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 إلى 2018 من العام األألازداد عدد مكاتب أ فرأع شركات التأمٌن فً الربع : عدد الفرأع أالمكاتب : أوًال 
 من األأل فرعا أمكتبا فً الربع 126 فرعاًال أمكتبا مأزعه على مختلف محافظات الأطن مقارنة ب 142

 12.7% بزٌادة مقدارها  ي 2017العام 

2018/03/31 اإلٌضاح  2017/03/31  %نسبة التغٌٌر  

   % 7.12 126 142 عدد الفرأع أالمكاتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى  2018 من العام األألعدد المأظفٌن العاملٌن فً شركات التأمٌن نهاٌة الربع  انخفض :عدد المأظفٌن:  انٌاًال 
 %(8.5) بانخفاض مقداره  ي 2017 من العام األأل مأظفا فً نهاٌة الربع 1,209 مأظفا مقارنة ب 1,106

2018/03/31 اإلٌضاح  2017/03/31  %نسبة التغٌٌر  

 % 8.5 1,209 1,106 عدد المأظفٌن

 

 



 

 من األألازداد عدد الأكالء أالمنتجٌن العاملٌن فً قطاع التأمٌن فً نهاٌة الربع : الأكالء أالمنتجٌن:  ال اًال 
  ي 2017 من العام األأل أكٌال أمنتجا فً نهاٌة الربع 200 أكٌال أ منتجاًال مقارنة مع 390 إلى 2018العام 

 %95 مقدارها بزٌادة

2018/03/31 اإلٌضاح  2017/03/31  %نسبة التغٌٌر  

  %95 200 390 عدد الأكالء أالمنتجٌن

 

 

 

 81,293,015: 2018 من العام األأل  قساط التأمٌن فً نهاٌة الربع إجمالًبلغت  : األقساطإجمالً: رابعاًال 
 بزٌادة  ي 2017 من العام األأل ملٌأن دأور فً نهاٌة الربع 61,548,864 ملٌأن دأور مقارنة مع 

 32.1%نسبتها 

2018/03/31 اإلٌضاح  2017/03/31  %نسبة التغٌٌر  

 %  32.1 61,548,864 81,293,015 األقساطإجمالً 

 

 

 

 



 

 

 من العام األأل مقارنة مع نهاٌة الربع 2018 من العام األأل التأمٌن فً نهاٌة الربع  قساطكان هنالك تغٌرات فً  :نسبة  قساط التأمٌن :خامساًال 
 التأمٌن الصحً ازدادت   قساط،25.23% العمال ازدادت بنسبة تأمٌنات ، 36.32% المركبات بنسبة تأمٌنات  قساطازدادت :  كما ٌل2017ً
 تأمٌن  قساط 15.97% ازدادت بنسبة األخرى العامة التأمٌنات  قساط 28.26% المسؤألٌة المدنٌة ازدادت بنسبة تأمٌنات، 33.35%بنسبة 

   ما26.16% التأمٌن الهندسً بنسبة  قساطبٌنما انخفضت نسبة ، 11.3%، التأمٌن البحري ازدادت بنسبة 16.88%الحرٌق ازدادت بنسبة 
 18.4% تأمٌن الحٌاة فقد ازدادت بنسبة  قساط

 

 نتائج  عمال قطاع التأمٌن فً فلسطٌن بالدأور األمرٌكً

2018/03/31 (األقساط إجمالً)فرع التأمٌن   2017/03/31  %نسبة التغٌٌر  

 36.32 34,217,581 46,646,340 تأمٌن المركبات

 25.23 6,657,430 8,337,099 تأمٌن العمال

 33.35 11,486,122 15,316,434 التأمٌن الصحً

 28.26 1,136,563 1,457,711 تأمٌن المسؤألٌة المدنٌة

 15.97 1,416,342 1,642,585 التأمٌنات العامة األخرى

 16.88 3,179,503 3,716,138 تأمٌن الحرٌق

 11.30 512,905 570,884 تأمٌن البحري

 26.16 1,572,568 1,983,969 تأمٌن الهندسً

 18.40 1,369,851 1,621,855 تأمٌن الحٌاة

 32.08 61,548,865 81,293,015 المجمأع

 22.83 33,909,820 41,652,049  التعأٌضات المدفأعةإجمالً

 

 

 



 

 

 األألازدادت التعأٌضات التً دفعتها شركات التامٌن نهاٌة الربع  :ة التعأٌضات المدفأع إجمالً:  سادساًال 
 22.83% بنسبة 2017 من العام األأل عما كانت علٌه فً نهاٌة الربع 2018من العام 

2018/03/31 اإلٌضاح  2017/03/31  %نسبة التغٌٌر  

  %22.83 33,909,820 41,652,049  التعأٌضات المدفأعةإجمالً

 

 

 

 

  نأاع من األكبر ة النسب2018 من العام األأل تامٌن المركبات فً نهاٌة الربع  قساطم لت  : التامٌن قساطنسبة  :سابعاًال 
 10.26%  م تامٌن العمال بنسبة 18.84% ٌلٌها التامٌن الصحً بنسبة 57.38%التامٌن بنسبة 

         اإلجمالًحصة كل فرع من      

2018/03/31 فرع التأمٌن 2017/03/31 %النسبة المئأٌة    %النسبة المئأٌة  

 10.82 6,657,430 10.26 8,337,099 تأمٌن المركبات

 18.66 11,486,122 18.84 15,316,434 تأمٌن العمال

 1.85 1,136,563 1.79 1,457,711 التأمٌن الصحً

 2.30 1,416,342 2.02 1,642,585 تأمٌن المسؤألٌة المدنٌة

 5.17 3,179,503 4.57 3,716,138 التأمٌنات العامة األخرى

 0.83 512,905 0.70 570,884 تأمٌن الحرٌق

 2.55 1,572,568 2.44 1,983,969 تأمٌن البحري

 2.23 1,369,851 2.00 1,621,855 تأمٌن الهندسً

 100.00 61,548,865 100.00 81,293,015 تأمٌن الحٌاة

 10.82 6,657,430 10.26 8,337,099 المجمأع

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018/03/31 ملخص مأجأدات أمطلأبات قطاع التأمٌن  2017/03/31   %نسبة التغٌر 

  48.24  242,677,053  359,742,363 إجمالً المأجأدات المتداألة    

  29.39  187,425,073  242,502,248 إجمالً اوست مارات

  35.41  72,050,922  97,562,772 إجمالً الذمم المدٌنة

  32.05  62,263,633  82,217,560 صافً الذمم المدٌنة

  35.85  407,837,878  554,033,281 إجمالً المأجأدات

  39.15  35,253,601  49,054,822 إجمالً مأجأدات عقأد التأمٌن

  36.14  193,925,585  264,003,762 إجمالً مطلأبات عقأد التأمٌن

  33.00  59,550,000  79,200,000 ر س المال المدفأع

  33.36  11,703,406  15,607,654 اإلجبارياوحتٌاطً 

  32.13  7,979,719  10,543,517 اوحتٌاطً اوختٌاري

  27.47  16,493,802  21,024,702 التغٌر فً القٌمة العادلة للمأجأدات المالٌة

  94.89  27,036,987  52,691,436 المدأرة (الخسائر)األرباح 

  35.11  138,298,056  186,855,092 مجمأع حقأق الملكٌة

 

 


