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يخضــع قطــاع التأميــن لرقابــة وإشــراف هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ،وهــي الجهــة التــي
تتولــى المســؤولية القانونيــة للرقابــة والتنظيــم واإلشــراف علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة
فــي فلســطين ،وتضــم ،إلــى جانــب قطــاع التأميــن ،قطــاع األوراق الماليــة ،وقطــاع تمويــل الرهــن
العقــاري ،وقطــاع التأجيــر التمويلــي.
وتعمــل الهيئــة ،مــن خــال اإلدارة العامــة للتأميــن ،علــى تنظيــم وتطوير قطــاع التأمين في فلســطين،
والحفــاظ علــى حقــوق ومصالــح المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن وثائــق التأميــن .وتنفيــذاً لذلــك،
وحيــث أن قطــاع التأميــن يكتســب أهميــة خاصــة ،أفــردت الهيئــة ،ضمــن اســتراتيجيتها لألعــوام
 ،2020-2016هدفـاً خاصـاً 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
التــي يتكبدهــا الفــرد أو المجموعــة مــن قبــل صنــدوق يتكــون
مــن مســاهمات أفــراد أو مجموعــات معرضيــن للخســارة ،وتوزيــع
الخســارة علــى جميــع المشــاركين.
ومــن أجــل ذلــك ،تــم إنشــاء شــركات التأميــن لحمايــة الفــرد
ضــد الخســائر المتوقعــة.

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

التأمين هو حماية وأمان وتوزيع للمخاطر

لماذا يعد التأمين مهماً؟
يعــزز التأميــن الشــمول المالــي فــي فلســطين ،مــن خــال توفيــر وتعزيــز الحمايــة المجتمعيــة
للجمهــور ،وتحقيــق االســتقرار النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي لألفــراد واألســر.
توفيــر األمــان وراحــة البــال مــن خــال تقليــل درجــة القلــق والخــوف لــدى األفــراد وأصحــاب
األعمــال ،علــى اعتبــار أن وجــوده يضمــن التعويضــات الماليــة عــن الخســائر الناتجــة عــن تحقــق
خطــر معيــن.
يســمح التأميــن لألفــراد وأصحــاب المنشــآت باســتعادة المركــز المالــي الســابق قبــل وقــوع
الخســارة.
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
المشــمول بالتغطيــة التأمينيــة ،مثــل اإلصابــات الجســدية واألضــرار الماديــة (إصــاح المركبــات
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
لــه عمــا يتكبــده مــن نفقــات المستشــفى ،وكشــفيات األطبــاء ،واألدويــة ،والتحاليــل المخبريــة،
وصــور األشــعة ،أو جــزء منهــا حســب عقــد التأميــن المبــرم.

تأمين إصابات العمل.

يعتبــر تأميــن إصابــات العمــل مــن التأمينــات اإللزاميــة التــي أوجبتهــا القوانيــن فــي فلســطين،
ويغطــي هــذا التأميــن اإلصابــات الجســدية الناتجــة عــن الحــوادث للعمــال الذيــن يقومــون
بعمــل يــدوي أو ذهنــي مقابــل أجــر ،وتحــت إشــراف أو أمــر المؤمــن لــه ،أثنــاء وبســبب تأديتهــم
أعمالهــم.

تأمين الحياة.

هــو حمايــة المؤمــن لهــم و/أو المســتفيدين مــن خطــر فقــدان الدخــل الناجــم عــن حــادث أو
مــرض بحــاالت الشــيخوخة ،أو العجــز الكلــي ،أو الوفــاة.

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.
ويعــرف الحــادث الشــخصي بأنــه اإلصابــة التــي تعــرض لهــا المؤمــن عليــه وكان لهــا ظــرف
مــكان وظــرف زمــان وحدثــت بالصدفــة وتركــت أثــراً (عجــز مؤقــت ،عجــز دائــم ،وفــاة).

التأمين الهندسي.
ويختــص بتأميــن المشــروعات والمعــدات واآلالت ،ويغطــي جميــع األخطــار التــي تتعــرض
لهــا الممتلــكات المشــمولة بعقــد التأميــن باختــاف أنواعهــا وطبيعــة عملهــا ،ويشــمل:
تأمين المشروع أو البناء.
تأمين المعدات واآلالت.
تأمين العمال.
تأمين إزالة األنقاض.
تأمين المسؤولية المدنية.
تأمين مقاولي الباطن.

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.

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.

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

أنواع أخرى من التأمين.

+ 970 2 2946946

توفــر شــركات التأميــن المرخصــة والعاملــة فــي فلســطين أكثــر مــن عشــرين منتجـاً وخدمــة
تأميــن ،مثــل التأميــن البحــري ،وتأميــن خيانــة األمانــة ،وتأميــن نقــل األمــوال ،وتأميــن
المســؤولية المدنيــة ،وتأميــن المعــدات واآلليــات والمركبــات التــي تتحــول إلــى معــدة
هندســية (جرافــة ،شــاحنات تحميــل وتنزيــل ،رافعــات ،مضخــات باطــون  ...الــخ) وغيرهــا مــن
أنــواع التأمينــات المختلفــة.

+ 970 2 2946947
info@pcma.ps
البريد االلكتروني الخاص
باإلدارة العامة للتأمين:
id@pcma.ps
www.pcma.ps

