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 ةــم التخطيط والمتابعــذاد / قســإع

 التأمين العراقية  شركة وزارة المالية
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   جماليةاالالبيانات اواًل: 
 بانخفاض دينار   (01011411666)  ىامقدار قساط اجمالية ت الشركة اــــــــقحق القساط االجمالية:ا .1

 تتضمن )أقساط التأمين الفردي والجماعي والتأمين العام بمختمف السابق ىين العام ــــع( %11)و تنسب 
 لمسنوات ةاالجمالي وفي أدناه جدواًل يبين تطور االقساطاضافة الى اقساط اعادة التأمين الواردة انواعو(  
 -العشرة االخيرة: 

 (1جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011نالػٕاو  اللطبؽ االجًبنٛخا
 

 انزغٛٛرَطجخ  االلطبؽ االجًبنٛخ انطُخ 

2011 24527222000 - 

2012 43202323000 22% 

2013 51225222000 12% 

2014 60320630000 12% 

2015 63462042000 5% 

2016 53122322000 -16% 

2012 47457327000 -2% 

2012 21146644000 64% 

2017 21337204000 -12% 

2020 62211422000 -12% 

 

 

 

0202 - 0202األجمالية لالعـــــوام  األقســاط  
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بيان نسبة مساىمة كل محفظة الى أجمالي االقساط عممًا أنو تم مع وقد تم توزيع االقساط عمى محافظ التأمين      
التالي  والحوادث( تحت تسمية التأمين العام والجدول سي،اليند ،الحريق، ضائعب /البحري دمج محافظ التأمين)السيارات،

 .(1616-1611)لالعوام يبين توزيع أقساط التأمين 
 (2جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011الطبؽ انزأيٍٛ دطت انًذبفع انرئٛطخ  نالػٕاو 
 

 انطُخ
انزأيٍٛ ػهٗ 

 انذٛبح انفرص٘

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

انزأيٍٛ ػهٗ انذٛبح 

 انجًبػٙ

انُطجخ 

 انًئٕٚخ
 انزأيٍٛ انؼبو

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

2011 3112226000 13% 14420010000 57% 6254273000 22% 

2012 3627126000 2% 31544732000 23% 2127722000 17% 

2013 4747141000 10% 36563064000 22% 7256113000 12% 

2014 5111452000 7% 45315027000 25% 7671746000 16% 

2015 5310503000 7% 41120413000 65% 16205332000 26% 

2016 4635124000 7% 33520261000 64% 14266027000 22% 

2012 4760027000 10% 33276344000 20% 7236033000 20% 

2012 4242332000 6% 64620731000 20% 10744467000 14% 

2017 5335662000 2% 51326422000 23% 13516553000 17% 

2020 5742042000 10% 45210153000 23% 10637226000 12% 
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ــــــــــــــــــــاعــبمغـــــــــــــــــــت التعويضـــــــــــــــــــات المدفوعـــــــــــــــــــو ل  التعويضـــــــــــــــــــات المدفوعـــــــــــــــــــة: 61                               1616 مــ
عــــــن العــــــام الماضــــــي عممــــــًا أن مبــــــال  التعويضــــــات ( %2) نســــــبتوبانخفــــــاض  ( دينــــــار00100014666)

ئق المدفوعــــة فــــي التــــأمين الفــــردي تشــــمل أســــتحقاقات حممــــة الواــــائق بأنتيــــا  مــــدة التــــأمين ومبــــال  الواــــا
الوفـــاة أو الحـــوادث أمـــا فـــي التـــأمين الجمـــاعي فيـــي تماـــل تعويضـــات الوفـــاة والحـــوادث  تعويضـــاتو المصـــفاة 

أمــــا بالنســــبة لمحــــافظ التــــأمين متعــــدد المنــــافع والتــــأمين الصــــحي ، أو االحالــــة عمــــى التقاعــــد لمشــــروع التــــأمين
ــــام  ــــافانالع ــــق والســــ ي ــــالاالصــــطدام وارقة و تشــــمل تعويضــــات الحــــوادث والحري ــــامين البحــــري النق ب واخطــــار الت

 -بضائع  والتعويضات األخرى المماامة:/
 (3جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نالػٕاو 

 

 

 زغٛٛرَطجخ ان يجبنغ انزؼٕٚؼبد انطُخ

2011 2220605000 - 

2012 16275275000 103% 

2013 24270101000 42% 

2014 31627741000 22% 

2015 34224261000 10% 

2016 30624224000 -12% 

2012 26526525000 -14% 

2012 34242235000 27% 

2017 32030647000 2% 

2020 33222214000 -7% 

0202 - 0200لالعــــوام تطور التعويضات المدفوعة    
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 -أيب رٕزٚغ انزؼٕٚؼبد ػهٗ يذبفع انزبيٍٛ فٓٙ كًب يجُٛخ فٙ انجضٔل أصَبِ: 

 

 (4جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011ػٕاو رؼٕٚؼبد انزأيٍٛ دطت انًذبفع انرئٛطخ  نال
 

 طُخان
انزأيٍٛ ػهٗ 

 انذٛبح انفرص٘

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

انزأيٍٛ ػهٗ انذٛبح 

 انجًبػٙ

انُطجخ 

 انًئٕٚخ
 انزأيٍٛ انؼبو

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

2011 1225025000 15% 6200160000 21% 345420000 4% 

2012 1450227000 7% 14223221000 22% 521275000 3% 

2013 2101627000 2% 20240231000 24% 1742671000 2% 

2014 2767075000 7% 22427164000 22% 1241622000 4% 

2015 3757267000 11% 30221222000 22% 523614000 2% 

2016 4142220000 14% 23733403000 22% 2352670000 2% 

2012 4772612000 17% 20132244000 26% 1222112000 5% 

2012 2246222000 23% 23522027000 67% 2251021000 2% 

2017 6042232000 16% 30264553000 22% 215637000 2% 

2020 2021530000 21% 23724302000 21% 2222223000 2% 

 

 

0202 - 0200لالعـــوام تعويضات التأمين حسب المحافظ الرئيسة    



 

5 

 

 اانيا : التأمين الجماعي
 واردة : ــــــاط الـــــــــســاالق .1

 لــــابــــار مقــدين  (40116100666) 1616ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمين الجماعي لعــت االقساط الورادة لمتــبمغ   
عــن العــام الماضــي %( 11)  بانخفــاض نســبتو 1612  / ماــــعـــــــواردة ل ار أقســاط ـــــنـــدي ( 01000401666 )

 والجدول التالي يبين تطور أقساط التأمين الجماعي لمسنوات العشرة االخيرة.
 

 (1جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011ألطبؽ انزأيٍٛ انجًبػٙ نالػٕاو 
 

 َطجخ انزغٛٛر االلطبؽ انٕارصح انطُخ

2011 14420010000 - 

2012 31544732000 117% 

2013 36563064000 16% 

2014 45315027000 24% 

2015 41120413000 -7% 

2016 33520261000 -12% 

2012 33276344000 1% 

2012 64620731000 71% 

2017 51326422000 -21% 

2020 45210153000 -12% 

 

 

0202 - 0200لالعـــوام تطور أقساط التأمين الجماعي    
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 حسب انواع التأمين : لجماعيألمتأمين  االقساط الواردة -1
% أمـا التـأمين  0 بنسـبة دينـار( 1440401666التـأمين الصـحي مـن االقسـاط المتحققـة خـالل السـنة ) كانت حصة      

امــا اقســـاط الحــوادث االرىابيـــة % 00( دينــار بنســـبة  10000221666 الجمــاعي المتعــدد المنـــافع فقــد بمغـــت أقســاطو )
الجدول االتي يبـين تطـور التـأمين ، ة من اجمالي االقساط المتحقق %46بنسبة  ( دينار11160060666)بمغت الجماعية 

 .1616-1611لالعوام واقساط متعدد المنافع و اقساط الحوادث االرىابية  الصحي الجماعي 
 

 (2جــــضٔل رلــــى )

 

-2011ٕاو ــــالطبؽ انزأيٍٛ انجًبػٙ انظذٙ ٔيزؼضص انًُبفغ ٔ انذٕاصس االرْبثٛخ نالػ

2020 
 

 الطبؽ انزأيٍٛ انظذٙ انطُخ
َطجخ 

 انزغٛٛر
 الطبؽ انًزؼضص انًُبفغ

َطجخ 

 انزغٛٛر

الطبؽ انذٕاصس 

 االرْبثٛخ

َطجخ 

 انزغٛٛر

2011 745041000 - 10227347000 - 3125620000 - 

2012 252177000 -10% 21246674000 111% 2746045000 121% 

2013 1212522000 43% 21242376000 -2% 14076020000 52% 

2014 1242632000 43% 26272751000 24% 12223471000 23% 

2015 1527566000 -13% 24763204000 -5% 14622043000 -15% 

2016 2030236000 33% 20354677000 -12% 11125326000 -24% 

2012 1741223000 -4% 24220723000 17% 2624132000 -31% 

2012 3024632000 52% 36722341000 52% 24622752000 222% 

2017 3603245000 12% 31055061000 -16% 16212566000 -32% 

2020 1442452000 -60% 25556772000 -12% 12205203000 7% 
   

 

0202 - 0200لالعـوام أقساط التأمين الجماعي الصحي ومتعدد المنافع والحوادث األرهابية    
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  االقساط الجديدة والمجددة لمتأمين الجماعي: -3
 ل ـــــــي تشكــــــ( وى10001666)  1616/امـــــــالل عــــادرة خــق الصـــواائـــدة لمـــديــاط الجـــت االقســـغـمـــب        
 تـغـمـد بــــقــددة فــــمجاط الـــا االقســـأم % من اجمالي االقساط المتحققة لمتأمين الجماعي خالل السنة،6.6نسبة 

 ة . ــاط االجماليـــن االقســـ% م166ةــار بنسبـــنــ(  دي40124111666) 
 

 (3جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011الطبؽ انزأيٍٛ انجًبػٙ انٕارصح ٔانزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ  نالػٕاو 
 

 انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ االلطبؽ انٕارصح انطُخ
َطجخ انزؼٕٚؼبد 

 طبؽانٗ االل

 َطجخ انزغٛٛر

 نهزؼٕٚؼبد

2011 14420010000 6200160000 46%   - 

2012 31544732000 14223221000 42% 120% 

2013 36563064000 20240231000 52% 41% 

2014 45315027000 22427164000 61% 32% 

2015 41120413000 30221222000 24% 10% 

2016 33520261000 23733403000 21% -21% 

2012 33276344000 20132244000 57% -16% 

2012 64620731000 23522027000 36% 12% 

2017 51326422000 30264553000 57% 22% 

2020 45210153000 23724302000 53% -21% 

 

 

0202–0200لالعـواممقارنة األقساط الواردة والتعويضات المدفوعة للتأمين الجماعي   
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 :لمتأمين الجماعي المبال  المدفوعة لحممة الواائق والمستفيدين – 4
 اللـــــــــلمبال  التي دفعتيا الشركة الى المشمولين بالتغطية التأمينية خ  مجموع اــــــــــــمــب        

 اللــــــــ( دينار تم دفعيا خ06104000666( دينار مقابل )10214061666) 1616/عام  
   ــــــعن العام الماضي ، والجدول التالي يبين تطور مبال %(11نسبتو) بانخفاض 1612/عام  

 رة ــــــــــــــــوات العشـلمتأمين الجماعي بضمنو الصحي والحوادث االرىابية لمسن التعويضات المدفوعة
 الل نفس الفترة.ــــاالخيرة مع مقارنة باالقساط الواردة خ

 

 : التأمين الفردي: االاا    
 دة : ـــــديـــال الجـــمــــاالع .أ

 

 1616 /ام ـــــالل عـــي أصدرتيا الشركة لمتأمين الفردي خدد الواائق التـــــــم  عـــــب :انٕثبئك انظبصرح  -أ
 ة صدرت خالل ـــــــ( وايق 0100ل )ـــ( دينار مقاب0110240666 ) اــيــغـالــوع مبــــة مجمــ( وايق100)  
 ن العام الماضي ـــــع(  %04) بانخفاض نسبتو( دينار 16001400666مجموع مبالغيا ) 1612/عام  
 6نـــ  التاميـــالـــ%( لمب00و )ـــنسبت اضـــانخفــوبق ــائــالوا ددــــلع  
 

 (1جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011رطٕر ٔثبئك ٔيجبنغ انزأيٍٛ انفرص٘ انظبصرح  نالػٕاو 
             

 انطُخ
ػضص انٕثبئك انجضٚضح 

 انظبصرح

َطجخ 

 انزغٛٛر

يجبنغ انزأيٍٛ نهٕثبئك 

 انجضٚضح انظبصرح

َطجخ 

 غٛٛرانز

2011 1122 - 6676243000 - 

2012 1630 32% 2123250000 2% 

2013 1323 -17% 2416512000 3% 

2014 3622 127% 16532722000 123% 

2015 4132 12% 14246120000 -10% 

2016 4325 6% 13202425000 -2% 

2012 3342 -23% 7615650000 -30% 

2012 3625 10% 7333604000 -3% 

2017 3265 -11% 10222422000 15% 

2020 232 -24% 2212745000 
-

33% 
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 روع الشركة داخل وخارج بغدادـــاج فــتـنأان ــك  / 1616ام  ـــالل عـــخ  انٕثبئك انجضٚضح انظبصرح : - ة   
 الجدول التالي    وكما في 

 (2جــــضٔل رلــــى )
 

 جٓخ االَزبج
ػضص انٕثبئك 

 انظبصرح

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

 جبنغ انزأيٍٛ نهٕثبئكي

 انظبصرح

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

 %10 677050000 %24 205 فرٔع انشركخ صاسم ثغضاص

فرٔع انشركخ سبرج 

 ثغضاص
632 26% 6512275000 70% 

 %100 2212745000 %100 232 انًجًٕع

 

 االنتاج فيي مقسمة كما في حيث صفة اما توزيع الواائق الصادرة لمتأمين الفردي من        
 :  الجدول التالي        

 (3ــــضٔل رلــــى )ج
 

 جٓخ االَزبج
ػضص انٕثبئك 

 انظبصرح

 انُطجخ

 انًئٕٚخ

يجبنغ انزأيٍٛ نهٕثبئك 

 انظبصرح

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

 %72 6616127000 %21 624 انًٕظفٌٕ انًُزجٌٕ

 %2 601256000 %17 163 انًزؼبلضٌٔ

 %100 2212745000 %100 232 انًجًٕع

 

                1616/بم  معدل مبم  التأمين لموايقة الواحدة، خالل عام   ل يجهغ انزبيٍٛ نهٕثٛمخ انٕادضح :يؼض -د
عن العام الماضي % 101بزيادة نسبتيا  1612/( دينار لعام 0122016( دينار مقابل )1010026 )

 ة االخيرة.والجدول التالي يبين معدل مبم  التامين لموايقة الواحدة  لمسنوات الخمس
 

 (4جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2016انظبصرح  نالػٕاو  نهٕثٛمخ انٕادضحانزأيٍٛ  يؼضل يجهغرطٕر 
             

 َطجخ انزغٛٛر يؼضل يجهغ انزأيٍٛ نهٕثٛمخ انٕادضح انطُخ

2016 3156211 - 

2012 2222716 -7% 

2012 2537256 -12% 

2017 3277320 30% 

2020 2623570 161% 
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 وع االقساط السنوية لمواائق الجديدة بضمنيا المنافع ـــــ  مجمــــــمــــب :االلطبؽ انطُٕٚخ نهٕثبئك انجضٚضح   -س
  ارــــنــــدي  (1101060666)  لـــابـــــقــم نارــــدي ( 1046116666)  1616/ ام ــــــــــالل عــــــة خــــــــــاالضافي

 ن العام الماضي والجدول التالي يبين تطـــوراالقساط السنويةــــــــع( %  10 )نسبتو  نخفاضبا 1612/ام ـــــعــل 
 رة.ـــيــــالل السنوات العشرة االخــــلمواائق الصادرة خ 

 (5جــــضٔل رلــــى )

 

انزأيٍٛ انفرص٘  نالػٕاو نٕثبئك   االلطبؽ انطُٕٚخ ٔ الطبؽ انذٛبح ٔانًُبفغرطٕر 

2011-2020 
 

 ألطبؽ انًُبفغ ألطبؽ انذٛبح َطجخ انزغٛٛر االلطبؽ انطُٕٚخ نهٕثبئك انجضٚضح نطُخا

2011 722420000 5% 752216000 13264000 

2012 1020223000 10% 1052740000 12223000 

2013 2332424000 112% 2312621000 12203000 

2014 1302647000 -44% 1222145000 17504000 

2015 1564245000 20% 1551446000 13377000 

2016 1620206000 4% 1523626000 42020000 

2012 1446133000 -11% 1433571000 12542000 

2012 1575172000 10% 1524362000 10230000 

2017 2231306000 40% 2212253000 13053000 

2020 1640110000 -26% 1627630000 10420000 

 

 1616/ام ـــدينار لع 1666م  ـبـمـوي لـــط السنــدل القســــعـ   مــــمــب صُٚبر : 1000يؼضل انمطؾ نًجهغ  –ج  
 ن العام الماضي ـع( % 16)ا  ـــــيــادة نسبتـــزيــــب  1612/ام ـــــــــعــــار لـــــنـــ( دي160ل )ـــــــابـــقـــار مــــنـ( دي110) 

 ي لمسنوات الخمسة االخيرة.والجدول االتي يبين تطور القسط السنو 
 

 (6جــــضٔل رلــــى )

 

 َطجخ انزغٛٛر يؼضل انمطؾ انطُٕ٘ انطُخ     

2016 112 - 

2012 150 22% 

2012 121 14% 

2017 202 21% 

2020 222 10% 
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 ن المؤمنـــــن مجموع ميـــى نسبة مـــمــرة اعتيادية  أعــــن حــتشكل مي انٕثبئك انظبصرح دطت انًُٓخ :  -ح
 % 04ة ـــــبنسب ي ) االعمال المكتبية ( ـــومـــــكــف حـــموظ نـــا ميـــيــميــ% ت 00غت ـــــــــث بمــــمى حياتيم حيــــع 

 . نــــيـمـل الــاصيـن تفـيـبــ( ي0م )ـــــــــــدول رقــــوالج
 
 رـــي االكاــدة ) خمس سنوات فما دون( ىـــالم كانت الواائق ذات   انٕثبئك انظبصرح دطت يضح انزأيٍٛ :  -ر
 من اجمالي الواائق الصادرة تمييا  (%20) وايقة وبنسبة  ( 164 )  حيث بمغت 1616 /رواجا خالل عام       

 د ــــــــقــة فــمــويــدد الطــــــــــمـا الــــ، ام (%4) ( وايقة وبنسبة06( سنوات بعدد )16 – 0الواائق  ذات المدة )       
 .( يبين التفاصيل 0 فقط والجدول رقم ) واائق ( 0)كانت        

 
 مـــــ( وى441بم  عدد الذكور المؤمن عمى حياتيم ) انٕثبئك انظبصرح دطت جُص انًؤيٍ ػهٗ دٛبرٓى  : -ِ

 (%02)( بنسبة 1000 مقابل )  1616ام / ـــــــــــمن مجموع المؤمن عمى حياتيم لع  (%04) يشكمون نسبة     
 (012مقابــــــــل )( % 40) مى حياتيا بنسبةـــــــن عــــؤمــ( م012ت )ـــــــغـمـد بــقـا االناث فــــــأم  1612ام  ــــــعــل     
 .1612ام / ـــعـــمن مجموع المؤمن عمى حياتين ل( %11) بنسبة     
 
  ــمـــــــــــبـــادرة ذات مـــــــــــــــــصـق الـــــــائــــواــلل اـكــشــت   ٍ :ـــــــــرٕزٚغ انٕثبئك انظبصرح دطت يجهغ انزأيٛ  -ص

  (%40)تـــــمغــث بـــحي 1616/أكبر نسبة من الواائق الصادرة خالل عام   (16666666 – 1666661)      
  (%00)( بنسبة06666666-16666661)اائق ذات فئة الصادرة تمييا الو  قـــــــــــــائــواــوع الـــــن مجمــــم      
 ل.ـــن التفاصيـــــــــ( يبي1م )ــــدول رقــــــوالج      

 
 : رٕزٚغ انٕثبئك انظبصرح دطت ؽرٚمخ انمجٕل  -ط 
 

 1616 / امـــــــالل عــــدرت خـــة صــــ( وايق100ن مجموع )ــــم انمجٕل االػزٛبص٘ ٔانمجٕل غٛر االػزٛبص٘: -* 
 دد ــن عـــل مـــي اقــ% وى14( وايقة بنسبة  061ار االعتياديــــــة )ـــــق المقبـــولة باالســعـــدد الواائــــــان عــــــك       
 ةـــــولـبـقـمـق الـــائــواــالا ـــــأم %(00) ي بنسبـــــــةــــاضـــام المــــــة لمعـــار االعتياديــــــة باالسعــق المقبولــــــــــــالواائ      
 ة ـــــــــــولـبـقـمـق الــائــواـدد الــــن عــم لـــاقي ــوى(   % 10 )   ةــة بنسبـــقـيـ( وا100ت )ـانـكـا فــــر اعتياديــيــغ      
 ول. ـــــــــــسب طريقة القب( يبين حاالت الواائق ح2والجدول رقم ) %(00)ر اعتياديا  لمعام الماضي بنسبة ـــيــغ      

 
 ( 16ق الصادرة المقبولة بفحص طبي )ــــائـــواـــدد الـــــ  عــــمــــب انمجٕل ثفذض ؽجٙ ٔثضٌٔ فذض ؽجٙ:   -* 

 ( 110ابل )ـــــــــــمق 1616ن مجموع الواائق الصادرة خالل عام / ـم( % 1)  ةـل نسبـــي تشكــــة وىـوايق          
 يـــــــطب صـــــــــــحـفـب تــــمـبـقق ــائـ( وا4ل )ـــابــقـــم 1616ام / ـــــعـــي لــــفحص طبدون ــــت بـــمــبـــة قـــقــيــوا        

  1612ام /ـــــــــعـــي لــت المقبولة بدون فحص طبـــغـبينما بم ( %166 ) انسبتي ادة ــــزيـــب 1612ام /ــــــلع        
 عن العام الماضي .%( 00بانخفاض نسبتو ) (0101)         
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 والعام السابق كانت ضمن  1616/جميع الواائق الصادرة خالل عام   إػبصح رأيٍٛ نهٕثبئك انجضٚضح :  -ر
  6احتفاظ الشركة         

 
 ( كتابًا مقابل 210) 1616ام / ــــــــــدد كتب القبول الصادرة خالل عــــــــــان عــــــك كزت انمجٕل انظبصرح :  -ز 

 ام الماضيــــــــــعــن الــــع%( 01 )  بأنخفاض نسبتو 1612ام / ـــــــــــــــالل عــــــدرت خـــــــ( كتابًا ص0011)       
   ارــــــــــ(  دين 0412060666ـت )ــــــــــــغـمـد بـــقــادرة فــــــــــول الصــــــــــبـقـب الــــن لكتـــيـأمــ  التــــالــبـا مــــــــــأم      

 عن العام الماضي.  %(04) نسبتو بانخفاض 1612( دينار خالل عام / 11464010666مقابل )       
 
   . 1616/لم ترفض الشركة اي طمب تأمين خالل عام ؽهجبد انزأيٍٛ انًرفٕػخ :  -ش 
 
 .1616/ يتم تأجيل اي طمب تأمين خالل عاملم  ؽهجبد انزأيٍٛ  انًؤجهخ :  -ظ 
 
 اللـــــــول الممغاة خـــتب القبــات التأمين وكــــبــمـــدد  طـــــان عــــك ؽهجبد انزأيٍٛ ٔكزت انمجٕل  انًهغبح :  -ص  

  %10بزيادة نسبتيا  /1612الل عام ـــــ( طمبًا وكتابًا الغيـت  خ01ًا مقابل )ـــــ( طمب01) 1616ام  ــــــع          
 لــــــــــــ( دينار مقاب061106666ت )ــــد بمغـــكتب الممغاة فقلما مبال  التأمين ـــــأم ،ام الماضيــــــن العــــــع         
 يـــــــــــــاضــــام المـــــن العــــــع% 00 بزيادة نسبتيا 1612/الغيت خالل عام  .نارــــدي( 022066666)         
 .ـةنونيــوانتيا  المدة القا والسبب الرئيسي اللغا  طمبات التأمين ىو عدم التسديد لعدم الرغبة بأجرا  التأمين       
 
 

 -التأمين عمى الحياة الفردي لالعمال  المجددة :   -1
 

  1616/ام ــــــــالل عـــــخ رديــــلفن اــــــــــــــلمتأمي ت االقساط الواردةــــــغــمـــب ٕارصح :ـــــبؽ انـــااللط-أ 
  1612/امــــــــــــــ( دينار أقساط واردة خالل ع0000000666)  ( دينار مقابل0240641666 )
 عن العام الماضي والتفاصيل موضحة في الفقرة )اوال البيانات االجماليـــة(.(  %11)بزيادة نسبتيا  
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 انٗ دًهخ انٕثبئك ٔانًطزفٛضٍٚ :  انًجبنغ انزٙ صفؼزٓب انشركخ –ة 
 

 (2جــــضٔل رلــــى )

 

 (.2020-2017) ؼبيٙنيجبنغ انزؼٕٚؼبد نذًهخ انٕثبئك ٔانًطزفضٍٚ 

 

 ضجت انضفغ د
َطجخ  انًجبنغ انًضفٕػخ

 2017 2020 انزغٛٛر

 %25 4051721000 5024025000 االضزذمبق ثبنٕفبء )أَزٓبء يضح انزأيٍٛ( 1

 %12 233630000 260714000 خرظفٛخ انٕثٛم 2

 %42- 102026000 56522000 انذٕاصس ٔانٕفبح 3

 %23 4373672000 5371521000 انًجًٕع
 

 انزظفٛخ ٔانزشفٛغ  :  – د
 (2جــــضٔل رلــــى )

 

 (.2020 - 2017ػضص ٔيجبنغ انزأيٍٛ نهٕثبئك انًظفبح ٔانًشفؼخ نؼبيٙ )
 

 

 (.1616 - 1612) خالل عامي يا سريان اليوجد واائق معاد اػبصح انطرٚبٌ : –س 
 

( 16) ـ( مؤمن عمى حياتيم ب2تعود ل )  1616/عام  الوفيات المبم  عنيا خالل ػضص انٕفٛبد انًجهغخ : -ج 
تو نسببانخفاض  1612/( لعام 10( وايقة تم التبمي  عن وفاة حممتيا البال  عددىم )14وايقة تأمين مقابل )

 ( يبين توزيع الوفيات حسب سبب الوفاة .10عن العام الماضي والجدول رقم ) %(12)
 دفعت الشركة مبمغًا مقداره  1616/خالل عام   ٛبد :رؼٕٚؼبد انًُبفغ االػبفٛخ ػضا انٕف -ح

دينار كتعويضات عن االصابات البدنية لحاممي واائق التأمين مقابل مبال  تعويضات  ( 1666666)
 .عن العام الماضي% 1011 يانسبت بزيادة نسبتياعن نفس السبب  1612/( دينار دفعت لعام 006666)

 

  وايقة  ( 1211) 1616/عام بم  عدد الواائق السارية المفعول في نياية عام  نًفؼٕل :انٕثبئك انطبرٚخ ا -ر           
  ار ــ( دين10104010666)وايقة مجموع مبالغيا   (0021ل )ــ( دينار مقاب11006006666ا )مبالغي مجموع              
 (.1616 - 1610وام )ــــــــارية المفعول لالعوالجدول التالي يبين تطور الواائـــق الس 1612 /امــــــلع            

 انطُخ
 انٕثبئك انًشفؼخ انٕثبئك انًظفبح

 انًجبنغ انؼضص انًجبنغ انؼضص

2017 26 677000000 123 2075420000 

2020 66 522000000 165 3233225000 

 %54 %5- %12- %13- َطجخ انزغٛٛر
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 (7جــــضٔل رلــــى )

 

 (2020 - 2016ٕاو )ـــٕل نالػــٕثبئـــك انطبرٚخ انًفؼــٕر انـــرط
 

 

 ( وايقة مجموع مبالغيا 02)  1616/امـــــالل عـــــــــة خــيـغـمــمــق الـــائــواــدد الــــ  عـــمــب انغبء انٕثبئك  :-ص
 .1612/ممغاة  لعام  ( دينار061166666( وايقة مجموع مبالغيا )02ابل )( دينار مق140066666) 

 . ي يبين التفاصيلـــدول التالـــوالج
 

 

 (10جــــضٔل رلــــى )

 

 َطجخ انزغٛٛر يجبنغ انزأيٍٛ َطجخ انزغٛٛر ػضص انٕثبئك انًهغٛخ انطُخ

2017 67 0 301100000 0 

2020 37 -43% 146600000 -51% 

 

 

احتفظت الشركة بكامل حصة معيدي التأمين الفردي  : لطبؽ انزأيٍٛ انفرص٘يؼٛض٘ انزبيٍٛ يٍ ادظخ  -ط
 . 1616  -1612ي لعام
 
بم  االحتياطي الحسابي لواائق التأمين الفردي  1616/ في نياية عام االدزٛبؽٛبد انذطبثٛخ :  -ر
عن العام  %(6.1)نسبتو خفاض وبان 1612لعام/( دينار 14000400666( دينار مقابل )14040100666)

 الماضي والجدول التالي يبين تطوراالحتياطي الحسابي لمسنوات الخمسة االخيرة.
 

 

 

 

 انطُخ
ػضص انٕثبئك انطبرٚخ 

 انًفؼٕل 

َطجخ 

 انزغٛٛر
 َطجخ انزغٛٛر يجبنغ انزأيٍٛ

2016 7114 17% 34432402000 - 

2012 2556 -12% 30613552000 -11% 

2012 6225 -12% 25672724000 -16% 

2017 5372 -14% 25264216000 -2% 

2020 2712 -46% 22320260000 -11% 
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 (11جــــضٔل رلــــى )

 

 َطجخ انزغٛٛر االدزٛبؽٙ انذطبثٙ انطُخ

2016 14266463000 0،3% 

2012 13276252000 -3% 

2012 13370257000 -3% 

2017 14322453000 2% 

2020 14346223000 -0.2% 

 

 

 

 ( دينار060112666) موع مبالغياجم 1616/( قرضًا خالل عام 24) منحت الشركة لرٔع دًهخ انٕثبئك :  -ش
. القروض لمبال  (%1) بانخفاض نسبتو  1612/( دينار لعام 010200666قرضًا مجموع مبالغيا )( 140)مقابل
 . روضــــــــــل القـــن تفاصيــــالي يبيـــــالت دولــــــوالج

 
 
 

 (12جــــضٔل رلـــــــى ) 

 

 يجبنغ انمرٔع ػضص انمرٔع انمرٔع

 206227000 74 انمرٔع انًًُٕدخ

 24220000 10 انمرٔع انًطضصح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

( % 01 )  ل االقساطــت نسبة تحصيـــغــمــب  1616 /ام ــــــالل عــــخ  : انجضأل االدظبئٛخ نهزبيٍٛ انفرص٘
ة الي االقساط المستحقة البالغــمـــن أجــــــ( م 4202011666)    المحصلـــــــان المبمــــــحيث ك

 . دينار( 0641610666)
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 . لـــاصيـفـتـالن ــــاه يبيــــــــــــــأدن (1م )ـــــــرق دولــــــوالج  
 

 (1جــــضٔل رلـــــــى )

 

 األشٓردطت 2020/بو انًطزذمخ ٔانًذظهخ )ثبنضُٚبر( نؼ األلطبؽ
 
 

 َطجخ انزذظٛم األلطبؽ انًذظهخ األلطبؽ انًطزذمخ انشٓر

 %63 467122000 246343000 كبٌَٕ انثبَٙ

 %27 543222000 611227000 شـجــبؽ

 %20 304625000 435225000 اطار

 %6 33202000 523273000 َـٛـطـبٌ

 %73 227522000 301111000 أٚــــبر

 %40 226540000 674263000 دسٚــراٌ

 %25 447223000 527042000 رـًـٕز

 %24 420762000 634226000 آة

 %74 446235000 425525000 اٚهـٕل

 %77 502266000 512124000 رشرٍٚ االٔل

 %22 420172000 522223000 رشرٍٚ انثبَٙ

 %22 266544000 775562000 كبٌَٕ االٔل

 %21 4767322000 2042022000 انًجًٕع

 



 

17 

 

 (2ـضٔل رلـى )ج

 

 نالَزبج  انجضٚض دطت األشٓر/انًجبنغ )ثبنضُٚبر( 2020/ػبو سالل  نهزأيٍٛ انفرص٘ انٕثبئك انظبصرح

 

 األلطبؽ انطُٕٚخ ثبنضُٚبر ٍيجبنغ انزأيٛ ػضص انٕثبئك انشـٓـر

 200102000 254040000 21  انثبَٙ كبٌَٕ

 230242000 725200000 101 شجبؽ

 222317000 272550000 26 اطار

 44254000 222000000 6 َٛطبٌ

 60071000 253750000 57 اٚبر

 22434000 415100000 52 دسٚراٌ

 115551000 600400000 22 رًٕز

 26212000 322100000 52 ةا

 62070000 203500000 37 اٚهٕل

 135121000 560300000 61 رشرٍٚ االٔل

 230725000 1303247000 107 رشرٍٚ انثبَٙ

 167652000 652756000 113 كبٌَٕ االٔل

 1640110000 2212745000 232 انًجًٕع

 

  1627630000=    الطبؽ انذٛبح نهٕثبئك انظبصرح 

 

  10420000  =     ٛخـــــبفـــغ االػـــالطبؽ انًُبف

 

 1640110000=                ٕع ـــًـــجــانً         
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 (3جــــضٔل رلــــى  )

 

 دطت جٓبد االَزبج 2020/انٕثبئك انظبصرح سالل ػبو  
 

 جٓخ االَزبج د
ػضص انٕثبئك 

 انظبصرح

يجبنغ انزأيٍٛ 

 ثبنضُٚبر
 االلطبؽ انطُٕٚخ ثبنضُٚبر 

 26117000 222200000 102 لطى انزطٕٚـك 1

 7245000 67000000 10 فرع انرطبفـخ 2

 10246000 62100000 31 فرع انطؼـضٌٔ 3

 7746000 46000000 15 فرع االػظًٛخ االػؼًٛخ االػؼًٛخ 4

 6174000 22000000 6 فرع انكبظًٛخ 5

 24104000 234000000 40 فرع انكرر 6

 2004000 25250000 4 نجضٚضحافرع ثغضاص  2

2 

 

 

 

 

 

 

 5224000 12500000 2 ٖفرع َُٕٛ

 56607000 126250000 22 فرع كركٕن 7

 242715000 654156000 200 فرع ثبثم 10

 25072000 103500000 25 انًمضضخ فرع كرثالء 11

 13231000   36000000 10 فرع صٚبنٗ 12

 11362000 72000000 37 فرع ٔاضؾ 13

 - -  - فرع االَجبر 14

 20053000 102000000 25 فرع انمبصضٛـخ 15

 1332000 5000000 1 فرع يٛطبٌ 16

 30222000 252000000 62 فرع انجظـرح 12

 2253000 42500000 6 فرع انًثُٗ 12

 6734000 65000000 6 فرع ط٘ لبر 17

 1014303000 5016727000 157 االشرف فرع انُجف 20

 1640110000 2212745000 232 انًجًٕع
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 (4جــــضٔل رلـــى  )

 

 دطت ؽرٚمخ رطضٚض االلطبؽ 2020/سالل ػبو   انفرص٘ نهزأيٍٛرٕزٚغ انٕثبئك انظبصرح 
 

 ػضص انٕثبئك ؽرٚمخ رطضٚض االلطبؽ
 انُطجخ انًئٕٚخ

 يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضُٚبر
 انُطجخ انًئٕٚخ

 %3 222600000 %2 61 انزطضٚـض انشٓر٘ 

 %25 1277656000 %64 534 انزطضٚض انرثغ انطُٕ٘

 %16 1123000000 %2 62 انزطضٚض انُظف انطُٕ٘

 %42 3465047000 %12 142 انزطضٚـض انطُٕ٘ 

 %2 602640000 %4 32 انمطؾ انٕدٛض 

 232 انًجًٕع
100% 

2212745000 
100% 

                

 

 (5جــــضٔل رلـــى  )

 

 يضح انزبيٍٛ دطت 2020/  سالل ػبونهزأيٍٛ انفرص٘ رٕزٚغ انٕثبئك انظبصرح 
 

 انُطجخ انًئٕٚخ يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضَبَٛر انُطجخ انًئٕٚخ ػضص انٕثبئك يضح انزبيٍٛ

 %75 6255745000 %76 204 ضُٕاد فًب  صٌٔ  5

 %5 332000000 %4 30 ضُٕاد   10ـ    6

 - - - - ضُـخ 15ـ    10

 - 25000000 - 3  ضُخ  15-20

 %100 2212745000 %100 232 انًجًٕع
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 (6جـــضٔل رلــــى  )

 

  دطت انًٍٓ 2020/سالل ػبو نهزأيٍٛ انفرص٘ رٕزٚغ انٕثبئك انظبصرح 
 

 

 يجبنغ انزبيٍٛ ثبنضَبَٛر انُطجخ انًئٕٚخ )%( ػضص انٕثبئك انظبصرح انًٓـــٍ

 707106000 %34 272 يٕظف دكٕيٙ )اػًبل يكزجٛخ(

 - - - يــٕظــف اْــهـــٙ

 160200000 %3 23 ؼهــٛــًـٛـخيـٓــٍ ر

 1571617000 %2 52 يـٓــٍ ؽـجـٛـــــخ

 122100000 %3 22 يـٓــٍ ْـُـضضـٛـــخ

 266250000 %2 17 يـٓــٍ رـجـبرٚــــخ

 26000000 %1 5 يـٓــٍ انـًـذـبيــبح

 1366200000 %35 275 يـٓــٍ درفٛخ / درح

 63000000 %1 11 يــٓـٍ ػــطـكـرٚــخ

 1266220000 %7 22 انطالةــٍ يــٓ

 241100000 %5 41 يٍٓ رثبد انجٕٛد

 - - - يٍٓ انًزمبػضٍٚ

 2212745000 %100 232 انًجًٕع
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 (2ــضٔل رلـــى )ج

 

 دطت اػًبر انًؤيٍ ػهٛٓى 2020/ػبوسالل  نهزأيٍٛ انفرص٘ رٕزٚغ انٕثبئك انظبصرح
 

 ػضص انٕثبئك انظبصرح انؼًر 
انُطجخ 

 انًئٕٚخ
 بنغ انزبيٍٛ ثبنضَبَٛريج

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

 %20 1464020000 %23 200 ضُخ فًب  صٌٔ 20

 %11 220270000 %5 46 ضُخ  25ـ    21

 %13 741077000 %2 65 ضُخ  30ـ    26

 %14 771200000 %2 65 ضُخ 35ـ    31

 %5 322200000 %2 66 ضُخ 40ـ    36

 %5 373700000 %7 22 ضُخ 45ـ    41

 %2 424250000 %10 20 ضُخ 50ـ    46

 %12 252326000 %13 102 ضُخ 55ـ  51

 %2 516500000 %11 73 ضُخ  60ـ   56

61  -65 33 4% 342250000 5% 

66-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 1% 32000000 1% 

21-25 1 - 200000 - 

 %100 2212745000 %100 232 انًجًٕع

 

 

 ( 2جــــضٔل رلــــى )

 

 يجهغ انزأيٍٛ دطت2020/سالل ػبو  نهزأيٍٛ انفرص٘ ئك انظبصرحرٕزٚغ انٕثب
 

 ػضص انٕثبئك انظبصرح فئبد يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضُٚبر
 انُطجخ 

 انًئٕٚخ 
 يجبنغ انزبيٍٛ ثبنضَبَٛر

انُطجخ 

 انًئٕٚخ 

 - - - -  100000ـ  1000

 - 4200000 %2 16  500000ـ   100001

 %2 131000000 %16 131  1000000ـ  500001

 %32 2342246000 %45 322 10000000ـ 1000001

 %65 4620327000 %32 312  50000000ـ  10000001

 %1 67020000 - 1 100000000ـ 50000001

 %100 2212745000 %100 232 انًجًٕع
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 (7جــــضٔل رلــــى )

  

 لدطت ؽرٚمخ انمجٕ 2020/سالل ػبو  نهزأيٍٛ انفرص٘ دبالد انٕثبئك انظبصرح
 

 اػزٛبص٘لجٕل غٛر  لجٕل اػزٛبص٘ ػضص انٕثبئك  انطُخ
لجٕل ثفذض 

 ؽجٙ

لجٕل ثضٌٔ 

 فذض ؽجٙ

2020 232 202 135 20 212 

 انًجًٕع
انُطجخ 

 انًئٕٚخ
24% 16% 2% 72% 

 

 

 ( 10ــــضٔل رلــــى ) ج

 

 االشٓردطت 2020/ سالل ػبو نهزأيٍٛ انفرص٘ رٕزٚغ انٕثبئك انًهغبح
 

 

 يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضُٚبر كػضص انٕثبئ شٓران

 12200000 2 كـبَــٌٕ انثبَٙ

 2000000 1 شــجــــبؽ

 22000000 4 اطار

 - - َـٛـطــــبٌ

 - - اٚــــــــبر

 - - دــسٚــــراٌ

 2760000 4 رــًــــــٕز

 - - اة

 14200000 3 اٚــهـــــٕل

 2000000 3 رشرٚـــٍ االٔل

 32000000 2 رشرٍٚ انثبَـــٙ

 32240000 10 كـبَـــٌٕ االٔل

 146600000 37 انًجًٕع
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 (11رلــــى  ) جضٔل 

 

 2020/دطت جٓبد االَزبج نؼبو  نهزأيٍٛ انفرص٘ رٕزٚغ انٕثبئك انًهغبح
 

 يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضُٚبر ػضص انٕثبئك انًهغبح جٓخ االَزبج د

 - - لطى انزطٕٚـك 1

 6000000 1 فرع انرطبفـخ 2

 4400000 3 ضٌٔفرع انطؼـ 3

 2000000 1 فرع االػظًٛخ 4

 - - فرع انكبظًٛخ 5

 2000000 1 فرع انكرر 6

 - - فرع ثغضاص انجضٚضح 2

 500000 1 فرع َُٕٖٛ 2

 2000000 2 فرع كركٕن 7

 27200000 6 فرع ثبثم 10

 12000000 3 انًمضضخ فرع كرثالء 11

 2000000 1 فرع صٚبنٗ 12

 25000000 4 فرع ٔاضؾ 13

 - - فرع االَجبر 14

 12000000 4 فرع انمبصضٛـخ 15

 2000000 2 فرع يٛطبٌ 16

 - - فرع انجظـرح 12

 12000000 6 فرع انًثُٗ 12

 5500000 2 فرع ط٘ لبر 17

 20000000 2 االشرف فرع انُجف 20

 146600000 37 انًجًٕع
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 (12جـــضٔل رلــــى )

 

 انًٍٓ  دطت 2020/سالل ػبو   انفرص٘نهزأيٍٛ رٕزٚغ انٕثبئك انًهغبح  
 

 يجبنغ انزبيٍٛ ثبنضَبَٛر ػضص انٕثبئك  انـًـٓـُخ

 45600000 15 يٕظف دكٕيٙ )اػًبل يكزجٛخ(

 - - يــٕظــف اْــهـــٙ

 3000000 1 يـٓــٍ رؼهــٛــًـٛـخ

 - - يـٓــٍ ؽـجـٛـــــخ

 10000000 1 يـٓــٍ ْـُـضضـٛـــخ

 16000000 2 خيـٓـٍ درفـٛـخ  / فـُـٛ

 - - يـٓــٍ انـًـذـبيــبح

 - - يــٓـٍ ػــطـكـرٚــخ

 61500000 15 درِ اػزٛبصٚخ يــٓــٍ

 1000000 1 يٍٓ انطالة

 7500000 4 يٍٓ رثبد انجٕٛد

 146600000 37 انًجــًــٕع

 

 (13جـــضٔل رلــــى ) 

 

  مخ انضفغدطت ؽرٚ 2020ػبو/سالل  نهزأيٍٛ انفرص٘رٕزٚغ انٕثبئك انًهغبح 
 

 يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضَبَٛر ػضص انٕثبئك انًهغبح ؽرٚمخ انضفغ

 22400000 2 انزطضٚض انشٓـــــر٘ 

 76200000 26 انزطضٚض انرثغ انطُـــٕ٘

 22500000 6 انزطضٚض انُظف انطُــٕ٘

 - - انزطضٚض انطُـــــٕ٘ 

 146600000 37 انًجـًـٕع
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 ( 14جــــضٔل رلــــى )  

 

 2020/د نٕثبئك انذٛبح انفرصٚخ سالل ػبو انزؼضٚال
 

 يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضَبَٛر ػضص انٕثبئك َٕع انزؼضٚم

 146600000 37 االنغــــــبءا د

 - - اػــبصح ضرٚـــبٌ

 3233225000 165 انزشفٛـؼـــــبد

 522000000 66 انزظفـٛــــــبد

 - - انُمظبٌ فٙ يجبنغ انزبيٍٛ

 - - يٍٛانسٚبصح فٙ يجبنغ انزب

 - - انغبء انًُبفغ االػبفٛخ

 - - رغٛر ؽرٚمخ انضفغ

 - - اػبفخ انًُبفغ االػبفٛخ

 2000000 1 اػبفخ ٔرظذٛخ اضى يطزفٛض

 - - رؼضٚم اضى انًؤيٍ نّ

 

 

 (15جــــضٔل رلـــــى  )

 

  2020/انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نٕثبئك انذٛبح انفرصٚخ سالل ػبو
 

 يجبنغ انزؼٕٚغ ػضص انٕثبئك  َٕع انزؼٕٚغ

 42522000 13 االضزذمبق ثبنٕفبح

 5024025000 1203 االضزذمبق ثبنٕفبء

  رؼٕٚؼبد انًُبفغ االػبفٛخ

 2240000 4 انذــٕاصس   -أ 

 - - انؼجـــس  -ة 

 51200000 10 انٕفبح ثذبصس –ج 

 5122642000 1230 انًجـًـٕع
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 (16جــــضٔل رلــــى ) 

 

  2020/ وانزأيٍٛ ثأضؼبر أػبفٛخ سالل ػبأضجبة أطضار ٔثبئك 
 

 يجبنغ انزؼٕٚغ  يجبنغ انزأيٍٛ ثبنضَٛبر ػضص انٕثبئك انظبصرح ضجت انمجٕل غٛر االػزٛبص٘

 5102000 67000000 1 ايراع انمهت ٔػغؾ انضو

 1366000 254200000 25 انًُٓــــــخ

 662000 140400000 26 انــــٕزٌ

 302000 20000000 1 صاء انطكــر

 22000 4000000 1 انزبرٚز انؼبئهٙ ٔانششظٙ

 32000 12200000 4 اضجبة اسرٖ

 2507000 504200000 112 انًجًـــٕع

 

 

 (12جــــضٔل رلــــى )

 

 2020/أضجبة انٕفٛبد نٕثبئك انذٛبح أنفرصٚخ سالل ػبو  
 

 انؼضص ضجت انٕفبح

 2 ايراع انمهت ٔانضٔرح انضيٕٚخ

 2 ايراع انطرؽبٌ

 1 ذٕاصس/فبٚرٔش كٕرَٔبان

 - دٕاصس انمزــم

 - اَفجبر ػجٕاد َبضفخ

 10 انًجًٕع
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 (12ــــضٔل رلـــــى )ج

 

 2020/ٔثبئك انزأيٍٛ ػهٗ انذٛبح انطبرٚخ انًفؼٕل نهزأيٍٛ انفرص٘ دطت إَاع انزأيٍٛ نؼبو
 

 يجبنغ انزأيٍٛ ػضص انٕثبئك َٕع انزأيٍٛ
 االلطبؽ انطُٕٚخ ثبنضَبَٛر

 انًُبفغ انذٛبح

 53066000 4422222000 20023710000 2212 يشزهؾ اػزٛبص٘

 172000 6366000 55000000 4 يشزرنيشزهؾ 

 45000 2522000 51600000 6 يشزهؾ يؤجم

 - - - - يشزهؾ نظبنخ االؽفبل

 - 150000 2000000 1 انًؤلذ

 2227000 552424000 2122250000 22 رأيٍٛ يغ رص االلطبؽ

 - - - - انذًبٚخ انكجرٖيٍٛ رأ

 - 1177000 6000000 2 انذٛبح رأيٍٛ دبل

 - - - - رأيٍٛ يشزهؾ يزساٚض

 55522000 5046624000 22320260000 2712 انًجًٕع

 
 : التأمين العام رابعاً 
 

 1616/عام  خالل المتعددة وة لمتأمين العام بمحافظاردمجموع االقساط الو   ـــبم :قساط الواردةاال-1
وقد  (% 11) نسبتوبانخفاض  1612/( دينار أقساط واردة لعام10010000666)دينار مقابل  (16002010666)

( دينار و االعمال المجددة 1000216666وايقة باقساط مقدارىا )( 1020االقساط )االعمال الجديدة من كانت حصة 
تطور أقساط التأمين الجديدة  انيبين نالتالي نيوالجدول .دينار  (1611160666( وايقة وبأقساط مقدارىا )1011)

 رة:ـــــــــــاالخية ر ــــــــــــلعشوات اــــــــلمسن ددةــوالمج
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 ( 1جــــضٔل رلــــى )

 

 2020-2011نهطُٕاد يٍ  انزأيٍٛ انؼبو انجضٚضح الطبؽػضص ٔثبئك ٔ
 

 َطجخ انزغٛٛر ٚضحالطبؽ انزأيٍٛ انؼبو انجض َطجخ انزغٛٛر انٕثبئك ضصـــػ انطُخ

2011 2762 - 5201675000 - 

2012 2642 11% 5675203000 -2% 

2013 2411 -7% 4525714000 -17% 

2014 3427 42% 4223212000 4% 

2015 1242 - 46% 7232372000 106% 

2016 1321 -25% 10435025000 6% 

2012 1242 33% 4334625000 -57% 

2012 1624 -7% 6562727000 52% 

2017 1533 -7% 7274716000 51% 

2020 1376 -2% 2552720000 -13% 

 

 

 

0202 – 0200لالعـوام  عــــدد الوثائق واألقساط التأمين العام الجديدة  
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 ( 2جــــضٔل رلــــى )

 

 2020 -2011الطبؽ انزبيٍٛ انؼبو انًجضصح نهطُٕاد يٍ ػضص ٔثبئك ٔ 
 

 َطجخ انزغٛٛر االلطبؽ انزأيٍٛ انؼبو انجضٚضح َطجخ انزغٛٛر ػضص انٕثبئك انطُخ

2011 1162 - 753177000 - 

2012 1470 22% 2434224000 155% 

2013 2007 35% 4620177000 72% 

2014 2027 3% 4702222000 5% 

2015 1202 - 13% 6262741000 40% 

2016 1624 -10% 3231004000 -44% 

2012 1227 10% 5501402172 43% 

2012 1541 -13% 4326470000 -20% 

2017 1422 -3% 3621632000 -12% 

2020 1312 -11% 2021206000 -42% 

 

 

0202 – 0200لالعـوام  أقساط التأمين العام المجددةتطور وثائق و  
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 توزيع واائق التأمين العام حسب جيات االنتاج : -1
 

 لمتأمين العام حسب جيات األنتاج: 1616/الجدول التالي يبين توزيع الواائق الصادرة الجديدة والمجددة خالل عام   
 

 ( 3جــــضٔل رلــــى )

 

 ٔثبئك انزأيٍٛ انؼبو دطت جٓبد االَزبجٔالطبؽ ػضص 
 

 ألطبؽ انزأيٍٛ ػضص انٕثبئك انظبصرح جٓخ االَزبج د

 4352502000 553 لطى انزطٕٚـك 1

 661022000 445 فرع انرطبفـخ 2

 303205000 26 فرع انطؼـضٌٔ 3

ًٛخظاالػفرع  4  52 3712547000 

 12671000 15 فرع انكبظًٛخ 5

 142662000 124 فرع انكرر 6

 122523000 46 فرع ثغضاص انجضٚضح 2

 12475000 50 فرع َُٕٖٛ 2

 44700000 22 فرع كركٕن 7

 54725000 126 فرع ثبثم 10

 41555000 52 فرع كرثالء انًمضضخ 11

 12607000 62 فرع صٚبنٗ 12

 24136000 24 فرع ٔاضؾ 13

 2302000 11 فرع االَجبر 14

 35237000 152 فرع انمبصضٛـخ 15

 7026000 11 فرع يٛطبٌ 16

ـرحفرع انجظ 12  153 25021000 

 23221000 22 فرع انًثُٗ 12

 22074000 22 فرع ط٘ لبر 17

االشرففرع انُجف  20  563 631622000 

 10637226000 2202 انًجًٕع
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 لالعوام العشرةحسب محافظ التأمين لمتأمين العام والتعويضات المدفوعة توزيع الواائق الصادرة -1
 .االخيرة 

 ٙ :انطٛبراد انزكًٛهرأيٍٛ  - أ

 (4جــــضٔل رلــــى )

 

 ٔاانزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نالػٕاو انؼشرح االسٛرح الطبؽ رأيٍٛ انطٛبرادٔثبئك يمبرَخ ػضص 
 

 االلطبؽ انٕارصح انؼضص انطُخ
َطجخ 

 انزغٛر
 انًضفٕػخانزؼٕٚؼبد 

َطجخ 

 انزغٛر

َطجخ انزؼٕٚؼبد 

 انٗ االلطبؽ

2011 234 222667000 - 56200000 - 2% 

2012 432 1522013000 73%  22221000 37% 5% 

2013 365 1312632000 -14%  23622000 -6% 6% 

2014 467 1604372000 22%  73342000 22% 6% 

2015 514 2333600000 325%  102264000 10% 1% 

2016 263 5202337000 -22%  22022000 -24% 1% 

2012 203 3212742000 -44%  51277000 -33% 2% 

2012 557 3003040000 -2% 26221000 62% 3% 

2017 325 727422000 -62% 20714000 -26% 2% 

2020 227 2051527000 107% 32273000 26% 2% 

 

 

 

العشرة االخيرةلالعـوام  تطورعدد وثائق أقساط تأمين السيارات والتعويضات المدفوعة  
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 انجذر٘ / ثؼبئغ :انزأيٍٛ  - ة

 ( كاالتي:1616-1611لالعوام )البحري /بضائع كان نشاط  التأمين 
 

 (5جــــضٔل رلــــى )

 

 ذر٘ / انجؼبئغ ٔاانزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نالػٕاو انؼشرح االسٛرحانج  الطبؽ رأيٍٛٔثبئك يمبرَخ ػضص 

 

 االلطبؽ انٕارصح انؼضص انطُخ
َطجخ 

 انزغٛر
 انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ

َطجخ 

 انزغٛر
 َطجخ انزؼٕٚؼبد انٗ االلطبؽ

2011 132 152262000 - 56200000 - 32% 

2012 20 62572000 -55%  0 0 0 

2013 72 127356000 27%  3005000 0 2% 

2014 70 67220000 -46%  0 0 0 

2015 20 22600000 22%  1500000 0 2% 

2016 41 167234000 73%  0 0 0 

2012 41 43667000 -24%  0 0 0 

2012 37 32223000 -25% 0 0 0 

2017 62 44265000 35% 0 0 0 

2020 55 66722000 51% 0 0 0 

 

 ( كبالرٙ:2020-2011نالػٕاو )ك انذرٚانذرٚك: كبٌ َشبؽ  يذبفع رأيٍٛ رأيٍٛ  -ج

 

 (6جــــضٔل رلــــى )

 

 الطبؽ رأيٍٛ انذرٚك ٔاانزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نالػٕاو انؼشرح االسٛرحٔثبئك يمبرَخ ػضص 

 

 االلطبؽ انٕارصح انؼضص انطُخ
َطجخ 

 انزغٛر
 انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ

َطجخ 

 انزغٛر
 َطجخ انزؼٕٚؼبد انٗ االلطبؽ

2011 1257 1415216000 - 243652000 - 12%  

2012 1455 1422150000 5%  152522000 -35%  11%  

2013 1672 2606014000 26%  524227000 233%  20%  

2014 1535 2534320000 -3%  1123267000 114%  44%  

2015 1472 3623225000 45%  417350000 -63%  11%  

2016 1355 3216217000 4%  2032124000 326%  53%  

2012 1500 2236775000 -41%  1051070000 -42%  42%  

2012 1545 2475272000 12% 2272077000 117% 72% 

2017 1552 2265271000 15% 442256000 -20% 16% 

2020 1352 3423222000 21% 2232222000 531% 22% 



 

33 

 

 ( كبالرٙ:2020-2011نالػٕاو ) انُٓضضٙ انُٓضضٙ: كبٌ َشبؽ  انزأيٍٛانزأيٍٛ  -ص

 
 (2ــــى )جــــضٔل رل

 

 الطبؽ انزأيٍٛ انُٓضضٙ ٔاانزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نالػٕاو انؼشرح االسٛرحٔثبئك يمبرَخ ػضص 
 

 َطجخ انزغٛر انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ َطجخ انزغٛر االلطبؽ انٕارصح انؼضص انطُخ
َطجخ انزؼٕٚؼبد انٗ 

 االلطبؽ

2011 1522 2740732000 - 0 0 0 

2012 273 3226272000 10%  25610000 0 1%  

2013 620 2373225000 -25%  1225225000 4622%  51%  

2014 370 726555000 -57%  21261000 -72%  2%  

2015 124 207745000 -27%  17302000 -11%  7%  

2016 22 132622000 -34% 0 0 0 

2012 20 122123000 24% 0 0 0 

2012 73 346407000 101% 2520000 0 1% 

2017 172 211022000 105% 2266000 202%  1% 

2020 251 502557000 -27% - - - 

 

 ( كبالرٙ:2020-2011نالػٕاو ) انذٕاصس انًزُٕػخ  :كبٌ َشبؽ  رأيٍٛ انًزُٕػخ  انذٕاصسرأيٍٛ  -ح   

 

 (2جــــضٔل رلــــى )

 

 الطبؽ رأيٍٛ انذٕاصس انًزُٕػخ ٔاانزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نالػٕاو انؼشرح االسٛرحٔثبئك يمبرَخ ػضص 

 

 َطجخ انزغٛر انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ َطجخ انزغٛر االلطبؽ انٕارصح انؼضص انطُخ
َطجخ انزؼٕٚؼبد 

 انٗ االلطبؽ

2011 262 4434157000 - 45063000 - 1%  

2012 1172 4165254000 -6%  307322000 526%  2%  

2013 650 210415000 -20%  120270000 -60%  15%  

2014 226 637510000 -21%  3205000 -72%  1%  

2015 234 476226000 -22%  41172000 1125%  2%  

2016 722 1456210000 173%  232424000 422%  16%  

2012 1222 1224727000 25%  124223000 -42%  2%  

2012 747 5066337000 122%  365171000 173%  2%  

2017 235 2716422000 26%  232103000 -35%  3%  

2020 215 4544222000 47% - 5453000 -72%  0,1%  
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 ن: ـــــأميـــادة التـــــــــإع-0
بمغت حصة معيدي التأمين من االقساط المتحققة لمتأمين العام لسنة  دظخ يؼٛض٘ انزأيٍٛ يٍ األلطبؽ: -ا
  %(11بانخفاض نسبتو ) 1612/دينار أقساط معادة لعام(  1116114666)لمقابدينار ( 1114010666)1616/

 . 1616اقساط التامين العام لسنة ي% من اجمال11ىي تشكل نسبةو  يـعن العام الماض
 األخيرة.العشرةوالجدول التالي يبين نسبة حصة المعيدين من أقساط التأمين العام لمسنوات ا      

 
 (1جــــضٔل رلــــى )                                           

 

 يٍ االلطبؽ  نالػٕاو انؼشرح االسٛرحيمبرَخ ػضص االلطبؽ انًزذممخ ٔدظخ انًؼٛضٍٚ 
 

 خانطُ
  األلطبؽ انًزذممخ

 بوــؼــنهزأيٍٛ ان
 َطجخ انزغٛٛر دظخ انًؼٛضٍٚ يٍ األلطبؽ

َطجخ دظخ انًؼٛضٍٚ انٗ 

 األلطبؽ انًزذممخ

2011 6254273000 3260132000 20% 52% 

2012 2127722000 5113353000 32% 63% 

2013 7256113000 5762172000 12% 64% 

2014 7671746000 2705122000 32% 22% 

2015 16205332000 5364260000 -32% 32% 

2016 14266027000 4345245000 -17% 30% 

2012 7236033000 3507221000 - 17% 36% 

2012 10744467000 4705226000 40% 45% 

2017 13516553000 2220214000 -41% 21%  

2020 10637226000 2224612000 -22% 21%  

 

 

0202  -  0200لالعـوام  تطوراألقساط المتحققة وحصة المعيدين  
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دفوعة لمتأمين بمغت حصة معيدي التأمين من التعويضات الم  دظخ يؼٛض٘ انزأيٍٛ يٍ انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ: - ت
بانخفاض نسبتو   1612/لعام  دينار  ( 110110666)دينار مقابل   (41010666)1616/ام ـــــالعام خالل ع

 .1616التعويضات المدفوعة لعام  % من اجمالي1%( عن العام الماضي وىي تشكل نسبة 11)
 

 (2جــــضٔل رلــــى )

 

 ٔانجضٔل انزبنٙ ٚجٍٛ َطجخ دظخ انًؼٛضٍٚ يٍ انزؼٕٚؼبد انًضفٕػخ نهزأيٍٛ انؼبو انطُٕاد انؼشرح السٛرح

 

 انطُخ
انزؼٕٚؼبد 

 انًضفٕػخ

دظخ انًؼٛضٍٚ يٍ 

 انزؼٕٚؼبد
 َطجخ انزغٛٛر

َطجخ دظخ انًؼٛضٍٚ انٗ 

 انزؼٕٚؼبد انًزذممخ

2011 345420000 222515000 - 22% 

2012 521275000 34022000 -22% 6% 

2013 1742671000 1426226000 4261% 26% 

2014 1241622000 1025627000 -22% 22 % 

2015 523614000 512226000 -52% 22 % 

2016 2352670000 1247206000 144% 53% 

2012 1222112000 225463000 -42  % 57% 

2012 2251021000 322525000 -46% 14% 

2017 215637000 222115000 -42% 32% 

2020 2222223000 42322000 -21% 1% 

                                        

 

0202  -  0200 لالعـوام  حصة معيدي التأمين من التعويضاتالمدفوعة  
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