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 التأمين في فلسطين أوالً: اإلطار القانوني الناظم لقطاع
 
قطاا  التاأمين فاي فيساطين   2006الذي بدأ سريان تطبيقه في العام  (2005) لسنة (20)ينظم قانون التأمين رقم 

وقااد ءاااق القااانون فااي ارنااان و واارون فااا و ومانااة ووابااد وتسااعون مااادو  باادقاو ماان التعري ااا  ومااروراو بم ااام 
ا بيا  اإلدارو العامة ليتأمين والتزاما  المؤمن له والمؤمن واألبكام الخااة بابع  أناوا  التاأمين وااتبااد و

ال يسااطيني لوااركا  التااأمين والاااندوي ال يسااطيني لتعااوي  ماااابي بااوادا الطااري واألبكااام المتعيقااة بتسااوية 
اإلدارو العامة ليتأمين في هينة سوي رأس  وتتولى.ةبوادا اإلاابا  الءسدية وإنت اقاو بالعقوبا  واألبكام الختامي

المال ال يسطينية مسؤولية اإلوراف والرقابة  يى قطا  التأمين فاي فيساطين بالتعااون ماف كافاة األطاراف الواريكة 
 ذا  الع قة وفي مقدمت ا ااتباد ال يسطيني لوركا  التأمين.

 
الاادرو  ن مءيس إدارو هينة سوي رأس المال ال يساطينية  ويخضف سوي التأمين ال يسطيني ليتعييما  والقرارا 

المتعيقااة بقطااا  التااأمين وماان أهاام هااذت التعييمااا  تعييمااا  إ ااادو التااأمين وتعييمااا  ماان  اإلءااازو لااوك ق التااأمين 
 والوسطاق والمبققين وأاباب الم ن المرتبطة بقطا  التأمين  إضافة إلى تعييماا  تعياين واركا  التاأمين ليخبيار
ااكتواري وتعييماا  مان  إءاازو أ ماال التاأمين الماارفي وتعييماا  مان  اإلءاازو لواركا  إدارو الن قاا  الطبياة 

 والخدما  التأمينية وأسس تنظيم أ مال ا. 

 
 ثانياً : مكونات قطاع التأمين في فلسطين

 

 -العامة للتأمين: اإلدارة (1
ل ال يسطينية مساؤولية اإلواراف والرقاباة  ياى قطاا  التاأمين تتولى اإلدارو العامة ليتأمين في هينة سوي رأس الما

والقرارا  والتعييما  الاادرو  ن مءيس إدارو  (2005)لسنة  (20)في فيسطين و يى تطبيق قانون التأمين رقم 
هينااة سااوي رأس المااال ال يسااطينية وإااادار التعييمااا  واألنظمااة الناظمااة لعماال السااوي  وقااد باادد القااانون م ااام 

 مراقب التأمين( وأبكام  مي م.  (لإلدارو العامة ليتأمين  العاميا  ال ينة والمدير وا ب
 

 -الفلسطيني لشركات التأمين: اإلتحاد (2
وقد بال  يى ا ته القانونية البالية با تبارت الممرال  1998اإلتباد ال يسطيني لوركا  التأمين في العام  أنوىق

الرسمية وغير الرسمية وسانر الء ا  المختااة فيماا يتعياق بقضاايا وأماور القانوني لوركا  التأمين لدى الدوانر 
الاذي  (2005)لسانة  (20)التأمين في فيسطين بموءاب ال اال الخاامس  وار مان قاانون التاأمين ال يساطيني رقام 

 ن.أوار ارابة إلى إنواق اإلتباد وإلزامية  ضويته من قبل ءميف وركا  التأمين العامية والمرخاة في فيسطي
 

 -شركات التأمين المجازة والعاملة في السوق: (3
تساعة واركا  تاأمين  من اا 2016بيغ  دد وركا  التأمين المءازو والمرخاة ليعمال فاي الساوي فاي ن اياة العاام 

وركا  تأمين  ادية ووركة تأمين تكافيية ووركة تأمين  يى البياو ووركة لتأمين الارهن العقااري  وءمياف  سبعة
و في اإلتباد ال يسطيني لوركا  التأمين.الوركا  هي أ ض  اق بكما

 
 
 
 
 
 

 -الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق: (4
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 التأمين ال يسطينيقانون  ال ال العورون منبموءب  أنوئ الاندوي ال يسطيني لتعوي  ماابي بوادا الطري 
خمساة أ ضااق تترأساه وزارو المالياة   ُويدار الاندوي من قبل مءياس إدارو مؤلاف مان (2005)لسنة  (20)رقم 

و ضوية كل مان اإلتبااد ال يساطيني لواركا  التاأمين  المادير العاام لاإلدارو العاماة ليتاأمين  مادير  اام الااندوي 
 باإلضافة إلى خبير في مءال التأمين يُعين من قبل مءيس إدارو هينة سوي رأس المال ال يسطينية.

 
 -:لجنة اإلشراف والرقابة على التأمين (5

لسانة  (20)رقام  التاأمين ال يساطينيبموءاب الماادو الساابعة مان قاانون  ُوكي  لءنة اإلوراف والرقابة  يى التاأمين
وتتألف اليءنة بموءب قارار تواكيي ا الااادر  ان مءياس إدارو هيناة ساوي رأس الماال ال يساطينية مان   (2005)

و لي  ءنااااااة(  و ضااااااوية أبااااااد أ ضاااااااقرناااااايس مءيااااااس إدارو هينااااااة سااااااوي رأس المااااااال ال يسااااااطينية  رنيسااااااا
و ليارنيس(  إضاافة لعضاوية مادير  اام اإلدارو  مءيس إدارو ال ينة يُعيناه مءياس إدارو هيناة ساوي رأس الماال  نانباا
و ليءناة( وأماين  اام اإلتبااد ال يساطيني لواركا  التاأمين إضاافة لخبيار تاأمين يعيناه  العامة ليتأمين في ال ينة  منسقا

 مءيس إدارو ال ينة.
 
 -ب المهن األخرى المرتبطة بالتأمين:أصحا (6

 .وغيرهم باإلضافة إلى الخبراق ااكتواريين والمعاينين ومقدري األضرار ووك ق التأمين  مبققوا التأمينوسطاق 
 

 -ر:خالل فترة التقريفي فلسطين  ثالثاً : المناخ االقتصادي وانعكاسه على النشاط التأميني
 

و ووا داو  يى الرغم من الظروف ااسترنانية التي تبكم  ميه والتاي أد  قطا  التأمين ال يسطيني يُعتبر  و ناميا قطا ا
بيا يتاأرر ساوي التاأمين ال يساطيني بواكل   الوقيقة باقي قطا ا  التأمين في الدول العربيةإلى بقيقة اخت فه  ن 

قتااادية األخارى  إا أن تاأررت وانعكاساات ا كييارو مان القطا اا  اا األوضاا  السياساية السااندو مباور بتادا يا 
الوريق مف العديد من القطا ا  األخرى والتي يانءم  ياى  هي وي تأرر القطا ا  ااقتاادية األخرى نتيءة ارتباط

تأررها باألوضا  السياسية وبالة  دم ااستقرار  تأرر إضاافي لقطاا  التاأمين ال يساطيني  ويتءياى ذلاال مان خا ل 
 -العوامل التالية:

 

رار بالااة ءمااود األفااق السياسااي  يااؤدي وبوااكل مباواار إلااى انعكاسااا  ساايبية  يااى مءماال القطا ااا  اسااتم .1
ااقتاادية ال يساطينية ويبطائ مان وتيارو التنمياة والنماو ااقتااادي ومان مقادرو قطاا  التاأمين  ياى التطاور 

 والنمو وزيادو مساهمته في الناتج المبيي.
 

وكل أساسي  يى ااقتااد اإلسرانييي  بما يبد من إمكانيا  اساتق ل استمرار ا تماد ااقتاادي ال يسطيني ب .2
و.  ااقتااد الوطني ال يسطيني وإبقانه اقتااداو تابعا

 

و كبياراو أماام بركاة التءاارو وااساتيراد والتاادير  هاذا  .3 استمرار تبكم إسرانيل بالبدود والمعابر  يُوكل  انقاا
توردين والماادرين نظاراو لإلءاراقا  األمنياة المعقادو وطاول فتارو  دا  ن ارت ا  التكاليف المالية  يى المس

 تخييص البضانف.
 

و لتاني ا  ات اقيا  أوسيو والتي تُوكل ماا  .4 استمرار سيطرو إسرانيل  يى المناطق ال يسطينية المسماو  ج( وفقا
 إنماا يباديساطينية  مان إءماالي األراضاي ال يساطينية التاي تتمتاف بيالبياة الراروو الطبيعياة ال  %60يزيد  ان 

وبوكل كبير من إمكانيا  ااسترمار في هذت المناطق ويول من مقادرو السايطة الوطنياة ال يساطينية  ياى بساط 
بيق وفر  القانون في هذت المناطق  خااة إذا ما أخاذنا بعاين اا تباار ن وذها وبالتالي  دم مقدرت ا  يى تط

ضاي ال يساطينية تتمرال في اا بالاة ال يتاان وغيااب تطبياق أن هذت المنااطق والتاي تواكل أكرار مان نااف األرا
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القانون بوكل مطيق  تبوي هذت المنااطق غالبياة المركباا  غيار القانونياة والتاي تقادر أ ادادها باا اف( هاذا 
  دى  ن المطيوبين ليقانون وأاباب السوابق وتءار المخدرا  وغيرهم من الخارءين  ن القانون. 

 
ي ا  إنما تُعد  وامل ذا  تاأرير مباوار  ياى كافاة المكوناا  ليمنظوماة ااقتااادية ال يساطينية إن العوامل الموار إل

والتااي ماان ضاامن ا قطااا  التااأمين البااامي ليرااروو القوميااة ال يسااطينية  وبالتااالي فااان إمكانيااا  نمااو سااوي التااأمين 
و ب ذت العوامل  هذا  ادى  ان  وامال أخارى تتعياق مباوارو بعادم تاوفر البيناة الناظماة والبنياة  ال يسطيني تتأرر سيبا

التبتية السييمة والمساتدامة لتطاور ون ضاة قطاا  التاأمين ال يساطيني نتيءاة لعادم تمكان الء اة الرقابياة المنااط ب اا 
مسؤولية القيام بكل ما ييزم لتوفير المناخ الم نم لنمو وتقدم قطا  التأمين ال يسطيني  من القياام بواءبات اا القانونياة 

قطا  التأمين ال يسطيني وبمايته وتذليل العقبا  التي تواءه نموت وتطورت خااة تيال الناءمة من قبل الء ا   تءات
 الرسمية ذا  الاية المباورو مف قطا  التأمين ال يسطيني.

 
عتبر و يى الرغم مما تم اإلوارو إليه بول األوضا  العامة والخااة لقطا  التأمين  إا أن هذا القطا  ما زال يُ 

و وا داو ويتمتف بإمكانيا  النمو والتطور خااة إذا ما  من أهم القطا ا  ااقتاادية ال يسطينية وما زال يعتبر قطا ا
 تم اي قت ااهتمام ال زم من قبل الء ة الرقابية وكافة األطراف ذا  الاية من وزارا  ومؤسسا  بكومية.

 
فلسطيني من التطور والنمو، ويظهرر ذر ا التطرور مرن ارالل ال ير    إال أن العوامل أعاله لم تمنع سوق التأمين ال

، ميررب للرر  2016% ل لمق رنررم مررع العرر م 18.6لنسررلم   2017 فرري م ررم أ سرر ط التررأمين الملتتلررم اررالل العرر م
 والر أمريلي ل لمق رنم   255,421,729  م  م موعم  2017 إ م لي أ س ط التأمين الملتتب له  االل الع م 

 .2016لم  في نه يم الع م  أمريلي والر   215,249,149  مع
 

 

 رالع ً : نظر  مستقلليم:
 

ينظررس سررلت مينررلفيس ميي سرر ينم تيرر  ميفسررنوبق ببررق رفررق لتوررة بليوررمس  ال رر  ن ررليس ميسررلت فررس  رر ق مينعررللس برريس 
س لمسرنبفلق مينارسيعلت لمانظفرة مينلظفرة يعفرق  مي سرلت ليرم سربيق  ير  فبلنلت ق لع مينرلفيس ميفارلس تيي رل سرلبول

 -لينعللس فع ما سمف مياسيبة تي :ميي س ينم ياسبلت مينلفيس لب مإلنحلميسع  
 

ننظيم ميفنليسة يم نلفيس ميفسببلت مآليية لمينسبيز ال   مي مفة لمالينزمم بليحم مامن  ي نعسية ميفعنفم  فس  .1
 ميعلفة ي نلفيس يم هيئة سلت سرس ميفلق ميي س ينية.  ممس مإلقبق 

سيررع فسررنلو ميررلالم مينررلفينم فررس  رر ق ميعميررم فررس ميبررسمفي بلياررسمبة فررع ميعميررم فررس فبلنررلت ميف نفررع  .2
 ميي س ينم ل لصة مي لفعلت ميي س ينية.

 ننظيم ميع قة بيس ق لع مينلفيس لبلقم ق لاللت ميف نفع ميي س ينم فس   ق نيلهفلت فانسبة. .3
  س لميفسئلييلت. ينح رسلمت نلفينية  ميم  فتق نلفينلت ر  لء ميف .4
ميفسلالم  يم نلهيق لنمسيب ميعلف يس يم ق لع مينلفيس فس   ق نلييس ملسمت نمسيبية فن صصة بلينعللس  .5

 ميعلم ميعسبم ي نلفيس. مإلنحلممت ميعسبية مياويوة لمإلنحلمفع 
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 (1جدول رقم )

 في سوق التأمين الفلسطيني  برأس مال الشركات العاملةبيان 

                      

  شركات تأمين مباشرة   

 شركات إعادة تأمين

 

 شركات

 سمسرة
 حياة + تأمينات عامة  تأمينات عامة  حياة  

 مجموع اجنبية  وطنية رأس المال رأس المال رأس المال رأس المال رأس المال رأس المال بيـــــــان 

       مشترك وطني  مشترك وطني  مشترك وطني   

            34,550,000.00      25,000,000.00   5,000,000.00   5,000,000.00 2016ــــــام ع

            46,000,000.00      15,200,000.00  5,000,000.00  5,000,000.00 2017عــــــام 

 ميعف ة / ملالس مفسيبم
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 (2)جدول رقم 

  

 ة في سوق التأمين الفلسطينيبيان القوى العامل
  

                    

 البيـــــــــــان
 المجموع  المجموع  قوى عاملة أجنبية  قوى عاملة عربية قوى عاملة وطنية 

 العام  إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية إنتاجية إدارية وفنية

 1,193.0 370.0 823.0   2.0     368.0 823.0 2016 عــــــام

 1,245.0 375.0 870.0   2.0     373.0 870.0 2017 عــــــام
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 (3جدول رقم )

 نشاط التأمينات العامة 

 أقساط التأمين المباشر في سوق التأمين الفلسطيني
      

 2017عام  2016عام  البيــــــــــــــان

     فروع البحري والطيران:

 1,797,069 1,577,480 لبحري بضائعا

     أجسام سفن

 الطيران
  

     البري والنهري  

  253,624,660 213,671,669  فروع غير البحري: 

 13,292,980 11,780,588 الحريق

 118,055,013 83,528,121 السيارات       * اإللزامي

 50,595,005 50,685,414 *  التكميلي                  

 4,430,844  4,545,756  الحوادث والتأمينات األخرى: 

 4,340,844 4,515,753 حوادث متنوعة

 السطو و/أو السرقة
  

 زراعي
  

 5,579,552 4,882,896 التأمين الهندسي

 تأمينات البترول
  

 تأمينات أخرى: 
  

 29,783,673 30,351,609 الصحي

 5,459,686 4,948,904 حـيـاة

 ي رهن عقار
  

 255,421,729 215,249,149 مجموع التأمينات العامة

     العملة : دوالر أمريكي
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 (A3جدول رقم )

 نشاط التأمينات العامة )أقساط إعادة التأمين(

 2017في سوق التأمين الفلسطيني عن عام 
                          

 الفــروع

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر ـــــــــــــــــــــــــــواردالــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النسبة % صافي االحتفاظ

 محلــــي

 خــــــــــــــــــــــــــــارجــــــي
مجموع 

 الوارد
 محلـــي

 خــــــــــــارجـــــــــــــــــــــــــي
مجموع 

 الصادر

 دول أخرى عربي
مجموع 

 الخارجي
 مجموع الخارجي دول أخرى عربي

   

 فروع البحري والطيران:
            

 630,145 البحري بضائع
  

433,508 1,063,653 66,520 
  

1,730,549 1,797,069 733,416 40% 

 أجسام سفن
            

             الطيران
 البري والنهري 

            
             البحري: غير 

 119,220 الحريق
  

9,735,790 9,855,010 
    

13,292,980 3,437,970 25% 

 606,419 السيارات       * اإللزامي
  

3,323,297 3,929,716 3,451,001 
  

97,739,009 101,190,010 97,260,295 96% 

 443,550 *  التكميلي                  
  

2,176,261 2,619,811 412,313 
  

67,047,694 67,460,007 64,840,196 96% 

الحوادث والتأمينات 

             األخرى: 

 44,916 حوادث متنوعة
  

2,343,889 2,388,805 115,740 
  

4,225,104 4,340,844 1,952,039 44% 

             السطو و/أو السرقة
 زراعي

            
 92,442 التأمين الهندسي

  
2,907,740 3,000,182 1,000,019 

  
4,579,533 5,579,552 2,579,370 46% 

 تأمينات البترول
            

 تأمينات أخرى
            

 88,746 صحي
  

1,151,542 1,240,288 
    

29,783,673 28,543,385 95% 

 تأمين حياة
         

2,461,218 2,461,218 100% 

     رهن عقاري 
0 

       

 1,395,293 مالــــــــــــــــــياإلج
  

22,702,172 24,097,465 5,045,593 
  

175,321,889 225,905,353 201,807,889 68% 

 العملة: دوالر أمريكي
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 (A3جدول رقم )

 نشاط التأمينات العامة )أقساط إعادة التأمين(

 2016في سوق التأمين الفلسطيني عن عام 
                          

 الفــروع

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

 النسبة % صافي االحتفاظ
 محلــــي

 خــــــــــــــــــــــــــــارجــــــي
مجموع 

 الوارد
 محلـــي

 ـــــــــــارجـــــــــــــــــــــــــيخـ
مجموع 

 دول أخرى عربي الصادر
مجموع 

 الخارجي
 دول أخرى عربي

مجموع 

 الخارجي

 فروع البحري والطيران:
            

 220,350 البحري بضائع
  

693,391 913,741 67,014 
  

1,690,266 1,757,480 843,739 53% 

 أجسام سفن
            

             الطيران
 البري والنهري 

            
 غير البحري: 

            
 920,474 الحريق

  
7,470,243 8,390,717 598,001 

  
11,182,587 11,780,588 3,389,871 28% 

 500,404 السيارات       * اإللزامي
  

3,336,676 3,837,080 2,021,547 
  

78,506,574 80,528,121 76,691,041 95% 

 275,660 *  التكميلي                  
  

2,282,375 2,558,035 498,652 
  

53,186,762 53,685,414 51,127,379 95% 

الحوادث والتأمينات 

             األخرى: 

 616,456 حوادث متنوعة
  

1,728,870 2,345,326 
 

546,260 
 

3,999,496 4,545,756 2,200,430 48% 

             و/أو السرقةالسطو 
 زراعي

            
 350,740 التأمين الهندسي

  
1,829,474 2,180,214 

 
960,600 

 
3,902,296 4,882,896 2,702,682 55% 

 تأمينات البترول
            

 تأمينات أخرى
            

 315,200 صحي
  

3,889,867 4,205,067 
 

1,112,040 
 

29,239,569 30,351,609 26,146,542 86% 

 تأمين حياة
    

0 
    

4,948,904 4,948,904 100% 

 %70 168,050,588 192,480,768 181,707,550   2618900 3,185,214 24,430,180 21,230,896     3,199,284 رهن عقاري 

 اإلجمالــــــــــــــــــي
            

 العملة: دوالر أمريكي
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 (4) جدول رقم

 تعويضات التأمينات المباشرة في سوق التأمين الفلسطيني
      

 2017عام  2016عام  البيــــــــــــــان

 فروع البحري والطيران:
  

 249,905 509,502 البحري بضائع
 أجسام سفن

  
 الطيران

  
 البري والنهري 

    
  

 فروع غير البحري: 
  

 4,050,358 4,483,583 الحريق
 54,950,381 44,529,250 السيارات       * اإللزامي

 36,633,588 29,686,168 *  التكميلي                  
  

  

 الحوادث والتأمينات األخرى: 
  

 12,523,778 12,520,338 حوادث متنوعة
 السطو و/أو السرقة

  
 زراعي

  
 1,844,285 1,479,836 التأمين الهندسي
 لتأمينات البترو

    
  

 تأمينات أخرى: 
  

 31,638,398 29,578,680 صحي
 رهن عقاري 

  
 141,890,693 122,787,357 مجموع التأمينات العامة

 2,429,536 3,079,260 تأمينات الحياة 
 فردي 

  
 جماعي 

  
 2,429,536 3,079,260 مجموع تأمينات الحياة 

 العملة : دوالر أمريكي
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 (A4جدول رقم )

 تعويضات إعادة التأمين في التأمينات العامة 

 2017في سوق التأمين الفلسطيني عن عام 
                    

 الفــروع

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

صافي 

 محلــــي العمليات

 خــــــــــــــــــــــــــــارجــــــي
مجموع 

 الوارد
 محلـــي

 خــــــــــــارجـــــــــــــــــــــــــي
مجموع 

 دول أخرى عربي الصادر
مجموع 

 الخارجي
 مجموع الخارجي دول أخرى عربي

 فروع البحري والطيران:
           

 15,435 15,435 139,150 105,410 33,740 4,280 البحري بضائع
 

20,423 20,423 35,858 107,572 

 أجسام سفن
           

 الطيران
           

 البري والنهري 
           

 غير البحري: 
           

 117,520 2,998,109 2,288,105 1,857,994 430,111 710,004 الحريق
 

404,534 404,534 522,054 3,520,163 

 2,387,276 1,336,875 695,175 641,700 1,050,401 السيارات       * اإللزامي
  

977,553 977,553 977,553 1,409,722 

 4,162,251 2,330,861 1,118,813 1,831,390 *  التكميلي                  
      

4,162,251 

 الحوادث والتأمينات األخرى: 
           

 399,935 207,966 174,750 33,216 325,280 حوادث متنوعة
   

133,311 
 

533,246 

 السطو و/أو السرقة
           

 زراعي
           

 1,196,536 1,005,191 884,570 120,622 191,444 التأمين الهندسي
   

318,070 318,070 878,466 

 تأمينات البترول
           

 تأمينات أخرى
           

 71,584 صحي
  

71,584 
    

3,507,622 3,507,622 3,507,207 

 رهن عقاري 
           

 58,195 تأمين حياة 
  

58,195 58,195 
   

1,396,665 1,396,666 1,396,666 

 132,955 7,055,486 9,269,317 6,048,760 2,378,202 4,242,578 اإلجمالــــــــــــــــــي
 

1,402,510 6,758,178 6,757,823 15,515,293 

                       العملة: دوالر أمريكي
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 (A4جدول رقم )

 تعويضات إعادة التأمين في التأمينات العامة 

 2016في سوق التأمين الفلسطيني عن عام 
                    

 الفــروع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرالصــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

صافي 

 محلــــي العمليات

 خــــــــــــــــــــــــــــارجــــــي
مجموع 

 الوارد
 محلـــي

 خــــــــــــارجـــــــــــــــــــــــــي
مجموع 

 دول أخرى عربي الصادر
مجموع 

 الخارجي
 دول أخرى عربي

مجموع 

 الخارجي

 فروع البحري والطيران:
           

 92,402 713,600 709,850 697,800 12,050 3,750 البحري بضائع
 

122,808 215,210 215,210 498,390 

 أجسام سفن
           

 الطيران
           

 البري والنهري 
           

 غير البحري: 
           

 950,606 3,784,912 3,784,342 3,168,912 1,175,430 560,000 الحريق
 

3,393,736 3,393,736 4,344,342 560,000 

 4,463,680 3,248,380 2,417,880 830,500 1,215,300 السيارات       * اإللزامي
  

2,169,690 
 

2,169,690 2,293,990 

 2,975,788 2,059,918 1,389,038 670,880 870,,915 *  التكميلي                  
 

501,809 1,085,391 
 

1,587,200 1,388,588 

 الحوادث والتأمينات األخرى: 
           

 2,526,328 1,912,014 1,324,758 587,256 614,314 حوادث متنوعة
 

499,682 
  

499,682 2,026,646 

 السطو و/أو السرقة
           

 زراعي
           

 55,688 1,300,012 869,382 319,182 550,200 430,630 1,355,700 1,060,460 878,560 181,900 295,240 التأمين الهندسي

 تأمينات البترول
           

 تأمينات أخرى
           

 258,000 2,000,429 صحي
 

258,000 2,258,429 
  

2,760,301 
 

2,760,301 5,018,730 

 رهن عقاري
           

 تأمين حياة 
  

1,477,000 1,477,000 1,477,000 
  

1,000,070 1,000,070 1,000,070 2,477,070 

 اإلجمالــــــــــــــــــي
4,689,033 3,716,016 11,353,948 14,509,964 19,555,437 1,473,638 1,551,691 10,851,178 5,478,398 13,876,507 14,319,102 

                     العملة: دوالر أمريكي
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 (5)جدول رقم 

 

 تطوير نشاط تأمينات الحياة في سوق التأمين الفلسطيني

        

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 العملة/ دوالر أمريكي 

 2017عام  2016عام 

 مبالغ تأمينات 

 668 650 عـــدد وثائــــــــــــــــــق فرديــة

 255,421,729 215,249,149 مبالـــــــــغ تأميــــــــــــن

   مبالـــــــغ تأميــــــــــــــن جماعية

   مجمـــــوع مبالغ التأمين
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 (6جدول رقم )

 االحتياطيات )المخصصات ( الفنية

 في سوق التأمين الفلسطيني 
      

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 المعادل بالدوالر االمريكي 

 2017ع م 2016ع م 

 تأمينـــــــــــــــات الحيــــــــــــــــــــــاة
  

4,948,904 5,459,685 

  
 9,045,305 9,507,636 االحتياطي )المخصص( الحسابي

 1,514,201 1,209,833 احتياطي )مخصص( تعويضات تحت التسوية

 احتياطيات )مخصصات( أخرى
  

 10,559,506 10,717,469 المجمــــــــــــوع 

   التأمينـــــــات العامــــــــــة:
  
  

 55,373,765 48,131,242 االحتياطي )المخصص( أخطار سارية

 101,431,608 94,141,376 احتياطي )مخصص( تعويضات تحت التسوية

 19,299,337 14,663,124 احتياطيات )مخصصات( أخرى

 176,104,710 156,935,742 المجمــــــــــــوع

   مجموع االحتياطيات )المخصصات( الفنية

 العملة / دوالر امريكي
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 (7جدول رقم )

 بيان بتوزيع االستثمارات وعائد االستثمار 

 في سوق التأمين الفلسطيني 

  
  

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
 المعادل بالدوالر األمريكي

 2017ع م  2016ع م 

      

 113,096,456 105,218,613 ـــــــــــــــارات:      ) مباني(عقـــ

      

   أوراق ماليـــــــــــــــــــــــــــــــة : حكومية 

 248,887,118 192,860,697 : أخرى                                       

      

 72,820,887 49,508,949 إيداعــــــات في البنـــــــوك:

   قـــــــــــــروض :        بضمانات وثائق التأمين

   بضمانات أخــرى                              

 11,916,736 14,746,559 استثمارات أخرى)مساهمات في شركات ومحافظ(  

      

 466,721,197 362,334,818 المجمــــــــــــوع

 15,563,524 18,057,118  عائـــــــد االســــــــــــــــتثمارات

 %30 20% النســـــــــــــــــبة %

  العملة / دوالر امريكي

 

mailto:info@pif.org.ps
http://www.pif.org.ps/


 
                      

 ـنـحاد الفلسـطيني لشـركات التأمياإلت                      
PALESTINE INSURANCE FEDERATION                             

 

 
 

 

 رام هللا 953ص.ب          2ط -عمارة صالح  -دخلة وزارة الشؤون اإلجتماعية        شارع المبعدين -البيرة  –فلسطين 
 www.pif.org.psلكترونية صفحة ا       info@pif.org.psبريد الكتروني     )+(2413132 2 970فاكس:        )+(2413133/4 2 970هاتف: 

 

 

mailto:info@pif.org.ps
http://www.pif.org.ps/

