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 الى 2017ارتفع عدد مكاتب و فروع شركات التأمٌن فً الربع الرابع من العام : عدد الفروع والمكاتب:اوال 
 فرعا ومكتبا فً الربع الرابع من 128  فرعا  ومكتبا موزعه على مختلف محافظات الوطن مقارنة ب 141

 10.2%  بزٌادة مقدارهاأي 2016العام 

 %نسبة التغٌٌر  31/12/2016 31/12/2017 اإلٌضاح

   % 2.10 128 141 عدد الفروع والمكاتب

 

 

 

 

 إلى 2017ازداد عدد الموظفٌن العاملٌن فً شركات التأمٌن نهاٌة الربع الرابع من العام  :عدد الموظفٌن: ثانٌا
 4.4% بزٌادة مقدارها أي 2016 موظفا فً نهاٌة الربع الرابع من العام 1,192 موظفا مقارنة ب 1,245

 %نسبة التغٌٌر  31/12/2016 31/12/2017 اإلٌضاح

 % 4.4 1,192 1,245 عدد الموظفٌن

 

 



 

ازداد عدد الوكالء والمنتجٌن العاملٌن فً قطاع التأمٌن فً نهاٌة الربع الرابع من : الوكالء والمنتجٌن: ثالثا
 2016 وكٌال ومنتجا فً نهاٌة الربع الرابع من العام 224 وكٌال و منتجا مقارنة مع 262 إلى 2017العام 

 %17 مقدارها بزٌادة أي

 %نسبة التغٌٌر  31/12/2016 31/12/2017 اإلٌضاح

  %17 224 262 عدد الوكالء والمنتجٌن

 

 

 

 : 2017 أقساط التأمٌن فً نهاٌة الربع الرابع من العام إجمالًبلغت  : األقساطإجمالً: رابعا 
  ملٌون دوالر مقارنة مع 255,421,729

 18.6% بزٌادة نسبتها أي 2016 ملٌون دوالر فً نهاٌة الربع الرابع من العام 215,349,149

 %نسبة التغٌٌر  31/12/2016 31/12/2017 اإلٌضاح

 %  18.6 215,349,149 255,421,729 األقساطإجمالً 

 

 

 

 



 

 

 مقارنة مع نهاٌة الربع الرابع من 2017 التأمٌن فً نهاٌة الربع الرابع من العام أقساطكان هنالك تغٌرات فً  :نسبة أقساط التأمٌن :خامسا
 التأمٌن الصحً  أقساط ،15.79% العمال ازدادت بنسبة تأمٌنات ، 25.66% المركبات بنسبة تأمٌنات أقساطازدادت :  كما ٌل2016ًالعام 

( 4.51%) انخفضت بنسبة  األخرى  أقساط التأمٌنات العامة 14.35% المسؤولٌة المدنٌة ازدادت بنسبة  تأمٌنات،(1.87%)انخفضت بنسبة 
 نسبة أقساط التأمٌن الهندسً بنسبة تازدادبٌنما  ، 7.13%، التأمٌن البحري ازدادت بنسبة 12.84%أقساط تأمٌن الحرٌق ازدادت بنسبة 

 10.32%اما أقساط تأمٌن الحٌاة فقد ازدادت بنسبة  %14.27

 

 نتائج أعمال قطاع التأمٌن فً فلسطٌن بالدوالر األمرٌكً

2017/09/30 (األقساط إجمالً)فرع التأمٌن   2016/09/30  %نسبة التغٌٌر  

 25.66 134,213,535 168,650,018 تأمٌن المركبات

 15.79 19,167,932 22,195,035 تأمٌن العمال

( 1.87( 30,351,609 29,783,673 التأمٌن الصحً

 14.35 3,780,449 4,322,873 تأمٌن المسؤولٌة المدنٌة

 (4.51( 4,545,756 4,340,844 التأمٌنات العامة األخرى

 12.84 11,780,588 13,292,980 تأمٌن الحرٌق

 7.13 1,677,480 1,797,069 تأمٌن البحري

 14.27 4,882,896 5,579,552 تأمٌن الهندسً

 10.32 4,948,904 5,459,687 تأمٌن الحٌاة

 18.61 215,349,149 255,421,729 المجموع

 15.47 124,983,561 144,320,228  التعوٌضات المدفوعةإجمالً

 

 

 



 

 

ازدادت التعوٌضات التً دفعتها شركات التأمٌن نهاٌة الربع الرابع  :المدفوعة التعوٌضات  إجمالً:  سادسا
 15.5% بنسبة 2016 عما كانت علٌه فً نهاٌة الربع الرابع من العام 2017من العام 

 %نسبة التغٌٌر  31/12/2016 31/12/2017 اإلٌضاح

  %15.5 124,983,561 144,320,228  التعوٌضات المدفوعةإجمالً

 

 

 

 

 أنواع من األكبر ة النسب2017 تأمٌن المركبات فً نهاٌة الربع الرابع من العام أقساطمثلت  : التأمٌنأقساطنسبة : سابعا
 8.7% ثم تأمٌن العمال بنسبة 11.7% ٌلٌها التأمٌن الصحً بنسبة 66%التأمٌن بنسبة 

         اإلجمالًحصة كل فرع من      

 %النسبة المئوٌة  31/12/2016 %النسبة المئوٌة  31/12/2017 فرع التأمٌن

 62.3 134,213,535 66.0 168,650,018 تأمٌن المركبات

 8.9 19,167,932 8.7 22,195,035 تأمٌن العمال

 14.1 30,351,609 11.7 29,783,673 التأمٌن الصحً

 1.8 3,780,449 1.7 4,322,873 تأمٌن المسؤولٌة المدنٌة

 2.1 4,545,756 1.7 4,340,844 التأمٌنات العامة األخرى

 5.5 11,780,588 5.2 13,292,980 تأمٌن الحرٌق

 0.8 1,677,480 0.7 1,797,069 تأمٌن البحري

 2.3 4,882,896 2.2 5,579,552 تأمٌن الهندسً

 2.3 4,948,904 2.1 5,459,685 تأمٌن الحٌاة

 100.00 215,349,149 100.00 255,421,729 المجموع

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  %نسبة التغٌر 31/12/2016 31/12/2017 ملخص موجودات ومطلوبات قطاع التأمٌن

  22.44  266,905,617  326,811,407 إجمالً الموجودات المتداولة    

  20.25  206,975,085  248,887,118 إجمالً االستثمارات

  19.30  69,121,160  82,458,333 إجمالً الذمم المدٌنة

  4.34  64,620,185  67,423,694 صافً الذمم المدٌنة

  19.52  442,099,064  528,410,447 إجمالً الموجودات

  26.97  36,266,963  46,047,196 إجمالً موجودات عقود التأمٌن

  13.05  222,662,860  251,712,136 إجمالً مطلوبات عقود التأمٌن

  2.37  69,550,000  71,200,000 رأس المال المدفوع

  11.42  13,830,614  15,409,521 اإلجبارياالحتٌاطً 

  19.51  8,722,764  10,424,506 االحتٌاطً االختٌاري

  31.52  18,543,392  24,388,546 التغٌر فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة

  57.91  31,679,187  50,023,638 المدورة (الخسائر)األرباح 

  21.70  154,999,056  188,639,808 مجموع حقوق الملكٌة

 

 


