
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
ــر المصرفيــة  تتولــى المســؤولية القانونيــة للرقابــة والتنظيــم واإلشــراف علــى القطاعــات الماليــة غي
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 وتطويــر 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.

التأمينات اإللزامية
ــي  ــرة ف ــة المتوف ــات التأميني ــات والخدم ــن المنتج ــد م ــاك العدي هن
القوانيــن  أوجبــت  نوعــان  منهــا  الفلســطيني،  التأميــن  ســوق 

وهمــا: إلزاميتهمــا، 

ــى المــادة )137(  ــات، باالســتناد إل   التأميــن اإللزامــي للمركب

ــنة 2005،  ــم )20( لس ــطيني رق ــن الفلس ــون التأمي ــن قان م

ــنة 2000. ــم )5( لس ــرور رق ــون الم ــن قان ــادة )73( م والم

  التأميــن ضــد إصابــات العمــل، وذلــك باالســتناد إلــى المــادة 

)116( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000.

التــأمينــــات اإللــزاميــــة

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 



ما هي أهمية التأمينات اإللزامية؟
ــات  ــتعمال المركب ــن اس ــة ع ــة الناتج ــورة العالي ــة للخط ــات نتيج ــذه التأمين ــة ه ــة إلزامي ــرز أهمي تب
اآلليــة، وممارســة مختلــف أنــواع األعمــال، وكذلــك فــي تغطيــة نفقــات العــاج الطبــي الناجمــة عــن 
ــة  ــا )حمل ــن منه ــاة للمتضرري ــي، أو الوف ــي، أو الجزئ ــز الكل ــاالت العج ــض ح ــوادث، وتعوي ــذه الح ه

ــق(. ــن والمســتفيدون مــن هــذه الوثائ ــق التأمي وثائ

كمــا أنــه جــاءت إلزاميــة هذيــن النوعيــن مــن التأميــن لتوفيــر الحمايــة، والتقليــل مــن الخســائر االقتصادية 
الناجمــة عنهــا، حيــث أن الحــوادث الناجمــة عــن المركبــات وممارســة العمــل، تــؤدي إلــى خســائر ماليــة 

كبيــرة للمتضــرر والمتســبب )حــوادث الســير(، وعلــى صاحــب العمــل والعامــل )إصابــات العمــل(.

ما هي أنواع التأمينات اإللزامية؟
  التأمين اإللزامي للمركبات “تأمين المركبات اآللية تجاه اإلصابات الجسدية واألضرار 

   المادية للفريق الثالث”. 

   التأمين ضد إصابات العمل.
ــاء  ــه، أثن ــن ل ــع المؤم ــل م ــود عم ــن بعق ــال المرتبطي ــق بالعم ــي تلح ــل الت ــات العم ــي إصاب ويغط
ــم  ــث ت ــنة 2000، حي ــم )7( لس ــطيني رق ــل الفلس ــون العم ــق قان ــم وف ــم أعماله ــبب تأديته وبس

إيش النوع األول من 

التأمينات االلزامية؟

التأمني اإللزامي للمركبات اليل بغطي األرضار 

واالصابات الجسدية اليل بتسببها السيارة للركاب 

واملشاة يف حال عملت حادث السمح الله!

إيش النوع الثاين من 

التأمينات االلزامية 

أستاذي؟

التأمني اإللزامي للعامل اليل بغطي اصابات 

العمل اليل بتصيب العامل وهون يعني صاحب 

العمل مسؤول عن عامله والزم يأمنهم

ــذي  ــث ال ــق الثال ــة للفري ــرار المادي ــي األض ــن اإللزام ــي التأمي ــدية، يغط ــرار الجس ــب األض ــى جان وإل
ــرف  ــواء أكان الط ــر( س ــث )الغي ــرف الثال ــة للط ــا المركب ــبب به ــي تتس ــرار الت ــائر واألض ــى بالخس يعن

العمــل  رب  إلــزام  بموجبــه 
التغطيــة  هــذه  بتوفيــر 
العامليــن  لجميــع  التأمينيــة 
ــك بحســب المــادة  ــه، وذل لدي
العمــل  قانــون  مــن   )116(
)يجــب علــى صاحــب العمــل 
ــن  ــه ع ــع عمال ــن جمي أن يؤم
إصابــات العمــل لــدى الجهــات 
فلســطين(. فــي  المرخصــة 

الثالــث مركبــة أم شــيئًا ماديــًا آخــر )جــدار، عمــود، منــزل...(.  وهنــاك نــوع آخــر مــن تأميــن المركبــات 
وهــو التأميــن الشــامل أو التكميلــي، ويعنــى بالخســائر واألضــرار التــي تلحــق بجســم المركبــة نتيجــة 
االصطــدام أو حــادث ســير أو ســرقة أو حريــق، ويمكــن إضافــة كل مــن الزجــاج واألضويــة والمســجل 
ــن ضمــن هــذه  ــه، وتقبلهــا شــركة التأمي ــة يطلبهــا المؤمــن ل وأعمــال الشــغب وأي خدمــة إضافي

التغطيــة؛ أي هــو باختصــار تأميــن علــى الملكيــة الخاصــة بالمركبــة نفســها.

تعتبــر حمايــة حقــوق المؤمــن عليهــم والمســتفيدين مــن وثائــق التأميــن مــن األولويــات 
التــي ترتــدي أهميــة خاصــة، وجــاءت تعليمــات قواعــد الســلوك المهنيــة الخاصــة بشــركات 
ــق  ــة وتحقي ــات التأميني ــن الخدم ــتفيدين م ــم والمس ــن له ــة المؤم ــدف حماي ــن به التأمي

الشــفافية، وتمنــح المؤمــن لهــم الثقــة، مــا يزيــد مــن إقبالهــم علــى هــذه الخدمــات.



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

من قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين
      علــى الشــركة أن تتأكــد مــن أن التغطيــة التأمينيــة الممنوحــة للمؤمــن لــه، هــي الازمــة والكافيــة 
ــة  ــح طبيع ــي توض ــة الت ــات الكافي ــه بالمعلوم ــن ل ــزود المؤم ــة، وأن ت ــه التأميني ــة احتياجات لتلبي

ــات المقدمــة. التغطي
ــر  ــن توف ــد م ــا، والتأك ــن لديه ــة للمؤمني ــة المقدم ــوح المعلوم ــن وض ــق م ــركة التحق ــى الش       عل

ــات. ــذه التعليم ــي ه ــوح ف ــة والوض ــري العدال عنص
      على الشركة أن تجيب عن االستفسارات ومخاطبة العماء بمهنية عالية وبأسرع وقت ممكن.

      علــى الشــركة أن تعمــل علــى توعيــة عمائهــا بأســاليب وطــرق منــع حــدوث الخطــر المؤمــن ضــده، 
أو التقليــل مــن آثــاره عنــد وقوعــه.

ــًا  ــًا ومفهوم ــتخدمة – واضح ــة المس ــث اللغ ــن حي ــن – م ــب التأمي ــون طل ــأن يك ــركة ب ــزم الش       تلت
ــيطًا. وبس

      علــى الشــركة تبصيــر المؤمــن لــه بأهميــة المعلومــات المقدمــة بموجــب طلــب التأميــن، والمتعلقــة 
بنــوع وفــرع ومحــل التأميــن المطلــوب لغايــات إصــدار وثيقــة التأميــن، والتأكيــد علــى ضــرورة أن 
تكــون هــذه المعلومــات صحيحــة، والتنبيــه باآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى إعطائــه معلومــات غيــر 

صحيحــة.
      علــى الشــركة أن تشــير، بشــكل واضــح، فــي نمــوذج طلــب التأميــن المســتخدم، إلــى أن المعلومــات 
الــواردة فــي هــذا الطلــب تــم تقديمهــا بعلــم ومعرفــة العميــل )طالــب التأميــن(، وعليهــا التأكــد 

مــن توقيعهــا عليــه.
      علــى الشــركة أن تتوخــى الدقــة والعدالــة فــي معالجتهــا للمطالبــات، وأن تعمــل علــى أن يتــم النظــر 

فيهــا وتســويتها بأســرع وقــت ممكــن.
      تلتــزم الشــركة بصــرف المبلــغ المســتحق علــى المطالبــة فــي حــال قبولهــا واالتفــاق علــى قيمتهــا 
ــع  ــات دف ــم إثب ــب أن يت ــى، ويج ــد أقص ــاق كح ــك االتف ــخ ذل ــن تاري ــد م ــهر واح ــال ش ــًا خ خطي

ــًا. ــض خطي التعوي


