض ــي فلس ف

ــي. ــر التمويل ــاع التأجي ــاري، وقط العق
وتعمــل الهيئــة، مــن خــال اإلدارة العامــة للتأميــن، علــى تنظيــم وتطوير قطــاع التأمين في فلســطين، 
والحفــاظ علــى حقــوق ومصالــح المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن وثائــق التأميــن.  وتنفيــذًا لذلــك، 
ــوام  ــتراتيجيتها لألع ــن اس ــة، ضم ــردت الهيئ ــة، أف ــة خاص ــب أهمي ــن يكتس ــاع التأمي ــث أن قط وحي
2016-2020، هدفــًا خاصــًا بقطــاع التأميــن، يتمثــل فــي النهــوض بالقطــاع مــن خــال إعــادة هيكلتــه 

وتنظيــم أوضاعــه، بمــا يســهم فــي تحقيــق اســتقراره ونمــوه.

ما هو التــأميــن؟ 

يمكــن وصــف التأميــن بأنــه مبــدأ المشــاركة فــي الخســائر الماليــة 
ــون  ــدوق يتك ــل صن ــن قب ــة م ــرد أو المجموع ــا الف ــي يتكبده الت
مــن مســاهمات أفــراد أو مجموعــات معرضيــن للخســارة، وتوزيــع 

ــع المشــاركين.   الخســارة علــى جمي
ــرد  ــة الف ــن لحماي ــم إنشــاء شــركات التأمي ــك، ت ومــن أجــل ذل

ــة. ــائر المتوقع ــد الخس ض

التأمين هو حماية وأمان وتوزيع للمخاطر

التــأميــن .. حمــايــة وأمــان

عزيزي المؤمن له, في حال كان لديك أي شكاوى أو مقترحات تتعلق بالهيئة أو قطاع 
التأمين، يمكنك إرسالها عبر الموقع اإللكتروني للهيئة:

www.pcma.ps  



لماذا يعد التأمين مهمًا؟
      يعــزز التأميــن الشــمول المالــي فــي فلســطين، مــن خــال توفيــر وتعزيــز الحمايــة المجتمعيــة 

للجمهــور، وتحقيــق االســتقرار النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي لألفــراد واألســر.
ــاب  ــراد وأصح ــدى األف ــوف ل ــق والخ ــة القل ــل درج ــال تقلي ــن خ ــال م ــة الب ــان وراح ــر األم       توفي
األعمــال، علــى اعتبــار أن وجــوده يضمــن التعويضــات الماليــة عــن الخســائر الناتجــة عــن تحقــق 

خطــر معيــن.
ــوع  ــل وق ــابق قب ــي الس ــز المال ــتعادة المرك ــآت باس ــاب المنش ــراد وأصح ــن لألف ــمح التأمي       يس

ــارة. الخس
      إن التعويــض يضمــن قــدرة األفــراد والمشــاريع االقتصاديــة علــى االســتمرار فــي مزاولــة نشــاطها 

ودرء األخطــار االقتصاديــة الناجمــة عــن الخســائر والحــوادث المغطــاة بالتأمين.

مــا هــي أهــم المنتجــات والخدمــات التأمينيــة التــي توفرهــا شــركات 
التأميــن المرخصــة والعاملــة فــي الســوق الفلســطيني؟

   تأمين المركبات.
يعتبــر تأميــن المركبــات مــن التأمينــات اإللزاميــة التــي أوجبتهــا القوانيــن فــي فلســطين، ويهــدف 
إلــى تعويــض المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن وثائــق التأميــن عــن أي خســائر ناجمــة عــن الحــادث 
ــات  ــاح المركب ــة )إص ــرار المادي ــدية واألض ــات الجس ــل اإلصاب ــة، مث ــة التأميني ــمول بالتغطي المش
والتعويــض فــي حالــة الخســارة الكليــة للمركبــة، ومصاريــف العــاج لإلصابــات الجســدية، وتعويــض 

العجــز المؤقــت والدائــم، والوفــاة، وتغطيــة التبعــات مــن المســؤوليات تجــاه الغيــر(.

   التأمين الصحي.
ويهــدف إلــى تعويــض المؤمــن لــه عــن خســائره الناتجــة عــن حــادث أو مــرض.  ويعــوض المؤمــن 
ــة،  ــل المخبري ــة، والتحالي ــاء، واألدوي ــفيات األطب ــفى، وكش ــات المستش ــن نفق ــده م ــا يتكب ــه عم ل

وصــور األشــعة، أو جــزء منهــا حســب عقــد التأميــن المبــرم.

   تأمين إصابات العمل.
يعتبــر تأميــن إصابــات العمــل مــن التأمينــات اإللزاميــة التــي أوجبتهــا القوانيــن فــي فلســطين، 
ــون  ــن يقوم ــال الذي ــوادث للعم ــن الح ــة ع ــدية الناتج ــات الجس ــن اإلصاب ــذا التأمي ــي ه ويغط
بعمــل يــدوي أو ذهنــي مقابــل أجــر، وتحــت إشــراف أو أمــر المؤمــن لــه، أثنــاء وبســبب تأديتهــم 

أعمالهــم.

   تأمين الحياة.
ــة المؤمــن لهــم و/أو المســتفيدين مــن خطــر فقــدان الدخــل الناجــم عــن حــادث أو  هــو حماي

ــاة. ــي، أو الوف ــز الكل ــيخوخة، أو العج ــاالت الش ــرض بح م

   تأمين الحوادث الشخصية.
هــو حمايــة المؤمــن لهــم و/أو المســتفيدين فــي حالــة الوفــاة والعجــز الدائــم أو الجزئــي الناتــج 
عــن حــادث شــخصي، كمــا يمكــن إضافــة منفعــة إرجــاع النفقــات الطبيــة الناجمــة عــن الحــادث.

ــرف  ــا ظ ــه وكان له ــن علي ــا المؤم ــرض له ــي تع ــة الت ــه اإلصاب ــخصي بأن ــادث الش ــرف الح ويع
ــاة(. ــم، وف ــز دائ ــت، عج ــز مؤق ــرًا )عج ــت أث ــة وترك ــت بالصدف ــان وحدث ــرف زم ــكان وظ م



يساهم التأمين في توفير وتعزيز الحماية المجتمعية للجمهور، من خالل تحقيق االستقرار النفسي 
واالجتماعي واالقتصادي لألفراد واألسر، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ص.ب 4041، البيرة – فلسطين

+ 970  2 2946946
+ 970  2 2946947

info@pcma.ps 
البريد االلكتروني الخاص 
باإلدارة العامة للتأمين: 

id@pcma.ps 
www.pcma.ps

التأمين الهندسي.
ــي تتعــرض  ــع األخطــار الت ــن المشــروعات والمعــدات واآلالت، ويغطــي جمي ويختــص بتأمي

ــكات المشــمولة بعقــد التأميــن باختــاف أنواعهــا وطبيعــة عملهــا، ويشــمل: لهــا الممتل
      تأمين المشروع أو البناء.
      تأمين المعدات واآلالت.

      تأمين العمال.
      تأمين إزالة األنقاض.

      تأمين المسؤولية المدنية.
      تأمين مقاولي الباطن.

تأمين الحريق والسرقة واألخطار الحليفة.
ويهــدف هــذا النــوع مــن التأميــن إلــى تعويــض المؤمَّــن لهــم والمســتفيدين مــن أفــراد 
ومنشــآت، عــن الخســائر الناتجــة عــن الحريــق، وبالتالــي ضمــان اســتمرارها فــي العمــل وفــق 

شــروط وثيقــة التأميــن.

أنواع أخرى من التأمين.
توفــر شــركات التأميــن المرخصــة والعاملــة فــي فلســطين أكثــر مــن عشــرين منتجــًا وخدمــة 
ــن  ــوال، وتأمي ــل األم ــن نق ــة، وتأمي ــة األمان ــن خيان ــري، وتأمي ــن البح ــل التأمي ــن، مث تأمي
ــدة  ــى مع ــول إل ــي تتح ــات الت ــات والمركب ــدات واآللي ــن المع ــة، وتأمي ــؤولية المدني المس
هندســية )جرافــة، شــاحنات تحميــل وتنزيــل، رافعــات، مضخــات باطــون ... الــخ( وغيرهــا مــن 

أنــواع التأمينــات المختلفــة.


